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Flexibel cameratoezicht in het publieke domein 
 

De Wet cameratoezicht op openbare plaatsen is op 1 februari 2006 in werking 

getreden en bestond uit een aanvulling op de Gemeentewet en een wijziging van 

de Wet Politiegegevens, opdat gemeenten vaste camera’s konden plaatsen in het 

kader van de handhaving van de openbare orde. Vanaf 1 juli 2016 kunnen 

gemeenten ook flexibele camera’s inzetten. Hoe zit het ook al weer en welke 

misverstanden duiken telkens weer op? 
 

In het kader van de handhaving van de openbare orde is het simpelweg niet mogelijk om in 

gebieden waar een verhoogde kans op verstoring van de openbare orde aanwezig is constant 

mankracht, in de vorm van politieambtenaren of buitengewoon opsporingsambtenaren in te 

zetten. Artikel 151c van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de 

burgemeester de bevoegdheid te verlenen om voor een bepaalde duur cameratoezicht toe te 

passen op een openbare plaats, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare 

orde noodzakelijk is. Op basis van een raadsverordening komt de burgemeester met een 

gebiedsaanwijzing voor cameratoezicht. De bewaartermijn van de beelden is bepaald op ten 

hoogste vier weken. De operationele regie voor het cameratoezicht ligt in handen van de 

politie. Dat is de kern van de wettelijke bepalingen. De nieuwe wettelijke regeling gaat niet 

over het invoeren van een nieuw instrument, maar over het flexibiliseren van een bestaand 

instrument.
i
 De bepaling maakt het mogelijk om binnen het vooraf aangewezen cameragebied 

snel en eenvoudig camera’s te plaatsen en te verplaatsen, zonder nadere besluiten in de zin 

van de Algemene wet bestuursrecht te hoeven nemen. Daarmee biedt het aangepaste artikel 

151c de burgemeester handvatten om snel het hoofd te bieden aan zich verplaatsende overlast, 

zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door zakkenrollers, hangjongeren of drugsdealers. 

 

Afbakening reikwijdte Gemeentewet 

Ook andere overheidsinstanties maken gebruik van cameratoezicht in het publieke domein, 

zoals Rijkswaterstaat en de politie. Die camera’s vallen niet onder de reikwijdte van de 

Gemeentewet, net zo min als camera’s die door particulieren en bedrijven worden gebruikt, 

ook al brengen zij een voor een ieder toegankelijke plaats in beeld. Ook in situaties waarin de 

gemeente als eigenaar van een pand of terrein camera’s gebruikt met het oog op de 

bescherming van die eigendom is de Gemeentewet niet van toepassing. In dergelijke gevallen 

zijn de camera’s immers niet geplaatst voor de handhaving van de openbare orde. Plaatsing 

van de gemeentelijke openbare orde camera’s voor opsporingsdoeleinden is niet toegestaan. 

Indien evenwel een strafbaar feit of een overtreding van een door de rechter of de 

burgemeester opgelegd gebiedsgebod wordt geconstateerd, kunnen de beelden als bewijs 

worden gebruikt voor opsporing en vervolging. De wettelijke bepalingen in de Gemeentewet 

zien niet op mobiel cameratoezicht dat door de politie wordt gebruikt bij manifestaties en 

dreigende onregelmatigheden. Deze vorm van cameratoezicht past de politie in toenemende 

mate toe als uitvloeisel van haar algemene taakstelling voor openbare orde handhaving uit de 

Politiewet. De politiecamera’s hebben in dergelijke gevallen, waarin doorgaans sprake van 

een acute verstoring van de openbare orde hoofdzakelijk als doel om strafbare feiten op te 

sporen en te komen tot vervolging van verdachten van delicten die op de camerabeelden zijn 

vastgelegd. 

 

 



Openbare plaats 

De bepalingen in de Gemeentewet hebben uitsluitend betrekking hebben op cameratoezicht 

op openbare plaatsen. Onder openbare plaatsen wordt in aansluiting op de Wet openbare 

manifestaties verstaan een plaats, die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor 

het publiek. Dat de plaats openstaat voor het publiek wil zeggen dat een ieder in beginsel vrij 

is om er te komen, te vertoeven en te gaan. Dit houdt in dat het verblijf op die plaats niet door 

de rechthebbende aan een bepaald doel gebonden mag zijn. Stadions, postkantoren, 

warenhuizen, restaurants en ziekenhuizen worden om die reden niet als openbare plaats 

aangemerkt, net zomin als winkels, parkeergarages en het gemeentehuis zelf. Bij openbare 

