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Bijgaand doen wij u onze rapportage toekomen inzake de te verkenning naar de

mogelijkheden van cameratoezicht.

Wij vragen u op basis van deze rapportage een uitepreek te doen ever de wenselijkheid om

al dan niet over te geen tot het instellen ven cameratoezicht.

Ten geleide voor uw discussie onderstaande tabel, waarin enkele veen- en tegenargumenten

staan vermeld op basis waarvan er al dan niet evergegaen kan worden tot het inzetten van

het middel
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l Zijn de problemen groot - ln eerste aanzet zou de reactie
genoeg om de inzet van kunnen zijn: het valt in Leiderdorp
camerale te i
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maatregelen genomen om j Leiderdorp geen sprake is van een
j de inzet van het zware en l i sterk stijgend aantal incidenten, diei dure instrument te de inzet van cameratoezicht
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De insteek van dit memo is om uw raad op een zo een objectief mogelijke wijze te
informeren over het al dan niet inzetten van cameratoezicht, waardoor u in staat gesteld wordteen (politieke) discussie te voeren. De argumenten die in deze brief zijn aangevoerd zijnbedoeld om u handvatten te verstrekken in deze (politieke) discussie.

Ter toelichting, de rollen rond het cameratoezicht zijn als volgt verdeeld:

De gemeenteraad
~ kan aan de burgemeester, bij verordening, de bevoegdheid verlenen om te besluiten totplaatsing van camerasop openbare plaatsen in de zin van artikel 1 Wet Openbare
ll/lanifeetaties(WOM), voor de handhaving van de openbare orde. De gemeenteraad kan dezebevoegdheid naar plaats en duur inperken, afhankelijk van de beleidsvrijheid die hij deburgemeester wil toekennen.
~ kan ook andere plaatsen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, als “openbare plaatsen'aanrnerken„ waarna de burgemeester het recht heeft om op deze plaatsen cameratoezicht uitte voeren conform artikel 151c Gemeentewet.

„,„ - _ - ----- '--



Z/15/012475/24355

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 26

_3_

De burgemeester
~ is verantwoordelijk voor het gemeentelijk cameratoezicht.
r besluit op welke openbare plaatsen en voor welke duur cameratoezicht zal plaatsvinden
(afhankelijk van de beleidsvrijheid die de gemeenteraad heeft gegeven).
~ bepaalt in overleg met de Officier van Justitie, de perioden waarin de camerasdaadwerkelijk
worden gebruikt en de beelden direct bekeken gaan worden.

politie * Heeft de operationele regie.
~ ls belast met het waarnemen van de beelden.
~ Bepaalt wat er met de beelden gebeurt.
~ Beslist over de opvolging van de signalen uit de toezichtcentrale.

openbaar ministerie
° Voert overleg met de burgemeester over de periode waarin de camerasdaadwerkelijk
worden gebruikt en of de beelden direct bekeken gaan worden.
~ Beslist of de opgenomen beelden worden gebruikt ten behoeve van de opsporing en
vervolging van strafbare feiten.

inzet Automatic Numberplate Recognition (ANPR)
De inzet van de mobiele Automatische nummerplaatregistratie (ANPR) valt onder het gezag
en bevoegdheid van het Openbaar Ministerie. Dit vooral omdat bij de inzet van de ANPR
sprake is van een meer uitgebreide strafrechtelijke context. Een ANPR is feitelijk een camera
die uitsluitend kentekenplaten opneemt en scant. Bij het inzetten van de vaste ANPR kan
sprake zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen OM en bestuurder. Hierbij dient
gedacht te worden aan de inzet van de ANPR bij de bescherming van het besluit tot het
instellen van een rnilieuzonering in een binnenstad ot bij de bestrijding van woninginbraken.

ln navolging van de door het Ministerie van Veiligheid en Justitie al in 2013 uitgezette
beleidslijn zijn er in den lande partijen, die van mening zijn, dat inbrekers afgesohrikt kunnen
worden met de inzet van intelligente camerale die kentekenplaten scannen. Het bijzondere
opsporingsmiddel moet dan worden ingezet in wijken waar veel wordt ingebroken.
De politie kan dankzij de zogeheten automatische numrnerplaatregistratie (ANPR) zien of een
automobilist bekend staat als inbreker of andere kwalijke zaken op zijn kertstok heeft.
Het kan zo worden georganiseerd dat in dergelijke gevallen politie uitrukt om het betreffende
voertuig te doorzoeken. Vanuit het landelijke ANPR-programrnabureau worden
referentielijsten van landelijke instanties aangeboden (RDW, C.llB, belastingdienst). Korpsen
kunnen ook eigen referentielijsten voor opsporingsdoeleinden opstellen en beschikbaar
stellen in de landelijke BackC)tficeFacility.

Kosten van ANPR
De kosten van de aanschaf van 1 (een vaste) ANPFt~camera lopen uiteen van ë 15.000,- tot ë
20.000,- incl. de eventueel benodigde aanpassing van infrastructuur en verbindingen
(afhankelijk van de lokale situatie). Voor de exploitatiekosten en het onderhoud moet
rekening gehouden worden met een bedrag per camera van ca. B 500,- per jaarl. Voor
Leiderdorp zou gedacht moeten worden aan twee of drie camerasminimaal.

1 bron: informatie/memo Politie Eenheid Den Haag dd. 28 februari 2013.
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Kosten van cameratoezicht:
Bij de invoering van cameratoezicht is het erg belangrijk dat gemeenten van tevoren al
rekening houden met de kosten die de maatregelen met zich meebrengen. Cameratoezicht is
een dure maatregel. Gemeenten doen er verstandig aan om in de begroting alvast rekening te
houden met het invoeren van cameratoezicht. De kosten zijn onder meer afhankelijk van het
doel dat met het toezicht wordt beoogd, de plaatselijke omstandigheden in het toezlchtgebled
en de beschikbaarheid van mensen. Hierna volgt een overzicht van de kosten waar
gemeenten zoal rekening mee moeten houden bij het toepassen van cameratoezicht.

