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HOOFDSTUK I: INLEIDENDE BEPALINGEN 

Inleiding 

George Orwell beschreef in 1949 in zijn roman Nineteen Eighty-Four een futuristische wereld 

waarin burgers overal geobserveerd werden door camera’s en blootgesteld werden aan 

televisieschermen waarop het beeld vertoond wordt van een leider genaamd Big Brother 

(Orwell, 1949).  

 

Meer dan zestig jaar later zijn bewakingscamera’s effectief een nieuw fenomeen dat niet meer 

weg te denken is uit onze leefwereld. Het is nog relatief pril bij politie en justitie, maar het zit 

inmiddels wel in het denkpatroon van de recherche. Er is een duidelijke tendens naar een 

meer gecontroleerde samenleving waarneembaar. Overal ter wereld wordt in toenemende 

mate gebruik gemaakt van cameratoezicht als middel in de strijd tegen overlast en vormen 

van veelvoorkomende criminaliteit. Maar gelukkig is de weg naar een dergelijke 

ondemocratische samenleving, zoals die werd voorgesteld door Orwell, ver te zoeken en 

waarschijnlijk ondenkbaar (Leiden & Ferwerda, 2002).  

 

Bewakingscamera’s zijn een feit, daar kunnen we niet meer omheen. Het doel van deze 

Masterproef is erin gelegen het fenomeen bewakingscamera’s onder de loep te nemen. Meer 

specifiek zal deze Masterproef de uitwisseling van bewakingsbeelden tussen particulieren en 

publieke politiediensten in kaart brengen, dit aan de hand van een exploratieve studie.  

 

Dit inleidend hoofdstuk heeft tot doel het projectkader te schetsen waarin deze Masterproef 

tot stand is gekomen. Dit is de basis geweest waarop in een eerste fase de literatuurstudie is 

gesteund en in een tweede fase het empirisch onderzoek.  

 

In dit hoofdstuk zal in eerst instantie worden stilgestaan bij de bepaling van het onderwerp en 

de wijze waarop de probleemstelling gegroeid is. Vervolgens zal de criminologische 

relevantie van deze Masterproef worden aangetoond, dit zowel op praktisch als op theoretisch 

vlak. In een daaropvolgend deel worden enkele begrippen met betrekking tot cameragebruik 

toegelicht. Verderop wordt de vraagstelling behandeld, enerzijds de centrale 

onderzoeksvragen die als leidraad hebben gediend doorheen deze Masterproef en anderzijds 
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de deelvragen die het mogelijk maakten om een antwoord te vinden op de centrale 

onderzoeksvragen. Om af te sluiten wordt het methodologisch kader beknopt weergegeven, 

dit zal uitgebreider aan bod komen in het derde hoofdstuk. 

1. Bepaling van het onderwerp 

De keuze voor het onderwerp van mijn Masterproef was een eerste grote belangrijke stap die 

genomen moest worden. Na een verkennend gesprek met Prof. Dr. Ponsaers, was mijn 

interesse rond het gebruik van bewakingscamera’s aangewakkerd. Naar de toepassing van 

bewakingscamera’s is reeds zeer veel onderzoek verricht, dit onderzoek spits zich 

voornamelijk toe op de effectiviteit van bewakingscamera’s en in welke mate deze een 

invloed hebben op criminaliteit en onveiligheidsgevoelens (Welsh & Farrington, 2002).  

 

Gezien de vele literatuur en uitgevoerde studies, leek het mij boeiender een stuk van het 

gebruik van bewakingscamera’s te belichten dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen.  

 

Deze Masterproef zou niet zo zeer gaan over het gebruik of de effectiviteit van 

bewakingscamera’s dan wel over de wijze waarop camerabeelden, gemaakt door private 

actoren, worden opgevorderd door publieke politiediensten. Welke factoren spelen hierbij een 

rol? Bestaat er een vaste procedure die gevolgd moet worden inzake de opvordering? Wie 

bepaalt deze procedure? Kan men weigeren om beelden te overhandigen aan de politie? Het 

zijn deze vragen die aan de basis liggen van deze Masterproef. Na verloop van tijd werden 

deze vragen vertaald in een operationele probleemstelling.  

2. Probleemstelling 

De probleemstelling van een onderzoek beslaat steeds twee aspecten, namelijk: 

 

 Extern doel: een kernachtige beschrijving geven van de bijdrage die men wil leveren 

aan de oplossing van het probleem in het projectkader; 

 Intern doel: een krachtige aanduiding van de wijze waarop men dit wil doen 

(Decorte, 2011). 

 

Het doel van deze Masterproef is om een inzicht te krijgen in de verscheidene praktijken die 

plaatsvinden inzake het opvorderen van privécamerabeelden door politiediensten ten behoeve 
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van opsporingsonderzoek enerzijds en anderzijds in de besluitvorming die hierachter schuil 

gaat.  

 

Meer specifiek heeft de probleemstelling betrekking op de vaststelling dat camerabeelden 

door de politie worden opgevorderd, zowel voor bestuurlijke als voor gerechtelijke taken, 

maar dat er geen eenduidigheid bestaat inzake de toegepaste methoden. Er zal een empirisch 

onderzoek worden opgezet dat de verschillende methoden, die worden toegepast om 

camerabeelden te bekomen, bestudeerd. Dit onderzoek zal plaatsvinden bij enerzijds vier 

publieke actoren, namelijk: Politiezone Oostende, Politiezone Vlas, Politieregio Groningen en 

de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Anderzijds zullen er 

vier private bedrijven worden bestudeerd, namelijk: Colruytgroup, ING retail bank, Dierickx 

Leys Effectenbank en Group 4 Security. Er zal getracht worden een inzicht te verkrijgen in de 

besluitvorming die hierachter schuilgaat.  

 

Deze doelstelling zal gerealiseerd worden met behulp van een meervoudige hiërarchische en 

sequentiële casestudy waarbij gebruik gemaakt wordt van semi-gestructureerde interviews. 

Zoals gezegd bestaat er weinig literatuur betreffende dit onderwerp. Het doel van deze 

exploratieve studie ligt er daarom in een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan het onder 

de aandacht te brengen van dit aspect van bewakingscamera’s.  

3. Criminologische relevantie 

3.1 Theoretische relevantie 

Sinds enkele jaren stelt men vast dat het gebruik van bewakingscamera’s een nieuw fenomeen 

is dat op korte termijn een spectaculaire opmars maakte. Het was een controlemiddel dat 

aanvankelijk vooral gebruikt werd in banken, winkels en op de werkplaats en later op 

openbare ruimten (Hert & Saelens, 2011). In deze Masterproef zal voornamelijk aandacht 

geschonken worden aan het gebruik van bewakingscamera’s in publieke ruimten en 

bewakingscamera’s gebruikt door private bedrijven. 

 

De juridische regeling van het gebruik van cameratoezicht is lange tijd voorwerp van 

discussie en twijfel geweest. Tot 2007 was de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot 

het verwerken van persoonsgegevens van toepassing op cameratoezicht (Hert & Saelens, 

2007). Deze wet heeft betrekking op de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking 
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van persoonsgegevens. Het begrip “persoonsgegevens” wordt omschreven als: “gegevens die 

betrekking hebben op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is of kan worden” (Art. 1§5 

Wet Verwerking Persoonsgegevens). Beelden van personen vallen onder deze omschrijving. 

Het gebruik van camerabeelden is een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in 

de zin van deze wet. Maar de Wet Verwerking Persoonsgegevens werd niet geschreven vanuit 

dit specifieke oogpunt. Dit bracht met zich mee dat er in de praktijk enkele onduidelijkheden 

bestonden betreffende cameratoezicht (Hert & Saelens, 2011). Hierop zal in hoofdstuk twee 

dieper worden ingegaan.  

 

Op 10 juni 2007 is de Camerawet in werking getreden waardoor een belangrijke lacune in de 

wetgeving werd weggenomen, namelijk: “De algemene beginselen van de Wet op de 

verwerking van persoonsgegevens waren moeilijk te interpreteren in het licht van de concrete 

situatie van camerabewaking, op die manier was er onduidelijkheid over wat wel en niet 

mogelijk was.” Door concrete en eenvoudig hanteerbare normen en waarden voor 

camerabewaking vast te leggen voor verschillende typen van ruimten hoopt de wet meer 

rechtszekerheid te brengen (Eecke & Ooms, 2008). 

 

Door de invoering van de Camerawet werd er inderdaad voor een groot stuk onduidelijkheid, 

met betrekking tot de toepassing van cameratoezicht, weggenomen. Toch blijft er mijn inziens 

een lacune bestaan betreffende het opvorderen van camerabeelden door publieke 

politiediensten van private actoren. Kan een derde partij, die niet betrokken is bij een misdrijf, 

maar wel over mogelijks interessante beelden beschikt, voldoende een afweging maken tussen 

enerzijds het belang van het opsporingsonderzoek en anderzijds het belang van diegenen 

wiens gegevens worden verstrekt (Olijslager)? 

 

Bovendien is het ook belangrijk de vraag te stellen in welke mate camerabeelden kunnen 

worden doorgegeven aan de politie, wanneer deze geen misdrijf vaststellen, maar toch een 

toegevoegde waarde kunnen hebben voor een opsporingsonderzoek. Hoe rekbaar is het doel 

van een specifieke wetgeving wanneer het belang van de opsporing op het spel staat (Hert & 

Saelens, 2011)? 

 

Kort samengevat zal met deze Masterproef getracht worden de opvordering van 

camerabeelden door politiediensten bescheiden in kaart te brengen. Dit zal gedaan worden aan 

de hand van hiërarchische en sequentiële casestudies. Op hiërarchische wijze werden de 
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publieke actoren gekozen. De private actoren werden, later in het onderzoek op een 

sequentiële manier geselecteerd. In hoofdstuk drie zal een gedetailleerde toelichting worden 

gegeven van deze werkwijze.  

 

3.2 Praktische relevantie 

Zoals hierboven aangehaald in de theoretische relevantie, is er mijn inziens in de Camerawet 

een onduidelijkheid betreffende het uitwisselen van camerabeelden tussen particulieren en 

politiediensten. Deze onduidelijkheid wordt ook niet verder verklaard in de Wet van 8 

december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna afgekort: Privacywet).  

 

Artikel 9 uit de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s (hierna afgekort: Camerawet) stelt het volgende: 

  

 “De personen die toegang hebben tot de beelden: 

 1. kan deze overdragen aan de politiediensten of de gerechtelijke overheden indien hij 

 feiten vaststelt die een misdrijf kunnen vormen en de beelden kunnen bijdragen tot het 

 bewijzen van die feiten en het identificeren van de daders 

 

 2. moet deze overdragen aan de politiediensten indien zij hierom verzoeken in het 

 kader van hun opdrachten van bestuurlijke politie of gerechtelijke politie en de 

 beelden het vastgestelde misdrijf betreffen.” 

 

Tijdens het uitvoeren van mijn literatuurstudie en in overleg met mijn promotor Prof. Dr. Paul 

Ponsaers, kwam ik tot de vaststelling dat er in de praktijk een diversiteit is aan methoden die 

worden toegepast om camerabeelden op te vorderen. Hieronder worden de verschillende 

werkmethoden weergegeven: 

 

Politiezone Oostende (Van Vooren, 2012) 

De politie betaalt jaarlijks €530.000 om beelden van bewakingscamera’s in de Oostendse 

haven te kunnen bekijken. De eigenaar, het Autonoom Havenbedrijf van Oostende, streek zo 

al 4,3 miljoen euro aan ‘abonnementsgeld’ op.  
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De politie en E-Port, een nevenbedrijf van het Havenbedrijf, sloten zeven jaar geleden een 

contract af over het bewakingssysteem in de haven. E-Port plaatste 54 camera’s op openbaar 

terrein, de scheepvaartpolitie betaalt om de beelden te kunnen bekijken. Ondanks de felle 

kritiek op deze manier van werken, werd op 10 maart 2012 bekend gemaakt dat het contract 

stilzwijgend wordt verlengd. 

 

Opvallend is dat er in de haven van Antwerpen, Gent en Zeebrugge niet wordt gewerkt met 

een dergelijk contract. Indien nodig kan de politie gratis over camerabeelden beschikken. 

 

Politiezone Vlas (Vlas, 2010) 

Onder politiezone Vlas vallen volgende steden: Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Deze 

politiezone ondertekende op 3 december 2009 een samenwerkingsverband met volgende 

actoren: Stad Kortrijk, federale politie, het parket van Kortrijk, De Lijn en de Corporate 

Security Service van de NNMBS-Holding.  

 

Dit samenwerkingsverband omvat een aantal afspraken inzake beeldvorming, communicatie, 

bevoegdheden en informatie uitwisseling tussen de partners, om zo de strijd aan te gaan tegen 

(fiets)diefstallen en gevallen van fysieke agressie. Eén van de operationele afspraken in dit 

verband is de samenwerking tussen de betrokken politiezones en Securail, de 

spoorwegveiligheidsdienst.  

 

Het hoge ophelderingspercentage van misdrijven die gebeuren in en rond het station zijn toe 

te schrijven aan de goede samenwerking, de goede kwaliteit van de beelden en een uitgebreid 

cameranetwerk.  

 

Dit samenwerkingsverband is geen unicum. Nationaal werden reeds 47 samenwerkings-

verbanden afgesloten met 68 steden en gemeenten en 46 politiezones.  

 

Politieregio Groningen (Olijslager) 

Sinds 1 januari 2006 kent het Nederlandse Wetboek van Strafvordering een specifieke 

opsporingsbevoegdheid voor het verkrijgen van gegevens door opsporingsambtenaren. De 

wetgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat het opsporingsambtenaren niet meer vrij staat om 

derden te vragen gegevens (waaronder camerabeelden) op vrijwillige basis te verstrekken. 
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De gedachte die hierachter schuilgaat is dat een buitenstaander veelal niet over voldoende 

inzicht beschikt in een opsporingsonderzoek om een goed besluit te kunnen nemen. Op grond 

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moet de derde immers het belang van de 

opsporing afwegen tegen het belang van degenen wiens gegevens worden verstrekt. 

Vrijwillige verstrekking is alleen nog toegestaan indien het initiatief tot verstrekking uitgaat 

van de derde in verband met een belang dat de derde aangaat.  

 

De finaliteit van mijn Masterproef bestaat erin om deze drie casussen verder uit te diepen en 

een inzicht te krijgen in de beslissingsprocessen die hierachter schuilgaan. Om op die manier 

tot een probleemanalyse te komen van wat er zich in de praktijk afspeelt met betrekking tot de 

uitwisseling van camerabeelden. Gezien het een uitwisseling tussen twee partijen betreft, zal 

het empirisch onderzoek ook plaatsvinden in vier private bedrijven. 

4. Vraagstelling 

De vraagstelling wordt onderverdeeld in centrale onderzoeksvragen enerzijds en deelvragen 

anderzijds. De centrale onderzoeksvragen zorgen voor een leidraad doorheen deze 

Masterproef, ze hebben tot doel om niet te ver af te wijken van de probleemstelling. De 

deelvragen op hun beurt zorgen er mede voor dat de centrale vragen kunnen worden 

ondersteund of geïllustreerd.  

4.1 Centrale onderzoeksvragen 

 Wat zijn de verschillende praktijken met betrekking tot het uitwisselen van 

camerabeelden tussen particulieren en publieke politiediensten in de drie 

politiezones?; 

 Wie bepaalt de vormvoorschriften waarop deze transacties plaatsvinden?. 

4.2 Deelvragen 

 Wie zijn de betrokken actoren in het uitwisselen van camerabeelden?; 

 Voor welke doeleinden mag de houder van camerabeelden deze overmaken aan 

derden?; 

 In welk geval is hij/zij verplicht deze beelden over te maken?; 

 In hoeverre dient de politie, die de beelden wenst te verkrijgen te beschikken over een 

bevelschrift?; 
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 Is de politie voldoende (technologisch) uitgerust om alle beelden te kunnen bekijken 

en gebruiken?; 

 Wordt er een onderscheid gemaakt naar gevoeligheid van het beeldmateriaal?; 

 Is het van belang waar de beelden werden gemaakt?; 

- Gesloten plaatsen niet voor publiek toegankelijk; 

- Gesloten plaatsen toegankelijk voor publiek; 

- Open plaatsen; 

 Heeft de betrokkenheid van de particulier op het gepleegde feit, een impact op de 

transactie? 

 Op welke manier worden de beelden opgenomen. 

5. Omschrijving kernbegrippen 

Het is belangrijk de kernbegrippen die voorkomen in deze Masterproef eerst te duiden, op die 

manier kan verwarring worden uitgesloten. De begrippen die hieronder worden toegelicht 

zijn: bewakingscamera, CCTV, politiezone, opsporingsonderzoek, Officier van Justitie en 

Rechter-commissaris. 

 

Bewakingscamera 

Dit wordt in de Camerawet omschreven als “elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel 

heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van art. 135 Nieuwe 

Gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de orde te handhaven en dat 

hiervoor beelden verzamelt, verwerkt en bewaart”.  

 

CCTV 

CCTV is een specifieke vorm van bewakingstechnologie en staat voor Closed-Circuit 

Television. Het betreft een gesloten circuit waarin een aantal camera’s met elkaar verbonden 

zijn. De beelden kunnen op een centrale televisiemonitor bekeken en opgenomen worden. 

Oorspronkelijk werd de term CCTV gebruikt om een onderscheid te maken tussen private 

cameranetwerken en publieke televisieomroepen. Tegenwoordig is CCTV een 

overkoepelende term die verwijst naar alle mogelijke vormen van bewakingscamera’s (Keval, 

2009). 
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Politiezone 

De Belgische politieorganisatie is opgedeeld in twee politieniveaus: het federale en lokale 

niveau. De twee politieniveaus werken autonoom en zijn elk afhankelijk van hun overheden. 

De lokale en federale politie verzekeren samen de geïntegreerde politiezorg (Federale politie). 

Een politiezone situeert zich op het lokale niveau en kan bestaan uit een ééngemeentezone of 

meergemeentezone. Politiezone Oostende is een ééngemeentezone, politiezone Vlas is een 

meergemeentezone.  

 

Opsporingsonderzoek 

Het opsporingsonderzoek is het onderzoek dat wordt gevoerd door de Procureur des Koning 

en zijn hulpofficieren. Het wordt door de procureur zelf afgesloten. In het kader van een 

opsporingsonderzoek is geen tussenkomst van de onderzoeksgerechten vereist. Deze 

onderzoeksvorm wordt gebruikt in de grote meerderheid van de gevallen: meer dan 90% van 

de strafzaken wordt op deze wijze afgehandeld (Wyngaert & Vandromme, 2006).  

 

Officier van Justitie 

De officier van Justitie in Nederland is te vergelijken met de Procureur des Konings in België. 

Wanneer er zich een strafbaar feit stelt, zal de Officier van Justitie moeten beslissen of er een 

vervolging zal moeten worden ingesteld. Indien er vervolgd wordt, zal de Officier van Justitie 

de leiding geven aan de opsporing door de politie. Wanneer er echter dwangmaatregelen 

genomen moeten worden, dient de officier van justitie toestemming te vragen aan de Rechter-

commissaris (De Rechtspraak).  

 

Rechter-commissaris 

Een Rechter-commissaris is in Nederland, de bevoegde persoon om een verdachte langer in 

voorarrest te houden tijdens een opsporingsonderzoek. Bovendien dient een Rechter-

commissaris goedkeuring te geven wanneer de politie en de Officier van Justitie bijzondere 

opsporingsmethoden wensen te gebruiken, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een telefoontap 

(De Rechtspraak).  

 



10 

 

6. Methodologie 

Om antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen, werden verschillende methodieken 

gehanteerd.  

 

In eerste instantie vond er een grondige literatuurstudie plaats. Hierbij werd gebruik gemaakt 

van: boeken, vaktijdschriften, onderzoeksrapporten, doctoraatstudies en andere documenten 

van nationale en internationale herkomst. Het internet werd gebruikt als een aanvulling op 

deze bronnen.  

 

De kennis gehaald uit de literatuurstudie werd de basis voor het empirisch onderzoek. De 

informatie gegenereerd uit het onderzoek kwam op een kwalitatieve wijze tot stand, dit aan de 

hand van een meervoudige hiërarchische en sequentiële casestudy. Deze werd uitgevoerd aan 

de hand van semi-gestructureerde interviews met verschillende publieke en private actoren. 

 

Een meer uitgebreide bespreking van de methodologie en de mogelijke beperkingen van het 

onderzoek komen later in het derde hoofdstuk aan bod.  

7. Structuur van de Masterproef 

Deze Masterproef bevat vier hoofdstukken, een overzicht van de inhoud wordt vervolgens 

weergegeven.  

 

Dit eerste hoofdstuk bevatte de inleidende bepalingen en gaf een duiding van het projectkader 

waarbinnen deze Masterproef tot stand is gekomen. De verschillende aspecten, aangehaald in 

dit hoofdstuk, zullen later meer uitgebreid besproken worden in de volgende hoofdstukken. 

 

Het tweede hoofdstuk bevat de literatuurstudie die voorafging aan het empirisch onderzoek. 

In dit hoofdstuk zullen drie thema’s aan bod komen, namelijk: het ontstaan van 

cameratoezicht, een overzicht van de wetgeving en een bespreking van de effectiviteit 

betreffende cameratoezicht. Deze literatuurstudie is van belang om de onderzoeksresultaten te 

kunnen plaatsen binnen een ruimer theoretisch kader.  
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Het derde hoofdstuk bevat vervolgens het eigenlijke empirisch onderzoek dat werd gevoerd. 

Het doel van dit onderzoek is een inzicht te krijgen in de verschillende methoden die 

gehanteerd worden door politiediensten inzake de opvordering van camerabeelden ten 

behoeve van opsporings-onderzoek. Dit hoofdstuk wordt opgesplitst in vier onderdelen. Een 

eerste deel betreft een toelichting bij de gehanteerde methodologie verder worden de 

voordelen, de nadelen en de beperkingen van deze onderzoeksstrategie besproken. Een 

tweede deel bevat de eigenlijke onderzoeksresultaten. Deze worden per actor weergegeven, 

telkens voorafgaand aan de resultaten wordt er een korte profielschets gegeven van de 

betreffende actor, op die manier kan er een betere vergelijking gemaakt worden tussen de 

verschillende actoren. Een derde deel verzorgt de analyse van de onderzoeksresultaten. Er 

wordt nagegaan of er bepaalde trends waarneembaar zijn in de resultaten en welke conclusies 

hieruit kunnen worden getrokken. Om af te sluiten wordt, na het besluit, het advies 

geformuleerd, wat gebaseerd is op de bevindingen uit de data-analyse.  

 

Het vierde hoofdstuk vormt de conclusie van de ganse Masterproef. Hier wordt er terug-

geblikt op het ganse werk en worden de hoofdlijnen nog eens kort weergegeven. De 

antwoorden op de centrale vragen zullen hier worden herhaald. Dit hoofdstuk zal geen nieuwe 

informatie meer bevatten.  
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HOOFDSTUK 2: LITERATUURSTUDIE MET BETREKKING TOT DE 

HET GEBRUIK VAN CAMERABEWAKING 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de uitgevoerde literatuurstudie worden besproken. Drie thema’s zullen 

hier behandeld worden, namelijk: het ontstaan, het wetgevend kader en de effectiviteit 

betreffende bewakingscamera’s. Het ontstaan en het wetgevend kader werden bestudeerd in 

België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.  

 

België en Nederland worden besproken gezien het empirisch onderzoek in deze twee landen 

heeft plaatsgevonden. Het Verenigd Koninkrijk wordt kort behandeld omdat dit land een 

belangrijke rol speelt in de beïnvloeding van andere Europese landen inzake cameratoezicht. 

Bovendien beschikt het Verenigd Koninkrijk over ongeveer 20% van alle camera’s 

wereldwijd. (Security, 2009). 

2. Opkomst van cameratoezicht 

Dit tweede hoofdstuk start met een kort historisch overzicht betreffende de opkomst van het 

cameratoezicht. Wanneer we uitspraken willen formuleren over het gebruik van 

cameratoezicht, is het belangrijk te weten waar dit zijn oorsprong kende. De landen worden 

besproken in chronologische volgorde van opkomst van cameratoezicht, te beginnen bij het 

Verenigd Koninkrijk, dan Nederland om zo af te sluiten met België. 

 

2.1 Verenigd Koninkrijk 

In 1937, ongeveer een decennium na de eerste uitzending van televisiebeelden 

door de BBC, vond er een Koninklijke bruiloft plaats in Londen. De politie 

stelde voor om de beelden van de bruiloft live te bekijken, zodat zij op die manier de situatie 

onder controle konden houden. Zo zouden ze een beter overzicht kunnen bewaren over de 

situatie en de plaatselijke patrouilles kunnen bijstaan waar nodig. Dit voorstel werd geweigerd 

gezien de hoge kosten die de actie met zich mee zou brengen. Er werd dan wel niet ingegaan 

op het verzoek, het inzicht ontstond op dat moment dat cameratoezicht een belangrijke rol kan 

spelen in het dagdagelijks politiewerk (Norris, McCahill, & Wood, 2004). 
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Het ontstaan van het gebruik van cameratoezicht of Closed Circuit Television (verder 

afgekort als CCTV) in het Verenigd Koninkrijk wordt gesitueerd in de jaren ’60 van de 20
ste

 

eeuw. De “Metropolitan police” maakte toen gebruik van CCTV tijdens een staatsbezoek aan 

het Parlement, om de toeschouwers te kunnen controleren. Het betrof hier een tijdelijke 

maatregel, toch werd CCTV steeds vaker toegepast bij belangrijke gelegenheden (Norris, 

McCahill, & Wood, 2004).  

 

Een eerste kleine doorbraak van CCTV is te danken aan het bedrijf “Photoscan”. Dit bedrijf 

maakte in 1967 CCTV bekend bij de detailhandelaars als zijnde dé geschikte manier om 

winkeldieven af te schrikken. Door het gebruik van CCTV zouden winkeldieven kunnen 

worden geïdentificeerd en zou de arrestatiekans verhogen. Verder werd CCTV ook op relatief 

kleine schaal toegepast bij de spoorwegen om criminaliteit tegen het personeel te voorkomen 

of te registreren. Bovendien werden er in de straten van Londen ongeveer een 150tal camera’s 

geplaatst om het verkeer te kunnen controleren (Norris, McCahill, & Wood, 2004).  