plaatsen valt in de eerste plaats te denken aan “de straat” en “de weg” in de ruimste zin van 

het woord, dat wil zeggen de wegen die voor een ieder toegankelijk zijn. Daarnaast bevat het 

begrip nog een aantal andere plaatsen die een met de weg vergelijkbare functie vervullen en 

daarom als het verlengde van de weg kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden zijn: openbare 

plantsoenen, speelweiden en parken en de voor ieder vrij toegankelijke gedeelten van 

overdekte passages en van winkelgalerijen. Bepaalde openbare plaatsen zijn in particulier 

eigendom. Voorbeelden hiervan zijn de vrijelijk voor publiek toegankelijke gedeelten van 

stadionterreinen, stationshallen en sommige winkelpassages.  

 

Misverstand 

Er wordt nog wel eens beweerd dat particulieren en bedrijven met hun camera’s geen delen 

van de openbare weg in beeld mogen brengen omdat dat tot het primaat van de gemeente 

behoort. Dat is echter onjuist. Het doel van het cameratoezicht bepaalt welke wettelijke 

bepalingen van toepassing zijn. Het doel van particulieren of bedrijven is om de veiligheid 

van medewerkers of klanten rondom hun pand te waarborgen of hun private eigendommen te 

beschermen. De verantwoordelijke (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) 

voor dergelijke camera’s zijn volledig gebonden aan de voorschriften van de Wet 

bescherming persoonsgegevens. Dat betekent onder andere dat de verantwoordelijke moet 

vaststellen dat het noodzakelijk is dat voor dat doel de openbare weg in beeld wordt gebracht. 

Per definitie is dat veelal het geval bij tankstations, geldautomaten, uitgaansgelegenheden en 

bedrijventerreinen. De instantie die toezicht houdt op de juiste naleving van de bepalingen 

van de Wet bescherming persoonsgegevens is de Autoriteit Persoonsgegevens. In de 

Beleidsregels Cameratoezicht heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal voorbeelden 

gegeven van situaties waarvan zij van mening is dat dat niet door de beugel kan. 

 

Voorbeeld ontoelaatbaar in beeld brengen openbare weg (blz. 41 van de beleidsregels) 

Een supermarkt filmt de openbare weg grenzend aan de winkel omdat daar vaak 

geluidsoverlast plaatsvindt door uitgaande jongeren. De supermarkt wil deze beelden 

verstrekken aan de politie en de gemeente zodat zij maatregelen gaan treffen tegen de overlast. 

De handhaving van de openbare orde is echter voorbehouden aan de gemeente. De supermarkt 

heeft niet aangetoond dat het cameratoezicht onvermijdelijk is ter beveiliging van personen en 

goederen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Dit cameratoezicht is derhalve ongeoorloofd. 

Voor andere voorbeelden wordt verwezen naar de Beleidsregels Cameratoezicht op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

Regels mobiel cameratoezicht 

Plaatsing van mobiele camera’s kan uitsluitend in gebieden waarin zich onveilige situaties of 

met enige regelmaat terugkerende wanordelijkheden voordoen. Een flexibele camera zal 

vooral nut hebben indien sprake is van tijdelijke en zich verplaatsende overlast. Indien op een 

bepaalde plaats in het vooraf aangewezen gebied niet langer toezicht nodig is, maar op een 

andere plaats binnen dat gebied wel, kan de camera eenvoudig en snel worden verplaatst. De 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


gemeente dient op basis van periodieke evaluaties te bepalen of het cameratoezicht nog steeds 

noodzakelijk is. Zo kan bijvoorbeeld een flinke stijging van de politiesterkte of geïntensiveerd 

toezicht door gemeentelijke boa’s aanleiding zijn om verder af te zien van cameratoezicht. 

Verder moeten camera’s die niet bijdragen aan de handhaving van de openbare orde niet 

blijven hangen. 

 

Toepassingsmogelijkheden 

De praktische toepassingsmogelijkheden voor flexibel cameratoezicht zijn legio. Daarbij kan 

gedacht worden aan camera’s die in een aanhangwagen zijn verstopt of in een geparkeerde 

auto. Los van verrijdbare mobiele camera units bestaan allerlei technieken die het uitkijken 

van beelden vergemakkelijken en efficiënter maken. Een voorbeeld is het door operators 

bedienen van een joystick, waarbij zij door een gebied heen kunnen wandelen, zoals een 

surveillant in de praktijk ook doet. In de wet worden geen beperkingen gesteld voor 

interactieve toepassingen, zoals het gebruik de mogelijkheid vanuit de centrale meldkamer 

burgers op hun gedrag aan te spreken. Mogelijkheden om het cameratoezicht te gebruiken 

voor selectie op individuen middels gedigitaliseerde gelaatskenmerken zijn eveneens niet 

uitgesloten. Ook het gebruik van drones die voorzien zijn van een camera is toegestaan, mits 

natuurlijk voldaan wordt aan de voor drones geldende wetgeving.
ii
 

 