Vaste kosten:
~ onderhoudskosten en vervangingskosten van verouderde apparaten (atschrljvlngskosten)
~ personeelskosten (opleiding en salaris voor toezichthouders en surveillanten, uitlezen en live
bekijken van beelden, opvolgen van beelden)
~ kosten voor nevenactiviteiten (bijvoorbeeld extra verlichting, snoeien van bomen, plaatsen
van masten voor de carnera's en overige bouwkundige voorzieningen)
~ schoonmaakkosten (came-ra's moeten ongeveer vier tot zes keer per jaar worden
schoongemaakt)
~ kosten voor datatransrnlssie (bijvoorbeeld het huren van een glasvezelnetvverk of
lJlvlTSbandbreedte)

incidentele kosten:
~ aanschafkosten van apparatuur (cameras, transmitter en receiver)
- kosten voor infrastructurele aanpassingen (graaiwerkzaarnheden en bestrating voor de
aanleg van glasvezelkabels ol radioverbindingen)
~ verplaatsingskosten (indien een plek veilig is kunnen camerasworden verplaatst naar
andere locaties)

Graag vernemen wij uw mening.
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É1. leiding

Het doel van deze 1°verkenning is om uw college en de gemeenteraad antwoord te geven op de
vraag wat de mogelijkheden zijn van het toepassen van het middel cameratoezicht. ln welke mate

kan het bijdragen aan het terugdringen van ongewenst gedrag en het bevorderen van de objectieve

veiligheid en veiligheidsgevoelens bij gebruikers van het openbaar gebied. Belangrijke voorwaarde
isn dat het eventueel in te zetten middel cameratoezicht ook proportioneel en subsidiair
onderbouwd wordt.
We onderscheiden dus de objectieve (= meetbaar) en de subjectieve (= nauwelijks meetbaar)

veiligheid. Deze 1*verkenning beoogt een antwoord te geven op de vraag of cameratoezicht een

effectief middel is voor Leiderdorp en doet geen uitspraak over het daadwerkelijk invoeren van

camera's.

Cameratoezicht werd in de afgelopen jaren een prominent instrument in het arsenaalvan middelen

om de veiligheid op straat, in winkelcentra, wooncomplexen, horeca en bedrijvenparken te

vergroten. De Registratie-kamer,de voorloper van het CBP, heeft deze ontwikkeling vroeg onderkend.

Het rapport "ln beeld gebracht” uit 1997 gaf al vuistregels voor het inzetten van cameratoezicht. De

Registratiekamer zag gericht en selectief gebruik van cameratoezicht als een aanvaardbareaanvulling

op een breder pakket van maatregelen. Het CBPhield aan deze lijn vast en bleef erop wijzen dat

maathouden noodzakelijk was, evenals een regelmatige evaluatie van de effectiviteit van het

cameratoezicht.

ln het coalitieakkoord Leiderdorp 2014 -- 2018 'Van meedenken naar meedoen' is de volgende

opdracht beschreven:

Het college zoekt in 2014 uit wat de (on)rnogeli,ikhedenzijn cameratoezichten deelt dat met de

gemeenteraad

Voor u ligt een eerste verkenning, gericht op beantwoording van deze vraag. De volgende paragraaf

richt zich op het wettelijke kader: Wat zijn juridisch gezien de mogelijkheden, onmogelijkheden en

onder welke voorwaarden. ln het derde onderdeel van deze notitie wordt ingegaan op het

afwegingskader. Het gaat over doelen van eventuele inzet van cameratoezicht, over effecten en

plaatsing, waarna ook kort de kosten aan bod komen.

2. Wettelijk kader

Cameratoezichtis de meest verregaande vorm van toezicht. Dat komt vooral omdat met het

toepassen van cameratoezichteen mogelijke inbreuk op de privacy plaatsvindt.

Zowel nationaal als internationaal zijn hier regels voor opgesteld.

Wettelijk kader Toezicht Publiek
Publiek cameratoezichtis gericht op het handhaven van de openbare orde. Deze vorm van

cameratoezicht is alleen voorbehoudenaan de gemeente. Er moet een besluit door de

gemeenteraad aan vooraf gaan om cameratoezichtte legitimeren. De wettelijke basis voor het

toepassen van publiek cameratoezichtis geregeld in:
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~ Artikel 151c Gemeentewet
~ Politiewet
~ Wet politiegegevens

Wettelijk kader Toezicht Privaat
Privaat cameratoezicht heeft tot doel het beschermen van goederen en zaak. Er is geen sprake van
een openbare orde handhaving, maar de doelstelling van privaat cameratoezicht is
zaaksbescherming. Een privé persoon (particulier of bedrijf) mag camera's plaatsen ter bescherming
van zijn zaak en/of goederen. De wettelijke regels die gelden bij privaat cameratoezicht zijn
opgenomen in:
° Wet Bescherming Persoonsgegevens
~ Vrijsteliingsbesluit van de wet

Toezicht kader Publiek Privaat
Publiekprivaat cameratoezicht is feitelijk cameratoezicht met twee regimes; het publieke en het
private cameratoezicht. Deze combinatie heeft als doel dat cameratoezicht geoptimaliseerd wordt
voor zowel zaaks bescherming als de handhaving van de openbare orde. Het uitkijken van de beelden
is daarbij (met behoud van beide regimes) gekoppeld. Zowel de wetgeving van publiek
cameratoezicht als dat van privaat cameratoezicht is van toepassing.

Publiek uitkijken van camerabeelden is gebaseerd op de wettelijke taak van de (lokale) overheid om
de openbare orde te handhaven. Vaak is fysiek toezicht niet afdoende of niet wenselijk, waardoor de
optie voor cameratoezicht aanwezig is. De doelstelling van het publieke cameratoezicht is primair
gebaseerd op artikel 151c van de gemeentewet, de politiewet en de wet politiegegevens.

