
 

 

 

 

De politie heeft een belangrijke rol bij het invoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen. 

De politie is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet 

politiegegevens. De politie is ook de instantie die gebruik maakt van de beelden voor de 

handhaving van de openbare orde. 

 

Operationele regie 

Om deze reden is op grond van artikel 151c 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 al betrokken wordt bij de opzet en de uitvoering van het 

cameratoezicht. 

 

Het feit dat de politie de operationele regie heeft, betekent niet automatisch dat de beelden 

uitsluitend door politiefunctionarissen mogen worden bekeken. Dit kan verschillen per regio. 

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 slechts 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 cameratoezicht. 

 

Inzet van politiepersoneel 

Het staat voorop dat de beslissing tot daadwerkelijke inzet van politiepersoneel op basis van 

camerabeelden slechts genomen kan worden door de politie zelf, uiteraard in 

ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag. Daartoe is het noodzakelijk dat die beelden binnen 

zeer korte tijd ter beoordeling aan de politie kunnen worden doorgegeven. Dit betekent ook 

dat de politie op haar beurt ingericht dient te zijn op het ontvangen van deze informatie.  

 

Bij het bekijken van de beelden door zogenaamde ‘niet (executieve) politiefunctionarissen’ is 

het van belang dat goede werkafspraken worden gemaakt tussen de cameraobservant en de 

politie. Dit met het 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 cameraobservant 

gezorgd dat politiefunctionarissen relevante beelden – bijvoorbeeld via een doorschakeling –

ook rechtstreeks kunnen bekijken. Naar aanleiding van de doorgeschakelde beelden beslist het 

politiepersoneel over het al of niet inzetten van de politie. 

 

Belang van cameratoezicht voor de politie 

 

 Menselijk toezicht: Cameratoezicht is geen vervanging voor menselijk toezicht. Het 

heeft voornamelijk een aanvullende functie. Bij de zorg voor veiligheid blijft de 

zichtbare aanwezigheid van de politie en andere toezichthouders belangrijk. 

 Doseermiddel: Cameratoezicht is wel een goed hulpmiddel voor de politie om een 

beter beeld te krijgen van de aard, frequentie en omvang van ordeverstoringen. Dit 

maakt het mogelijk om de inzet van politiemensen beter te kunnen inschatten en 

doseren. 

 Bescherming: Verder kan cameratoezicht in belangrijke mate bijdragen aan de 

veiligheid van politiemensen, toezichthouders en andere hulpverleners. De 

mogelijkheid van herkenning op basis van beelden, kan potentiële daders ervan 

weerhouden zich gewelddadig(er) te gedragen. 
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