Ondernemer als onbezoldigd gemeenteambtenaar 

Met de uitbreiding van de wet per 1 juli kan het overigens wel eens zo zijn dat de gemeente 

een ondernemer vraagt om zijn camera zodanig op de openbare weg te richten dat de camera  

een groep hangjongeren in beeld brengt, indien sprake is van voortdurende klachten over 

overlast door dat groepje. Dan wordt die camera een camera die valt onder de Gemeentewet, 

wat betekent dat de operationele regie van die camera onder verantwoordelijkheid van de 

politie valt en dat de ondernemer niet meer vrij is in het gebruik van de beelden. Die vallen 

dan immers onder het regiem van de Wet Politiegegevens. Het is dan ook zaak om, in dat 

geval dat medewerking gevraagd wordt, duidelijke schriftelijke afspraken te maken over de 

(gescheiden) beeldopslag en de verantwoordelijkheden over en weer.  

 

Voorbeeld samenwerking gemeente en bedrijf (blz. 44 van de Beleidsregels Cameratoezicht) 

De zijgevel van bedrijf A is diverse malen met graffiti bespoten. Bedrijf A wil daartegen 

cameratoezicht instellen. De zijgevel grenst direct aan straat X, zijnde de openbare weg, zodat 

het onvermijdelijk is dat ook een deel van de openbare weg in beeld wordt gebracht. In straat X, 

langs de zijgevel van bedrijf A, vindt vaak overlast plaats door hangjongeren. De gemeente wil 

daartegen cameratoezicht instellen. Straat X grenst direct aan de zijgevel van bedrijf A, zodat 

ook die zijgevel in beeld zal worden gebracht. Beide partijen voldoen aan de voor hen geldende 

wettelijke vereisten voor het inzetten van cameratoezicht. Ze besluiten om gebruik te maken 

van gezamenlijke camera’s en maken hierover schriftelijke afspraken. Op de camerabeelden zal 

de zijgevel van bedrijf A en een deel van straat X te zien zijn. Tevens slaan partijen de 

camerabeelden gescheiden van elkaar op. De verwerking van persoonsgegevens door beide 

partijen is in dit geval geoorloofd. Voor andere voorbeelden wordt verwezen naar de 

Beleidsregels Cameratoezicht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

Privacyaspecten 

De wettelijke regeling in de Gemeentewet was destijds noodzakelijk omdat ook in het 

publieke domein gebieden kunnen worden onderscheiden waar iemand aanspraak kan maken 

op een zekere mate van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en een redelijke 

verwachting mag hebben dat hij daar niet gefilmd wordt. De gebiedsaanwijzing waar 

cameratoezicht is moet door de burgemeester op behoorlijke wijze kenbaar worden 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


gemaakt. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt in artikel 3:42, tweede lid, dat dit type 

besluiten wordt bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud 

ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, 

dan wel op een andere geschikte wijze.
iii

 Vanuit het beginsel van transparantie dient het 

cameratoezicht ook feitelijk kenbaar te worden gemaakt aan een ieder die dat gebied betreedt, 

bijvoorbeeld door zichtbare camera’s of door borden aan het begin van het door de camera's 

bestreken gebied. Ook kunnen pictogrammen worden aangebracht op de muren of op de 

grond. Dit kenbaar maken vloeit overigens ook voort uit artikel 441b van het Wetboek van 

Strafrecht. De camera’s zelf hoeven echter niet zichtbaar te zijn. Ook hoeft niet zichtbaar te 

zijn of de camera’s in werking zijn. Voorts geldt dat aan het vereiste van kenbaarheid niet 

alleen moet worden voldaan als er beelden worden vastgelegd, maar ook als sprake is van 

monitoring en er dus geen opnames worden gemaakt. Personen van wie de identiteit bij de 

politie bekend is en van wie de afbeeldingen gedurende maximaal vier weken worden 

opgeslagen, worden daarvan niet zelf op de hoogte gesteld. Laat overigens duidelijk zijn dat 

het preventieve effect van cameratoezicht het grootst is als duidelijk kenbaar is dat gebruik 

wordt gemaakt van camera’s, zodat personen worden weerhouden om strafbare feiten te 

plegen. 