Gemeentewet 151c : Handhaven van de Openbare Orde
ln artikel 151c Gemeentewet is bepaald dat bij de toepassing van gemeentelijk cameratoezicht het
doel het handhaven van de openbare orde is. Hieronder valt ook de algemene bestuurlijke
voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke
samenleving. Cameratoezicht op grond van 151c heeft als eerste een signaierende functie. De
camera ziet meer en met die informatie kunnen de politie en andere huipdiensten op straat worden
aangestuurd.

Aanstaande wijziging 151c
De vereisten van publiek cameratoezicht zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Er is een
wetsvoorstel waarin artikel 151c van de Gemeentewet aangepast gaat worden. De Eerste
Kamercommissievoor Veiligheid en Justitie (V&.i) heeft op 5 december 2014 de memorie van
antwoord ontvangen en heeft op 16 december 2014 de nadere procedure besproken over de
verdere voorbereiding en de plenaire behandeling?

Het belangrijkste in de wetswijziging is het schrappen van het vereiste ten aanzien van 'vast'
cameratoezicht. Met de term 'cameratoezicht'wordt dan zowel vast als mobiel (ook wel flexibel of
tijdelijk genoemd) cameratoezicht bedoeld. Daarnaast worden twee nieuwe leden ingevoegd. Tot de
wijziging is (mobiel) flexibel cameratoezicht gebaseerd op artikel 3 van de politiewet.

Politiewet, art. 3: Operationele regie
Dit artikel vormt de basisvoor alle politieoptreden; ook in combinatie met artikel 151c
Gemeentewet. 151c Gemeentewet gaat namelijk uit van cameratoezicht ter handhavingvan de
openbare orde. De politie(taak) is als zodanig verbonden met artikel 151c Gemeentewet en het
principe van cameratoezicht. Ook de operationele regie van de politie op het uitkijken van

1 Zie voor voorstel aanpassing artikel 151c van de gemeentewet bijlage 1
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ul
r camerabeelden is gebaseerd op dit artikel waarbij de grondslag voor het bewaren van de

“ “ camerabeelden is belegd in de wet Politiegegevens (artikel 8 en 9).'

Artikel 3 van de politiewet'
Artikel 3 van de politiewet (voorheen artikel 2) is de legitimiteit van politieoptreden in welke vorm
dan ook. Bij cameratoezicht is artikel 3 de grondslag voor het toepassen van flexibel cameratoezicht
(o.a. onvoorziene ordeverstoringen of (de vrees voor) ordeverstoringen van tijdelijke aard,
bijvoorbeeld bij een risicowedstrijd in het betaalde voetbal). De algemene politietaak om, in
onclergeschiktheid van het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels, te

zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, vormt de legitieme basis.

Politiewet, art. 13: Driehoeksoverleg
Artikel 13 Politiewet verwijst naar het reguliere driehoeksoverleg. Conform artikel 151c
Gemeentewet kan het driehoeksoverleg een periode vaststellen waarin in het belang van de
handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera's plaatsvindt en de met de
camera's gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken.

Wet Politiegegevens
De politie heeft een belangrijke rol bij het invoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen. Zij is
verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet poiitiegegevens. De

politie is ook de instantie die gebruik maakt van de beelden voor de handhaving van de openbare
orde. Om deze reden is op grond van artikel 151:: lid 3 Gemeentewet de operationele regie bij
cameratoezicht in handen gelegd van de politie. Het is dus van groot belang dat de politie vanaf de
oriëntatiefase ai betrokken wordt bij de opzet en de uitvoering van het cameratoezicht.

Cindanks dat de politie verantwoordelijk is voor de operationele regie van cameratoezicht, kunnen
camerabeelden ook door andere personen dan politiefunctionarissen (bijvoorbeeld
beveiligingspersoneel) worden uitgekeken. Meer informatie vindt u in het document 'Het bekijken
van beelden door de politie ofanderen'f'

Mobiel, Flexibel, Dynamisch, Tijdelijk cameratoezicht
Soms ontstaat verwarring over de termen bij cameratoezicht waarbij camera's niet 'permanent' of
'nagelvast' zijn. Er wordt dan gesproken van 'flexibel' cameratoezicht. De termen 'mobiei' en 'tijdelijk
of zelfs 'dynamisch' worden vaak door elkaar gebruikt. Dat levert verwarring op. Deze benamingen
zijn gericht op cameratoezicht waarbij de camera's niet voor langere tijd (duurzaam) bevestigd
worden. Bijvoorbeeld het tijdeiijk plaatsen van carnera's bij 'hotspots' kan mobiel, flexibel of tijdelijk
genoemd worden.

Om begripsverwarring tegen te gaan en om cameratoezicht eenduidig te verankeren in de wet, is in

het voorstei voor het nieuwe artikel 151c van de gemeentewet onder andere de term 'vast'
cameratoezicht verdwenen. Hiermee volgt de wetgever de praktijk om alle vormen van
cameratoezicht en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn te verankeren in de wet.

Bij het invoeren van cameratoezicht dient rekening gehouden te worden een breed wettelijk kader:

2 Zie bijlage 2: artikelen 8 en 9 Wet politie-gegevens en artikelen 3 en 13 politiewet
3 Zie bijlage 2: artikelen 8 en 9 Wet politiegegevens en artikelen 3 en 13 politievvet
4 Zie bijlage 3: uitkijken camerabeeiden
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V Arzlkal151c Gemeentewet (tekst waarwetawiizêgingl

1„ Everaad kan bi; verørdenlng ds:burgemeaatar dn bevnegdhešáverlennn om, indien dat in het belang van de c›;›enlba.ra
nrcle:noodzakelijk is, te besluimn tm; plaatsing van vaste aamera¿ezten bennnvevan het tcnezlchtsp een openbare
plaats nixbedoeld ln anzikal1 van de wat npanbarn manlfeatatšesen andere bij varnrdnning aan nawiizenplaataenalle
waareen iaclartnaganlcelijk zíjn. lila:burgemaeslnr banaande duur van de plaatsing en wšfsl;de npalnbare nlaattaaf
plaatsan aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de vernrfzlnning in bc-;›panld„

2. welnurgemeesmrlaten, na overleg met de nfficiar van justítla ín het círielfnekmverlng, de naršndnwat waarin šnhet
belang van de nandhalflng van deennenbamcmiindaaclwerkellškgebmik van de cam›.=':ra'spšaatzwlndlzan de met dn
cameraä gemaalztn haalden in leder geval reachtstrnnmwnrnanbnkelcefn„

3. ile burgemeester bedient :lan nij de um/nering van hat in het eerste lid badnnldnbealuitvan naonder zšingezag
staanrånpølitie.