 

Pas in 1985 wordt voor het eerst een grootschalig cameraproject opgezet in de publieke 

ruimte, meer specifiek in Bournemouth. Dit was naar aanleiding van de jaarlijkse conferentie 

van de conservatieve partij. Er werd namelijk gevreesd voor aanslagen van de IRA, gezien 

deze organisatie het jaar voorheen een aanslag had gepleegd op het hotel waar Margret 

Thatcher, de eerste minister, logeerde. Een grootschalig cameraproject als dit bleef, tot dan 

toe, eerder een uitzondering (Norris, McCahill, & Wood, 2004).  

 

In eerste instantie nam de politie een afwachtende houding in ten aanzien van het plaatsen van 

camera’s. Dit omdat de politie wilde vermijden dat ze als een “Big Brother” zouden 

bestempeld worden door tegenstanders van surveillance. Naarmate cameratoezicht aan 

populariteit won bij politici, media en publieke opinie, nam de politie een actievere rol op in 

de installatie van CCTV. In het midden van de jaren ’90 was het vooral de politie die 

camerasystemen hanteerden of actieve partners erin waren (Goold, 2004). 

 

In 1994 werd er voor de eerste maal overheidsgeld geïnvesteerd in cameratoezicht. Dit sloot 

aan bij de “Law and Order” politiek die op dat moment gevoerd werd. Er kwam weinig 

weerstand vanuit de oppositie (Norris & Armstrong, 1999).  
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Tussen 1995 en 1998 kondigde de overheid drie “City Challenge Competions” aan. Later zou  

dit de naam “CCTV Initiative” krijgen. Dit initiatief hield in dat fondsen opzij werden gezet 

om cameratoezicht te steunen. Steden en gemeenten konden een aanvraag tot financiering 

indienen. Voor dit project werd 85 miljoen pond (komt overeen met ongeveer €108 miljoen) 

vrijgemaakt. In totaal werden er 580 plannen voor cameratoezicht gefinancierd. In het midden 

van de jaren ’90 domineerde het gebruik van bewakingscamera’s het criminaliteits-

preventieprogramma van de overheid. Dit vertegenwoordigde driekwart van het totale budget 

(Norris, McCahill, & Wood, 2004). 

 

Twee opmerkelijke zaken hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verwezenlijking van 

deze financiering. Ten eerste was er de “Bulgar case”, hierbij werd de tweejarige Jannie 

Bulgar ontvoerd door twee 10-jarige jongens, vervolgens werd het kind door deze twee 

tieners om het leven gebracht. Ten tweede was er het feit dat twee mannen een bom hadden 

gelegd onder het wereldberoemde shoppingcenter “Harrods”. Beide gebeurtenissen werden 

geregistreerd door bewakingscamera’s. De vage beelden werden verschillende malen getoond 

op het nationale nieuwsbericht. Door het voortdurend tonen van deze beelden werd de indruk 

gewekt dat de daders gevat zouden kunnen worden. Daarenboven werd eveneens de “moral 

panic” rond criminaliteit versterkt (Norris, McCahill, & Wood, 2004).  

 

De overheid vond het niet opportuun om een voorafgaand onderzoek uit te voeren naar de 

effectiviteit van cameratoezicht ten opzichte van criminaliteit. Men baseerde zich op studies 

op kleine schaal, waarbij camerabewaking werd bestudeerd in: het openbaar vervoer, 

parkings, nieuwe woonwijken en voelbalstadia. Sommige studies toonden aan dat er helemaal 

geen verband is met de daling van criminaliteit, andere tonen aan dat er zich een 

verplaatsingseffect voordoet tenslotte zijn er nog studies die bevestigen dat er een daling van 

de criminaliteit is (Norris & Coleman, 2000).  

 

Op heden beschikt het Verenigd Koninkrijk over 4,2 miljoen camera’s, dit is ongeveer één 

camera per 14 burgers. Elke Brit zou gemiddeld een 300 keer per dag gefilmd worden. 

Volgens Simon Davies van Privacy International zijn deze cijfers een illustratie van de 

“zorgwekkende Britse obsessie” van surveillance (Security, 2009). 
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2.2 Nederland 

In Nederland stond men in het begin van de jaren ‘90 weigerachtig tegenover het 

gebruik van bewakingscamera’s. Men maakte zich ongerust over het mogelijk 

risico dat de privacy niet zou geëerbiedigd worden. Midden de jaren ’90 werd het 

cameratoezicht voor het publieke veiligheidsopzet een punt op de politieke agenda (Dubbeld, 

2004).  

 

In 1995 werd door de Minister van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de 

Minister van Economische Zaken een programma opgestart, genaamd “Technologie en 

Maatschappij”. Dit programma had tot doel om nieuwe projecten te financieren die 

technologische mogelijkheden exploiteren om sociale problemen in de maatschappij aan te 

pakken. Eén van de projecten was gericht op criminaliteitspreventie (Norris & Coleman, 

2000). 

 

Wanneer het programma van start ging maakten de betrokken ministers fondsen vrij om 

verschillende projecten te ondersteunen die zich bezig hielden met de stimulatie en innovatie 

van cameratoezicht. Deze projecten omvatten systemen die bewegingen detecteren, digitale 

camera’s en mobiele surveillance systemen. Cameratoezicht werd op die manier een 

onderdeel van de integrale veiligheidsplannen (Norris & Coleman, 2000). 

 

Wat volgde was een reeks rapporten die de effectiviteit van cameratoezicht trachten aan te 

tonen. Een eerste rapport verschijnt in 1996 naar aanleiding van de toename van 

cameratoezicht in andere Europese landen, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk. Dit 

rapport werd, door het Ministerie van Justitie, geschreven onder de titel ‘Toezicht met 

camera’s’. Het rapport toonde aan dat cameratoezicht steeds meer en meer wordt 

geaccepteerd in andere Europese landen en dat het bijdraagt tot verhoogde 

veiligheidsgevoelens. Er werd geconcludeerd dat cameratoezicht gebruikt mag worden om 

staatsbelangen te behartigen, indien er een duidelijk wetgevend kader beschikbaar is dat de 

inbreuken op de privacy tot een minimum zouden worden gereduceerd (Norris & Coleman, 

2000).  

 

In 1997 verscheen er een rapport van de Registratiekamer (de voorganger van het huidige 

College Bescherming Persoonsgegevens), genaamd ‘In beeld gebracht’. Dit rapport 

behandelde enkele studies die werden uitgevoerd in banken, voetbalstadia, stations, winkels, 
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parkings en prostitutiebuurten in Nederland. Hierna werden bepaalde richtlijnen ontwikkeld 

voor het gebruik van bewakingscamera’s in publieke plaatsen, met het oog op de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. De richtlijnen bepaalden de omstandigheden waarin 

bewakingscamera’s zijn toegestaan (Norris & Coleman, 2000).  

 

Als reactie op voorgaande rapporten schreven de Ministers van Justitie en Binnenlandse 

Zaken een derde rapport, genaamd ‘Notie cameratoezicht’. Dit rapport bevat nog verdere 

richtlijnen inzake het gebruik van bewakingscamera’s. Gezien de snelle technologische 

evoluties willen de ministers bepaalde zekerheden inbouwen zodat de privacy gegarandeerd 

blijft (Norris & Coleman, 2000). 

 

In 1999 onderstreepte de Minister van Justitie dat bewakingscamera’s een noodzakelijk 

middel zijn om objectieve en subjectieve veiligheid te verhogen. Cameratoezicht is efficiënt 

in de strijd tegen zinloos geweld, bij de handhaving van de openbare orde, bij het detecteren 

van criminaliteit en voor de preventie van criminaliteit. Kortom cameratoezicht werd 

beschouwd als een effectief en adequaat veiligheidsinstrument, dat een belangrijke rol kan 

spelen in een integrale veiligheidsbenadering. Deze integrale veiligheidsbenadering is 

gebaseerd op de idee van een publieke-private samenwerking bij het inzetten van 

verschillende veiligheidsmaatregelen in de aanpak van criminaliteit. Eerdere bezorgdheden 

die geuit werden betreffende de mogelijke schending van de privacy waren niet meer terug te 

vinden in het betoog van de minister (Norris & Coleman, 2000).  

 

In Nederland heerste een perceptie dat de bevolking meer en meer acties vroeg van de 

overheid om enige niveaus van openbare veiligheid te garanderen. Cameratoezicht was hét 

antwoord op de publieke roep naar meer overheidsinterventie op het vlak van veiligheid 

(Norris & Coleman, 2000). 

 

Op heden wordt de publiek-private samenwerking tussen enerzijds de overheid en anderzijds 

de lokale besturen en organisaties beschouwd als het belangrijkste element in het beleid rond 

cameratoezicht. Dit kadert in de integrale benadering van de overheid in de strijd tegen 

criminaliteit (Dubbeld, 2004). 
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2.3 België  

Het is wachten tot in 1985 voor er een expliciet regeringsbeleid ontstaat 

betreffende de preventie van criminaliteit in België. Voordien werd het plegen 

van misdrijven voorkomen door enerzijds de generaalpreventieve werking van politie en 

justitie en anderzijds door de speciaalpreventieve effecten van geïndividualiseerde straffen en 

maatregelen (Hebberecht, 2004).  

 

De aanleiding voor de ontwikkeling van een preventiebeleid moet gezocht worden in de crisis 

van de jaren ’70, wat marginaliserende sociale en culturele effecten met zich meebracht. Door 

deze crisis en haar gevolgen kampte België met een stijging van vermogensdelicten en 

vandalisme en leidde dit op zijn beurt tot een stijging van de onveiligheidsgevoelens. Dit ging 

gepaard met een daling van de ophelderingsgraad van misdrijven. Dit zetten de toenmalige 

Rijkswacht en enkele gemeentelijke politiekorpsen aan tot het ontwikkelen van een politieel 

preventiebeleid. Dit beleid hield in dat men aan de burger de raad gaf om te investeren in 

technopreventieve maatregelen (waaronder bewakingscamera’s), gecombineerd met andere 

vormen van beveiligingsmaatregelen en mijdgedrag. In samenwerking met ander partners 

werden preventieprojecten opgezet ter voorkoming van afwijkend en delinquent gedrag van 

jongeren. Deze projecten lieten zich inspireren door enkele Noord-Amerikaanse 

criminaliteitstheorieën zoals: de situationele controletheorieën, de gelegenheidstheorie en de 

rationele keuzetheorie (Hebberecht, 2004).  

 

In 1990 evolueerde het politieel preventiebeleid naar een lokaal, bestuurlijk en geïntegreerd 

beleid. Dit werd mede gerealiseerd door toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken Louis 

Tobback. Hierdoor kreeg het preventiebeleid een structurele, sociale en stedelijke dimensie. 

De burgemeester werd verantwoordelijk voor de uitvoering en de uitwerking van het lokale 

preventiebeleid. Slechts één jaar later met de electorale doorbraak van het Vlaams Blok 

verdwenen deze preventiemethodieken (Hebberecht, 2004). 

 

In het begin van de jaren ’90 werden er voor de eerste maal in België, kleinschalige 

cameraprojecten opgestart in de publieke ruimte (Mulleners, 1999). Sint-Jans-Molenbeek is 

een van de eerste gemeenten die bewakingscamera’s begon in te schakelen op grote schaal. 

Dit op initiatief van de politie, gezien uit het verleden was gebleken dat bewakingscamera’s 

een effectief middel zouden zijn bij de opheldering van een misdrijf (Lauwens, 2006). Mede 

door de grote verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok, werden technische maatregelen 
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voor criminaliteitspreventie gepromoot, een veruitwendiging daarvan was het toenemend 

aantal bewakingscamera’s in het straatbeeld (Cartuyvels & Hebberecht, 2002).  

 

Met het aantreden van de Paarsgroene regering Verhofstadt I werd in 1999 het preventiebeleid 

opgenomen in een breder federaal veiligheidsbeleid. De prioriteiten die voorop werden 

gesteld in dit Federaal Veiligheidsplan, op initiatief van toenmalig Minister van Justitie 

Verwilghen, waren situationele en techno preventieve maatregelen in de strijd tegen: 

vermogensdelinquenten; geweld op straat; overlast veroorzaakt door druggebruik en -handel 

(Hebberecht, 2004).  

 

In 2004 worden er in België op grote schaal camerasystemen geïnstalleerd (Hebberecht, 

2004). Op dit moment kennen we een ware explosie van bewakingscamera’s in België. 

Inmiddels zijn ruim de helft van de Belgisch winkels uitgerust met een of meerdere 

bewakingscamera’s, hangen er in en rond de treinstations 1500 camera’s, tellen de bussen en 

trams van de lijn ongeveer 900 camera’s enz. (De Padt, 2011) .  

 

Deze sterke groei van bewakingscamera’s in het straatbeeld, blijkt eveneens uit de aangiftes 

van bewakingscamera’s bij de Privacycommissie. De afgelopen twee jaar zou er een 

verdrievoudiging zijn van het aantal bewakingscamera’s. In januari 2010 werden er 6.552 

aangiftes gedaan, op heden staat de teller op 18.041 bewakingscamera’s. Dit cijfers heeft 

betrekking op bewakingscamera’s zowel in besloten als niet-besloten plaatsen (Bové, 2012). 

 

1.4 Besluit 

Dit overzicht had tot doel een achtergrond te schetsen waarin cameratoezicht is tot stand 

gekomen, dit is mijn inziens belangrijk om de huidige toepassing van bewakingscamera’s te 

kunnen plaatsen. Wanneer we deze drie beschrijvingen met elkaar vergelijken, kunnen we 

enkele opmerkelijke gelijkenissen vaststellen.  

 

Vooreerst kunnen we stellen dat er in de drie landen in het begin een zekere terughoudendheid 

is langs de kant van de overheid. Het cameratoezicht vindt voornamelijk zijn ingang bij de 

middenstand en bij particulieren. Wanneer blijkt dat cameratoezicht over het algemeen 

positief onthaald wordt, verdwijnt de terughoudendheid en starten de verschillende overheden 

met het oprichten van projecten inzake camerabewaking. In Nederland vertaalt zich dat in het 
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project “Technologie en maatschappij”, in het Verenigd Koninkrijk wordt het project ‘City 

Challange Competitions” uitgewerkt. In België wordt het gebruik van bewakingscamera’s 

voornamelijk gestimuleerd vanuit de politie.  

 

De toepassing van bewakingscamera’s wordt, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, 

gestimuleerd door het aanhoudend wijzen op een toename van criminaliteit. Dit aan de hand 

van enkele spraakmakende gevallen, zoals de ‘Bulgar case’ of de bom die gelegd werd in 

Harrods.  

 

In de drie landen zien we de laatste jaren een zeer sterke stijging van de toepassing van 

bewakingscamera’s, waarbij het Verenigd Koninkrijk verruit de koploper is. Opmerkelijk is 

echter dat deze enorme toename van bewakingscamera’s niet gepaard gaat met weten- 

schappelijk onderzoek naar de effectiviteit hiervan. In geen van de drie landen wordt er 

gesproken over een grootschalig wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, dat aantoont dat 

de criminaliteit ook effectief daalt wanneer bewakingscamera’s worden geplaatst. Wel 

worden er kleine lokale studies verricht, deze vinden dan voornamelijk plaats in stations, 

voetbalstadia, parkings,… Sommige studies tonen aan dat er geen verband is met de daling 

van criminaliteit, andere rapporteren een verplaatsingseffect, nog andere studies tonen dan 

weer aan dat er wel een effectieve daling plaatsvindt. Om deze reden is het zeer opmerkelijk 

dat beleidsmakers, maar ook politiemensen zo sterk blijven vasthouden aan het gebruik van 

bewakingscamera’s. In deel drie van dit hoofdstuk zal er gedetailleerder worden ingegaan op 

de effectiviteit van bewakingscamera’s.  

3. Wetgevend kader met betrekking tot bewakingscamera’s 

Op wetgevend vlak zijn reeds enkele initiatieven genomen om het gebruik van bewakings-

camera’s te formaliseren. Een overzicht van deze verschillende wetten zijn hieronder terug te 

vinden. De bestudering van de verschillende wetgevende kaders had tot doel een inzicht te 

krijgen in de mogelijkheden die er zijn om camerabeelden uit te wisselen. 

 

In een eerste deel wordt de Belgische wetgeving onder de loep genomen. Vervolgens wordt er 

gekeken naar het wetgevend kader in Nederland. Dit stuk zal worden afgesloten met een 

exploratie van de wetgeving in Engeland. Elk stuk zal telkens starten met een tijdslijn, deze 

geeft een schematisch overzicht van de belangrijkste wetten binnen het betreffende land.  
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3.1 Wetgevend kader in België 

Alvorens een blik te werpen op het bestaande wettenarsenaal, betreffende 

bewakingscamera’s, wordt er eerst een korte duiding gegeven van het begrip 

‘privacy’. Dit is zonder twijfel het grondrecht dat het meest omstreden is wanneer men het 

heeft over bewakingscamera’s (De Hert, 1998).  

 

Vervolgens wordt er naar het Belgisch wetgevend kader gekeken dat betrekking heeft op het 

gebruik van bewakingscamera’s. De verschillende wetten die besproken zullen worden zijn 

geselecteerd op basis van een gesprek met Dhr. Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie 

voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Debeuckelaere, 2011).  

 

Een belangrijke basiswet, in dit kader is ongetwijfeld de Wet van 8 december 1992 voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. Verder wordt ook de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing 

en het gebruik van bewakingscamera’s besproken. Om af te sluiten zal de Wet op het 

Politieambt van 5 augustus 1992 worden toegelicht. Meer specifiek wordt er gekeken in 

welke mate deze wet iets zegt over het gebruik van bewakingscamera’s in het kader van 

opsporingsonderzoek.  

 

3.1.1 Betekenis van het begrip privacy 

Het recht op privacy is een relatief recente uitvinding, maar het idee van privacy op zichzelf is 

al eeuwen oud. “The Right to Privacy was a product of its time” yet is “testament to the 

timeless quality of the ideal of privacy.” (Bezanson, 1992). Het recht op privacy is in de eerste 

plaats het recht om burgers en de overheid ervan te weerhouden binnen te dringen in de 

persoonlijke levenssfeer van anderen. Het recht op intimiteit, een recht om zich te kunnen 

afzonderen van anderen. (Recht op privacy, 2008) 

 

Privacy is een begrip dat moeilijk te vatten is, het kan niet gereduceerd worden tot begrippen 

als vrijheid, individuele eigendom,… “Privacy is something of value, which is worthy of 

protection if violated. Perhaps at some points it is interesting to speak of an entitlement to 

privacy, that can be claimed by means of a variety of individual rights for citizens and safe all 

part of the architecture of a vital constitutional democracy.” (Claes, Duff, & Gutwirth, 2006). 
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Wanneer we privacy vanuit een theoretisch perspectief willen bekijken, speelt de 

Amerikaanse sociaal psycholoog, Irwin Altman een zeer belangrijke rol. In 1975 ontwikkelde 

hij de “Privacy regulation theory.” Deze theorie heeft tot doel om te verklaren waarom 

sommige mensen bepaalde zaken willen afsluiten van de buitenwereld. Altman omschrijft 

privacy als “a selective control of access to the self or to one’s group”. Privacy kan gezien 

worden als een dialectisch, maar ook als een dynamisch proces. Met dialectisch proces 

verwijst hij naar de openheid en nabijheid van zichzelf aan anderen. Dynamisch proces slaat 

op het feit dat privacy steeds in een context moet geplaatst worden. Het “privacy-niveau” dat 

men wenst te bereiken is sterk afhankelijk van individuele en culturele verschillen. Er wordt 

voortdurend over een continuüm gegaan van openheid en nabijheid in reactie op verschillende 

omstandigheden in de tijd (Irwin Altman, 1981).  

 

Deze “privacy regulation theory” van Altman wordt voor een deel bevestigd door 

Berkvens&Prins, zij stellen dat privacy in de literatuur vaak omschreven wordt als een 

ambigu, dynamisch en ondefinieerbaar begrip. De reden voor deze onduidelijkheid kan 

volgens hen, verklaard worden vanuit twee perspectieven. Enerzijds moet privacy steeds in 

een context gezien worden. Nadat er sprake is van een inmenging in de persoonlijke 

levenssfeer, wordt gekeken of deze, gezien de omstandigheden van het geval, al dan niet 

gerechtvaardigd is. Het gaat dus steeds om een belangenafweging waarbij vele factoren 

betrokken zijn. De aandacht wordt daardoor gevestigd op de gerechtvaardigheid van 

inmenging in de persoonlijke levenssfeer, welke sterk contextueel bepaald is. Dit leidt ertoe 

dat het privacybegrip zelf dynamisch wordt (Berkvens & Pins, 2007). 

 

Anderzijds kan de onduidelijkheid met betrekking tot privacy verklaard worden vanuit twee 

paradoxale tendensen die de reikwijdte van het begrip aan de ene kant verruimen en aan de 

andere kant beperken. Dit is te vergelijken met wat Altman het dialectisch proces noemt. Wat 

de verruiming betreft, kunnen we stellen dat privacy niet langer alleen de privésfeer behelst, 

maar dat steeds vaker een recht op privacy wordt toegekend in publieke ruimtes. Hulsman en 

Ippel omschrijven dit als: “Ook in een publieke ruimte hebben we, volgens onze morele 

intuïties, aanspraak op een bepaalde mate van onbevangenheid en op anonimiteit.”  

 

De versmalling van het begrip privacy hangt samen met de grote aandacht die er door de 

snelle technologische revolutie is ontstaan voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

Hoewel privacy gezien wordt als een koepelbegrip, waaronder verschillende dimensies van 
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het recht op privacy samengebracht worden, wordt de term de laatste jaren ten onrecht vaak 

gebruikt ter aanduiding van slechts één enkele privacydimensie, namelijk de informationele 

privacydimensie (Berkvens & Pins, 2007).  

 

Altman gelooft dat de privacyreglementering tot doel heeft om een “optimaal privacy-niveau” 

te bereiken. Er wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds de wens bepaalde zaken af te 

sluiten en anderzijds de wil om te kunnen participeren aan het dagelijkse leven.  

 

Privacy is een centrale waarde in de liberale politieke theorie, een waarde die nu is vastgelegd 

in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Claes, Duff, & Gutwirth, 2006). Dit 

wijst erop dat er een streven is naar een internationale bescherming van het recht op privacy.  

 

 

 

  1992:     1995:         1998:        2007:         2009 

  Wet bescherming   Europese richtlijn       Wijziging       Camerawet       Wijziging 

  persoonsgegevens   verwerking pers.geg.      Privacywet          Camerawet 

  (Privacywet)    en het vrije verkeer    

 

 

 

3.1.2 Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 

3.1.2.1 Doel 

Deze wet vloeit voort uit artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dit 

verdrag stelt dat: ‘Eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, 

zijn huis en zijn briefwisseling. Hierop is enkel uitzondering toegelaten vanuit het openbaar 

gezag op voorwaarde dat dit bij wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is 

in het belang van de veiligheid van het land, de openbare veiligheid, het economisch belang, 

de bescherming van de openbare orde, het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming 

van de gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen.’ (Vlas) 

 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens, verder afgekort als de Privacywet, heeft tot doel de 

Figuur 1: Overzicht wetgevend kader in België 
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burger te beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Deze wet is echter geen 

verbodswet. Ze geeft een aantal richtlijnen aan die dienen nageleefd te worden telkens er 

persoonsgegevens verwerkt worden. Deze hebben zowel betrekking op de persoon wiens 

gegevens verwerkt worden als op de verwerker zelf (CBPL, 2011). 

 

Naast deze richtlijnen voorziet de Privacywet ook in de oprichting van een onafhankelijk 

controleorgaan, namelijk: de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, verder afgekort als de Privacycommissie. Deze Commissie dient er als, 

onafhankelijke instantie, op toe te zien dat de persoonsgegevens op een zorgvuldige manier 

worden gebruikt en beveiligd zodat de privacy van de burger gewaarborgd blijft (CBPL, 

2011). 

 

2.1.2.2 Wijzigingen  

De Privacywet werd een aantal maal grondig aangepast (zie figuur 1). Een eerste keer 

gebeurde dit op 11 december 1998. Dit naar aanleiding van de goedkeuring van de Europese 

richtlijn 95/46/EG. Deze richtlijn heeft tot doel om de regels betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens gelijk te stellen in de ganse Europese Unie. Hierdoor was België 

genoodzaakt om deze richtlijn om te zetten in Belgisch recht, dit gebeurde onder de vorm van 

een Koninklijk Besluit. Dit regelt onder meer: 

 

 De voorwaarden voor het verwerken van gevoelige gegevens; 

 De manier waarop een persoon, wiens gegevens worden verwerkt, zijn rechten kan 

uitoefenen (inzage, verbetering, schrapping van zijn gegevens); 

 De manier waarop de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens moet 

worden aangegeven (CBPL, 2011).  

 

Deze gelijkstelling is mijn inziens een sterke verbetering. Het recht op de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer is een grondrecht dat voor iedere individu moet gelden, ongeacht het 

land waar men woont. 

 

Een tweede wijziging kwam er op 26 februari 2003, dit keer op initiatief van de Belgische 

wetgever. Deze wijziging was noodzakelijk om de snelle evolutie van onze geïnformatiseerde 

maatschappij te kunnen volgen. Steeds meer mensen doen beroep op de Privacycommissie, 
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niet enkel burgers, maar ook de overheid vraagt steeds meer advies over steeds meer 

gespecialiseerde materies. Elke specifieke sector vereist immers een specifieke 

deskundigheid. Met deze wijziging werd het statuut, de samenstelling en de bevoegdheden 

van de Privacycommissie aangepast, de sectorale comités werden opgericht en er wordt 

bepaald welke deskundigen in de comités zetelen en volgens welke procedure ze moeten 

handelen (CBPL, 2011). 

 

2.1.2.3 Toepassingsgebied 

De Privacywet heeft betrekking op de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking 

van persoonsgegevens. Het begrip “Persoonsgegevens” beslaat “iedere informatie 

betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon” (Art. 1§5 Wet 

Verwerking Persoonsgegevens). Onder verwerking wordt verstaan “elke bewerking of elk 

geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met 

behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 

doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, 

met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van 

persoonsgegevens (Art. 1§2 Wet Verwerking Persoonsgegevens). 

