
 

 

 

 

Waar moet cameratoezicht aan voldoen om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen? Uit 

kwalitatief goede evaluatiestudies naar de effectiviteit van cameratoezicht (nationaal en 

internationaal) komen een aantal voorwaarden naar voren. Deze vindt u ook terug in het 

stappenplan/afwegingskader P.M. 

 

De zes belangrijkste voorwaarden op een rijtje: 

 

1. Formuleer realistische doelstellingen  

Weet voor welke toepassingen cameratoezicht het meest geschikt is. Het heeft 

bijvoorbeeld meer zin om cameratoezicht te gebruiken bij de aanpak van 

vermogenscriminaliteit, zoals auto-inbraak en fietsendiefstal, dan bij het tegengaan 

van geweldsdelicten. Geweldsdelicten zijn veel impulsiever van aard en de 

aanwezigheid van camera’s oefent daar weinig invloed op uit. Wel kunnen camera’s 

nuttig zijn bij het efficiënt afhandelen van geweldsdelicten. 

 

2. Kies de locatie en het bereik van de camera’s zorgvuldig uit  

De plaatsing van de camera's en het te bestrijken gebied dienen goed op elkaar aan te 

sluiten. Dit kan bij de financiële afweging van belang zijn; met zo min mogelijk 

camera's een zo groot mogelijk bereik realiseren. 

 

3. Bekijk de beelden live en zorg 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. Vergeet ook niet om zorg te dragen 

voor een zodanige kwaliteit van het beeldmateriaal, zodat goed te beoordelen valt 

welke opvolging wenselijk is. 

 

4. Bewaar de opnames 

Vooral de opnames waar opvolging aan gegeven is, dienen goed bewaard te worden. 

Zo kunnen deze beelden ingezet worden voor de opsporing en vervolging van de 

verdachten. Zorg in ieder geval dat ze apart gehouden worden van de andere beelden, 

die in principe maar vier weken bewaard mogen worden. 

 

5. Zorg voor aanvullende maatregelen 

Cameratoezicht kan een waardevol instrument zijn, vooral als het onderdeel uitmaakt 

van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan 

verbeteringen in de aanleg van de fysieke ruimte, betere straatverlichting en extra 

toezicht van surveillanten. 

 

6. Kijk naar het perspectief van de dader 

Voordat u besluit cameratoezicht toe te passen, is het zinvol om de effectiviteit van 

cameratoezicht te beschouwen vanuit het perspectief van de (potentiële) dader. 
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