4. ün aanwezigheid van fsamamfsals bndnnld ln het nemeEidis;ap dnèdnlíjknwijze: kenbaarvaar aan ieder die de
clnabatmffendeopenbam plaats betrnecñ;

5. Met ziecameraïawormenuštsluitendhaaldengemaakt van een openbare: plaats alabednnld in artikel 3.van da wat
npanbane manšfnatatêeaen andere biivernrdenlng aan te wijzen pllaazsendie waareen leder tnngankeliflc zijn

6. Be met de cameraëagnmaakte-bnaldnnmogen in het belang van de npenbnre nrda wørclen aangelegd en gedulrenda
ten hongstn vier waken wurden bewaalrn.

7. Elavaskgnlegdebeelden, badneld in het zesán lid, warmeneen tijdelijk register in dezinvan de:Wet Pnlitiarngiszers.
Met inacmnemilng van artškel 13, znvandnlid van de Wet Pnlltieregiszers kunnen uit dat refglater gngnvanß wnrclen
verstrekt ten behaevevan de øpannfšng van eengepleegd strafbaaf feit.

8. ßij ni krachtensalgarnnne maaärngnl van bannmrwnrden met hal:nøg ap dn genadeultvnering van het toezicht,
bedoeld in het eerste: lief,regalagealtnlclømtrent:
a. Dn waste camerafaen andere tncínnisrsnehulpmiddelen šcrannczligdmm" het tnezißht, bndneldin het nemelid, en

de wijze waarnp cleznhulpmiddel:-znwnnzinnaanganracnt;
b. wepersonen bnlast met of nnfrlnrszínßnetrnkknnmet de uitvnnring van het tnezícbt; en
fs. mz:ruimten waarin :fa waarneming nf verwerking van metdaar hei tonzichn:vaßtgalezgdnbeeldenplaatsvindt.

Artlkal 2„77 APV Cameratoezicht ap apenb-nm plaatsen
Un lnurgemenaterkan overeenkomstig artlknl 3251::van de Game-:entewezbesluitenmtplaatsing van camarak waareen bepaalde
duur ten be-zhmevevan het tøezicht mt:npnnnan-1:plaatsen.
Alvofnnzen/er te gaan tnt het plaatsen vanaamnramclientde gemnente-maaltoestemming te verlenen.

Arkík;-al 35 Auteurswet
l 1. Hij din zøncíerdaaztne:gefechtlgal te zijn een pnrtmt in het openbaar ten mansteeltaf nnandere wijze npenbaar

maakt, warm:gestraft mat aan galdbnem van da vinrda cattagoflnl
2„ Het fait is een nvenmnlng

Artikel 27 wat beachnrmíng perwonsgelgevens
1. Enngeheel of gedfaslteëljkgesautnmatlsenrdn verwerking van perfsnnnngegevens din waarde varwazenâlikinglvan aan

dnalelnclnof van veerscheldennaamnnhangendeclneíaindanlmstamd is, wnrdt alvørfznsmet de lønrwerkingwnntit
aangevangengemeld bij het Cøllalgnof nafunctinnans.

2. Ennniet geautømntlsnefde mrwafklng van nnrsnnnszgngnnenødie vønr fie verwnzenlliking van een nlnešeënzlnnf van
verscheidenesamenhangende dneheindenïmatemd ls, wordt gn-mnld indien deze is onderwnrpnnaan vnnralgaand
nndarzm¿n

Arkikel4412; ätrafrecht
ï Met een heahtenisvan tan hnngate menmaanden nf nen gnšcíbnetevan derndacamgnríe wnrdt gnalâraftbl] die, gebruik*

makendevan een daanlaezztechnlsxzhhulpmiddel waarvan dn aanwezëghešdniet np duidelijke wijze knnbaaf lagr-eimnalnr,van een
nnrsnon,aanwezig :opeen waarnel:publlnk tøngankelijka nlaats,wndelrnraclhtefllikaan afbeelding ve±nraar<;llg1;„

Artikel 13% ätrafrecht
Met gavangnnisstzaf van ten hongstn zesmanndnn af gnldbnete van de vinrdn catngnfie wordt gestraft:

1. Hij die, gebruik makend van aan technißcnnnlpnwidnel niet nnduidelijke wšgzlekenâzaaris gemaakt, npzenrtelijlaen
wederrashtelljk van aan paraman, aanwezig ln een wnnlng nf np eenandere niet mm het publiek tnnganknlllke píaata,
een afbnnlclingvervaardigt;

2, Hij die de besaniklalngheeft mer een a¿anerlclingwelke, naar hij weet nl mdelijkarwija maat varmneden, dnnr nl ten
gevalga van een ønclnr 1*gestelde handeling iaverln^egen„

Danrnaazn moat metcameratoezicht avnnmcllg zšjnmet het dont dat daarmee wordt beøngd lx-:ísvan prnportionnliteítl en dat
het beoogde duel niet ap nen anánra, míndar ingrijpende wlize-kan wurden bereikt leísvan subsíáiariteitl
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De kosten van de aanschaf van een vaste ANPR~camera lopen uiteen van é 15.000,- tot ä 20.000;
incl. de eventueel benodigde aanpassing van infrastructuur en verbindingen (afhankelijk van de
lokale situatie). Voor de exploitatiekosten en het onderhoud moet rekening gehouden worden met
een bedrag per camera van ca. 6 500,- per jaar .Voor Leiderdorp zou gedacht moeten worden aan
twee of drie camera's minimaal.