 

2.1.2.4 Legaliteitsbeginsel, proportionaliteitsbeginsel en finaliteitsbeginsel 

Uit diverse adviezen van de Privacycommissie blijkt dat het recht op de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer geen absoluut recht is. Dit wil zeggen dat er steeds een belangen-

afweging moet nagegaan worden. De voordelen die voortkomen door een ander recht kunnen 

opwegen tegen de nadelen en de risico’s verbonden aan het recht op privacy. Wanneer we dit 

vertalen naar het toepassen van cameragebruik krijgen we volgende afwegingen: 

 

 Het proportionaliteitsbeginsel vereist, naast een belangenafweging tussen het 

algemene belang dat door de maatregel wordt nagestreefd en de vertrouwelijkheid van 

de gegevens, ook een afweging van de veiligheidswaarborgen in de samenleving. Zo 

zal ook de vereiste van de toestemming van de betrokkene explicieter worden in 

besloten plaatsen niet voor het publiek toegankelijk dan in plaatsen wel toegankelijk 

voor het publiek.; 
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 Het finaliteitsbeginsel vereist dat opnames moeten gebeuren voor een welomschreven 

doeleinde en ze mogen niet voor een ander doel gebruikt worden. Er mogen dus geen 

overmatige beelden worden opgenomen enkel die beelden die een nut kunnen 

bewijzen. Bijgevolg moeten de beelden gewist worden indien het nuttige gebruik 

redelijkerwijze vervalt in functie van de omschreven doeleinden. De verwerking van 

de beelden moet een subsidiair middel blijven dat gepast en noodzakelijk is om het 

nagestreefde doel te bereiken.; 

 

 Het subsidiariteitsbeginsel vereist ten slotte dat het steeds zo moet zijn dat de 

verwerking van de beelden een gepast en noodzakelijk middel moet vormen om het 

nagestreefde doel te bereiken (Vlas).  

 

2.1.2.5 Lacunes betreffende bewakingscamera’s 

Uit bovenstaande beschrijvingen, kan men afleiden dat beelden van personen vallen onder de 

term persoonsgegevens en bovendien ook een geautomatiseerde verwerking van toepassing is. 

Er dient te worden opgemerkt dat de Privacywet niet werd geschreven vanuit de specifieke 

problematiek van bewakingscamera’s en bijgevolg zijn sommige bepalingen uit deze wet 

ruim interpreteerbaar. De wet geeft met andere woorden niet duidelijk aan wat toegelaten en 

verboden is met camera’s en is door zijn algemene aard eerder vaag over de wijze waarop 

camera’s wettelijk gebruikt kunnen worden. Zo had men vragen als “dienen beelden van 

toevallige voorbijgangers bij het filmen van gebouwen of openbare evenementen als 

persoonsgegevens beschouwd te worden?” of “is er sprake van persoonsgegevens wanneer de 

beelden niet opgeslagen worden?” (Hert & Saelens, 2011) 

 

In 1995 formuleert de Privacycommissie enkele adviezen inzake cameratoezicht. Het doel van 

de Commissie is een uniformisering van de praktijken inzake verwerking van camerabeelden 

en meer specifiek de toepassing van het gebruik van camera’s. De Commissie verduidelijkt 

met dit advies hoe met beelden moet worden omgesprongen en doet dit aan de hand van de 

bestaande Privacywetgeving (Advies betreffende de toepasselijkheid van de wet van 8 

december 1992, 1995).  

 

De Privacywet is echter een zeer complexe wet en is gesteund op enkele algemene beginselen. 

Deze beginselen zijn vaak moeilijk te interpreteren in concrete situaties, doordat er een gebrek 

is aan concrete en meetbare normen. Bijgevolg is de manier waarop deze wet moet toegepast 
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worden op het gebruik van bewakingscamera’s niet altijd duidelijk (Vlas). Zo was het 

bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer beelden gemaakt werden van toevallige voorbijgangers of 

deze al dan niet onder persoonsgegevens vallen.  

 

Het was duidelijk dat er een algemene nood was aan een regeling voor het gebruik en de 

toepassing van camera’s. Deze zou een evenwichtige afweging moeten maken tussen twee 

belangrijke grondrechten, enerzijds het recht op privacy en anderzijds het recht op veiligheid 

(Senaat, 2005-2006).  

 

3.1.3 De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s 

3.1.3.1 Aanloop naar de Camerawet 

België heeft lang moeten wachten op een echte “Camerawet”. Er werden verschillende 

initiatieven genomen zoals de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vervolgens 

de wijzigingen die werden doorgevoerd (zie figuur 1). Een duidelijke invulling van deze 

leemten in de Belgische wetgeving was aan de orde (De Hert, 2006).  

 

Op 31 mei 2006 diende VLD senator Stefaan Noreilde een wetsvoorstel in dat de plaatsing en 

het gebruik van bewakingscamera’s toe liet onder strikte voorwaarden. Op 21 maart 2007 

werd uiteindelijk de wet ter regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s 

goedgekeurd, verder afgekort als de Camerawet. Deze wet is sinds 10 juni 2007 effectief in 

werking getreden (De Hert, 2006). 

 

De Camerawet moet gezien worden als een aanvulling op de Privacywet. Deze laatste blijft 

van toepassing op de situaties die niet onder de bevoegdheid van de Camerawet vallen. (De 

Hert & Saelens, 2011). Een voorbeeld van een situaties die niet onder de Camerawet valt: 

bewakingscamera’s ten overstaan van de tewerkgestelde, opgesteld op de bewaakte 

arbeidsplaats met het oog op veiligheid en gezondheid (CBPL, 2012).  

 

Hetgeen volgt is een overzicht van de krachtlijnen uit de wet van 21 maart 2007 tot regeling 

van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 31 mei 2007. 
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3.1.3.2 Toepassingsgebied 

De Camerawet is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van camera’s met het oog op 

bewaking en toezicht.  

 

Onder het begrip ‘bewakingscamera’ verstaat men ‘Elk vast of mobiel observatiesysteem dat 

tot doel heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast, in de zin van artikel 135 van 

de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de orde te handhaven 

en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart.’ Camera’s die niet voldoen aan deze 

definitie vallen niet onder de Camerawet en zijn bijgevolg onderheven aan de Privacywet. Dit 

is bijvoorbeeld het geval wanneer een webcam geplaatst wordt op een marktplein, louter om 

beelden van het plein te laten zien aan de burgers. 

 

De Camerawet maakt een onderscheid tussen drie verschillende types van plaatsen, voor elk 

van deze types gelden andere voorschriften. 

 

 Niet-besloten plaats: dit is elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en 

vrij toegankelijk is voor het publiek. Dit omvat de openbare weg, een park, een 

gemeenteplein,…; 

 Besloten plaats voor het publiek toegankelijk: dit is elk besloten gebouw of elke 

besloten plaats die uitsluitend bestemd is voor gebruik door het publiek. Dit slaat op 

handelszaken, shoppingcentra, loketzaal van een bank,…; 

 Besloten plaats niet voor het publiek toegankelijk: dit is elk besloten gebouw of elke 

besloten plaats die uitsluitend bestemd is voor gebruik door de gewoonlijke 

gebruikers. Zoals een familiewoning, een appartementsgebouw, een kantoor-

gebouw,… 

 

Indien er twijfel bestaat over de soort plaats of als er verschillende plaatsen door eenzelfde 

camerasysteem gecontroleerd worden, zal het strengste regime van toepassing zijn (CBPL, 

2012).  
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3.1.3.3 Centrale figuur: de verantwoordelijke voor de verwerking 

Dit is de persoon die de doelstellingen en de middelen voor de gegevensverwerking vastlegt. 

Het is deze persoon die verantwoordelijk wordt gesteld voor de nakoming van de 

voorschriften vastgelegd in de Camerawet. Bovendien is het deze persoon waarmee 

politiediensten contact moeten opnemen om camerabeelden te kunnen verkrijgen. Indien er 

zich moeilijkheden voordoen, zal hij verantwoordelijk worden gesteld. Deze 

verantwoordelijke voor de verwerking kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. 

Enkel de verantwoordelijke voor de verwerking of de persoon die onder zijn gezag handelt 

heeft toegang tot de beelden voor besloten plaatsen toegankelijk voor het publiek of voor 

besloten plaatsen niet toegankelijk voor het publiek. Zij moeten alle nodige 

voorzorgsmaatregelen nemen om de toegang tot de beelden te beveiligen tegen toegang door 

onbevoegden (Vlas).  

 

Verder heeft deze persoon wel een discretieplicht betreffende de persoonsgegevens die de 

beelden opleveren, maar met dien verstande dat de verantwoordelijke voor de verwerking 

voor besloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en voor besloten plaatsen niet 

toegankelijk voor het publiek, de beelden: 

 

 kan overdragen aan de politiediensten of de gerechtelijke overheden indien hij feiten 

vaststelt die een misdrijf kunnen vormen en de beelden kunnen bijdragen tot het 

bewijzen van die feiten en het identificeren van de daders; 

 moet overdragen aan de politiediensten indien zij hierom verzoeken in het kader van 

hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie en de beelden het vastgestelde 

misdrijf betreffen. Indien het een private plaats betreft, kan de verantwoordelijke voor 

de verwerking evenwel eisen dat er een gerechtelijk mandaat in het kader van 

opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek wordt voorgelegd. 

 

3.1.3.4 Bewaartermijn van de beelden 

De Camerawet schrijft voor dat de beelden mogen bewaard worden. Dit voor een maximale 

termijn van één maand. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer de opgenomen 

beelden kunnen dienen om een misdrijf of overlast aan te tonen of schade te bewijzen of om 

een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren. In deze drie 

gevallen mogen de beelden langer bewaard worden (CBPL, 2012).  
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3.1.3.5 Wijziging 

Reeds in 2008 stelde men vast dat de Camerawet enkele lacunes vertoonde. De Minister van 

Binnenlandse zaken stelde daarom een evaluatieverslag op, de Senaatscommissie 

Binnenlandse Zaken besloot om het dossier naar zich toe te trekken. Deze commissie deed 

een wetvoorstel, de wetswijziging werd uiteindelijk op 22 oktober 2009 door de Kamer 

goedgekeurd (zie figuur 1). Hieronder een overzicht van de voornaamste wijzigingen.  

 

In de Camerawet was er onduidelijkheid met betrekking tot het gebruik van mobiele 

bewakingscamera’s, bovendien riep de definitie van dit soort camera’s vragen op. In de 

wetswijziging werd daarom een duidelijke definitie ingevoegd, namelijk: “Een mobiele 

bewakingscamera is een bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de observatie teneinde 

vanaf de verschillende plaatsen en posities te filmen.” (VVSG, 2009). 

 

Een tweede wijziging in de Camerawet heeft betrekking op het gebruik van camerabeelden bij 

de vaststelling van openbare overlast. De wet bleef hierover zeer vaag. In de wijziging werd 

expliciet opgenomen dat camerabeelden gebruikt mogen worden voor het vaststellen van 

overlast. Deze wijziging zorgt voor nieuwe mogelijkheden bij de vaststelling van feiten die 

aanleiding kunnen geven tot het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties. Tot 

voorheen konden deze feiten, zoals bijvoorbeeld sluikstorten, graffiti spuiten,… zeer moeilijk 

worden vastgesteld (VVSG, 2009). 

 

Verder werd er een versoepeling doorgevoerd met betrekking tot het verplicht voorafgaand 

advies van de korpschef, nodig voor niet-besloten plaatsen. Deze verplichting werd 

afgezwakt, daar deze in de praktijk niet bleek te werken. Het was niet duidelijk wat de 

verscheidene analyses van de korpschef dienden in te houden. Het voorafgaand advies werd 

herleid tot een loutere raadpleging van de korpschef door de gemeenteraad. De korpschef 

dient enkel nog een veiligheidsanalyse op te stellen (VVSG, 2009).  

 

Een laatste wijziging die werd doorgevoerd betreft de plaatsing van pictogrammen die de 

aanwezigheid van camerabewaking aankondigen. Het plaatsen van pictogrammen was reeds 

een verplichting uit de Camerawet. Deze pictogrammen zijn van belang, omdat de 

toestemming van de gefilmde personen noodzakelijk zijn. Deze toestemming wordt 

automatisch gegeven wanneer iemand een plaats betreed waar een pictogram van 

camerabewaking hangt. De wijziging zorgt voor een uitbreiding van de toestemming gegeven 
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door personen. Door de wijziging kan ook stilzwijgend toestemming gegeven wanneer men 

op een niet-besloten plaats op een zichtbare wijze gebruik maakt van camerabewaking 

(VVSG, 2009).  

 

3.1.4 De Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992 

Het Belgisch wetgevend kader wordt afgesloten met de Wet op het Politieambt. Men kan 

stellen dat de Wet op het Politieambt ‘de grondwet’ van de politie is. Deze wet bevat de 

richtlijnen voor een correct politieoptreden en draagt op die manier bij tot een kwaliteitsvolle 

dienstverlening aan de bevolking (Caestecker, 2012). 

 

In dit onderdeel volgt een overzicht van enkele artikels uit de Wet op het Politieambt die 

betrekking hebben op het vergaren van informatie inzake bestuurlijke of gerechtelijke politie.  

 

Art.1 ‘Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie, waken 

de politiediensten over de naleving en dragen zij bij tot de bescherming van de individuele 

rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij.’ 

 

Art. 15 ‘Bij het vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie, hebben 

politiediensten als taak de misdaden, wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de 

bewijzen te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde overheden, de daders ervan 

te vatten, aan te houden en ter beschikking te stellen van de bevoegde overheid, op de wijze en 

in de vormen bepaald door de wet.’ 

 

Art. 44 ‘Bij het vervullen van de opdrachten die hen zijn toevertrouwd, kunnen de 

politiediensten gegevens van persoonlijke aard en inlichtingen inwinnen en verwerken, meer 

bepaald met betrekking tot de gebeurtenissen, de groeperingen en de personen die een 

concreet belang vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie en 

voor de uitoefening van hun opdracht van gerechtelijke politie. De gegevens en inlichtingen 

kunnen enkel worden meegedeeld aan de overheden, de politiediensten evenals aan de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun 

opdrachten.  
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Dit laatste artikel regelt de algemene bevoegdheid van de politiediensten om bij het vervullen 

van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie gegevens van persoonlijke aard 

en inlichtingen in te winnen en te verwerken. De vraag die hier gesteld kan worden is of dit 

artikel voldoende waarborgen biedt tegen misbruiken of vergissingen van de politie. (Ruyver, 

Vander Beken, Vermeulen, & Heddeghem, 2002).  

 

Wat mij opvalt bij het bestuderen van de Wet op het Politieambt is dat het cameragebruik 

hierin niet expliciet geregeld wordt. Dit in tegenstelling tot de fouillering en de huiszoeking. 

Gezien het gebruik van camerabewaking niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven 

lijkt het mij noodzakelijk dit eveneens op te nemen in de Wet op het Politieambt.  

 

Alain Collier, hoofdcommissaris van Sint - Niklaas gaat nog verder en stelt dat er dringend 

een ‘Kaderwet-technologie’ dient te komen. Deze zou de overheid en de politie in het 

bijzonder moeten toelaten om moderne technologie zoals camera’s te gebruiken. Hij is van 

mening dat de Camerawet van 2007 en de Privacywet van 1992 grondig dienden aangepast te 

worden gezien deze wetten voorbijgestreefd zijn (GVA, 2011).  

 

3.2 Exploratie naar de regelgeving in Nederland 

Gezien het empirisch onderzoek voor een stuk heeft plaats gevonden in 

Nederland, is het mijn inziens belangrijk een overzicht te geven van het wettelijk 

kader in Nederland. De wetten die hieronder besproken zullen worden zijn geselecteerd op 

basis van informatie op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens 

(Nederlandse tegenhanger van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer) en een interview met Dhr. Arno Dekker, hoofd van het Team Digitale Expertise, 

Divisie Recherche Ondersteuning (Dekker, 2012).  

 

 

1995:       2000:  2005:   2007: 

Europese richtlijn           Wet                         Art. 151c  Wet verwerking 

verwerking pers.geg.      bescherming Gemeentewet   politiegegevens 

en het vrije verkeer        persoonsgegevens 

 

 
Figuur 2: Overzicht wetgevend kader in Nederland 
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3.2.1 Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens 

3.2.1.1 Doel 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens legt de belangrijkste regels vast voor de omgang met 

persoonsgegevens. Deze wet is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn 

bescherming persoonsgegevens (CBP). Gezien het een uitwerking betreft van een Europese 

richtlijn, zijn de overeenkomsten met de Belgische Privacywet zeer groot.  

 

3.2.1.2 Het College Bescherming Persoonsgegevens 

Dit College is er gekomen na de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG (zie figuur 2). Artikel 28 

bepaalt namelijk dat er een toezichthoudende autoriteit dient te bestaan die zijn taak in 

volledige onafhankelijkheid kan vervullen. Daaruit volgend is het College belast met het 

toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bijgevolg 

houdt het College onder meer toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming 

persoonsgegevens en de Wet politiegegevens. 

 

Naast de toezichthoudende functie is het College verder nog beslast met de advisering van de 

Regering en in sommige gevallen van het Parlement. Het College verzorgt verder ook nog de 

internationale samenwerking en toezichthoudende taken (CBP).  

 

3.2.1.3 Toepassingsgebied 

In deze wet wordt, net zoals in België, onder persoonsgegevens verstaan: “Elk gegeven 

betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.” Verder verstaat men 

onder verwerking van persoonsgegevens: “Elke handeling of elk geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 

vernietigen van gegevens.’ (Art. 1 Wet Bescherming Persoonsgegevens) 

 

In Nederland worden er drie soorten cameratoezicht onderscheiden, namelijk: privaat, 

publiek-privaat en publiek cameratoezicht. De verwerking van beelden verkregen uit privaat 

en publiek-privaat cameratoezicht vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het 
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publiek cameratoezicht wordt sinds 2006 geregeld in de Wet Cameratoezicht op openbare 

plaatsen. 

 

Onder privaat cameratoezicht wordt begrepen: “Camera’s die worden ingezet om 

eigendommen en personen te beschermen”. Publiek-privaat cameratoezicht omvat 

“Bedrijfsterreinen en winkelcentra die beveiligd worden met camera’s die het initiatief zijn 

van zowel publieke als private partners. Kenmerkend hierbij is dat niet alleen het eigen 

terrein maar doorgaans ook de gehele openbare ruimte wordt gefilmd.” Dit cameratoezicht 

heeft een dubbel doel namelijk enerzijds het handhaven van de openbare orde en anderzijds 

het beveiligen van personen en goederen die zich op het bedrijfsterrein bevinden 

(Handreiking cameratoezicht, 2009).  

 

3.2.1.4 Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens 

Het gebruik van privaat en publiek-privaat cameratoezicht wordt verder geregeld in dit 

Vrijstellingsbesluit, meer bepaald in art. 38. Dit artikel geeft meer informatie over de 

verwerking die mag plaatsvinden, zo wordt gesteld dat de verwerking enkel geschiedt voor: 

 

 De bescherming van de veiligheid en gezondheid van één of meer natuurlijke 

personen; 

 De beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen; 

 De bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden; 

 De controle op een productieproces; 

 Het vastleggen van incidenten. 

 

Verder wordt uitdrukkelijk vermeld welke persoonsgegevens verwerkt mogen worden, dit 

zijn: 

 

 Video-opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende personen en 

zaken, waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt; 

 Gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de video-

opnamen zijn gemaakt. 
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Een derde artikel vermeldt aan wie de persoonsgegevens verstrekt mogen worden, dit zijn: 

 

 Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven in de 

activiteiten die beschreven werden onder situatie waarin verwerking is toegestaan; 

 Ambtenaren van de politie in geval van incidenten 

 Aan anderen wanneer: 

 de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft 

verleend; 

 de gegevenswerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te 

komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is; 

 de gegevenswerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van 

de betrokkene. 

 verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of 

wetenschappelijke doeleinden, wordt als niet onverenigbaar beschouwd, 

indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde 

te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van 

deze specifieke doeleinden (Wbp). 

 

Bovendien moet het cameratoezicht voldoen aan principes van proportionaliteit en 

subsidiariteit. Proportionaliteit impliceert dat het vastleggen van beelden niet een 

onevenredige inbreuk op de privacy mag opleveren. De inbreuk in de persoonlijke levenssfeer 

moet te rechtvaardigen zijn. Elke situatie dient afzonderlijk bekeken te worden, 

omgevingsfactoren zullen hierbij een belangrijke rol spelen (Wbp).  

 

Met subsidiariteit wordt bedoeld dat wanneer een beveiligingsprobleem ook met andere 

maatregelen kan worden opgelost, men verplicht is voorrang te geven aan de maatregel die 

het minste inbreuk maakt op de privacy van burgers (Handreiking cameratoezicht, 2009). 
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3.2.2 Wet van 30 juni 2005 tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet Politieregisters 

in verband met de invoering van regels omtrent het gebruik van camera’s ten behoeve 

van toezicht op openbare plaatsen 

Deze wet beter gekend onder de naam Wet cameratoezicht op openbare plaatsen trad in 

werking op 1 februari 2006 (zie figuur 2) en bestaat uit een aanvulling op de Gemeentewet en 

een wijziging van de Wet politieregisters.  

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere regelgeving betreffende 

cameratoezicht (in de wet Bescherming Persoonsgegevens) zijn de verlenging van de 

bewaartermijn van de camerabeelden en de verbreding van de mogelijkheden om 

camerabeelden in te zetten voor de opsporing en vervolging van misdrijven (Hissel & 

Dekkers, 2008). 

 

Gezien het hier publiek cameratoezicht betreft dat door de overheid wordt beheerd, zal hier 

slechts kort worden op ingegaan. Het dagdagelijks beheer van de bewakingscamera’s is 

namelijk de verantwoordelijkheid van de politie. Bijgevolg is deze wetgeving minder relevant 

in het kader van de opvordering van camerabeelden door de politie.  

 

3.2.2.1 Toepassingsgebied 

Onder publiek cameratoezicht wordt begrepen: “Cameratoezicht door de overheid waarbij 

het waarborgen van de openbare orde in openbare ruimten het voornaamste doel is.” Vaak 

betreft het hier binnensteden en uitgaansgebieden. Het is echter ook mogelijk om 

bewakingscamera’s te plaatsen in woonwijken, stationsgebieden en andere openbare plaatsen. 

Sinds de inwerkingtreding van deze wet wordt het cameratoezicht op openbare plaatsen niet 

meer geregeld door de Wet bescherming persoonsgegevens. (Handreiking cameratoezicht, 

2009).  

 

3.2.2.2 Gemeentewet 

Het is een algemene trend dat steeds meer gemeenten kiezen voor het plaatsen van 

bewakingscamera’s als aanvulling op de politiepatrouilles. Tot voor de inwerkingtreden van 

de Wet cameratoezicht op openbare plaatsen, moesten de gemeenten het stellen met de 

algemeen geldende privacynormen zoals: het kenbaar maken van de aanwezigheid van 

bewakingscamera’s, de finaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit. Maar gezien de 
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toenemende technologische mogelijkheden van de afgelopen jaren, ontstond er in de praktijk  

nood aan meer duidelijkheid (Handreiking cameratoezicht, 2009).  

 

De Nederlandse wetgever is aan deze nood tegemoet gekomen door de invoering van artikel 

151c in de Gemeentewet (zie figuur 2). Er wordt dieper ingegaan op de privacynormen 

waaraan cameratoezicht op openbare plaatsen dient te voldoen.  

 

Als algemene privacynorm geldt dat er een helder omschreven en concreet gesteld doel moet 

zijn bij het vergaren en verwerken van persoonsgegevens. Art.151c Gemeentewet bepaalt dat 

dit doel de handhaving is van de openbare orde en rust in de gemeentelijke samenleving. 

Cameratoezicht heeft bijgevolg in eerste instantie een signalerende functie. Naast dit 

hoofddoel, mogen op basis van art 151c lid 7 Gemeentewet de opgenomen beelden onder 

bepaalde voorwaarden worden opgeslagen voor de opsporing en vervolging van strafbare 

feiten.  

 

Volgens artikel 172 Gemeentewet is de burgemeester primair belast met de handhaving van 

de openbare orde. Bijgevolg is het gemeentebestuur hoofdverantwoordelijke voor het 

veiligheidsbeleid en toezicht in de publieke ruimte. Naast de rol van de burgemeester is ook 

de politie een belangrijke rol toebedeeld in dit verhaal. De politie is namelijk 

verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden, dit op grond van de Wet 

politiegegevens. Gezien het rechtstreeks bekijken van beelden een enorme personele inzet 

vergt, is het ook mogelijk dat andere cameraobservanten de beelden rechtstreeks bekijken. Dit 

mag slechts enkel plaatsvinden onder de regie van de politie (Handreiking cameratoezicht, 

2009).  

 

3.2.3 Wet van 21 juli 2007, houdende regels inzake de verwerking van politiegegevens 

Cameratoezicht dat wordt uitgevoerd op openbare plaatsen, valt onder de Wet 

politiegegevens. Sinds 1 januari 2008 is de Wet politieregisters overgegaan is de Wet 

politiegegevens (Mr. Drs. A. Schreijenberg; Drs. J. Koffijberg; Drs. S. Dekkers, 2009). Deze 

voorgaande wet stelde dat camerabeelden een afzonderlijk tijdelijk register vormden. Met de 

komst van de Wet politiegegevens worden camerabeelden nu beschouwd als politiegegevens 

die nodig zijn voor het uitvoeren van de dagelijkse politietaak.  
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Op grond van artikel 151c Gemeentewet mogen camerabeelden, in het belang van de 

handhaving van de openbare orde, worden vastgelegd. Enkel wanneer de gegevensverwerking 

plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de politietaak is de Wet politiegegevens op die 

verwerking van toepassing (Handreiking cameratoezicht, 2009).  