  
Regiefunctie van de politie 

Voor de regie en de operationele uitvoering van het cameratoezicht bedient de burgemeester 

zich van de onder zijn gezag staande politie. De politie is immers de eerst aangewezen 

instantie om de openbare orde te handhaven. Mede om die reden vallen de met de 

toezichtcamera’s gemaakte beelden onder de Wet politiegegevens (Wpg). Hoewel sprake is 

van openbare orde handhaving is er geen dwingende eis dat de beelden uitsluitend door 

politiefunctionarissen mogen worden bekeken. Het is toegestaan dat andere personen de 

beelden uitkijken, mits dat plaatsvindt onder regie van de politie. In de praktijk worden de 

beelden bekeken door personen die in dienst zijn van de politie, van de gemeente of van een 

particuliere beveiligingsorganisatie. Voor de regie gaat het erom dat de beslissing om over te 

gaan tot politieoptreden uitsluitend wordt genomen door daartoe bevoegde politie-

functionarissen. In de praktijk wordt dit zodanig vormgegeven dat op aangeven van degenen 

die de beelden op de monitoren rechtstreeks bekijken, politiefunctionarissen – bijvoorbeeld 

via een doorschakeling naar de meldkamer – de beelden eveneens kunnen bekijken. Naar 

aanleiding van de doorgeschakelde beelden wordt beslist over het al dan niet inzetten van de 

politie. 

 

Effectiviteit cameratoezicht 

Er is een beperkt aantal nationale en internationale kwalitatief goede evaluatiestudies naar de 

effectiviteit van cameratoezicht beschikbaar. Op basis hiervan komt een aantal voorwaarden 

in beeld waar cameratoezicht aan moet voldoen om een zo optimaal mogelijk resultaat te 

kunnen behalen. Een daarvan is de aanbeveling om de beelden live te bekijken en te zorgen 

voor een directe, goed aangestuurde opvolging. Het is zaak om bij een openbare 

ordeverstoring onmiddellijk te kunnen reageren en de politie zo snel mogelijk ter plaatse te 

krijgen. Het is daarbij van belang dat de cameratoezichthouders een gedegen opleiding 

hebben gevolgd, zodat ze weten waar ze op moeten letten. Vervolgens dient er een goede en 

directe communicatie tussen de cameratoezichthouders en de politie te zijn.
iv

 

 

 
                                                      
i     Voor de wordingsgeschiedenis van het nieuwe artikel 151c van de Gemeentewet wordt verwezen naar  

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33582_verruiming_bevoegdheid 
ii     Een uitgebreide uitwerking van de eisen waaraan de operator van de drone (officieel RPA: remotedly piloted 



                                                                                                                                                                      
aircraft system) moet voldoen, staat in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Vooralsnog dient 

de drone te beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid en heeft de drone-piloot een brevet nodig 

(“RPAS operator certificate”; bewijs van bevoegdheid). En dat is niet alles. Ook met zo’n certificaat is de 

gebruiker gehouden aan een rijtje met eisen die voortvloeien uit de artikelen 14 en 15 van de Regeling op 

afstand bestuurde luchtvaartuigen: De piloot of een andere waarnemer moet de drone altijd kunnen zien; 

vliegen in het donker is verboden; de drone moet een veilige afstand houden tot mensen, gebouwen en 

vliegvelden en er geldt een maximale hoogte van inzet: 120 meter. Op grond van artikel 5.5 van de Wet 

luchtvaart kan de Minister van Infrastructuur en Milieu een ontheffing (voor een bepaalde periode) of 

vrijstelling (permanent) verlenen van de hier genoemde eisen met betrekking tot het vliegen met drones. 

Staatssecretaris Dijkstra van Infrastructuur en Milieu wil de regels voor het professionele gebruik van drones 

tot 4 kg op korte termijn versoepelen. Professionele gebruikers van mini-drones hoeven dan geen brevet en 

een bewijs van luchtwaardigheid meer te hebben.  
iii     Als de burgemeester een ander gebied wil aanwijzen of het aangewezen gebied wil wijzigen, dient hij een 

nieuw besluit te nemen. Als een gebiedsaanwijzing wordt ingetrokken, moet ook dat besluit volgens artikel 

3:42, tweede lid, van de Awb bekend worden gemaakt. 
iv   Voor meer aanbevelingen voor effectief cameratoezicht in het publieke domein wordt verwezen naar de 

website van het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid:  http://www.ccv-

cameratoezicht.nl/fileadmin/user_upload/Andere_documenten/aanbevelingen-voor-effectief-

cameratoezicht.pdf 
 