Een ander in te zetten instrument is de mobeye, een mobiel inbraakalarm. Dit is echter niet zozeer
cameratoezicht en bovendien niet gericht op de openbare ruimte. De mogelijkheid tot inzetten van
het instrument wordt al meegenomen bij de vervaardiging van het uitvoeringsplan, gericht tegen
woninginbraken.

Cameratoezicht als middel tegen aanwezige voertuigcrirninaliteit zou effectief kunnen zijn. Als we
kijken naar de hotspot(s) ten aanzien van voertuigcriminaliteit, is de Winkelhof dé locatie waar deze
vorm van criminaliteit veel voorkomt. Zowel fietsendiefstallen als auto-inbraken komen daar veruit
het meeste voor in Leiderdorp.
Een compiicerende factor bij het begrip proportionaliteit is, dat het gaat om een oordeel - de
afweging is subjectief. De vraag of het doel -~ bestrijden van voertuigcriminaliteit - het middel
cameratoezicht rechtvaardigt, kan door verschillende mensen verschillend worden beantwoord.
indien het antwoord op deze vraag 'Ja' is, kan cameratoezicht in de buurt van de Winkelhof worden
onderzocht. Het ligt dan voor de hand dat de belangrijkste veiligheidspartner op deze locatie, de
beheerder/eigenaar van het pand, primair verantwoordelijkheid neemt.

Het derde veiligheidsvraagstuk dat naar voren komt uit de veiligheidsanalyse is (overlast veroorzaakt
door) jeugd, al dan niet als gevolg van uit middelengebruik. Naar verwachting zal de openbare orde
niet of nauwelijks gediend zijn door het plaatsen van vaste came-ra's.Het is eenvoudig voor groepen
jongeren om zich enkele meters te verplaatsen of om de hoek te gaan staan. inzet van mobiele
cameraszou kunnen worden overwogen, maar ook hiervoor geldt dat de jeugdigen mobieler zullen
zijn dan de camera's.

Bij bovengenoemde punten is uitgegaan van de veiligheidsanalyse en de knelpunten die hieruit naar
voren kwamen. Uiteraard zijn er mogelijk nog andere knelpunten, die het wellicht waard zijn om te
onderzoeken, of cameratoezicht een probaat bestrijdingsmiddel kan zijn. Vraag moet ook dan
gesteld of de ernst van het probleem het middel rechtvaardigt.

Subsidioir
De vraag of andere middelen wellicht voldoende zijn ter bestrijding van geïnventariseerde
knelpunten is enerzijds makkelijk, anderzijds moeilijk te beantwoorden. Eenvoudigweg constateren
dat er (nog) knelpunten zijn, dus dat andere ingezette middelen kennelijk niet afdoende waren. Aan
de andere kant weten we niet altijd ofalle andere middelen (voldoende) zijn ingezet. Bovendien
worden er steeds nieuwe instrumenten ontwikkeld om criminaliteit aan te pakken.

Duidelijk is wel, dat alleen cameratoezicht nooit voldoende is. Bij het inzetten van camera's is dat
altijd ter ondersteuning van andere instrumenten.

Voor een goed beeld en een goede afweging of cameratoezicht voor een specifiek doel van nut zal
zijn is een grondige analyse van de veiligheidssituatie onontbeerlijk. Het CCV (Centrum voor
Criminaliteitspreventie Veiligheid) heeft een hulpmiddel ontworpen: het afwegingskader.
ln het afwegingskader (hieronder) is te lezen hoe een dergelijke veiligheidsanalvse uitgevoerd kan
worden.
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tel Het hiervoor opgestelde afwegingskader (tabel) dient gebruikt te worden om binnen het opstellen
i

i

1fa: en uitvoeren van een cameraplan meer bewuste keuzes te kunnen maken .Allereerst over doelen en
l

effecten, maar ook over plaatsing, vormgeving en kosten. in de keuzes moet het ook gaan over de
communicatie en boodschap die camera's en informatieborden geven.

4. Kanttekeningen bij cameratoezicht

i

_“ i

„ ii _
er

_ `“`**""`“lll`*`*"""“""`ll V -` ::~=-„iv „ am
, ,

__

2/“JW „„Wr:W` :ä,
__ _ _ __ _

VxøJyßßlWwwuvW¿'“`-›livT~V
Vl,

a. Cameratoezicht is geen wondermiddel maar een hulpmiddel. Mits goed georganiseerd en als
onderdeel van een breder pakket maatregelen kan meerwaarde worden verkregen. Het kan 'fysiek'
toezicht door politie en buitengewoon opsooringsambtenaren wel aanvullen, maar niet
volledig vervangen.
Cameratoezicht kan verplaatsingseffecten veroorzaken van criminaliteit naar omliggende gebieden.
Uit de evaluatie van een proef met cameratoezicht in Alkmaar bleek echter dat er meer sprake was
van verwijdering en verdunning van de overlast van drugsverslaafden, dan van verplaatsing.

b. Uit regelmatige evaluaties - vooral door de overheid en minder door het bedrijfsleven -

blijkt, dat er weinig bewijs is voor de stelling dat criminaliteit afneemt door cameratoezicht. Het
Sociaal Cultureel Planbureau concludeerde in haar rapport uit 2008 (Sociale veiligheid:
veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid) dat er geen aanwijzingen zijn dat
cameratoezicht de veiligheidsbeieving verbetert. Ook blijkt dat geweldsincídenten niet door
cameratoezicht wordt voorkomen. Voor vermogensdellcten en vernielingen zijn de effecten
onduidelijk of bescheiden.

al-„„„„..„.„„, ›
__.._...„.-„„,„ , ,
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5„ Raming kosten
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Ondanks veelvuldig rondvragen en rondbellen blijkt het bijzonder lastig om een eenduidig inzicht te

krijgen in de kosten die gemoeid zijn met cameratoezicht Uit diverse publicaties komt naar voren dat
gemiddeld een gemeentelijk carneraproject in Nederland een half miljoen euro in aanschaf kost en
jaarlijks een bedrag van meer dan een ton aan structurele kosten voor onderhoud en live toezicht.
Hoewel dit beeld voorkomt uit publicaties, waarin vooral informatie uit grote steden is verkregen, zal
dit beeld in Leiderdorp naar verwachting niet anders zijn, waarbij vvij wel en vooral insteken op
samenwerking (ook financieel) met partners. Uit de verkennende gesprekken met hen zal moeten
blijken in hoeverre zij bereid zijn te investeren in het project cameratoezicht om het voor de
gemeente een enigszins haalbaar project te laten zijn.