 

3.2.4 Algemene regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens is strafzaken 

3.2.4.1 Toepassingsgebied 

Dit wetsvoorstel werd ingediend op 23 februari 2004 door de minister van Justitie Donner. Dit 

wetsvoorstel is gebaseerd op de overweging dat het wenselijk is algemene bevoegdheden tot 

het vorderen van gegevens op te nemen in het Wetboek van Strafvordering (Algemene 

regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens is strafzaken, 2011).  

 

Op 1 januari 2006 kent het Wetboek van Strafvordering een specifieke opsporings-

bevoegdheid voor het verkrijgen van gegevens door opsporingsambtenaren. Onder gegevens 

wordt verstaan: “Iedere weergave van feiten, begrippen of instructies, die geschikt is voor 

overdracht of verwerking door personen of systemen. Gegevens zijn derhalve alle data die 

vastgelegd zijn door bedrijven en instellingen en op deze gegevens is doorgaans de Wet 

bescherming persoonsgegevens van toepassing.” (Olijslager). Onder deze beschrijving vallen 

onder meer bewakingscamera’s.  

 

De idee die achter dit wetsvoorstel schuilgaat is dat derden veelal over onvoldoende inzicht 

beschikken in het opsporingsonderzoek om een correct besluit te nemen. Op basis van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens moet een derde immers het belang van de opsporing afwegen 

tegen het belang van degenen wiens gegevens worden verwerkt. Dit wil zeggen dat bedrijven 

of instellingen enkel gegevens ter beschikking mogen stellen wanneer de opsporings-

ambtenaar over een wettelijke titel beschikt, op grond waarvan de bevraagde partij verplicht is 

de gegevens te verstrekken. Vrijwillige verstrekking is alleen nog aan de orde indien het 

initiatief tot verstrekking uitgaat van de derde in verband met een belang dat de derde aangaat. 

(Olijslager).  

 

De meest toegepaste artikels om gegevens te vorderen zijn artikel 126nd (voor klassieke 

opsporing) en artikel 126ud (voor misdrijven in georganiseerd verband) van het Wetboek van 

Strafvordering. Wanneer bekend is dat een bedrijf of instelling over relevante gegevens 
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beschikt, kan de Officier van Justitie op grond van de respectievelijke artikels vorderen dat 

bepaalde opgeslagen of vastgelegde gegevens beschikbaar worden gesteld. De gegevens 

kunnen gevorderd worden van instellingen van wie redelijkerwijs door opsporingsambtenaren 

kan vermoed worden dat zij toegang hebben tot de gegevens (Olijslager).  

 

Wanneer een Officier van Justitie gevoelige gegevens wil vorderen, moet dit gebeuren op 

basis van artikel 126nf van het Wetboek van Strafvordering. Gevoelige gegevens zijn 

gegevens bedoeld in artikel 16 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens meer bepaald 

gegevens over godsdienst, ras, politieke gezindheid, gezondheid of seksuele leven. Voor deze 

vordering dient de Officier van Justitie te beschikken over een machtiging van de Rechter-

Commissaris (Olijslager).  

 

3.2.4.2.Impact van het wetsvoorstel op de vordering van camerabeelden 

In de Nederlandse rechtspraak bestond er veel discussie over de manier waarop 

camerabeelden dienen opgevorderd te worden door een officier van justitie. Wat volgt zijn 

twee voorbeelden uit de Nederlandse rechtspraak waaruit blijkt dat afhankelijk van de situatie 

er andere regels gelden. 

 

Trans Link casus 

Het betreft een recente schikking van de Raadkamer van de Rechtbank van Rotterdam. 

Hierbij kwam de vraag aan de orde of de officier van justitie foto’s en/of camerabeelden zou 

moeten vorderen op grond van art. 126nd WvSv of op grond van art. 126nf WvSv. De rechter 

oordeelde dat art. 126nf WvSv de juiste grondslag was.  

 

Het betrof een vordering aan Trans Link System (TLS) om een lijst met barcodes om te zetten 

in o.a. foto’s van de desbetreffende kaarthouders. TLS was van mening dat foto’s gevoelige 

gegevens betreffen gezien foto’s raskenmerken bevatten. Deze ‘bijzondere gegevens’ mogen 

alleen gevorderd worden op grond van art. 126nf zo stelde TLS. De Officier van Justitie 

stelde dat het bij de vordering niet ging om rasgegevens te verkrijgen. De Raadkamer volgde 

echter TLS en stelde dat de vordering op een verkeerd artikel was gegrond. Het begrip ras 

dient ruim te worden geïnterpreteerd en omvat ook informatie over huidskleur, afkomst, 

etnische of nationale afkomst. Uit een foto kunnen bepaalde raskenmerken worden afgeleid.  
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Deze uitspraak zou ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de vordering van 

camerabeelden in de toekomst. Deze zouden dan steeds op artikel 126nf WvSv dienen 

gevorderd te worden, wat wil zeggen dat er steeds een machtiging van de Rechter-

Commissaris vereist is (Olijslager).  

 

Hof Arnhem 

In dit dossier bevonden zich beelden gemaakt door beveiligingscamera’s van een pinautomaat 

(bankautomaat), waar gebruik gemaakt is van een gestolen pas (bankkaart). Deze beelden zijn 

verkregen op grond van een vordering van art. 126nd en niet op grond van art. 126nf. Een 

machtiging van de Rechter-Commissaris was bijgevolg niet aanwezig. Ook hier is de vraag 

aan de orde of er sprake is van zogeheten gevoelige gegevens.  

 

In dit dossier werd geoordeeld dat de beelden op rechtmatige wijze werden verkregen. De 

motivatie luidt dat het hier gaat om een opname van een beveiligingscamera waarvan de 

aanwezigheid bij pinautomaten algemeen gekend is en bovendien ook duidelijk werd 

aangeduid. Er is bovendien ook geen sprake van voorafgegane verwerking van gevoelige 

gegevens (Hoekendijk, 2010). 

 

Standpunt College van Procureurs-Generaal 

Het College van Procureurs-Generaal heeft ondertussen naar aanleiding van het Trans Link 

arrest en de bestaande rechtspraak, een standpunt ingenomen betreffende de wettelijke basis 

die gehanteerd moet worden bij het vorderen van afbeeldingen en beeldmateriaal: 

 

 Art.126nd is van toepassing wanneer men min of meer onbewust over gegevens 

beschikt, zoals het geval is bij beelden van bewakingscamera’s.; 

 Art. 126nf dient te worden toegepast wanneer men bewust gegevens verzamelt uit 

hoofde van zijn relatie met cliënten of medewerkers.; 

 Afbeeldingen of bewakingsbeelden van personen die strafbare feiten plegen vallen 

niet onder de toepassing van art. 126nf. Art. 126nd biedt hiervoor afdoende basis. De 

achterliggende gedachte hierbij is dat de wetgever niet de bedoeling heeft gehad 

persoonsgegevens van een verdachte, die voor het oog van de camera strafbare feiten 

pleegt, te beschermen (Olijslager).  
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3.3 Exploratie naar de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk 

De regelgeving in het Verenigd Koninkrijk kende een late ingang. Het was 

opmerkelijk dat de grote verspreiding van CCTV niet gepaard ging met 

wetgeving, dit in tegenstelling tot andere Europese landen.  

 

In het Verenigd Koninkrijk spreekt men van ‘Regulation’ dit verwijst naar de verschillende 

mechanismen en procedures die CCTV trachten te controleren in het Verenigd Koninkrijk. 

Deze verschillende procedures en mechanismen bestaan uit niet specifieke CCTV wetgeving, 

gedragscodes en technische normen. Deze zijn het resultaat van onderhandelingen tussen 

beleidsmakers, waaronder de centrale en lokale overheden, de politie en tal van belangen-

groepen (Webster, 2004). Wat volgt is een kort overzicht van de wetgeving, mechanismen en 

procedures waarop men zich in het Verenigd Koninkrijk baseert om het gebruik van CCTV te 

handhaven. 

 

 

   1995:   1998:    2000: 

   Europese richtlijn:               The Data protection Act Code of practice 

   verwerking pers.geg.             - Data protection 

   vrije verkeer hiervan     - Data sharing 

 

 

3.3.1 Wetgeving 

De onderstaande besluiten bepalen de richtlijnen waaraan CCTV dient te voldoen. Toch 

betreft het hier geen CCTV specifieke wetgeving, daar alle technologieën onderworpen zijn 

aan deze bepalingen. Deze besluiten bieden in zekere mate bescherming voor de burgers voor 

de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (Webster, 2004). 

 

3.3.1.1 The Data Protection Act 1998 

Dit is de Engelse tegenhanger van wat reeds besproken werd in België als de Wet van 8 

december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de 

verwerking van persoonsgegevens en in Nederland onder de vorm van de Wet van 6 juli 2000 

houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Ook hier zijn de gelijkenissen 

treffend gezien het eveneens een uitwerking betreft van een Europese richtlijn (zie figuur 3). 

Figuur 3: Overzicht wetgevend kader in het Verenigd Koninkrijk 
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The Data Protection Act stelt eveneens enkele regels op die de verwerking van persoons-

gegevens dient te beschermen. Er worden enkele beginselen vastgelegd voor de gegevens- 

bescherming, namelijk: 

 

 Gegevens moeten op een eerlijke en rechtmatige manier worden verwerkt; 

 Er is een duidelijk omschreven doel vereist voor de verwerking van persoons-

gegevens; 

 De proportionaliteit moet gerespecteerd worden, de gevraagde gegevens moeten in 

verhouding staan tot het eigenlijke doel; 

 De gegevens mogen niet langer dan nodig bewaard worden; 

 De verwerking van de persoonsgegevens moet in overeenstemming zijn met de 

rechten van het individu; 

 De persoonsgegevens dienen op een veilige manier bewaard te worden (Data 

Protection Act 1998, 2011). 

 

Systemen die gegevens verwerken moeten worden aangegeven aan de ‘Information 

Commissioner’ (de Engelse tegenhanger van de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer ), hieronder valt het CCTV. Bij de aangifte van een systeem moet de 

finaliteit van het systeem duidelijk omschreven worden, eveneens moet aan bovenstaande 

beginselen voldaan worden (Webster, 2004).  

 

3.3.1.2 The Human Rights Act 1998 

De overheden en politiekorpsen zijn eveneens gebonden aan artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden. 

 

Artikel 8 stelt: “Een iedere heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en 

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is 

toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een 

democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de 

openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van de 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 

voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 
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3.3.1.3 The Crime and Disorder Act 1998 

Het doel van deze Crime and Disorder Act is om de lokale overheden en de lokale politie in 

staat te stellen om samenwerkingsverbanden op te stellen. Op die manier kunnen lokale 

strategieën ontwikkeld worden in de strijd tegen criminaliteit. 

 

Van de verantwoordelijke overheid wordt verwacht dat ze een lokaal ‘crime and disorder’ 

strategie opstellen, specifiek gericht op de lokale noden en behoeften voor de handhaving van 

de openbare orde en het bestrijden van criminaliteit. In het kader hiervan worden 

verschillende CCTV projecten opgestart, zowel preventief als repressief. Deze zijn dan 

onderhevig aan de vooropgestelde richtlijnen van de Crime and Disorder Act (Webster, 

2004). 

 

3.3.2 CCTV code of practice 

Het ‘Information Commissioner’s Office’ heeft twee gidsen met gedragscodes uitgegeven om 

bedrijven bewust en vertrouwd te maken met de privacyregels die ze dienen te respecteren in 

overeenstemming met de Data Protection Act 1998 (ICO.).  

 

3.3.2.1 CCTV Code of practice: Data protection 

De ‘Information Commissioner’s Office’ (ICO) weet uit onderzoek dat burgers verwachten 

dat er op een verantwoorde wijze met veiligheidsmaatregelen dient te worden omgegaan. Het 

vertrouwen van burgers is van wezenlijk belang om CCTV steeds meer en meer toe te laten in 

de maatschappij. Juist om deze reden vindt het ICO het zo belangrijk om bedrijven, maar ook 

individuen te informeren over de manier waarop met CCTV het best kan worden omgegaan. 

In 2000 verscheen een eerste versie van deze ‘Code of practice’ (zie figuur 3), deze werd 

reeds verschillende malen hernieuwd, met steeds de meest recente technologische 

ontwikkelingen. Het ICO is ook steeds opzoek naar de meest privacyvriendelijke manieren 

om CCTV toe te passen.  

 

Ondanks de verschillende hernieuwingen blijft het doel van deze ‘Code of practice’ steeds 

dezelfde namelijk het bewust maken van de juiste methoden om CCTV te gebruiken. Deze 

code helpt niet enkel bij het naleven van de wet, het zorgt er bovendien ook voor dat er op een 

verantwoorde manier wordt omgegaan met CCTV en de privacy van de burger maximaal 

wordt gerespecteerd (ICO, 2008). 
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3.3.2.2 Data sharing code of practice 

De ‘Data sharing code of practice’ is een gedragscode die de Data Protection Act vertaalt naar 

de uitwisseling van persoonsgegevens. Het geeft praktische adviezen voor zowel publieke als 

private organisaties. Het doel van deze code is om organisaties te helpen op een correcte en 

transparante manier gegevens te verzamelen, te verwerken en over te dragen aan bevoegde 

instanties (ICO).  

 

Met betrekking tot het geven van beelden aan de politie stelt de ‘code of practice’, dat 

organisaties omzichtig moeten omspringen met de informatie die ze verzamelen van klanten. 

Wanneer bewakingsbeelden belangrijk kunnen zijn in het kader van een 

opsporingsonderzoek, dienen deze beelden wel overgemaakt te worden aan de politie. De 

manier waarop deze overdracht dient te worden gedaan, wordt niet behandeld.  

 

Op het einde van de ‘code of practice’ wordt een ‘Data sharing checklist’ weergegeven. 

Hierin worden enkele heldere vragen gesteld. Op die manier kan er een bewuste afweging 

worden gemaakt op welke manier de gegevens kunnen worden afgeleverd. De integrale 

checklist is terug te vinden in bijlage I (ICO). 

 

3.4 Besluit 

In dit deel werd zeer veel informatie weergegeven. Wat volgt is een besluit, waarin de 

hoofdlijnen nog eens kort worden aangehaald en enkel vergelijkingen tussen de landen 

worden gemaakt.  

 

Vooreerst is er de Europese richtlijn 95/46/EG, die ervoor zorgde dat de verwerking van 

persoonsgegevens volgens bepaalde richtlijnen dient te gebeuren. Eveneens bepaalt deze 

richtlijn dat er een onafhankelijk controle orgaan dient toe te zien op de naleving van deze 

regels. De bescherming van persoonsgegevens is in de drie landen op een zeer gelijkaardige 

manier ingevuld. Deze wetten worden gezien als een belangrijke basis voor de verwerking 

van persoonsgegevens. Echter is geen van deze wetten, binnen de drie landen, geschreven 

vanuit het specifiek oogpunt van camerabewaking.  

 

België en Nederland hebben deze onduidelijkheid voor een gedeelte opgelost door een 

aanvullende wetgeving, specifiek voor camerabewaking, te installeren. In België is dit onder 
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de vorm van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s. In Nederland blijft het privaat en publiek-privaat cameragebruik onder de 

Wet bescherming persoonsgegevens. Het cameratoezicht op publieke plaatsen wordt geregeld 

in de Gemeentewet door toevoeging van art. 151c en in de Wet van 21 juli 2007, houdende 

regels inzake de verwerking van politiegegevens. Eveneens is er in Nederland de invoering 

van de specifieke bevoegdheid van de opsporingsambtenaar in het kader van het vorderen van 

gegevens. In het Verenigd Koninkrijk bestaat er tot op heden geen CCTV specifieke 

wetgeving, wel zijn er algemene wetten die als basis kunnen fungeren, aangevuld met enkele 

gedragscodes. Gezien het grote aantal bewakingscamera’s in het Verenigd Koninkrijk is dit 

mijn inziens opmerkelijk. 

 

De wetgeving, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, in de drie landen besteedt 

elk een artikel aan de uitwisseling van camerabeelden. Ze stellen dat wanneer  camerabeelden 

een misdrijf vaststellen of wanneer ze een bijdrage kunnen leveren aan een 

opsporingsonderzoek, deze aan de politie moeten worden overgedragen. Mijn inziens is het 

belangrijk ook stil te staan bij de manier waarop deze beelden moeten worden overgedragen 

aan de politie. Op welke manier de aanvraag door de politie moet gedaan worden: schriftelijk 

of mondeling, welke garanties, met betrekking tot de eerbiediging van de privacy, kan de 

politieagent geven aan de verantwoordelijke van de verwerking en welke stukken van de 

totale opname er zullen worden doorgegeven. In navolging van Altman moet er gestreefd 

worden naar een ‘optimaal privacy niveau’.  

 

Wanneer we de link leggen met de Privacy Regulation Theory van Irwin Altman, kunnen we 

stellen dat er in de drie landen wordt uitgegaan dat privacy moet gezien worden als een 

dynamisch proces. Privacy moet steeds in een context gezien worden. Nadat er sprake is van 

een inmenging in de persoonlijke levenssfeer, wordt er gekeken of deze inmenging, gezien de 

omstandigheden, al dan niet gerechtvaardigd is. Bovendien is er ook sprake van een 

verruiming van het privacybegrip. Privacy behelst niet langer alleen de privésfeer, ook in 

publieke ruimtes wordt het recht op privacy toegekend.  
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4. Camerabewaking vanuit een theoretische invalshoek 

Er werd reeds gesteld dat de invoering van bewakingscamera’s niet gepaard ging met studies 

naar de effectiviteit ervan. Wat volgt is een overzicht van de belangrijkste theoretische 

krachtlijnen met betrekking tot bewakingscamera’s. Om te beginnen zullen de beoogde 

doelen van bewakingscamera’s worden weegegeven, vervolgens wordt er stilgestaan bij de 

effectiviteit van bewakingscamera’s, om af te sluiten wordt het gebruik van 

bewakingscamera’s besproken vanuit het situationeel criminaliteitsperspectief. 

 

De reden van deze korte theoretisch duiding is erin gelegen dat het belangrijk is een overzicht 

te hebben van de beoogde doelen van bewakingscamera’s en welke theorieën of drijfveren 

hier doorgaans achter schuilgaan. Op die manier kan er nagegaan worden of de effectieve 

 België Nederland Verenigd Koninkrijk 

Implementatie 

Europese richtlijn 

Privacywet werd in 

1998 gewijzigd 

Wet bescherming 

persoonsgegevens van 

2000 

Data Act protection van 

1998 

 

Onafhankelijk 

toezichtsorgaan 

Commissie voor de 

Bescherming van de 

Persoonlijke 

Levenssfeer 

College Bescherming 

Persoonsgegevens 

Information 

Commissioner’s Office 

Reactie toenemende 

bewakingscamera’s 
Camerawet in 2007 

art. 151c Gemeentewet 

Wet politiegegevens 

Code of practices 

 

Wetgeving specifiek 

gericht op 

bewakingscamera’s 

Ja, voor zowel publiek 

als privaat 

cameratoezicht 

Ja, voor het 

cameratoezicht op 

openbare plaatsen 

Nee, voor het privaat en 

publiek-privaat 

cameratoezicht 

Nee 

Bindende wetgeving 
Ja 

 
Ja 

Nee (code of practices 

zijn aanbevolen 

gedragscodes 

Tabel 1: Samenvattende tabel 
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doelstellingen ook bereikt worden en of de inbreuken op onze privacy wel gerechtvaardigd 

zijn. 

 

4.1. De verschillenden doelen van bewakingscamera’s 

Uit een overzichtsstudie van Rachel Armitage, naar de effectiviteit van bewakingscamera’s 

inzake de daling van criminaliteit, kunnen vijf hoofddoelen worden onderscheiden (Armitage, 

2002). 

 

4.1.1 Afschrikking 

Vooreest is er de afschrikking van potentiële daders die wordt beoogd. De aanwezigheid van 

bewakingscamera’s zou er voor zorgen dat de kosten voor de dader sterker doorwegen dan de 

baten. De potentiële dader zal er voor kiezen om geen criminele daden te stellen of zich te 

begeven naar een andere locatie waar geen bewakingscamera’s hangen (Armitage, 2002).  

 

Deze doelstelling is gebaseerd op de ‘Deterrence Theory’. Deze theorie gaat ervan uit dat elk 

individu een kosten-batenanalyse maakt en afhankelijk daarvan beslist om over te gaan tot het 

plegen van criminaliteit. Deterrence of afschrikking heeft te maken met de zekerheid om 

ongestraft weg te komen. Men gaat er bij deze theorie vanuit dat de ernst van het misdrijf, de 

straf en de snelheid waarmee men kan handelen zullen bepalen of men zal afgeschrikt worden 

en zal afzien van het plegen van een feit, ongeacht de motivatie (Pauwels, 2011).  

 

Bewakingscamera’s worden in dit kader gezien als extra kosten. Vanuit een preventief 

perspectief zouden de bewakingscamera’s ervoor moeten zorgen dat men niet overgaat tot het 

plegen van criminaliteit, gezien de pakkans verhoogd wordt. Vanuit een repressief perspectief 

kunnen de bewakingscamera’s een toegevoegde waarde leveren in het identificeren van de 

daders (Innes).  

 

4.1.2 Efficiënte inzet van politiecapaciteit 

Een tweede effect van bewakingscamera’s betreft het efficiënt kunnen inzetten van de 

politiecapaciteit. Door het plaatsen van bewakingscamera’s kunnen verschillende plaatsen 

worden geëvalueerd naar het mogelijk risico op criminaliteit en overlast. Op die manier kan 

beschikbare politiecapaciteit efficiënt worden ingezet, er kan gepatrouilleerd worden op die 

plaatsen waar politietoezicht nodig is (Armitage, 2002).  
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4.1.3 Zelf discipline  

Zelf discipline ten aanzien van potentiële slachtoffers. Door de aanwezigheid van 

bewakingcamera’s worden potentiële slachtoffers zich bewust van het potentiële risico om 

slachtoffer te worden. Op die manier kunnen ze hun gedrag hierop aanpassen (Armitage, 

2002). 

 

Zelf discipline ten aanzien van potentiële daders, dit verwijst naar het door Foucault 

beschreven Bentham’s Panopticon. Het oorspronkelijk Panopticon dateert uit de 19
de

 eeuw en 

is een concept van Jeremy Bentham. Dit hield in dat de cellen in een gevangenis centraal 

bewaakt konden worden. Foucault zag in het Panopticon meer dan enkel een architectorale 

constructie. Volgens Foucault moet het Panopticon worden opgevat als een model van 

functioneren dat algemeen toepasbaar is als manier om de macht op het dagelijks leven te 

betrekken. Het moet gezien worden als een politiek-technologische figuur om tot een 

disciplinerende samenleving te komen (Foucault, 2007).  

 

Het gebruik van bewakingscamera’s moet volgens Armitage in dit licht gezien worden. 

Doordat de potentiële dader voortdurend het gevoel heeft dat hij ‘bewaakt’ wordt, zou dit hem 

moeten tegenhouden om een misdrijf te plegen (Armitage, 2002).  

 

4.1.4 De aanwezigheid van toezicht 

Dit sluit aan bij de ‘Routine Activity Theory’ van Cohen en Felsen. Hierbij wordt er van 

uitgegaan dat criminaliteitspatronen dienen verklaard te worden vanuit de dagelijkse 

activiteiten van individuen. Centraal staat de hypothese dat criminaliteitscijfers dienen gezien 

te worden vanuit de convergentie van daders, doelwitten en de afwezigheid van ‘Capable 

Guardians’ in tijd en ruimte. Met ‘Capable Guardians’ wordt verwezen naar situationele 

controle, gaande van de aanwezigheid van ordehandhavers, tot bewakingscamera’s, 

straatverlichting, alarminstallaties,… (Pauwels, 2011). 

 

4.1.5 Repressie 

Deze laatste doelstelling is verruit de bekendste en de belangrijkste doelstelling van 

camerabewaking (Armitage, 2002). Het lijkt erop dat het gebruik van bewakingscamera’s kan 

leiden tot een efficiënter opsporingsonderzoek en dat politiediensten beter kunnen worden 

ingezet (Verplaetse, 2000). Zaken kunnen sneller afgehandeld worden wanneer de daden van 
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de daders zijn opgenomen op camerabeelden. Een bekentenis zal minder lang uitblijven 

(Bieleman & Snippe, 2005).  

 

Camerabeelden kunnen in sommige gevallen ook leiden tot de identificatie van een dader. 

(Armitage, 2002) Een zeer gekend voorbeeld in België is bijvoorbeeld de moord op Joe Van 

Holsbeek in 2006 in Brussel. De beelden van de daders werden uitgezonden op televisie in de 

hoop informatie te verkrijgen over de daders.  

 

4.2 De effectiviteit van bewakingscamera’s in de strijd tegen criminaliteit 

Het mag reeds duidelijk zijn dat er inzake studies die de effectiviteit van bewakingscamera’s 

bestuderen enige onduidelijkheid bestaat. Deze onduidelijkheid is toe te schrijven aan 

verschillende factoren. Wat volgt is een overzicht van de voornaamste oorzaken waarom de 

effectiviteit niet eenvoudig is weer te geven. 

 

Een belangrijke reden voor het probleem inzake de externe validiteit bij onderzoek naar 

bewakingscamera’s betreft het verschil in populatie en context die geobserveerd wordt. 

Cameratoezicht kan andere effecten uitlokken in verschillende settings: een kleine of een 

grote stad, een gebied met veel werkloosheid, een studentenstad,… (Norris & Coleman, 

2000). Hierdoor is het niet mogelijk om simpele en algemene besluiten te trekken over de 

invloed van bewakingscamera’s. Wanneer een onderzoek aantoont dat bewakingscamera’s de 

criminaliteit doen dalen met 16% in een standscentrum, dan gaat deze bewering niet op 

wanneer de bewakingscamera’s elders in een stadscentrum worden geplaatst (Norris & 

Coleman, 2000).  

 

Een ander probleem dat zich stelt bij effectiviteitsonderzoek naar bewakingscamera’s op 

criminaliteit, is dat er wordt uitgegaan van het feit dat criminaliteit en de schommelingen 

hierin, nauwkeurig kunnen worden gemeten. Meestal hanteert men cijfers afkomstig van de 

politie op basis van aangiften en meldingen. Het is echter geweten dat de politiecijfers niet 

stroken met de werkelijke cijfers van slachtofferschap, er bestaat, om verschillende redenen, 

een groot ‘dark number’ (Norris & Coleman, 2000). 

 

Bovendien hebben bewakingscamera’s niet op elk fenomeen een zelfde impact. Zo blijkt, uit 

een overzichtsstudie van Welsh en Farrington, dat vooral bewakingscamera’s in parkings een 
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preventief effect hebben. De vraag waarom er in parkings wel een preventief effect wordt 

bereikt en op andere plaatsen niet, wordt niet beantwoord (Welsh & Farrington, 2002). 

 

Uit andere studies blijkt dan weer dat bewakingscamera’s een preventief effect hebben op 

autocriminaliteit, vandalisme, autokraken, overlast, vernieling en vermogensdelicten. Dit 

effect wordt in mindere maten bereikt bij geweldsdelicten. Een mogelijke verklaring hiervoor 

zou kunnen zijn dat geweldsdelicten vaak op een impulsieve manier ontstaan onder invloed 

van alcohol en andere verdovende middelen (Meijer, 2000). 

 

Juist om al deze verschillende redenen is het niet opportuun om de vraag te stellen of 

cameratoezicht werkt, dan wel in welke omstandigheden cameratoezicht werkt (Ditton & 

Short, 1999). 

 

4.3 Bewakingscamera’s een vorm van situationele preventiemethodiek 

4.3.1 Omschrijving situationele criminaliteitspreventie 

Situationele criminaliteitspreventie kan omschreven worden als de maatregelen die: 

 

 gericht zijn op specifieke vormen van criminaliteit; 

 de manipulatie van de onmiddellijke omgeving in een systematische en permanente 

manier inhouden; 

 dit om de inspanningen en risico’s van het plegen van criminaliteit te verhogen 

(Clarke, 1992). 

 

Men tracht het plegen van criminaliteit te voorkomen door geen gelegenheden te creëren die 

criminaliteit zouden kunnen uitlokken. Men zal dit doen door in te grijpen op de fysieke 

omgeving (Vande Walle, 2007). Situationele criminaliteitspreventie zal zich bijgevolg in de 

eerste plaats richten op de omgeving en niet op de detectie of bestraffing van de dader. 

 

De maatregelen die situationele criminaliteitspreventie voorop zet, kunnen worden 

onderverdeeld in drie categorieën. Ten eerste de maatregelen die de fysieke mogelijkheden 

voor de dader om criminaliteit te plegen verminderen. Ten tweede de maatregelen die de 

pakkans vergroten. Ten derde de maatregelen die zich richten op de verlaging van de beloning 

(Clarke, 1980). 
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Situationele criminaliteitspreventie sluit aan bij de hierboven besproken theorieën, namelijk 

de ‘Deterrence Theory’ en de Routine Activity theory’. In het eerste geval kan door 

aanpassingen van de fysieke omgeving, door bijvoorbeeld het plaatsen van 

bewakingscamera’s, het risico op de pakkans worden verhoogd en bijgevolg wordt ook de 

inspanning verhoogd. Bij de tweede theorie kunnen ingrijpen in de fysieke omgeving leiden 

tot de aanwezigheid van een ‘Capable Guardian,’ het voorbeeld bij uitstek is hier de 

bewakingscamera. 

 

4.3.2 Gevolgen van situationele criminaliteitspreventie 

Een eerste vaak gehoord en beschreven gevolg van situationele criminaliteitspreventie is dat 

dit zou leiden tot verplaatsing. Hesseling verstaat onder verplaatsing: “Het voorzetten van 

crimineel gedrag als reactie op een gelegenheidsbeperkende maatregel die de criminaliteit 

moet voorkomen, maar waarbij een reeds gemotiveerde dader een delict pleegt buiten de 

reikwijdte van deze maatregel.” (Hesseling, 1994). 

 

Er kunnen zes vormen van verplaatsing worden onderscheiden, namelijk: 

 

 Verandering van tijdstip; 

 Verandering van modus operandi; 

 Verplaatsing van doelwit; 

 Verplaatsing naar een andere omgeving; 

 Functionele verplaatsing: dit wil zeggen dat de dader van misdrijf zal veranderen, een 

inbreker kan veranderen in een autodief; 

 Daderverplaatsing: wanneer een dader niet meer bereid is om een misdrijf te plegen, 

omdat de kosten sterker doorwegen dan de baten, zal zijn plaats worden ingenomen 

door een andere dader (Deliën, 1999).  

 

Zoals bij de effectiviteit van bewakingscamera’s, kan ook hier de vraag gesteld worden of er 

effectief een causaal verband bestaat tussen situationele criminaliteitspreventie en het 

verplaatsingseffect. Uit de literatuur blijkt dat verplaatsingseffecten sterk afhankelijk zijn van 

het type van misdrijf enerzijds en van de motivatie van de dader anderzijds. Zo zullen 

gelegenheidsmisdrijven zich weinig verplaatsen, dit in tegenstelling tot de zogenaamde 
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beroepsmisdadigers. Deze zullen vaker één van de hierboven beschreven verplaatsings-

effecten vertonen (Clarke, 1980). 

 

Naar het specifieke verband tussen het plaatsen van bewakingscamera’s en het 

verplaatsingseffect is nog niet veel onderzoek gedaan. Het is bovendien niet evident om dit 

verband te meten, gezien de toepassing van cameratoezicht vaak een onderdeel is van een 

ruimer pakket aan beveiligingsmaatregelen, die elk hun aandeel hebben in de mogelijke 

daling van het plegen van criminaliteit (Deliën, 1999). 

 

Een tweede gevolg van situationele criminaliteitspreventie heeft betrekking op het ethische 

aspect van het ingrijpen in de fysieke omgeving. Het betreft hier de angst om terecht te komen 

in een overgecontroleerde samenleving waarbij het recht op privacy wordt opgeofferd ten 

voordelen van het recht op veiligheid. Er mag enkel worden ingegrepen in het leven van 

mensen indien er met zekerheid kan worden aangetoond dat de genomen maatregelen 

effectief een invloed hebben criminaliteit (Felson & Clarke, 1997).  

 

4.4 Besluit 

De rol van bewakingscamera als preventiemethodiek blijft een zeer moeilijk te bestuderen 

gegeven. De resultaten van onderzoeken zijn zeer uiteenlopend en vaak tegenstrijdig. Het 

blijft daarom een merkwaardig gegeven dat het gebruik van bewakingscamera’s zo frequent 

wordt toegepast, zowel door beleidsmakers als door politiemensen.  

 

Het gebruik van bewakingscamera’s is voornamelijk een preventief middel dat probeert in te 

spelen op de rationele denkwijze van potentiële daders, het tracht de kosten zwaarder te laten 

doorwegen op de baten. Verder kunnen bewakingscamera’s ook een dienst bewijzen in het 

repressieve luik. Wanneer daden gepleegd zijn kunnen deze een rol spelen in  opsporings-

onderzoek.  

5. Besluit 

In dit tweede hoofdstuk werden enkele aspecten van camerabewaking toegelicht. Een eerste 

deel had het over het ontstaan, een tweede over de wetgeving om af te sluiten werd er 

gekeken naar de effectiviteit van bewakingscamera’s. Zowel het ontstaan als de wetgeving 

betreffende bewakingscamera’s werd bekeken en vergeleken in drie landen: België, 
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Nederland en het Verenigd Koninkrijk. België en Nederland werden toegelicht, daar het 

empirisch onderzoek plaatsvindt in deze twee landen, het Verenigd Koninkrijk werd 

behandeld, gezien dit land een zeer vroege en wijd verspreide toepassing kent van 

bewakingscamera’s.  

 

In het eerste deel van dit hoofdstuk werd reeds aangetoond dat de overheden, in België 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk, een beleid voeren dat sterk gericht is op veiligheid. 

Bewakingscamera’s werden in het begin voornamelijk gebruikt door particulieren. Later 

groeide dit uit tot een frequent middel dat wordt toegepast door beleidsmakers en 

politiediensten. Deze populariteit moet gezocht worden in het feit dat het gebruik van 

bewakingscamera’s een dankbaar hulpmiddel is om veiligheid te realiseren. Althans om het 

gevoel te geven dat er een streng veiligheidsbeleid gevoerd wordt, want uit deel drie kwam 

echter naar voren dat men niet steeds slaagt in het bereiken van de vooropgestelde doelen. De 

effectiviteit van bewakingscamera’s hangt sterk samen met de populatie en de context waarin 

bewakingscamera’s worden gehangen.  

 

We stellen vast dat bij onder meer het gebruik van camerabeelden twee belangrijke 

grondrechten op een gespannen voet komen te staan met elkaar, namelijk het recht op privacy 

versus het recht op veiligheid. Het begrip ‘privacy’ speelt een zeer belangrijke rol binnen het 

gebruik van bewakingscamera’s. Steeds meer en meer mensen zijn misschien bereid om het 

recht op privacy in te ruilen voor andere behoeften, zoals de behoefte aan een veiligere 

samenleving (Brems, 2006), toch dient men zich bewust te zijn van de mogelijke inbreuken 

op de privacy door het toenemende gebruik van bewakingscamera’s. Des te meer wanneer we 

weten dat de effectiviteit van bewakingscamera’s niet overal kan gegarandeerd worden.  

 

We kunnen concluderen dat privacy voornamelijk benaderd wordt vanuit een dynamisch 

proces. Privacy moet steeds in een context gezien worden. Nadat er sprake is van een 

inmenging in de persoonlijke levenssfeer, wordt er gekeken of deze inmenging, gezien de 

omstandigheden, al dan niet gerechtvaardigd is. Het verbeteren van de algemene veiligheid op 

een bepaalde plaats kan ervoor zorgen dat men een minder ruime invulling geeft aan het 

begrip privacy. Inbreuken hierop zullen meer getolereerd worden.  
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De Belgische overheid, in nauwe samenwerking met de Commissie voor de Bescherming van 

de Persoonlijke Levenssfeer (Debeuckelaere, 2011) heeft door de implementatie van de 

Camerawet ervoor gezorgd dat het gebruik van bewakingscamera’s kan worden toegepast 

onder bepaalde voorwaarden. In de Camerawet werden drie verschillende ruimtes 

onderscheiden, die elk aan een verschillende procedure onderworpen zijn met betrekking tot 

het maken van camerabeelden. Dit onderscheid wordt niet gemaakt wanneer men het heeft 

over de opvordering van camerabeelden door de politie. Waarom hier geen onderscheid wordt 

gemaakt en hoe de uitwisseling van de camerabeelden in de praktijk gebeurt, wordt toegelicht 

in het volgende hoofdstuk.  
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HOOFDSTUK 3: EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DE 

VERSCHILLENDE METHODEN INZAKE DE OPVORDERINGVAN 

PRIVECAMERABEELDEN DOOR PUBLIEKE POLITIEDIENSTEN 

TEN BEHOEVE VAN OPSPORINGSONDERZOEK 

1. Inleiding 

De informatie vergaard uit voorgaande hoofdstukken zal dienen ter ondersteuning van dit 

derde hoofdstuk. In dit deel van de Masterproef zal het empirisch onderzoek worden 

toegelicht. Het onderzoek spitste zich toe op de methoden die gehanteerd worden inzake de 

opvordering van camerabeelden van private actoren, door de publieke politiediensten.  

 

Vooreerst zal er een toelichting worden gegeven van de gehanteerde methodologie, met zowel 

zijn voordelen als zijn beperkingen. Vervolgens zal een overzicht gegeven worden van de 

verschillende actoren die hebben deelgenomen aan het empirisch onderzoek, telkens 

gekoppeld aan de onderzoeksresultaten. Hieruit volgt een analyse van de verkregen 

onderzoeksresultaten. Om af te sluiten wordt het advies geformuleerd. 

2. Toelichting bij de gehanteerde methodologie 

Gedurende de opleiding criminologie werden er verschillende vakken gedoceerd met 

betrekking tot het voeren van empirisch onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief 

onderzoek. Deze handboeken hebben voor een belangrijke houvast gezorgd tijdens het 

uitvoeren van dit empirisch onderzoek. Meer bepaald betreft het volgende handboeken: 

“Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (Decorte & Zaitch, 2010)” en 

“Methoden van onderzoek: ontwerp en dataverzameling, een handleiding (Decorte, 2011)” 

2.1 Onderzoeksstrategie 

Om inzicht te krijgen in de methoden die gehanteerd worden inzake de opvordering van 

camerabeelden, werd gebruik gemaakt van een meervoudige casestudy, een meervoudige 

casestudy, omdat er verschillende onderzoekseenheden met elkaar werden vergeleken.  
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Meer bepaald gaat het om enerzijds vier publieke actoren, namelijk:  

 Politiezone Oostende; 

 Politiezone Vlas; 

 Regiokorps Groningen; 

 Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 

Anderzijds werd onderzoek gedaan bij vier private actoren, namelijk: 

 ING retail bank; 

 Colruytgroup; 

  Effectenbank Dierickx Leys; 

 Group 4 Security. 

 

Het initiële doel van het onderzoek was een meervoudige casestudy uit te voeren bij drie 

politiezones die sterk van elkaar verschillen, inzake de opvordering van camerabeelden. Deze 

verscheidenheid werd reeds toegelicht in hoofdstuk 1.  

 

We kunnen stellen dat deze cases, de drie politiezones, via een hiërarchische methode tot 

stand kwamen. Dit omdat in de eerste fase de politiezones elk afzonderlijk bestudeerd werden 

(= within cases), in een tweede fase werden de politiezones met elkaar vergeleken (= between 

cases) (Decorte & Zaitch, 2010). Daar het resultaat (dit wordt gedetailleerd besproken onder 

punt 3), mijn inziens niet voldoende antwoord bood op de centrale vraagstellingen, werden 

nog andere cases gezocht. Bijgevolg kunnen we stellen dat de private actoren geselecteerd 

werden op basis van de sequentiële methode. Dit omdat de private actoren pas werden 

geselecteerd nadat er een bestudering plaatsvond van de voorgaande cases.  

 

Het doel van deze verschillende casestudies is tweezijdig. Ten eerste gedetailleerde informatie 

verkrijgen over de methoden die gehanteerd worden inzake de opvordering van 

camerabeelden door publieke politiediensten. Ten tweede in staat zijn om algemene stellingen 

te kunnen formuleren die theoretisch of praktisch relevant zijn (Flick, 2003).  

 

Het empirisch onderzoek is verder ook exploratief, verkennend. Een eerste reden voor deze 

keuze moet gezocht worden in het feit dat er tot op heden zeer weinig literatuur bestaat met 

betrekking tot het opvorderen van camerabeelden door publieke politiediensten. Uit de 

literatuurstudie is reeds gebleken dat de literatuur betreffende cameratoezicht zich 
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voornamelijk toespitst op effectiviteit en wetgeving. Het opvorderen van camerabeelden is 

een courante praktijk binnen het dagelijks politiewerk, dit zal blijken uit punt 3. Wanneer er 

daarin een verscheidenheid aan werkmethoden zit, is het mijn inziens interessant om dit in 

kaart te brengen. Door het beperkte onderzoek dat hiernaar verricht werd en bijgevolg de 

geringe informatie die beschikbaar was, is een exploratief onderzoek de meest geschikte 

onderzoeksstrategie om een hierin een inzicht te krijgen.  

 

Een tweede reden ligt erin dat de onderzoeksmethoden flexibel kunnen worden toegepast. Het 

voordeel hiervan is dat nieuwe elementen die in het onderzoek naar boven komen, sterk op 

elkaar kunnen inspelen (Decorte, 2011). Van deze eigenschap werd gebruik gemaakt tijdens 

het onderzoek, wanneer bleek dat de onderzoeksresultaten afkomstig van de politiezones 

onvoldoende antwoord boden.  

 

Doordat de literatuur betreffende de opvordering van camerabeelden zeer gering was, was het 

mijn inziens interessant om niet te vertrekken van een bepaalde hypothese, maar met een open 

houding de interviews af te nemen. Door te werken met een topiclijst, kregen de respondenten 

niet het gevoel krijgen dat ze in een bepaalde richten werden gestuurd. Dit heeft als voordeel 

dat de verkregen informatie zeer uitgebreid is en bovendien nog andere interessante thema’s 

kan aanbrengen die verwerkt kunnen worden in volgende interviews. Verder heeft de 

topiclijst tijdens de interviews gediend als een houvast, het vat de thema’s samen die zeker 

behandeld moeten worden tijdens de interviews. De topiclijsten die gebruikt werden tijdens 

het onderzoek, zijn terug te vinden in bijlage III (Baarda, Goede, & Teunssen, 2005). 

 

2.1.1 Voordelen 

Het hanteren van een casestudie brengt verschillende voordelen met zich mee. Enkele werden 

hierboven reeds kort aangehaald. We onderscheiden drie belangrijke voordelen. 

 

Een eerste voordeel betreft de mate waarin voorstructurering nodig is. Een casestudie vereist 

relatief weinig voorstructurering. Dit brengt met zich mee dat, in tegenstelling tot andere 

strategieën, dit soort onderzoek meer wendbaar wordt (Decorte T. , 2011). In het empirisch 

onderzoek binnen deze Masterproef werd dit duidelijk wanneer de resultaten uit de 

politiezones niet het gehoopte resultaat leverden. Op dat moment werd ervoor geopteerd een 

ander aspect eveneens te belichten, namelijk enkele private bedrijven.  
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Een tweede belangrijk voordeel is dat de resultaten van een casestudie eerder door het 

werkveld zullen worden geaccepteerd, dit in tegenstelling tot een kwantitatieve studie. De 

reden hiervoor dient gezocht te worden in de manier van onderzoeken. Bij een casestudie 

neem je als onderzoeker een minder afstandelijke rol in. Bovendien hebben de methoden die 

gehanteerd worden, voornamelijk semi-gestructureerde interviews, een meer alledaags 

karakter. Daardoor kunnen de resultaten meer herkenbaar overkomen naar het werkveld toe 

en zullen ze beter geaccepteerd worden, dan bij kwantitatieve onderzoeken (Decorte T. , 

2011).  

 

Een derde en laatste voordeel is dat de casestudy een zeer geschikte methode is wanneer men 

een uitgebreide kijk wil krijgen op een bepaald fenomeen (Decorte T. , 2011). Dit gaat 

voornamelijk gepaard met hoe- en waarom vragen (Yin, 2008). Dit voordeel hangt nauw 

samen met de doelstelling van het onderzoek. Doordat het een exploratie betreft, is het 

belangrijk een ruim overzicht te krijgen van de verschillende handelingsmethoden die 

gehanteerd worden, zowel bij de politie als bij de private bedrijven.  

 

2.1.2 Nadelen 

Een potentieel nadeel bij het hanteren van een casestudy bestaat erin dat de externe betrouw-

baarheid van de resultaten onder druk kan komen te staan. Met externe betrouwbaarheid 

wordt bedoeld in welke mate men tot dezelfde conclusie zou komen op basis van nieuwe data, 

verzameld in een nieuw onderzoek, dat wel betrekking heeft op hetzelfde fenomeen (Decorte, 

2011).  

 

Om aan dit nadeel tegemoet te komen werd voor dit empirisch onderzoek gezocht naar cases 

die sterk onderling verschillen. Zo zijn er enerzijds de drie politiezones die onderling een 

sterke verscheidenheid vertonen. In PZ Oostende dient men te betalen om toegang te krijgen 

tot camerabeelden, in PZ Vlas werd er een samenwerkingsverband ondertekend tussen 

verschillende partijen onder andere met betrekking tot het inkijken van camerabeelden aan de 

stationsbuurt, in Politieregio Groningen baseert men zich op een artikel dat werd ingevoerd in 

het Wetboek van Strafvordering. Anderzijds zijn er tussen de verschillende private actoren 

ook sterke verschillen, dit voornamelijk op vlak van de privacygevoeligheid van de sector. 

Gaande van een effectenbank, waar mensen hun spaargeld kunnen beleggen en bijgevolg een 

delicate sector is, tot de Colruytgroup waar men komt om etenswaren te kopen en die dus een 

stuk minder gevoelig is. 
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2.2 Onderzoeksmateriaal 

Naast de bespreking van de gehanteerde onderzoeksstrategie is het ook belangrijk aandacht te 

schenken aan het onderzoeksmateriaal dat werd gebruikt tijdens het empirisch onderzoek. 

Hierbij dient een belangrijk onderscheid gemaakt te worden tussen databronnen en 

kennisbronnen. Onder data wordt verstaan: “Alle kenmerken van onderzoeksobjecten en dit 

in de meest brede betekenis van het woord. Bedoeld wordt letterlijk alles waaraan 

onderzoeksobjecten gekend kunnen worden.” Daar tegenover staat kennis, dit omvat: “kant-

en-klare inzichten en theorieën die eerder door anderen zijn ontwikkeld” (Decorte T. , 2011). 

 

De benodigde data en kennis kan afkomstig zijn uit vijf bronnen, namelijk: personen, media, 

werkelijkheid, documenten en literatuur (Decorte, 2011). In dit empirisch onderzoek werd 

voornamelijk gebruik gemaakt van personen, media en literatuur. Deze zullen vervolgens 

worden besproken. 

 

Een eerste onmisbare kennisbron in deze Masterproef was literatuur. Door de bestudering van 

de literatuur was het mogelijk om een overzicht te krijgen van de bestaande theorieën en 

inzichten betreffende het gebruik van bewakingscamera’s. De belangrijkste hoofdlijnen 

werden reeds uiteengezet in hoofdstuk 2. De literatuur heeft bovendien ook een belangrijke 

rol gespeeld in de formulering van de uiteindelijke vraagstelling. Op basis van bestaande 

inzichten was het mogelijk een projectkader te ontwikkelen en vervolgens een doelstelling te 

formuleren. Bij het doornemen van de literatuur werd vrij snel duidelijk dat er reeds veel 

geschreven werd met betrekking tot de effectiviteit en de noodzakelijkheid van 

bewakingscamera’s. Veel minder aandacht werd gegeven aan de opvordering van 

camerabeelden door publieke politiediensten. Dit gegeven heeft een belangrijke rol gespeeld 

in de keuze van het onderwerp. 

 

Bovendien heeft de literatuur ook een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van het 

empirisch onderzoek. Er zijn reeds verschillende handboeken verschenen over het voeren van 

kwalitatief onderzoek. Door de bestudering van deze literatuur, konden vaak voorkomende 

valkuilen bij het afnemen van interviews vermeden worden, bijvoorbeeld het beïnvloeden van 

respondenten door non-verbaal gedrag. Gezien het reflectief karakter van literatuur, wordt 

deze voornamelijk als kennisbron gehanteerd (Decorte, 2011).  
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Vervolgens zijn er personen als belangrijke bron van zowel data als kennis. Het voordeel van 

personen als bron in een onderzoek, zit in het feit dat ze een grote diversiteit van informatie 

kunnen verschaffen en dat deze informatie op relatief snelle wijze tot stand kan komen. 

Bovendien kan men als onderzoeker het gesprek vaak sturen zodat men zeker is van een 

antwoord op de vooropgestelde vragen (Decorte T. , 2011). 

 

In het empirisch onderzoek binnen deze Masterproef, werden personen voornamelijk gebruikt 

als databron, gezien ze informatie verschaften over concrete situaties waarin camerabeelden 

werden opgevorderd. Naast deze informatie konden de geïnterviewde personen vaak ook nog 

extra interessante informatie geven betreffende de gehanteerde regelgeving, voornamelijk dan 

de Camerawet. Dit zorgde ervoor dat deze personen dan vaak ook leverancier werden van 

kennis. De interviews verliepen aan de hand van semi-gestructureerde vragenlijsten.  

 

Een laatste belangrijke bron in deze Masterproef, was het gebruik van media. Binnen het 

gebruik van media wordt er een onderscheid gemaakt tussen gedrukte media (bv. kranten, 

tijdschriften en brochures ) en elektronische media (bv. radio, televisie, internet,…). Media-

bronnen moeten voornamelijk gezien worden als databron, ze leverden een belangrijke 

aanvullende rol op de literatuur. Op zeer regelmatige basis verschenen in kranten en 

tijdschriften artikels over het gebruik van bewakingscamera’s. Deze artikels werden vaak als 

illustratie gebruikt bij de literatuurstudie.  

 

Het internet is veruit de meest gebruikte mediabron in deze Masterproef. Het voordeel van 

deze informatiebron zit in het feit dat het een hoge informatiedichtheid bezit van publieke 

zaken, bovendien heeft het een hoge mate van actualiteit en een zeer breed geografisch bereik. 

Een nadeel dat schuilt in het gebruik van het internet, is dat het vaak een zeer vluchtig 

karakter heeft (Decorte, 2011).  

 

2.3 Beperking van het onderzoek 

Het is, mijn inziens, belangrijk een kritisch reflectie te maken van de mogelijke beperkingen 

die er gepaard gaan met het gevoerde onderzoek. Op die manier kan het onderzoek binnen de 

juiste proporties worden geïnterpreteerd. 
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De voornaamste beperking binnen dit onderzoek situeert zich bij de externe validiteit. Dit 

empirisch onderzoek had als doel een exploratie weer te geven van de verschillende methoden 

die gehanteerd worden door de politiediensten inzake de opvordering van camerabeelden. 

Hiervoor werden twee politiezones in België en één in Nederland geïnterviewd, plus vier 

private actoren. De vraag die hier gesteld moet worden is of de resultaten afkomstig van deze 

zeven actoren een representatief beeld weergeven van wat er zich in de praktijk afspeelt.  

 

Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met de externe betrouwbaarheid. Dit 

verwijst naar de mate waarin een andere onderzoeker, in een andere omgeving en dus met met 

andere data, die wel betrekking hebben op het zelfde fenomeen, tot dezelfde analyses zou 

komen. 

 

Gezien deze mogelijke beperkingen ligt mijn intentie erin een bescheiden bijdrage te leveren 

in het onder de aandacht brengen van de verscheidenheid inzake opvordering van 

camerabeelden. Door de beperkte generaliseerbaarheid van deze cases, kunnen de 

onderzoeksresultaten gezien worden als mogelijke hypothesen die verder getoetst kunnen 

worden in andere onderzoeken.  