Kosten
l„ Geef een volledig overzicht van de kosten en baten voor de hele levensduur van de camera

(total costs of ownership).
2. Dit betreft niet alleen de initiële kosten voor het aanschaffen en plaatsen van de camera's.

Deze vormen maar een beperkt deel. Kosten voor het uitkijken, beheer en reageren op
geconstateerde incidenten komen structureel terug. Zonder structureel budget verliezen
camera's hun effectiviteit.
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Publicaties:

1. Cameratoezicht in Nederland

Een schets van het Nederlandse cameralandschap
Sander Flight
Amsterdam, 20 december 2013
dsp-groepnl

Gemeentelijke toezichtcameras 5.2.2
Gemeentelijke cameraprojecten lijken redelijk op elkaar en informatie over de kosten wordt
openbaar gemaakt: soms in evaluaties, maar in elk geval in openbare gemeentelijke
begrotingen. Voor deze vorm van cameratoezicht kon dan ook een uitgebreidere
kostenvergelijking worden opgesteld.
Volgens het reeds genoemde onderzoek dat in opdracht van het ministerie van BZK is
uitgevoerd onder alle Nederlandse gemeenten lagen de totale aanlegkosten van een
gemiddeld cameratoezichtproject in 2009 boven de E 300.000. De jaarlijkse kosten, voor
beheer, onderhoud en vervanging, bedroegen gemiddeld 6 70.000 per camerasysteem
(Schreijenberg en Homburg 2010b).
0m een gedetailleerder overzicht te krijgen van de kosten is voor dit onderzoek op basis van
openbare bronnen voor twaalf gemeentelijke cameraprojecten uit elf gemeenten17
uitgezocht wat de kosten waren. Het gaat om relatief grote gemeenten met veel carnera's,
dus de kosten zullen niet representatief zijn voor alle gemeenten. Ook gaat het om systemen
met vaste camerasen niet om mobiele of flexibele cameras.Het doel is een globaal inzicht
in de kosten van gemeentelijk cameratoezicht.
Gemiddeld bedroegen de totale aanschafkosten van het carnerasysteem in de onderzochte
gemeenten ë 500.000. Het goedkoopste project kostte É 90.000 en het duurste project tl t,5
miljoen. Per camera bedroegen de aanschaikosten gemiddeld É 17.000,-. Het blijkt dat deze
kosten per camera niet lager uitvallen als het totale aantal camerals in het project groter is:
projecten met veel cameraszijn dus niet relatief goedkoper dan projecten met weinig
cameras.Dit komt vooral doordat in gemeentelijke cameraprojecten met veel c:amera”s vaak
ook verbindingen over langere afstanden nodig zijn. Daarnaast wordt er in gemeenten met
veel camerasvaak relatief meer geld besteed aan de toezichtcentrale en de opslagsewers
voor het opnemen van beelden.
De jaarlijkse kosten bedragen in deze elf gemeenten gemiddeld ë 100.000 per jaar. Dit zijn
de totale terugkerende kosten voor observanten, onderhoud, verzekering, elektriciteit en
dergelijke. De laagste jaarlijkse kosten bedragen =ê1.000,- per camera per jaar in gemeenten
waar de beelden niet of nauwelijks rechtstreeks worden bekeken in een centrale. ln de
meeste andere gemeenten, die wel rechtstreeks naar de beelden kijken, bedragen de kosten
circa 6 10.000,- per camera per jaar.

Dit zijn de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Ede,
Groningen, Maastricht, Utrecht en Zwolle

2. EVALUATlE CAMERATUEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN
Driemeting
- eindrapport -

Mr. Drs. A. Schreijenberg
Drs. J. Koffijberg
Drs. S. Dekkers
Amsterdam, juli 2009
Regioplan publicatienr. 1814
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De totaie aaniegkoeten van een gemiddeid cameratoezichtproject liggen
boven de 300.000 euro. Jaariijks zijn de kosten gemiddeld nog eens ongeveer
70.000 euro. De meeste gemeenten betaien cameratoezicht zelf, sommigen
betalen het samen met de politie en een andere, een kleine groep betaait het
samen met particulieren of bedrijven.
Daanegenover staat dat de meeste gemeenten aangeven dat cameratoezicht
ook baten met zich meebrengt. Dertien van de zeventien gemeenten geven
aan dat zij de schade die in oameragebieden wordt aangericht op daders
verhalen. De financiële baten die dit met zich meebrengt, zijn voor gemeenten
moeilijk aan te wijzen, al schatten enkele gemeenten dat er jaarlijks duizend à
2500 euro aan schade op de dader(e) wordt verhaald met behulp van
cameratoezicht. Vier gemeenten geven aan dat minder vernielingen ook een
van de baten vormt van cameratoezicht. Dit scheelt gemeenten, volgens
opgaat van twee van hen, iets meer dan tienduizend euro per jaar.
Ten siotte geven de meeste gemeenten aan dat burgers zich veiliger voelen.
ln sommige gemeenten, respectievelijk vijf en zeven, is ook het effect op het
aantal aangiften en opgeloste zaken zichtbaar. Acht gemeenten geven aan dat
cameratoezicht politie-inzet scheelt.