3. Bespreking van de verschillende actoren uit het onderzoek 

Dit onderdeel zal de onderzoeksresultaten weergeven. Per actor zal eerst een korte profiel-

schets worden gemaakt. Het betreft een korte inleiding op de onderzoeksresultaten per actor, 

op die manier kunnen de resultaten beter geplaatst worden. De actoren zijn opgedeeld in 

publieke en private actoren. Na elke groep actoren, zal een tussenbesluit geformuleerd 

worden. 

 

3.1 Publieke actoren 

De publieke actoren bestaan uit Politiezone Oostende, Politiezone Vlas, Politieregio 

Groningen en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 

Hieronder wordt een overzichtstabel weergegeven van de voornaamste kenmerken van de 

verschillende politiezones, de verdere gedetailleerde uitleg is dan te vinden bij de 

afzonderlijke politiezones. 
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Aantal 

inwoners 

Opper- 

vlakte 

Bevolkings- 

dichtheid 

Aantal 

werklozen 
Type politiezone 

PZ Oostende 69.064 37.7 km² 1.831 inw./km² 11% 
Eéngemeente- 

zone 

PZ Vlas 93.402 
103.17 

km² 

(Gemiddeld) 

883 inw./km² 
5,7% 

Meergemeente- 

zone 

Regiokorps 

Groningen 
190.028 84 km² 2.200 inw./km² 4% 

Meergemeente- 

zone 

 
Tabel 2: Overzichtstabel politiezones 

 

3.1.1 Politiezone Oostende 

A. Profielschets van de stad Oostende 

Geografisch 

De stad Oostende bevindt zich in de Provincie West-Vlaanderen, centraal gelegen aan de 

Belgische kust en behoort tot het arrondissement Oostende. De stad heeft een oppervlakte van 

37.7 km² (Oostende, 2009). 

 

Demografisch 

Op 1 januari 2010 telde de stad Oostende 69.064 inwoners, waarvan 3.883 mensen met een 

vreemde origine, dit is een lichte daling ten opzichte van de voorgaande jaren, met 

uitzondering van 2009. De bevolkingsdichtheid van Oostende bedraagt 1.831 inwoners per 

km², dit wil zeggen dat Oostende een dicht bebouwde stad is.  

 

Verder heeft Oostende een sterk toeristisch karakter. Volgens het toeristisch beleidsplan van 

2004-2008 is Oostende de enige bestemming aan de Belgische Kust die een volwaardig kunst- 

en cultuurproduct kan aanbieden. Dit impliceert dat vele toeristen worden aangetrokken door 

de badstad, in de zomermaanden zou de bevolking verdrievoudigen (Oostende, 2009).  

 

Socio-economisch 

Door de geografische ligging en de functie als centrumstad, fungeert Oostende vaak als een 

terminus voor heel wat personen met een onzeker bestaan. Bijgevolg wordt de stad getekend 

door een zekere graad van kansarmoede en is zij op dit vlak één van de koplopers in 
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Vlaanderen (Oostende, 2009). In 2009 kende Oostende een werkzaamheidsgraad, bij de 

bevolking tussen de 20 en 64jaar (57% van de lokale bevolking), van 63% en een 

werkloosheidsgraad van net geen 11%. 

 

Oostende heeft een sterke vertegenwoordiging van 65-plussers (25.5%). Deze 

‘pensioenmigratie’ is één van de redenen waarom de kustbevolking in vergelijking met andere 

regio’s haast op spectaculaire wijze veroudert. Dit heeft vaak zijn weerslag op politioneel 

vlak, daar er een spanningsveld ontstaat met jongeren. De oudere bevolking verkiest een 

rustige stad, de jongeren zijn op zoek naar uitgaansmogelijkheden (Oostende, 2009).  

 

Politioneel 

Politiezone Oostende is een ééngemeentezone onder leiding van korpschef 

Philip Caestecker (zie foto).  

 

Naast de lokale politie zijn er in Oostende nog drie andere federale 

politiediensten aanwezig, namelijk: de luchthavenpolitie, de scheep-

vaartpolitie en de spoorwegpolitie. Met het oog op kwalitatieve dienstverlening en een vlotte 

samenwerking tussen de diensten, bestaat er een samenwerkingsverband tussen de lokale 

politie en andere federale politiediensten.  

 

Uit de criminaliteitsbeeldanalyse van 2007 blijkt dat het overgrote deel van de meldingen 

feiten betreft aangaande ‘goederen’ of ‘personen’, samen vertegenwoordigen ze 62% van het 

totale aantal meldingen. (Oostende, 2011) 

 

De missie van dit politiekorps luidt: “Wij zijn een gemeenschapsgerichte politiedienst met 

respect voor ieders individuele rechten en vrijheden. Het zonale veiligheidsplan is onze 

leidraad om resultaatgericht mee te bouwen aan een leefbare en veilige stad.” (Oostende, 

2009). 

 

B. Onderzoeksresultaten 

Om een inzicht te krijgen in de werkmethoden, inzake de opvordering van camerabeelden 

door de politie, die gehanteerd worden in de Politiezone Oostende, werden volgende personen 

geïnterviewd. Dhr. Philip Caestecker, korpschef van de Lokale politie Oostende; Dhr. Erwin 

Van Waeleghem, Commissaris bij de lokale politie en verantwoordelijke voor het beheer van 
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de cameratoezicht in de publieke ruimte; Dhr. Philip Vanderlinden, Hoofdinspecteur bij de 

lokale recherche. 

 

Een eerste item dat besproken werd in dit interview betrof het cameratoezicht in de haven van 

Oostende. Uit het eerste hoofdstuk is gebleken dat de politie jaarlijkse €530.000 betaalt om 

beelden van bewakingscamera’s van deze haven te mogen bekijken. Ondanks felle kritiek, 

werd dit contract onlangs stilzwijgend verlengd (Van Vooren, 2012). Dhr. Caestecker 

bevestigt het bestaan van dit contract, maar stelt verder dat dit niet onder zijn bevoegdheid 

valt. Het is een overeenkomst die gesloten werd tussen de federale politie, meer bepaald de 

scheepvaartpolitie, de haven van Oostende en Minister Johan Vande Lanotte. De korpschef 

heeft hierbij zijn bedenkingen en zegt dat het een politieke beslissing betreft, waarbij hij niet 

op de hoogte is van de drijfveren die hierachter schuilgaan (Caestecker, 2012).  

 

Verder stelt Dhr. Caestecker dat er zich een gelijkaardig geval voordoet met de 

bewakingscamera’s in de stad Oostende. In de stad hangen er ongeveer een 44tal camera’s, 

die het openbaar domein filmen. Deze camera’s zijn allemaal in het beheer van de lokale 

politie. Binnen de begroting van de lokale politie, wordt er een bedrag van ongeveer €600.000 

voorzien voor de kosten die deze camera’s met zich meebrengen. Met andere woorden, de 

politie staat zelf in voor de betalingen van de bewakingscamera’s. (Caestecker, 2012). Mijn 

inziens is deze situatie toch niet helemaal te vergelijken met de situatie in de haven. Daar 

betreft het een periodieke betaling enkel voor het inkijken van camerabeelden die gemaakt 

worden. Bij de lokale politie zijn het voornamelijk eenmalige uitgaven, het onderhoud van de 

camera’s is hier niet bij inbegrepen  

 

Volledigheidshalve dient hier nog aan toegevoegd te worden dat op donderdag 19 april 

bekend gemaakt werd dat Minister van Binnenlandse Zaken Milquet het lopend contract 

tussen de politie en de haven van Oostende heeft verbroken. Via een koninklijk besluit wil 

Minister Milquet de haven nu dwingen om de politie vrije toegang te verlenen tot de beelden. 

In de havens van Antwerpen, Gent en Zeebruggen wordt er ook niet met een dergelijk 

contract gewerkt (Belga, 2012).  

 

Het tweede luik van het interview betrof het cameratoezicht in de stad Oostende. Hierbij moet 

een onderscheid gemaakt worden tussen de camera’s geplaatst op openbaar terrein en interne 

camera’s, geplaatst door particulieren. Wat betreft de camera’s op het openbaar domein, deze 
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zijn allemaal in het beheer van de lokale politie. In de stad Oostende zijn er, tot op heden, 

geen particulieren die beelden maken van het openbare terrein (Van Waeleghem, 2012). Voor 

het plaatsen van camera’s op het openbaar domein is steeds de toestemming van de korpschef 

vereist, tot op heden heeft Dhr. Caestecker steeds een negatief advies gegeven aan 

particulieren die een aanvraag indienden. Bijgevolg stelt er zich geen probleem voor het 

inkijken van deze beelden, indien er beelden nodig zijn in het kader van een 

opsporingsonderzoek, worden deze opgezocht en bekeken (Caestecker, 2012).  

 

Een andere situatie stelt zich wanneer bewakingscamera’s worden geplaatst door 

particulieren. Wanneer er geen openbaar domein gefilmd wordt, is men niet onderhevig aan 

de toestemming van de korpschef. Deze camera’s dienen wel te worden aangegeven aan de 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Van Waeleghem, 2012). 

Wanneer er hier gepolst wordt naar de werkwijze inzake de opvordering van camerabeelden, 

blijkt dat er zich nooit problemen stellen. De houder van de bewakingsbeelden zou in bijna 

alle gevallen vragende partij zijn, daar ze zelf een nadeel hebben ondervonden. Particulieren 

plaatsen juist bewakingscamera’s met als hoofddoel misdrijven te voorkomen. Wanneer er 

zich dan toch een misdrijf stelt, willen particulieren juist dat de dader zo snel mogelijk 

geïdentificeerd wordt. Het inkijken van de camerabeelden kan hierin een zeer crusiale rol 

spelen. Juist om deze reden worden de gevraagde camerabeelden steeds vrijwillig afgegeven 

door particulieren (Caestecker, 2012).  

 

Naast deze vorm van vrijwillige afgifte, werd er volgens ook bevraagd welke werkwijzen er 

gehanteerd worden wanneer een bewakingscamera het eigenlijke misdrijf niet heeft 

vastgelegd, maar de beelden wel een toegevoegde waarde kunnen hebben voor een 

opsporingsonderzoek. Ook hier zijn geen specificieke vormvoorschriften voorzien. Indien de 

politie weet heeft van het bestaan van nuttige camerabeelden, worden deze opgevraagd en 

verkregen (Vanderlinden, 2012). 

 

Een derde mogelijke situatie die zich kan voordoen is wanneer, zoals hierboven, het misdrijf 

niet wordt vastgelegd en bovendien de verantwoordelijke voor de verwerking van de 

camerabeelden geen slachtoffer is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om bewakingscamera’s die 

aan een tankstation hangen, de dader kan na het plegen van een misdrijf hier toevallig worden 

geflimd. Deze beelden zouden, in combinatie met ander materiaal, interessant kunnen zijn om 

een eventuele vluchtweg van een dader te reconstrueren. In dit soort situaties gelden er 
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eveneens geen vormvoorschriften. De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden 

zal gecontacteerd worden en vervolgens zullen de beelden worden afgeleverd (Vanderlinden, 

2012). 

 

Uit dit interview kunnen we concluderen dat er in de Politiezone Oostende in geen enkele 

situatie vormvereisten gekoppeld zijn aan de opvordering van camerabeelden. Wanneer de 

politie op de hoogte is van het bestaan van nuttige camerabeelden, dan worden deze 

opgevraagd en vervolgens verkregen. Geen van de geïntervieden zag in wat een eventuele 

meerwaarde zou kunnen zijn van het inbouwen van een vooropgestelde procedure. Er kunnen 

bovendien ook geen voorbeelden gegeven worden van situaties waarin er geweigerd werd om 

camerabeelden, in welke situatie dan ook, over te maken. 

 

3.1.2 Politiezone Vlas 

A. Profielschets van de steden Kortrijk - Kuurne - Lendelede 

Geografisch 

De Politiezone Vlas bestaat uit de gemeenten Kortrijk, Kuurne en Lendelede en is gelegen in 

het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen. Deze zone strekt zich uit over 103,17 km² 

(Vlas, 2009). 

 

Demografisch 

Op 1 januari 2010 telde de Politiezone Vlas 93.402 inwoners, waarvan 4.670 mensen van 

vreemde origine of 5%, dit resulteert in een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 883 

inwoners per km².  

 

Socio-economisch 

Zuid-West-Vlaanderen staat bekend als een welvarende regio. Zo bedraagt de werkloosheids-

graad in Kuurne 5,25%, in Lendelede 4% en in Kortrijk 7,81% (Vlas, 2009) 

 

Politieel 

Politiezone Vlas is een meergemeentezone, onder leiding van korps-

chef Stefaan Eeckhout (zie foto). De gemeenten Kortrijk, Kuurne en 

Lendelede vormen samen Politiezone Vlas.  
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Uit de criminaliteitbeeldanalyse van 2007 blijkt dat deze politiezone voornamelijk te maken 

heeft met enerzijds misdrijven tegen eigendom (63%) en anderzijds misdrijven tegen 

personen en het gezin (15%). 

 

De missie van deze politiezone luidt: “De lokale politie Vlas zal een belangrijke en 

herkenbare bijdrage leveren aan de veiligheid en de leefbaarheid in de politiezone Vlas. Wij 

zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen!” (Vlas, 2009). 

 

B. Onderzoeksresultaten 

Om inzicht te krijgen in de handelingswijze die gehanteerd wordt in de Politiezone Vlas, werd 

er een interview afgenomen van Dhr. Eeckhout, korpschef van de politiezone Vlas.  

 

Vooreerst werd er meer informatie vergaard over het samenwerkingsverband dat er gesloten 

werd met o.a. de Politiezone Vlas. Sinds 2009 is het station van Kortrijk uitgerust met een 

24tal bewakingscamera’s. In het kader hiervan werd er op 3 december 2009 een 

samenwerkingsakkoord ondertekend tussen: politiezone Vlas, Stad Kortrijk, de federale 

politie, het parket van Kortrijk, De Lijn en de Corporate Security Service van de NMBS 

(Vlas, 2010). 

 

Dit samenwerkingsverband is een vorm van protocol en omvat een aantal afspraken tussen de 

verschillende partners inzake communicatie, bevoegdheden en informatie uitwisseling. Eén 

van de operationele afspraken is de samenwerking tussen de politiezone Vlas en Securail, de 

spoorwegveiligheidsdienst. Dit protocol zorgt er o.a. voor dat de lokale politie een vlotte 

toegang heeft tot de gemaakte camerabeelden. Bovendien bevat het ook richtlijnen die 

gehanteerd moeten worden wanneer er een misdrijf werd gepleegd, dit heeft voornamelijk 

betrekking op de manier en volgorde waarin diensten moeten verwittigd worden (Eeckhout, 

2012).  

 

De camerabeelden gemaakt in en rond het station van Kortrijk, samen met camerabeelden van 

andere stations, worden centraal beheerd vanuit Security Operations Center in Brussel. De 

NMBS is verantwoordelijke voor de verwerking van de bewakingsbeelden, hierdoor heeft de 

lokale politie niet de bevoegdheid om de beelden in real time te bekijken. Indien de lokale 

politie camerabeelden wil inkijken, dan kan dit altijd, mits contactname met de NMBS (Vlas, 

2010). 
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Naast het inkijken van de camerabeelden, kan de politie ook voorstellen doen met betrekking 

tot de plaatsen die gefilmd moeten worden. Wanneer blijkt uit onderzoek dat er op een 

bepaalde plaats veel misdrijven plaatsvinden, kan de politie vragen aan de NMBS om de 

bewakingscamera te verplaatsen. Er wordt in de meeste gevallen ingegaan op het voorstel van 

de politie (Eeckhout, 2012).  

 

Ook buiten dit samenwerkingsverband maakt de lokale politie courant gebruik van 

camerabeelden. Deze kunnen zeer nuttig zijn in het kader van opsporingsonderzoek. Hierbij 

moet er een onderscheid gemaakt worden tussen beelden gemaakt door officiële instanties en 

beelden gemaakt door particulieren. Een voorbeeld van een officiële instantie is Parko, een 

autonoom gemeentelijk parkeerbedrijf. Deze heeft camera’s gericht zowel op de parkings als 

voor een gedeelte op de openbare weg. De lokale politie heeft een zeer vlotte toegang tot deze 

beelden, indien deze belangrijk zijn voor een opsporingsonderzoek, dan worden deze 

opgevraagd en onmiddellijk verkregen. Dezelfde werkwijze is ook terug te vinden bij andere 

gemeentelijke bedrijven (Eeckhout, 2012).  

 

In tegenstelling tot Oostende, bevinden er zich in de Politiezone Vlas wel camera’s van 

particulieren die een stukje van het openbare domein filmen, ook deze beelden kunnen zeer 

nuttig zijn in het kader van een opsporingsonderzoek. Uit een lokaal onderzoek blijkt dat er in 

de Politiezone Vlas een 300tal bewakingscamera’s hangen die privé eigendom zijn, maar toch 

een stukje van de openbare weg filmen. De problemen die voornamelijk optreden bij het 

opvragen van camerabeelden zijn technisch van aard. Camerabeelden worden volgens 

verschillende technische protocols opgeslagen. Elke bewakingsfirma heeft zijn eigen 

software, telkens de politie beelden wil bekijken, moet het dat specifiek protocol opvragen bij 

de betreffende bewakingsfirma, dit kan soms enkele dagen in beslag nemen (Eeckhout, 2012).  

 

Bij het opvragen van camerabeelden zijn er maar twee mogelijkheden, of de particulier geeft 

de beelden vrijwillig of wanneer er niet op het verzoek wordt ingegaan, kan de politie bij het 

Parket om een kantschrift vragen waarbij de beelden dan kunnen worden opgeëist door de 

politie. Dit laatste komt zeer sporadisch voor, er kan geen voorbeeld gegeven worden van een 

specifieke situatie waarin een kantschrift diende gevraagd te worden aan de Procureur des 

Konings (Eeckhout, 2012).  

 



68 

 

Ook in dit interview werd er, net zoals in Politiezone Oostende, gepeild naar een eventueel 

onderscheid dat gemaakt zou worden in handelingsmethode, afhankelijk van de situatie. Deze 

vraag werd ook hier, over de ganse lijn, negatief beantwoord. De betrokkenheid van de dader 

op het misdrijf heeft geen impact op de manier van afgifte van camerabeelden. Dhr. Eeckhout 

begrijpt de meerwaarde hiervan niet. Wanneer men beschikt over nuttige camerabeelden, 

moeten deze worden overgedragen aan de politie, de Camerawet is hier bovendien ook 

duidelijk in. Wanneer er gevraagd wordt naar de mogelijke schendig van de privacy die 

hiermee gepaard kan gaan, antwoordt Dhr. Eeckhout, dat natuurlijk niet elke agent zomaar 

toegang heeft tot alle bewakingsbeelden. Er wordt steeds zeer omzichtig omgesprongen met 

camerabeelden in een dossier (Eeckhout, 2012).  

 

Uit dit gesprek kunnen we concluderen dat er ook in de Politiezone Vlas geen specifieke 

richtlijnen bestaan om camerabeelden op te vorderen. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

naar de gevoeligheid van een situatie of naar de betrokkenheid van de verstrekker van de 

camerabeelden ten opzichte van het misdrijf. Er wordt ook duidelijk aangegeven dat men 

geen meerwaarde ziet in het creëren van een extra procedure die zou moeten gehanteerd 

worden.  

 

3.1.3 Regiokorps Groningen  

A. Profielschets 

Geografische  

De stad Groningen ligt in het Noorden van Nederland en heeft een oppervlakte van 84 km². 

Hiermee is Groningen één van de tien grootste steden van Nederland (Groningen, 2012).  

 

Demografische  

Op 1 januari 2011 telde de stad Groningen 190.028, er is zeer sterke vertegenwoordiging van 

de leeftijdscategorie 25 tot 64 jaar (52%). De gemeente Groningen kent een 

bevolkingsdichtheid van 2.200.8 inwoners per km² (Groningen, 2011). Dit toont aan de stad 

Groningen een zeer dichtbevolkte stad is. 

 

Socio-economische  

Op 1 april 2010 waren 7.858 mensen werkloos, dit is goed voor 4% van de inwoners in 

Groningen (Groningen, 2011).  
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Politioneel 

De Belgische politiestructuur verschilt op enkele punten met die van Nederland, om deze 

reden wordt hier een korte overzicht gegeven van de belangrijkste verschilpunten. 

 

Het Nederlandse grondgebied is onderverdeeld in 25 regio’s, elke regio beschikt over een 

regionaal politiekorps dat rechtspersoonlijk heeft. De onderverdeling in regio’s is vastgelegd 

in de Politiewet van 1993. De grenzen van de regio’s komen in grote lijnen overeen met de 

grenzen van de gerechtelijke arrondissementen.  

 

Elk regiokorps wordt geleid door een korpschef. De Politieregio Groningen 

wordt geleid door Dhr. Oscar Dros (zie foto). Deze politieregio’s zijn te 

vergelijken met de politiezones in België. Op dit moment telt België 195 

verschillende politiezones.  

 

Elk regiokorps bestaat verder uit een territoriaal onderdeel en een functioneel onderdeel. De 

territoriale onderdelen voorzien in de veelvoorkomende politietaken, deze worden vaak 

districten genoemd. Deze districten worden op hun beurt verdeeld in basiseenheden die 

verschillende kleine gemeenten kunnen omvatten. Deze basiseenheden houden zich bezig met 

de generale politietaak zoals: surveilleren, opnemen van aangiften, contacten onderhouden 

met de bevolkingen,… (Goossens, 2006). 

 

Naast de territoriale onderdelen zijn er in Nederland ook de functionele onderdelen binnen 

elke politieregio. Deze zijn beter gekend onder de naam divisies. Hierin wordt een 

onderscheid gemaakt in executieve en ondersteunende divisies. De executieve divisies treden 

enkel in werking ter ondersteuning van de districten, maar hebben daarnaast nog een eigen 

taak. Zo is er bijvoorbeeld de divisie voor justitiële zaken. Haar zelfstandige taak is het 

verrichten van onderzoeken in de sfeer van de georganiseerde misdaad, daarnaast ondersteunt 

deze divisie de districten en basiseenheden bij de recherche inzake zwaardere misdrijven. De 

ondersteunende divisies, zoals de naam het zelf zegt, verrichten geen zelfstandige taken, maar 

ondersteunen de overige onderdelen van de regionale politieorganisatie (Goossens, 2006). 

Zoals bijvoorbeeld de divisie recherche ondersteuning. Hier heeft een stuk van het empirisch 

onderzoek plaatsgevonden. Meer bepaald bij het Team Digitale Expertise.  
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Een ander verschilpunt met België is de functie van ‘Hulpofficieren van Justitie’. Deze 

Hulpofficieren van Justitie zijn een tussenschakel in de communicatie tussen de gewone 

opsporingsambtenaren en de Officieren van Justitie. Deze Officieren beschikken over meer 

bevoegdheden dan de gewone opsporingsambtenaren, maar toch niet over alle bevoegdheden 

van de Officieren van Justitie (Goossens, 2006).  

 

De missie van het Regiokorps Groningen luidt: “Waakzaam en dienstbaar staat Regiopolitie 

Groningen voor de waarden van de rechtstaat.” (Groningen, 2008).  

 

B. Onderzoeksresultaten 

Uit hoofdstuk twee is reeds gebleken dat er in Nederland een artikel in het Wetboek van 

Strafvordering werd toegevoegd inzake de opvordering van persoonsgegevens door 

opsporingsambtenaren. Juist om deze reden werd er voor gekozen om een politieregio in 

Nederland te interviewen, omdat deze werkwijze verschilt van die in België.  

 

Om inzicht te krijgen in de toepassing van dit artikel werd er gezocht naar een contactpersoon 

in Nederland. Via Dhr. Wouter Stol, hoogleraar politiestudies aan de NHL Hogeschool, werd 

er contact opgenomen met Dhr. Arno Dekker, teamchef bij de digitale expertise binnen de 

politieregio Groningen.  

 

Het Team Digitale Expertise is een ondersteunende divisie en verricht bijgevolg geen 

zelfstandige taken. De taak van dit team is erin gelegen ondersteuning te bieden aan de lokale 

recherche betreffende ICT middelen. De laatste jaren is er een enorme opmars van 

technologische middelen, deze trend is ook merkbaar in het criminele circuit, ook hier wordt 

steeds meer en meer gebruik gemaakt van ICT middelen. Deze kunnen soms van kapitaal 

belang zijn bij het ophelderen van een misdrijf. Het Team Digitale Expertise is 

gespecialiseerd in het onderzoeken van allerlei ICT middelen. Het opvragen en verwerken van 

camerabeelden behoort bijgevolg ook tot de taak van dit team (Dekker, 2012).  

 

In het interview werd er gevraagd naar de toepassing van art. 126nd en art 126nf uit het 

Wetboek van Strafvordering bij de opvordering van camerabeelden in het kader van een 

opsporingsonderzoek. Dhr. Dekker kent niet veel situaties waarin dit artikel effectief wordt 

toegepast. Wanneer de lokale politie een vermoeden heeft van het bestaan van relevante 

bewakingsbeelden, dan worden deze opgevraagd en in de meeste situaties worden de beelden 
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zonder meer verkregen. Dit is de situatie wanneer de camerabeelden het misdrijf effectief in 

beeld hebben gebracht en er een nauwe betrokkenheid bestaat tussen de verstrekker van de 

camerabeelden en het gepleegde misdrijf. Bovendien zijn particulieren ook vaak vragende 

partij om de beelden te gebruiken. Hij heeft namelijk een nadeel ondervonden en wil dat de 

dader zo snel mogelijk wordt geïdentificeerd. Het gebruik van camerabeelden kan hierbij dan 

een zeer effectief middel zijn (Dekker, 2012).  

 

Wanneer er naar de vormvoorschriften wordt gevraagd in situaties waarin het misdrijf niet 

geregistreerd is op de bewakingscamera en er geen rechtstreekse betrokkenheid is tussen de 

vertrekker van de beelden en het gepleegde misdrijf, dan merkt men dat er in sommige 

gevallen een zekere terughoudendheid is bij particuliere bedrijven om de camerabeelden te 

overhandigen aan de politie. In dit soort situaties zal er via een Hulp Officier van Justitie, aan 

de Rechter-Commissaris gevraagd worden te zorgen voor een bevelschrift op basis van art. 

126nd. Op die manier kan er worden aangetoond dat de verstrekking van de camerabeelden 

van belang is voor een opsporingsonderzoek. Er kan niet gezegd worden in welke sectoren er 

gevraagd wordt naar een bevelschrift. Dit zou af en toe eens voorvallen, de reden die 

particulieren dan geven is dat ze de privacy van hun klanten willen beschermen en zeker 

willen zijn dat er voldoende redenen zijn om de gemaakte beelden ter beschikking te stellen 

(Dekker, 2012).  

 

Men is niet op de hoogte van eventuele vormvoorschriften die moeten nageleefd worden 

wanneer men camerabeelden wil opvorderen in het kader van opsporingsonderzoek. Beelden 

kunnen mondeling of schriftelijk worden opgevraagd, een volledige dvd kan worden 

meegenomen of men kan net dat stuk dat men nodig heeft branden op een andere cd-rom. Het 

is ook logisch dat deze beelden ter beschikking worden gesteld van de politie, zegt Dhr. 

Dekker. Het is toch de taak van de politie om alles in het werk te stellen om een misdrijf op te 

helderen.  

 

Uit dit gesprek kunnen we concluderen dat de werkwijze in de Politieregio Groningen, en 

waarschijnlijk in heel Nederland, niet sterk verschilt van deze in België. Hier is het eveneens 

mogelijk om camerabeelden op te vragen zonder enige vorm van procedure. Een verschilpunt 

met België zou kunnen zijn dat men in situaties waarbij men niet betrokken is bij een misdrijf 

soms iets meer terughoudend is. Toch moet dit mijn inziens ook worden genuanceerd daar er 
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geen concrete voorbeelden konden worden gegeven en er ook geen lijn te trekken was in het 

soort sectoren dat zou weigeren.  

 

3.1.4 Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

A. Profielschets 

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, beter gekend onder de 

naam Privacycommissie, is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt 

beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze commissie werd opgericht na 

goedkeuring door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers van de Wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. (De Commissie, 2011) 

 

De bevoegdheid van deze Commissie is uitgebreid en algemeen. Ze is bevoegd voor elke 

vorm van verwerking van persoonsgegevens, ongeacht het domein waarin deze verwerking 

plaatsvindt en wat de aard ervan ook is: private of openbare sector, automatische of andere 

verwerking (Jaarverslag, 2010). 

 

De ambitie van de Commissie ligt erin voortdurend te kunnen optreden als erkend leider op 

het gebied van privacybescherming, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Op die 

manier wil ze kunnen fungeren als een onmisbaar referentiepunt dat zoveel mogelijk diensten 

verleent op een efficiënte en performante manier. De verschillende taken van de Commissie 

situeren zich op vijf belangrijke domeinen, namelijk: regelgeving en normering, 

handhavingsbeleid, informatie, bijstand en klachtenbehandeling (Jaarverslag, 2010). 

 

De Commissie waakt over haar noodzakelijke onafhankelijkheid en gezag, terwijl ze 

tegemoetkomt aan de verwachtingen van een veranderende en dynamische omgeving. 

Bovendien wil de Commissie in haar denken en handelen bepalend zijn voor de evenwichtige 

vrijwaring van het fundamentele recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze is 

zich ervan bewust dat er in onze kennismaatschappij een nood is aan inzameling en 

verwerking van persoonsgegevens voor de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. 

Om die reden zal ze steeds de economische noden afwegen ten opzichte van het fundamentele 

recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om zo te komen tot een 
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besluitvorming en privacybewaking die beide aspecten met elkaar verzoent (Jaarverslag, 

2010). 

 

B. Onderzoeksresultaten 

Gezien de belangrijke positie van de Privacycommissie was het mijn 

inziens interessant het standpunt te kennen van deze Commissie over de 

opvordering van camerabeelden door de politie in het kader van 

opsporingsonderzoek. Hiervoor werd Dhr. Debeuckelaere, voorzitter van 

deze Commissie, geïnterviewd.  

 

Dhr. Debeuckelaere is van mening dat er zich op dit moment geen probleem stelt betreffende 

de opvordering van camerabeelden door de politie. In eerste instantie moet er gekeken worden 

of handelingswijzen in de praktijk de Antigoontoets kan doorstaan (Kortrijk, 2008). Er zijn 

drie gevallen waarin bewijs moet worden uitgesloten. Ten eerste wanneer de naleving van 

bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven worden op straffe van nietigheid en deze 

vormvoorwaarden niet worden gevolgd. Ten tweede wanneer de situatie waarin het bewijs 

werd verzameld, de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast. Ten slotte wanneer de 

omstandigheid waarin het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk 

proces. Geen van deze criteria zijn overtreden wanneer camerabeelden worden opgevorderd 

door de politie (Debeuckelaere, 2011) . 

 

Bovendien valt het opvorderen van camerabeelden onder de vrije bewijsgaring. Dit wil 

zeggen dat er geen wettelijk vastgelegd kader is waarbinnen de vergaring wordt geregeld. De 

waarheidsvinding primeert in dit geval. Politie en justitie mogen deze beelden inzien met als 

finaliteit de waarheidsvinding. De beelden mogen ook voor geen enkele andere finaliteit 

worden gebruikt. Dhr. Debeuckelaere benadrukt dan ook dat hij op dit moment niet op de 

hoogte is van wanpraktijken. Zolang daarvan geen sprake is, vindt Dhr. Debeuckelaere het 

weinig zinvol de opvordering van camerabeelden te formaliseren. Er zijn volgens hem al 

voldoende regels waaraan politiediensten zich moeten houden, het zou de praktijk onnodig 

bemoeilijken en vertragen (Debeuckelaere, 2011). 
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3.1.5 Tussenbesluit publieke actoren 

Uit de profielschetsen is gebleken dat de drie geïnterviewde politiezones sterk verschillen van 

elkaar. Politiezone Oostende is zeer toeristisch en kent een spanningsveld tussen de oudere 

bevolking en de vele jongeren die daar willen uitgaan. Politiezone Vlas is eerder een dun 

bevolkte streek en is een welvarende regio. Politieregio Groningen is dan weer zeer 

dichtbevolkt en behoort tot één van de tien grootste steden van Nederland. De Commissie 

voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd eveneens geïnterviewd om de 

bevindingen uit de drie politiezones te kunnen kaderen in een ruimere context.  

 

De werkmethoden binnen de politiezones zijn, ondanks hun verschillend stedelijk karakter, 

zeer gelijklopend in hun werkmethoden om camerabeelden op te vorderen. Er zijn enkele 

belangrijke punten die steeds terugkeerden tijdens de gesprekken. Vooreerst is er de stelling 

van de verschillende politiezones dat het opvorderen van camerabeelden praktisch nooit een 

probleem vormt. Telkens wordt er aangehaald dat de particulieren in de meeste gevallen 

vragende partij zijn. Ten tweede wordt er geen onderscheid gemaakt naar de betrokkenheid 

van de verstrekker ten opzichte van het gepleegde feit. Ten derde is geen van de 

geïnterviewde persoon vragende partij om iets van vormvoorschriften in het leven te roepen. 

Dit zou de praktijk onnodig ingewikkeld maken. 

 

Deze conclusies strookten helemaal niet met de verwachtingen die gecreëerd werden op basis 

van de literatuurstudie. Om die reden werd er gezocht naar enkele private bedrijven om deze 

stellingen te toetsen. Er werd gezocht naar grote bedrijven die verschillende vestigingen 

hebben in ons land. Dit omdat duidelijk uit de interviews met de publieke actoren naar voor 

komt dat de meeste particulieren vragende partij zijn om hun camerabeelden door te geven 

aan de politie. Dit zou eventueel anders kunnen zijn bij bedrijven waar de afstand tussen de 

verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden en een gepleegd misdrijf in een lokale 

afdeling groter is. Bovendien werd er ook gezocht naar bedrijven die van elkaar verschillen op 

gebied van privacygevoeligheid. De bedrijven zullen in oplopende volgorde van 

privacygevoeligheid worden besproken.  
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3.2 Private actoren 

3.2.1 Colruyt Group 

3.2.1.1 Profielschets 

De Groep Colruyt is waarschijnlijk het meest bekend van de 

gelijknamige supermarkten in België, Frankrijk en Luxemburg, maar 

deze groep is ruimer dan enkel deze grootwarenhuizen. Zo behoren takstations DATS 24, 

winkelformules Okay, DreamLand en Bio-Planet eveneens tot deze Colruytgroup.  

Op heden telt de Groep Colruyt heel wat dochterbedrijven en meer dan 20.000 medewerkers. 

Het hoofdkantoor van de Colruytgroup bevindt zich in Halle.  

 

Hoe sterk deze firma ook is gegroeid, het blijft een stevig verankerd Belgisch familiebedrijf. 

Het bedrijf blijft focussen op detailhandel en aanverwante activiteiten en houdt daarbij vast 

aan een bewust streven naar eenvoud en efficiëntie. De missie van de Colruytgroup luidt: 

“Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardegedreven vakmanschap” De 

Colruytgroup kiest resoluut voor een duurzame groei en voeren hun economische missie uit 

met een maximaal respect voor mens en milieu (Colruytgroup). 

 

3.2.1.2 Onderzoeksresultaten 

De werkwijze inzake de afgifte van camerabeelden aan de politie, werd toegelicht door Dhr. 

Roland Herremans, afdelingschef voor diefstalpreventie binnen Colruyt.  

 

Er hangen op verschillende plaatsen bewakingscamera’s bij de Colruytwinkels. Zo bevinden 

er zich camera’s: bij de in- en uitgangen van de parkings, indien er benzinestations aanwezig 

zijn worden deze gefilmd, aan de in- en uitgang van de winkels en in de winkels zelf. Dhr. 

Herremans benadrukt dat deze bewakingscamera’s er in eerste instantie hangen ter 

afschrikking van potentiële daders (Herremans, 2012).  

 

Dhr. Herremans stelt dat de samenwerking met de lokale politie zeer vlot verloopt. Indien er 

een misdrijf heeft plaatsgevonden, wordt de winkel door de lokale politie gecontacteerd met 

de vraag of er eventueel camerabeelden beschikbaar zijn. Indien dit het geval is, wordt de 

politie verzocht een e-mail te sturen met het betreffende PV nr. en het tijdstip van het misdrijf. 

De beelden zullen worden opgezocht en vervolgens worden afgeleverd aan de politie, dit kan 
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per post of de beelden kunnen worden opgehaald door een agent van de politie (Herremans, 

2012).  

 

Het opvragen van het PV nr. heeft tot doel de zekerheid te hebben dat er wel degelijk een 

dossier werd geopend bij de politie op die manier kan men zich eventueel verantwoorden naar 

de klant toe. Men heeft niet zozeer tot doel de privacy van een dader te beschermen, echter 

wel de privacy van de personen die toevallig mee op de beelden staan die worden 

doorgegeven aan de politie. Wanneer een slachtoffer van een misdrijf vraagt beelden te 

kunnen inkijken, zal dit steeds geweigerd worden. Het slachtoffer zal worden doorverwezen 

naar de lokale politie om op die manier eventueel toegang te kunnen krijgen tot de 

bewakingsbeelden (Herremans, 2012). 

 

3.2.2 ING bank - Retail banking 

3.2.2.1 Profielschets 

ING België behoort tot de top drie op de Belgische private 

bankingmarkt.  

 

De bankactiviteiten in België zijn georganiseerd volgens twee polen, enerzijds de Retail 

Banking en anderzijds de Commercial Banking. Retail Banking is voornamelijk gericht op 

particulieren en kleine ondernemingen. Commercial Banking daarentegen, verleent een ruime 

waaier van diensten aan ondernemingen (ING, 2011). Het interview dat werd afgenomen in 

het kader van dit empirisch onderzoek, vond plaats in het segment van de Retail Banking.  

 

Het kantorennet van ING België telt ongeveer een 800 kantoren en bijna 1.400 Self’Bank 

toestellen. Het kantorennet werkt met proxikantoren en full-servicekantoren. De 

proxikantoren beogen een nauwer contact met de cliënten en hebben geen scheiding tussen 

het Self’Bank-gedeelte en de rest van het kantoor. De full-servicekantoren bieden het hele 

scala van finciële diensten en hebben een balie (ING, Profiel en fast facts, 2011).  

 

De missie van ING luidt: “In de financiële producten en diensten die ING aanbiedt, stelt zij 

de klant steeds centraal. ING wil een uitstekende dienstverlening bieden, optimaal comfort en 

concurrerende prijzen. ING wil klanten een goede ondersteuning bieden bij het maken van 

hun financiële keuzes voor de toekomst.” (ING, 2009) 
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3.2.2.2 Onderzoeksresultaten 

Om een inzicht te krijgen in de werkmethode die gehanteerd wordt binnen de ING bank, werd 

een interview afgenomen van Dhr. Christian Sauwens. Dhr. Sauwens treedt op als 

contactpersoon binnen ING wanneer de politie camerabeelden wil bekijken. 

 

Binnen ING zijn er, inzake bewakingscamera’s, drie afdelingen. Ten eerste is er een afdeling 

die zich bezighoudt met het opstellen van plannen waar bewakingscamera’s in de 

kantoorgebouwen moeten geplaatst worden. Ten tweede een afdeling die de materialen van de 

bewakingscamera’s kiest, het zogeheten Facilitymanagement. Ten derde een toezichtcentrum 

dat zorgt voor de veiligheid en de alarmsystemen binnen alle kantoren (Sauwens, 2012). 

 

Wanneer er zich een misdrijf heeft voorgedaan binnen een INGkantoor, kan de politie contact 

opnemen met het toezichtcentrum om informatie te krijgen over de aanwezigheid van 

bewakingscamera’s. Indien er bewakingscamera’s aanwezig zijn in het desbetreffende 

kantoor, zal het telefoonnummer van Dhr. Sauwens worden doorgegeven (Sauwens, 2012).  

 

Wanneer de politie camerabeelden wenst van een bepaald tijdstip, zijn er enkele factoren 

waarmee rekening moet worden gehouden. Vooreerst kijkt men of de aanvraag betrekking 

heeft op een feit dat minder dan 30 dagen geleden heeft plaatsgevonden. Dit om de 

eenvoudige reden dat bewakingsbeelden, volgens art.5 van de Camerawet, maar 30 dagen 

mogen worden bijgehouden (Sauwens, 2012). 

 

Vervolgens wordt er gekeken naar de plaats binnen het kantoor waar de feiten hebben 

plaatsgevonden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de Selfuimte en 

anderzijds de privézone, binnen de kantoren. Wanneer de politie beelden wil van feiten 

gepleegd in de Selfruimte dan dienen deze volgende gegevens over te maken aan Dhr. 

Sauwens: het PV nr., datum, plaats van het kantoor en het uur. Deze gegevens dienen te 

worden overgemaakt op een officieel document van de politie. Het PV nr. wordt gevraagd 

zodat men de zekerheid heeft dat er zich achter de aanvraag ook effectief een feit heeft 

afgespeeld, dit ter verantwoording naar de klanten toe. Ook hier wordt erop gewezen dat men 

niet de privacy van de dader wil beschermen, maar wel die van de klanten die toevallig mee 

op de beelden staan. Het is echter niet de bedoeling dat iedereen zomaar kan te weten komen 

wie wanneer een ING kantoor bezoekt en welke handeling daar worden verricht (Sauwens, 

2012). 
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Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zullen de camerabeelden van de server van het lokaal 

kantoor worden gehaald en via een netwerk worden overgezet naar de centrale server in 

Brussel. Daar worden dan de gevraagde beelden gebrand op een CD-rom. Er wordt 

beeldmateriaal gegeven dat zich afspeelt 20minuten rond het gepleegde feit. Deze CD-rom 

wordt vervolgens aangetekend opgestuurd naar de verantwoordelijke binnen het lokale 

politiekorps. Men verkiest een aangetekende zending, daar men zeker is dat de camerabeelden 

in de juiste handen terecht komen (Sauwens, 2012).  

 

Dhr. Sauwens krijgt soms van de politie de vraag om de camerabeelden naar het lokale ING 

kantoor op te sturen. Aan deze vraag zal nooit tegemoet worden gekomen, omdat de beelden 

uitsluitend mogen worden bekeken door bevoegde personen binnen ING. Dit zijn bewakers, 

die in het bezit zijn van een kaart van het Ministerie die aantoont dat het een officiële bewaker 

betreft (Sauwens, 2012).  

 

Wanneer er zich echter een misdrijf heeft voorgedaan in de privézone, dan zal er steeds 

gevraagd worden een kopie van het bevelschrift voor te leggen of op te sturen. Dit gezien de 

activiteiten die zich hier afspelen van gevoelige aard kunnen zijn. Op basis van het 

bevelschrift heeft men het bewijs dat er voldoende redenen zijn om de beelden vrij te geven 

(Sauwens, 2012).  

 

3.2.3 Dierickx Leys Effectenbank 

3.2.3.1 Profielschets 

Dierickx Leys Effectenbank is gespecialiseerd in 

beleggingsdiensten, voornamelijk voor de particuliere klant. De 

activiteiten van dit kantoor bestaan uit de verhandeling van beleggingsinstrumenten, 

adviesverlening en vermogensbeheer. Bij de uitoefening van de dienstverlening, streeft deze 

effectenbank naar hoogstaande kwaliteit, een grote toegankelijkheid en een doorgedreven 

transparantie.  

 

Het hoofdkantoor van Dierickx Leys Effectenbank bevindt zich in Antwerpen (Dierickx Leys 

Effectenbank) 
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3.2.3.2 Onderzoeksresultaten 

Om informatie te verkrijgen inzake de overdracht van camerabeelden aan de politie binnen 

Dierickx Leys Effectenbank, werd Dhr. Herman Hendricks geïnterviewd, voorzitter van het 

directiecomité en gedelegeerd bestuurder.  

 

Dit kantoor heeft bewakingscamera’s hangen aan de voorgevel, de garage aan de achterzijde 

en enkele camera’s binnen het kantoor zelf. Deze beelden worden aan de receptie in real time 

bekeken en opgeslagen voor een periode van twee weken (Hendrickx, 2012).  

 

In het verleden werd Dierickx Leys Effectenbank reeds eenmaal gecontacteerd door de lokale 

politie van Antwerpen. Het betrof een overal op een bloemenwinkel die recht tegenover het 

kantoor gelegen is. De lokale politie vermoedde dat de bewakingscamera’s aan de voorgevel 

misschien beelden zouden bevatten van de vluchtende daders. De betreffende camerabeelden 

werden opgezocht en doorgegeven aan de politie. Uiteindelijk bleek dat de kwaliteit van deze 

beelden onvoldoende was om de daders te kunnen identificeren. Enkele jaren geleden werden 

de oude bewakingscamera’s vervangen, de beelden zijn nu van een veel betere kwaliteit 

(Hendrickx, 2012). 

 

Uit bovenstaande blijkt dat tot op heden het kantoor nog niet geconfronteerd werd met een 

misdrijf binnen hun gebouwen. De beelden die aan de politie werden doorgegeven, bevatte 

overigens geen beelden van klanten die het kantoor betraden of verlieten. Tijdens het 

interview werd aangehaald dat een beleid betreffende de afgifte van camerabeelden aan de 

politie nog onbestaande is. Men is zich echter wel zeer bewust van de privacygevoeligheid die 

gepaard gaat met de activiteiten van het kantoor (Hendrickx, 2012).  

 

Op het einde van het gesprek werd er benadrukt dat men zich door dit interview realiseerde 

dat dit toch niet zo vanzelfsprekend is. Er zou in de toekomst zeker eens worden nagedacht 

over een eventuele strategie die het kantoor zou volgen, mochten ze nog eens gecontacteerd 

worden door de politie (Hendrickx, 2012).  
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3.2.4 Group 4 Security (G4S) 

3.2.4.1 Profielschets 

G4S is een wereldleider op het gebied van beveiligingsoplossingen. Het 

bedrijf is gespecialiseerd in het uitbesteden van business processen in 

sectoren waar securtiy en veiligheidsrisico’s beschouwd worden als een 

strategische bedreiging. G4S heeft activiteiten in meer dan 125 landen en hebben meer dan 

635.000 medewerkers (G4S, 2012).  

 

G4S installeert en onderhoudt camerabewakingssystemen. Dat kan gaan van een eenvoudige 

videoparlofoon tot uitgebreide systemen met meerdere camera’s op meerdere sites. Er wordt 

door de specialisten een camerabewakingsoplossing op maat van de klant gemaakt, dat 

gecombineerd kan worden met ander beveiligingsmaatregelen (G4S, 2012).  

 

3.2.4.2 Onderzoeksresultaten 

G4S is een buitenbeetje in de geïnterviewde bedrijven. Toch was het mijn inziens ook 

interessant om een inzicht te krijgen in de werkmethoden van een beveiligingsfirma, gezien 

een belangrijke opdracht van dit bedrijf erin bestaat bewakingscamera’s te installeren en te 

beheren. 

 

Er werd contact opgenomen met Dhr. D’Haese, marketing en communicatie manager bij 

Group 4 Security, om een beeld te krijgen van hun werkmethoden wanneer ze gecontacteerd 

worden door de politie in het kader van opsporingsonderzoek.  

 

Vooreerst stelde Dhr. D’Haese zeer duidelijk dat normaal gezien camerabeelden enkel ter 

beschikking worden gesteld van hun klant. Derden zullen nooit, zonder toestemming van de 

klant, toegang krijgen tot het gefilmde materiaal. Er geldt echter een uitzondering voor de 

politie (D'Haese, 2012).  

 

Wanneer G4S gecontacteerd wordt door de politie, zullen ze eerst met zekerheid willen weten 

dat de aanvraag afkomstig is van een politiedienst. Om dit te verifiëren, zal er steeds een 

PVnr. worden opgevraagd. Om deze reden zal er nooit gevolg worden gegeven aan een 

gewone telefonisch aanvraag (D'Haese, 2012).  
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Naast het opvragen van het PVnr., bestaan er geen officiële voorschriften hieromtrent en moet 

de afgifte van camerabeelden gekaderd worden binnen de algemene ‘vraag om inlichtingen en 

informatie’ vanwege politiediensten of justitie (D'Haese, 2012).  

 

3.2.5 Tussenbesluit private actoren 

De verschillende profielschetsen hadden tot doel een beeld te vormen van de geïnterviewde 

actoren. Hieruit mag blijken dat deze o.a. op vlak van privacygevoeligheid van hun 

activiteiten van elkaar verschillen. Deze verscheidenheid kunnen we doortrekken naar de 

methoden die gehanteerd worden om camerabeelden vrij te geven aan de politie.  

 

Een constante die bij elk van de actoren naar voren kwam was het opvragen van het PV nr. 

Het is een procedure die de bedrijven zelf hebben ingebouwd om er zeker van te zijn dat de 

gevraagde beelden ook effectief zullen fungeren voor het ophelderen van een gepleegd 

misdrijf. De drijfveer hierachter is niet zozeer de privacy van de dader te beschermen, echter 

wel de privacy van de klanten te beschermen die eveneens mee op de camerabeelden staan die 

zullen worden doorgegeven. Een tweede drijfveer zou kunnen zijn dat de bedrijven op deze 

manier trachten in overeenstemming te zijn met de Camerawet. In gevoelige sectoren zou de 

kans groter kunnen zijn dat een klant moeilijk doet camerabeelden, waarop hij te zien is, 

zonder meer worden doorgegeven aan de politie.   

 

Verder zien we naargelang de privacygevoeligheid van commerciële activiteiten stijgt bij een 

bedrijf, de voorwaarden waaraan voldaan moet worden strenger geregeld zijn. Een 

uitzondering op deze regel is Dierickx Leys Effectenbank. Volgend deel zal een analyse 

maken van deze besluiten.  

4. Data-analyse 

Dit onderdeel zal bestaan uit twee delen en zal verder gaan op de onderzoeksresultaten die 

hierboven werden besproken. Een eerste deel betreft een theoretisch duiding over de 

gehanteerde werkwijze bij de data-analyse. In het tweede deel wordt de eigenlijke analyse van 

de onderzoeksresultaten besproken. 

 



82 

 

4.1. Toelichting van de werkwijze 

In het algemeen kunnen we stellen dat data-analyse gericht is op een reductie van de 

complexiteit van de onderzocht verschijnselen. Het gaat er in het onderzoek niet om de 

realiteit te kopiëren, maar wel om deze te kunnen vertalen in een antwoord op de initiële 

probleemstelling (Webster F. , 1991).  

 

De analyse van de onderzoeksresultaten gebeurde aan de hand van een zogenaamde 

‘Iteratieve cyclus”, dit wil zeggen dat er een constante interactie heeft plaats gevonden tussen 

vaststellingen, hypothesen en reflecties binnen één casus en vervolgens ook tussen de 

verschillende casussen. Dit wordt ook aangeduid met de term comparatieve, cross- of between 

case-analyse (Decorte & Zaitch, 2010).  

 

Om een goede analyse te kunnen maken van de onderzoeksresultaten, was het belangrijk de 

interviews te transcriberen. Hieronder verstaan we: “Het proces waarbij de onderzoeker het 

opgenomen interview omzet in tekst” (King & Horrocks, 2010). Na de transcriptie volgden er 

drie fasen: kwalitatief databeheer, leren kennen van de gegevens en het coderen. Deze fasen 

zullen vervolgens elk afzonderlijk besproken worden (Decorte & Zaitch, 2010). 

 

4.1.1 Fase 1: Kwalitatief databeheer, het ordenen van gegevens 

In deze fase moet het verzamelde onderzoeksmateriaal, in dit onderzoek voornamelijk de 

getranscribeerde interviews, geordend worden. De verkregen informatie moet eerst gescreend 

worden op relevantie, de irrelevante stukken kunnen geschrapt worden (Baarda, Goede, & 

Teunssen, 2005).  

 

Het ontwikkelen van thema’s kan hierbij een zeer nuttig hulpmiddel zijn. De thema’s die 

ontwikkeld werden in dit empirisch onderzoek zijn: actoren, plaatsen waar camera’s hangen 

en handelingswijzen inzake uitwisseling van camerabeelden. Deze hoofdthema’s werden 

vervolgens verder onderverdeeld in subthema’s. Een volledig overzicht van het gehanteerde 

schema is terug te vinden in bijlage.  