De zeventien gemeenten die gerespondeerd hebben zijn: De Ronde Venen, Den
Helder, Ede, Gouda, Groningen, Kapelle, Landgraaf, Leeuwarden, Maastricht,
Moordrecht, Nijmegen, Sliedrecht, Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Veendam en
Vianen.
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Bijlage 1: Wijziging van de Gemeentewet

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de
burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.
enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluutl doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijzigingen aan te brengen in de
Gemeentewet ter verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester om in het kader van de
handhaving van de openbare orde toezicht te houden in de publieke ruimte;

Zo is het, dat Wij, de Afdeiing advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten~Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:

VOORSTEL VAN WET

Artikel i
De Gemeentewet wordt gewijzigd ats volgt

A
Artikel 1510 wordt gewijzigd als volgtt
1. ln het eerste lid wordt de zinsnede “te besluiten tot plaatsing van vaste camerasvoor een

bepaalde duur” vervangen door: te besluiten om voor een bepaalde duur camerasin te
zetten.

2. De tweede volzin van het eerste lid vervalt.
3. Onder vernurnmering van het tweede en derde tot derde en vierde lid wordt na het eerste lid

een nieuw lid ingevoegd, luidende:
2. De burgemeester besluit met inachtneming van het in de verordening van de raad bepaalde:

a. binnen welk gebied, bestaande uit openbare plaatsen of andere voor een ieder
toegankelijke plaatsen als bedoeld in het eerste lid, camerasworden ingezet;
b. voor welke duur de gebiedsaanwijzing plaatsvindt.

4. Na het vierde lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:
5. De burgemeester trekt het besluit, bedoeld in het eerste lid, in zodra de inzet van camerasniet

langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde.
5. Het vierde tot en met achtste lid (oud) worden vernurnmerd tot zesde tot en met tiende lid.
6. ln het zesde lid (nieuw) wordt de zinsnede “een ieder die de desbetreffende openbare plaats

betreedt” vervangen door: een ieder die het gebied, bedoeld in het tweede lid, onder a,
betreedt.

7. Het achtste lid (nieuw) komt te luiden:
8. Ten behoeve van de handhaving van de openbare orde worden in het kader van het toezicht,

bedoeld in het eerste lid, gegevens verwerkt.
8. ln het negende lid (nieuw) wordt de zinsnede “bedoeld in het zesde lid” teil-:ensvervangen
door: "bedoeld in het achtste lid".

9. ln het tiende lid, onder a, vervalt het woord: “vaste”.

Artikel ll
1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2. Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijt jaar na de inwerkingtreding van deze
wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in
de praktijk.
Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers,
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autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

Bijlage 2: Wet politiegegevens, artikelen 8 en 9 en Politiewet artikelen 3 en 13

§ 2. De verwerking van politiegegevens met het oog op de uitvoering van de poiitietaak

U Artikel
o

C3

U

O

O

O

v Artikel
geven

O

0

O

G

8. (uitvoering van de dagelijkse politietaak)
1. Politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de
dagelijkse politietaak gedurende een periode van eenjaar na de datum van de eerste
verwerking.
2. Voor zover dat noodzakelijk is met betoog op de uitvoering van de dagelijkse
politietaak kunnen poiitiegegevens ten aanzien waarvan de in het eerste lid
genoemde termijn is verstreken geautomatiseerd worden vergeleken met
politiegegevens die worden verwerkt op grond van net eerste lid teneinde vast te
stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. De gerelateerde
gegevens kunnen verder worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de
dagelijkse politietaak.
3. Voor zover dat noodzakelijk is met net oog op de uitvoering van de dagelijkse
politietaak kunnen politiegegevens ten aanzien waarvan de in het eerste lid
genoemde termijn is verstreken in combinatie met elkaar worden verwerkt teneinde
vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. indien zulke
verbanden bestaan kunnen de gerelateerde gegevens verder worden verwerkt met
net oog op de uitvoering van de politietaak.
4. Politiegegevens, die worden verwerkt op grond van het eerste, tweede en derde lid,
kunnen ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking op grond van de
artikelen 9, lg en 12.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
over de categorieën van gegevens op basis waarvan politiegegevens vergeleken
kunnen worden.
6. De politiegegevens, die zijn verwerkt op grond van het eerste, tweede en derde lid,
worden vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
dagelijkse oolitietaaken worden in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de daturn van eerste
verwerking verwijderd.

9. (onderzoek in verband met de handhaving van de rechtsorde in een bepaald

1. Politiegegevens kunnen gericht worden verwerkt ten behoeve van een onderzoek
met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval.
2, Het doel van het onderzoek wordt binnen een week, nadat is begonnen met de
verwerking, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk vastgelegd.
3. Politiegegevens die worden verwerkt overeenkomstig het eerste lid, kunnen, na
instemming van een daartoe bevoegde functionaris, ter beschikking worden gesteld
voor verdere verwerking voor zover dat noodzakelijk is voor een ander onderzoek als
bedoeld in het eerste lid, de verwerking, bedoeld in de artikelen 10 en 1_2„of de
uitvoering van de dagelijkse politietaak, bedoeld in artikel 8.
-4.De politiegegevens die zijn verwerkt op grond van het eerste lid en niet langer
noodzakelijk zijn voor het doel van net onderzoek, worden verwijderd, of gedurende
een periode van maximaal een half jaar verwerkt teneinde te bezien of zij aanleiding
geven tot een nieuw onderzoek als bedoeld in net eerste lid of een nieuwe verwerking
als bedoeld in artikel 10, en na verloop van deze termijn verwijderd.
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Bijlage 3: Wet politiegegevene, artikelen 8 en 9 / Politiewet 2012 artikelen 3 en 13

Wet politiegegevene

§ 2. De verwerking van politiegegevens met het oog op de uitvoering van de poiitietaak
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8. (uitvoering van de dagelijkse poiitietaakj
1. Politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de
dagelijkse politietaak gedurende een periode van eenjaar na de datum van de eerste
verwerking.
2. Voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse
politietaak kunnen politiegegevene ten aanzien waarvan de in het eerste lid
genoemde termijn ie verstreken geautomatiseerd worden vergeleken met
politiegegevens die worden verwerkt op grond van het eerste lid teneinde vast te
stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. De gerelateerde
gegevens kunnen verder worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de
dagelijkse politietaak.
3. Voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse
poiitietaak kunnen politiegegevens ten aanzien waarvan de in het eerste lid
genoemde termijn is verstreken in combinatie met elkaar worden verwerkt teneinde
vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. Indien zulke
verbanden bestaan kunnen de gerelateerde gegevens verder worden verwerkt met
het oog op de uitvoering van de politietaak.
4. Politiegegevens, die worden verwerkt op grond van het eerste, tweede en derde lid,
kunnen ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking op grond van de
artikelen 9, lg en jg.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
over de categorieën van gegevens op basis waarvan politiegegevens vergeleken
kunnen worden.
6. De politiegegevens, die zijn verwerkt op grond van het eerste, tweede en derde lid,
worden vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
dagelijkse politietaak en worden in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de datum van eerste
verwerking verwijderd.

9. (onderzoek in verband met de handhaving van de rechtsorde in een bepaald

1. Politiegegevens kunnen gericht worden verwerkt ten behoeve van een onderzoek
met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval.
2. Het doel van het onderzoek wordt binnen een week, nadat is begonnen met de
verwerking, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk vastgelegd.
3. Politiegegevene die worden verwerkt overeenkomstig het eerste lid, kunnen, na
instemming van een daartoe bevoegde functionaris, ter beschikking worden gesteld
voor verdere verwerking voor zover dat noodzakeiijk is voor een ander onderzoek als
bedoeld in het eerste lid, de verwerking, bedoeld in de artikelen 10 en _l_2,of de
uitvoering van de dagelijkse politietaak, bedoeld in artikel 8.
4. De politiegegevene die zijn verwerkt op grond van het eerste lid en niet langer
noodzakelijk zijn voor het doel van het onderzoek, worden verwijderd, of gedurende
een periode van maximaal een halfjaar verwerkt teneinde te bezien of zij aanleiding
geven tot een nieuw onderzoek als bedoeld in het eerste lid of een nieuwe verwerking
als bedoeld in artikel 10, en na verloop van deze termijn verwijderd.
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Poiitiewet 2012

Hoofdstuk 2. De uitvoering van de politietaak

§ 2.1. De taak van de poiitie en de politietaken van de Koninklijke marechaussee

Artikel 3
De politie heeft tot teak in ondergeechiktheid aan het bevoegd gezag en in
overeenstemming met de geldende rechteregels te zorgen voor de daadwerkelijke
handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

§ 2.3. Het gezag

U

O

O

O

O

Artikel 13
1. De burgemeester en de officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het
hoofd van het territoriale onderdeel van de regionale eenheid binnen welker grondgebied
de gemeente geheel of ten deie vait, en zo nodig met de poiitieohef van een regionaie
eenheid, over de taekuitvoering van de poiitie en over het beleid ten aanzien van de
taakuitvoering (driehoekeoverleg),
2. ln het driehoeksoverleg worden door de burgemeester en de officier van justitie
afspreken gemaakt over de inzet van de politie ten behoeve van de handhaving van de
openbare orde en de hulpverlening, onderscheidenlijk ten behoeve van de etrafreohteliike
handhaving van de rechtsorde en de teken ten dienste van de justitie. De afspraken
worden mede gemaakt op basis van de doelen, bedoeld in artikel 38b eerste lid.
3. Op verzoek van de burgemeeeter vindt het driehoeksoverleg plaats op gemeentelijk
niveau.
4. ln het driehoeksoverieg worden door de burgemeester en de officier van justitie
afspreken gemaakt over iokale prioriteiten en crirnineliteitebestrijding.
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Bijlage 3: uitkijken camerabeelden

Het bekijken van beelden door de politie of anderen

Het feit dat de politie de operationele regie heeft, betekent niet automatisch dat
de beelden uitsluitend door politietunctionarissen mogen worden bekeken. Het
rechtstreeks bekijken van beelden vergt een enorme personele inzet. Het is
daarom toegestaan dat andere cameraobservanten de beelden rechtstreeks
bekijken. Deze cameraobservanten mogen hun werkzaamheden slechte
verrichten onder regie van de politie. Het begrip operationele regie laat ruimte
voor interpretatie over de mate waarin de politie fysiek betrokken moet zijn bij
het oameratoezioht.

Het staat voorop dat de beslissing tot daadwerkelijke inzet van politiepereoneel
op basis van camerabeelden slechts genomen kan worden door de politie zelf,
uiteraard in ondergesohiktheid aan het bevoegde gezag. Daartoe is het
noodzakelijk dat die beelden binnen zeer korte tijd aan de politie ter
beoordeling kunnen worden doorgegeven. Dit betekent ook dat de politie op
haar beurt dient te zijn ingericht op het ontvangen van deze informatie

Bij net bekijken van de beelden door niet (executieve) politiefunctlonaris-een is
net van belang dat goede werkafepraken worden gemaakt tussen de
carrieraobservant en de politie. Dit met oog op de beslissingen die op een
signalering volgen en het optreden van de politie dat daaruit mogelijkerwijs
voortvloeit. De beslissing om over te gaan tot politieoptreden mag, zoals
gezegd, uitsluitend worden genomen door daartoe bevoegde
politiefunctionarissen. in de praktijk wordt daarom op aangeven van de
cameraobeervant, gezorgd dat poiitiefunctionariseen relevante beelden -

bijvoorbeeld via een doorsohakeling -» ook rechtstreeks kunnen bekijken. Naar
aanleiding van de doorgeachakelde beelden beslist het politiepersoneel over
het al of niet inzetten van de politie.

Bron: CCV, website:
http://www.netccv.nlfbinaries/content/assets/cov/doesters/oameratoezicbt/het~bekijken-van beelden
door-de-politie-ofenderen.pdf
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„ Verantweerding van geraadpieegde bronnen:

Diverse websites en publicaties:

Cbp - dossier cameratoezicht
Pciitiemlcameratoezieht
CCV-cameratoezicht
Rijksoverheidni cameratoezicht
Ondemernerspiein.nlfregei/cameratoezicht
Diverse verspreide pubišcaties

Met dank. aan de veretrekte informatie door de heer Chr. Heeren Senior adviseur Politie Haaglanden
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