 

4.1.2 Fase 2: De gegevens leren kennen 

Om een goede analyse uit te voeren, is het noodzakelijk om het verzamelde materiaal door en 

door te leren kennen. Om deze reden is het aangeraden om de interviews ook te transcriberen. 
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Op die manier kan de inhoud van het interview beter gevisualiseerd en gememoriseerd 

worden. Bovendien is het ook eenvoudiger iets opnieuw te lezen dan iets opnieuw te 

beluisteren (Decorte & Zaitch, 2010). 

 

4.1.3 Fase 3: Het coderen 

In de literatuur is niet veel terug te vinden over coderen aangezien het bij deze fase gaat om 

een individueel rijpingsproces van de onderzoeker. Als onderzoeker moet je in deze fase uit 

veel informatie terugkerende thema’s en gedachten identificeren. De thema’s die ontwikkeld 

werden in fase 1 hebben als basis gediend voor het codeerschema. De onderzoeksvraag zal 

hier fungeren als leidraad.  

 

In dit onderzoek werd voornamelijk gebruik gemaakt van axiaal coderen. Dit wil zeggen dat 

er getracht werd verschillende categorieën en subcategorieën met elkaar te verbinden. Zo 

werd er naar een verband gezocht tussen het bedrijf waar gefilmd wordt en de toegepaste 

vormvoorschriften die gehanteerd worden. Het volledige codeerschema is terug te vinden in 

bijlage II. De concrete uitwerking en de conclusies hieruit worden in onderstaand stuk 

weergegeven. .  

 

4.2 Analyse van de onderzoeksresultaten 

De initiële doelstelling van deze Masterproef was een exploratief onderzoek te verrichten naar 

de verschillende handelingswijzen die gehanteerd worden binnen politiezones inzake de 

opvordering van camerabeelden ten behoeve van opsporingsonderzoek.  

 

Uit het tussenbesluit bij de publieke actoren is duidelijk gebleken dat de verschillende 

politiezones zowel in Nederland als in België en de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer op eenzelfde lijn zitten. Er zijn geen problemen bij het opvragen van 

camerabeelden. Verder wordt haast geen onderscheid gemaakt naar de plaats waar de 

camerabeelden worden gemaakt of de betrokkenheid van de verantwoordelijke voor de 

verwerking op het misdrijf. Tenslotte benadrukken de vier partijen dat ze op dit moment 

absoluut geen vragende partij zijn om deze handeling verder te formaliseren. De Camerawet 

biedt hiervoor voldoende ondersteuning. 
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Bij nader inzien is het logisch dat deze publieke actoren geen vragende partij zijn voor enige 

formalisering, betreffende de opvordering van camerabeelden. De lokale politie tracht bij een 

opsporingsonderzoek zoveel mogelijk informatie te verkrijgen om een zaak op te helderen. 

Het gebruik van camerabeelden kan hierbij een zeer belangrijke rol spelen. Met hoe minder 

formaliteiten er hiervoor gelden, hoe vlotter de bewijsgaring verloopt.  

 

Doordat de eerste analyse een eenzijdig beeld geeft van de manier waarop camerabeelden 

worden opgevorderd, werd er besloten een ander aspect, te belichten. In een tweede fase van 

het onderzoek werden er daarom enkele private actoren geïnterveiwd.Hiervoor werden vier 

sectoren geselecteerd die een verschillende privacygevoeligheid hebben ten opzichte van hun 

klanten. Hiermee wordt bedoeld dat bepaalde bedrijven zich met minder gevoelige informatie 

bezig houden dan andere. Er werd ook voor gekozen om bedrijven te nemen die verschillende 

vestigen hebben in verschillende gemeenten en geen lokale buurtwinkels. Dit omdat er op 

basis van de interviews in de politiezones kan verondersteld worden dat men in een lokale 

buurtwinkel gemakkelijker zijn camerabeelden ter beschikking zal stellen van de politie. De 

uitdaging ligt hem net in het feit dat er in grotere ondernemingen een zekere afstand bestaat 

tussen diegene die slachtoffer werd en diegene die verantwoordelijk is voor de verwerking 

van de camerabeelden.  

 

De resultaten uit deze interviews waren verrassend. Er is namelijk gebleken dat deze 

verschillende bedrijven een eigen procedure hebben ingebouwd alvorens er camerabeelden 

worden verstrekt aan de politie. Dat camerabeelden moeten worden doorgegeven, daarover 

bestaat geen twijfel. Dit is ook zo vastgelegd in de Camerawet. De vraag die de bedrijven zich 

stellen is echter wat wordt er doorgegeven en op welke manier. Een constante die we 

opmerken in de resultaten is het opvragen van het PV nr. Alle respondenten doen dit om 

dezelfde reden, namelijk om er zeker van te zijn dat er effectief een dossier werd opgesteld 

achter de aanvraag. De bezorgdheid van de bedrijven gaat uit naar de privacy van de klanten 

die toevallige mee op de camerabeelden staan, waarop ook het misdrijf te zien is. Geen van 

hen heeft de intentie de privacy van een dader te beschermen. We kunnen bovendien een 

samenhang vaststellen tussen de privacygevoeligheid van de sector en de voorwaarden die 

vervuld moeten worden alvorens beelden worden doorgegeven. Voor  Dierickx Leys 

Effectenbank gaat deze stelling echter nog niet op. Al kunnen we veronderstellen dat door dit 

onderzoek er toch een zekere verandering zal komen binnen dit bedrijf. Onderstaande grafiek 
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geeft de verhouding tussen de privacygevoeligheid van de sector en het aantal richtlijnen 

weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze grafiek suggereert dat bedrijven voor zichzelf een procedure hebben ontwikkeld 

afhankelijk van de gevoeligheid van de sector. Zoals eerder gezegd moeten we deze stelling 

nuanceren want deze gaat niet op voor Dierickx Leys Effectenbank. 

 

We kunnen besluiten dat er zich een tegenstelling voor doet in de praktijk. Enerzijds zijn er de 

publieke actoren die stellen dat er geen weet is van vormvoorschriften bij de opvordering van 

camerabeelden. Anderzijds zijn er de particuliere bedrijven die zich klaarblijkelijk 

verantwoordelijk voelen voor de eerbieding van de privacy van hun klanten en zelf een 

invulling hebben gegeven aan art. 9§1 en 2 van de Camerawet. Deze artikelen stellen dat 

camerabeelden aan de politie moeten worden overgedragen indien er een misdrijf wordt 

vastgesteld.  

 

Naast deze tegenstelling, zitten we verder nog met een bedrijf dat tot op heden nog geen 

beleid heeft voor de uitwisseling van camerabeelden. We kunnen veronderstellen dat dit voor 

veel bedrijven zo zal zijn als ze nog niet met de problematiek van uitwisseling te maken 

Figuur 4: Schematische weergave onderzoeksresultaten 
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hebben gehad. Een manier om hieraan tegemoet te komen, zal toegelicht worden onder punt 

6, na het besluit.  

 

5. Besluit 

Dit hoofdstuk omvatte het empirisch gedeelte van de Masterproef. Hierin werden drie delen 

onderscheiden, namelijk: de gehanteerde methodologie, de bespreking van de onderzoeks-

resultaten en de data-analyse.  

 

Uit de bespreking van de methodologie, kunnen we stellen dat het gebruik van meervoudige 

casestudies een goede methode is om een exploratief onderzoek uit te voeren. Doordat deze 

methode weinig voorstructurering vereist, is ze zeer wendbaar tijdens het onderzoek. Dit 

voordeel werd ten volle benut wanneer uit de eerste analyses bleek dat de resultaten uit de 

politiezones niet voldeden aan de verwachtingen uit de literatuur. Vervolgens konden er nog 

op sequentiële wijze andere, private, actoren betrokken worden bij het empirisch onderzoek. 

Op deze manier konden de resultaten verkregen uit de politiezones geconfronteerd worden 

met de resultaten van de private actoren en kon er gezocht worden naar de mogelijke 

mechanismen die speelden.  

 

Het tweede deel van dit hoofdstuk bevatte de beschrijving van de onderzoeksresultaten per 

actor. Elk resultaat werd vooraf gegaan door een korte profielschets. Uit deze profielschetsen 

bleek dat de politiezones een verschillende bevolkingssamenstelling hebben. Deze 

verscheidenheid werd niet teruggevonden in werkmethoden voor de opvordering van 

camerabeelden. De drie politiezones en de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer zitten allemaal op dezelfde lijn. De profielschetsen bij de private 

actoren hadden een toegevoegde waarde om een indicatie te geven van de 

privacygevoeligheid van het bedrijf. Op die manier kunnen we veronderstellen dat er een 

eventuele samenhang is tussen de privacygevoeligheid van het bedrijf en de manier waarop 

camerabeelden worden overgedragen aan de politie.  

 

Het derde deel had tot doelstelling de gevonden resultaten te interpreteren. Hieruit kunnen 

twee vaststelling worden gehaald. Ten eerste is er de tegenstelling in werkmethoden tussen de 

politie en de private bedrijven. De politie ziet niet in waarom er vormvoorschriften zouden 

moeten komen om camerabeelden op te vorderen. In de meeste gevallen worden camera-
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beelden zonder meer doorgegeven. Toch blijkt dat sommige bedrijven zich verantwoordelijk 

voelen voor de privacy van hun klanten, niet voor de privacy van daders, en om deze reden 

extra waarborgen inbouwen. Art. 9§1en2 worden hierbij naar eigen interpretatie ingevuld. 

Een tweede vaststelling houdt in dat er bedrijven zijn die nog geen beleid hebben ontwikkeld 

voor de afgifte van camerabeelden aan de politie.  

 

Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met het advies. Het doel van dit advies is om aan de twee 

vaststellingen die hierboven beschreven werden tegemoet te komen en een oplossing voor te 

stellen om meer eenduidigheid te creëren in de praktijk.  

 

6. Advies 

Zoals aangekondigd, zal dit hoofdstuk worden beëindigd met het advies dat tegemoet komt 

aan de gedane vaststellingen in het empirisch onderzoek.  

 

Uit voorgaande is gebleken dat sommige private actoren naar een oplossing hebben gezocht 

om de privacy van hun klanten te waarborgen, wanneer camerabeelden worden opgevorderd 

door de politie. Dit wijst erop dat er vanuit deze hoek een nood is/was aan een normatief 

kader om de privacy van klanten in zulke situaties te beschermen. Deze invulling gebeurde 

naar eigen inzicht en aanvoelen. Uit de data-analyse is gebleken dat er een samenhang 

verwacht wordt tussen de privacygevoeligheid van een bedrijf en het aantal vormvoor-

schriften dat wordt ingebouwd. Bovendien blijkt ook dat er bedrijven zijn die voor de 

opvordering van camerabeelden nog geen procedure hebben ontwikkeld. 

 

Een bijkomend normatief kader ontwikkelen, is mijn inziens niet opportuun. Het is zeer 

duidelijk gebleken dat er langs de zijde van de publieke actoren hiernaar absoluut geen vraag 

is. Dit wil niet zeggen dat er geen andere alternatieven kunnen gezocht worden. Het doel moet 

zijn een camerabeelden enkel in het kader van opsporingsonderzoek worden afgegeven en om 

hier zeker van te zijn, zouden er enkele minimale voorwaarden worden vervuld. Men zou op 

deze manier een basis privacybewustzijn kunnen beogen. 

 

Dit basis privacybewustzijn, zou kunnen gecreëerd worden aan de hand van een code of 

conduct of gedragscode. Dit naar het voorbeeld van de Data Sharing Checklist uit het 

Verenigd Koninkrijk. Het voordeel hiervan is dat alle sectoren in de eerste plaats attent 
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worden gemaakt op een potentiële privacyschending die gepaard gaat met het uitwisselen van 

camerabeelden. Bovendien zal dit niet moeten uitgaan van de politiediensten.  

 

Een code of conduct, zou volgende vragen kunnen bevatten: 

 Waar werd er gefilmd; 

- Niet-besloten plaats; 

 Officiële aanvraag, PV nr. opvragen, vaste contactpersoon 

- Besloten plaats toegankelijk voor het publiek; 

 Officiële aanvraag, PV nr. vereist, vaste contactpersoon 

- Besloten plaats niet toegankelijk voor het publiek; 

 Mondelinge verzoek kan volstaan 

 

 Zijn er naast de dader nog personen gefilmd op dat moment; 

- Zo ja: Officiële aanvraag, PV nr. opvragen 

- Zo nee: Vraag kan per e-mail gesteld worden 

 

 Is het misdrijf effectief vastgelegd; 

- Zo ja: PV nr. opvragen 

- Zo nee: Officiële aanvraag, PV nr. opvragen, eventueel een bevelschrift vragen 

 

 

 Wat is de betrokkenheid ten opzichte van het gepleegde misdrijf; 

- Rechtstreeks verband: PV nr. opvragen 

- Geen rechtstreeks verband: Officiële aanvraag, PV nr. opvragen 

 

Indien er overlappingen zijn zou de strengste eis moeten gelden. Er wordt een onderscheid 

gemaakt op basis van de potentiële privacy die geschonden kan worden bij de afgifte van 

camerabeelden. Hoe groter de kans op een schending, hoe meer vormvoorschriften er worden 

voorgesteld. 
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HOOFDSTUK 4: ALGEMEEN BESLUIT 

Deze Masterproef wordt afgesloten met een korte terugblik op het ganse werk. De hoofdlijnen 

zullen hier nog eens kort worden samengevat.  

 

Deze Masterproef had tot doel een antwoord te formuleren op volgende twee hoofdvragen: 

 

 Wat zijn de verschillende praktijken met betrekking tot het uitwisselen van 

camerabeelden tussen particulieren en publieke politiediensten in de Politiezone 

Oostende, Politiezone Vlas en Politieregio Groningen?; 

 

 Wie bepaalt de vormvoorschriften waarop een transactie plaatsvindt?. 

 

Hoofdstuk één handelde over het projectkader waarbinnen deze Masterproef werd 

geschreven. Er werd onder meer de verscheidenheid in praktijken aangetoond die gehanteerd 

werden door de politie inzake de opvordering van camerabeelden. Later is echter gebleken dat 

deze bevindingen niet helemaal strookten met de realiteit. Hierop werd ingespeeld in 

hoofdstuk drie.  

 

In hoofdstuk twee werden de drie thema’s besproken met betrekking tot het gebruik van 

camerabewaking namelijk: het ontstaan, de wetgeving en de effectiviteit inzake het gebruik 

van cameratoezicht. De bespreking van deze drie thema’s was noodzakelijk om het empirisch 

onderzoek en de gevonden onderzoeksresultaten te kunnen kaderen. Uit het eerste deel van dit 

hoofdstuk is onder andere gebleken dat het Verenigd Koninkrijk reeds van in het begin een 

sterke koploper was betreffende de invoering van camerabewaking. België en Nederland 

kwamen opmerkelijk later. Alle drie de landen kennen ondertussen wel een enorme toename 

van het gebruik van cameratoezicht. Opmerkelijk is dat deze ruime toepassing van 

cameratoezicht niet gepaard ging met het nodige grootschalig wetenschappelijk onderzoek 

naar de effectiviteit ervan. 

 

Het tweede deel binnen dit hoofdstuk betrof het wetgevende kader in België, Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk. De Europese richtlijn 95/46/EG, werd in de drie landen vertaald in 

wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In geen van de drie landen 

werd dit geschreven vanuit het specifiek oogpunt van camerabewaking. België kwam hieraan 

tegemoet door in 2007 de Camerawet te installeren. Deze wet heeft gezorgd voor een 
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duidelijk en hanteerbaar kader, in de praktijk, voor het gebruik van camerabewaking 

gespecificeerd in drie types van ruimten. In Nederland werd publiek cameratoezicht 

afzonderlijk gereglementeerd, het overige cameratoezicht blijft onderhevig aan de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. Wel wordt er in 2006 een specifiek artikel toegevoegd aan 

het Wetboek van Strafvordering, inzake de opvordering van gevoelige gegevens. In het 

Verenigd Koninkrijk bestaat er tot op heden geen specifieke CCTV wetgeving, wel wordt de 

bestaande wetgeving aangevuld met gedragscodes. De wetgeving in de drie landen, zowel 

diegene inzake bewakingscamera’s als die op de verwerking van persoonsgegevens, handelt 

over de overdracht van hetzij camerabeelden, hetzij persoonsgegevens in het algemeen. Maar 

enkel in die zin dat, indien ze een bijdrage kunnen leveren aan het ophelderen van een 

misdrijf ze dienen te worden overgedragen aan de politiediensten. Over vormvereisten wordt 

hier niet gesproken, wat mijn inziens spijtig is, gezien heb privacybewustzijn hierbij voor een 

stuk verloren gaat. Het is belangrijk te realiseren dat camerabeelden die een misdrijf 

registreren eveneens ook beelden kunnen bevatten van andere onschuldige personen. Om 

ervoor te zorgen dat de privacy van deze personen maximaal wordt beschermd, zouden er 

waarborgen kunnen worden ingebouwd.  

 

Een laatste deel binnen de literatuurstudie handelde over de theoretische inzichten die reeds 

bereikt werden in de literatuur. Mijn inziens, luidt de voornaamste conclusie hier dat de 

effectiviteit van bewakingscamera’s sterk afhankelijk is van: de context waarin ze toegepast 

worden, de populatie in deze context en het type delict. Zo blijkt dat cameratoezicht 

voornamelijk een invloed heeft op eigendomsdelicten en veel minder op het plegen van 

geweldsdelicten. Cameratoezicht kan effectief zijn indien het deel uitmaakt van een groter 

geheel. Het blijft daarom een opmerkelijk gegeven dat beleidsmakers, maar ook 

politiediensten steevast blijven vasthouden aan cameratoezicht.  

 

Het derde hoofdstuk betreft het uiteindelijk empirisch onderzoek dat werd uitgevoerd. Aan 

de hand van een meervoudige casestudy werd een exploratie gedaan naar de verschillende 

praktijken die gehanteerd worden om camerabeelden op te vorderen door publieke 

politiediensten. Het voordeel van een exploratief onderzoek is dat er weinig voorstructurering 

vereist is en bovendien is het onderzoek zeer wendbaar. Van dit voordeel werd gebruik 

gemaakt wanneer uit de eerste analyses bleek dat de resultaten uit de politiezones niet 

voldeden aan de verwachting op basis van de literatuur. Op dat moment werd ervoor gekozen 
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om op een sequentiële wijze nog enkele andere, private, actoren te interviewen over de 

uitwisseling van camerabeelden.  

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de publieke actoren allemaal op één lijn zitten. Er 

stellen zich geen problemen in het kader van de opvordering van camerabeelden. Particulieren 

zijn voornamelijk vragende partij en willen zo snel mogelijk de dader identificeren. Het 

gebruik van camerabeelden kan daarbij een zeer doeltreffende middel zijn. Tenslotte hebben 

alle partijen benadrukt dat ze absoluut geen vragende partij zijn om vormvoorschriften in te 

voeren.  

 

Uit de interviews met enkele particuliere bedrijven blijkt echter dat sommige bedrijven een 

eigen interne procedure hebben die wordt toegepast wanneer de politie camerabeelden 

opvraagt. Allen doen ze dit om de privacy van hun klanten zo optimaal mogelijk te 

beschermen. We zouden kunnen stellen dat het hier een eigen striktere interpretatie betreft 

van art.9§1en2. Op het eerste zicht zouden we kunnen stellen dat de striktheid van de 

procedure samenhangt met de privacygevoeligheid van de sector. Toch gaat dit niet op voor 

alle geïnterviewde bedrijven, sommige bedrijven hebben tot op heden nog geen beleid voor de 

afgifte van camerabeelden. Uit deze resultaten, kunnen we afleiden dat er aan de kant van de 

private actoren wel nood is aan een normatief kader.  

 

Het is duidelijk dat er in de praktijk een tegenstelling bestaat tussen de beleving van de 

politiediensten en deze van private bedrijven. Om aan deze tegenstelling tegemoet te komen 

en om bovendien een algemeen basis privacybewustzijn te creëren bij alle particuliere 

bedrijven, werd er een advies geformuleerd. Dit advies houdt in dat er een code of conduct 

zou ontwikkeld moeten worden. Dit zou zich vertalen in een checklist die gevolgd kan 

worden wanneer bedrijven gecontacteerd worden met de vraag camerabeelden over te dragen.  

 

Finaal kunnen besluiten dat de verscheidenheid aan methoden, inzake de opvordering van 

camerabeelden ten behoeve van opsporingsonderzoek, zich situeert aan de kant van de private 

actoren en dat het bovendien elk bedrijf op zich is dat beslist over de te hanteren 

vormvoorschriften.  
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Bijlage I: Data sharing checklists 

 

Data sharing checklists 

 

Scenario: You are asked to share personal data relating to an individual in ‘one off’ 

circumstances 

Is the sharing justified? 

Key points to consider: 

• Do you think you should share the information? 

• Have you assessed the potential benefits and risks to individuals and/or society of sharing or 

not sharing? 

• Do you have concerns that an individual is at risk of serious harm? 

• Do you need to consider an exemption in the DPA to share? 

 

Do you have the power to share? 

Key points to consider: 

• The type of organisation you work for. 

• Any relevant functions or powers of your organisation. 

• The nature of the information you have been asked to share (for example was it given in 

confidence?). 

• Any legal obligation to share information (for example a statutory requirement or a court 

order). 

 

If you decide to share 

Key points to consider: 

• What information do you need to share? 

 – Only share what is necessary. 

 – Distinguish fact from opinion. 

• How should the information be shared? 

 – Information must be shared securely. 

 – Ensure you are giving information to the right person. 

• Consider whether it is appropriate/safe to inform the individual that you have shared their 

information. 
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Record your decision 

Record your data sharing decision and your reasoning – whether or not you shared the 

information.  

If you share information you should record: 

 • What information was shared and for what purpose. 

 • Who it was shared with. 

 • When it was shared. 

 • Your justification for sharing. 

 • Whether the information was shared with or without consent. 
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Bijlage II: Codeerschema 

 

1. Geïnterviewde actoren 

 - Publiek 

  - Specifieke kenmerken uit de literatuur 

   - Samenwerkingsverband 

   - Betalen voor inzage 

   - Toepassing wettelijk artikel 

 - Privaat 

  - Privacygevoeligheid 

   - Laag 

   - Matig 

   - Sterk 

 

3. Plaatsen waar camera’s hangen (Cfr. Camerawet) 

 - Niet besloten plaatsen 

 - Besloten plaatsen toegankelijk voor het publiek 

 - Besloten plaatsen niet toegankelijk voor het publiek 

 

4. Handelingswijzen 

 - Geen 

 - Officiële aanvraag 

 - Aanvraag per e-mail 

 - Opvragen van PV nr. 

 - Vaste contactpersoon 

 - Manier van bezorgen 

  - Aangetekende verzending 

  - Gewone zending 

  - Afhalen 
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Bijlage III: Topiclijsten 

1. Topiclijst Politiezone Vlas 

Interview met hoofdcommissaris Stefaan Eeckhout, korpschef van de Politiezone Vlas. Op 

14-03-2012 te Kortrijk. 

Praktische zaken 

- Toestemming vragen om het gesprek op te nemen 

- Voorstelling van mijzelf (laatstejaarsstudent criminologie UGent, Promotor, …) 

- Duurtijd van het interview: 30min tot 1uur 

1. Doelstelling van de Masterproef 

Inzicht krijgen in verschillende methoden die gehanteerd worden om camerabeelden te 

verkrijgen van private actoren in het kader van een opsporingsonderzoek. Dit aan de hand van 

verschillende kwalitatieve interviews in verschillende politiezones die onderling sterk van 

elkaar verschillen.  

2. Inleiding: verantwoording keuze Politiezone 

Aanleiding is een krantenartikel over een samenwerkingsverband uw politiezone dat op 3-12-

2012 werd ondertekend.  

 

Actoren zijn: Parket van Kortrijk, De lijn, Corporate Security Service van de NMBS-holding, 

de Stad Kortrijk, politiezone Vlas en de Federale politie 

 

Deze samenwerking zou enkel afspraken inhouden o.a. inzake beeldvorming in de strijd tegen 

diefstallen en gevallen van fysieke agressie, voornamelijk in en rond de stations.  

 

Hoe is dit samenwerkingsverband tot stand gekomen? Initiatief nemers? 

Wat is de wettelijke basis hiervoor? 

Hoe verloopt deze samenwerking? 

Wie heeft er allemaal toegang tot de camerabeelden? 

Wie is de eigenaar van de beelden? 
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3. Gebruik van camerabeelden buiten dit samenwerkingsverband 

Hier wil ik graag peilen naar de meerwaarde van camerabeelden tijdens een 

opsporingsonderzoek. Hier maak ik een onderscheid tussen 3 situaties.  

 Wanneer een misdrijf wordt vastgelegd door een bewakingscamera 

 Wanneer beelden het eigenlijke misdrijf niet bevatten 

 Gebruik van camerabeelden in het kader van bestuurlijke politie 

 

Hoe belangrijk is het gebruik van camerabeelden in een opsporingsonderzoek? 

Wordt er in alle situaties hetzelfde gehandeld?  

 Betreft opvragen beelden? 

Is er een vaste procedure vooropgesteld?  

 Formeel, informeel? 

Wie zijn de actoren?  

 SO, lokale politie, houder van de beelden, … 

De eigenaar van de beelden verplicht om deze over te maken?  

 Op basis waarvan? 

Een onderscheid naar gevoeligheid van de beelden?  

 Beelden over godsdienst, ras, politieke overtuiging, seksuele geaardheid, … 

Is het van belang waar de beelden gemaakt werden, inzake procedure? 

 Gesloten plaats niet voor het publiek toegankelijk 

 Gesloten plaats toegankelijk voor het publiek 

 Open plaats 

(cfr. De Camerawet van 21 maart 2007)  

 

De betrokkenheid van de houder van beelden op het gepleegde feit, een impact op de 

transactie?  

 De eigenaar is zelf slachtoffer 

 De eigenaar staat volledig los van het gepleegde feit 
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4. Koppeling naar de situatie in Nederland 

Sinds 1 januari 2006 werd er in het Wetboek van Strafvordering een specifieke 

opsporingsbevoegdheid opgenomen voor het verkrijgen van gegevens door 

opsporingsambtenaren.  

Gegevens, waaronder camerabeelden, kunnen gevorderd worden door de officier van justitie, 

wanneer er een vermoeden is dat men over relevante gegevens beschikt.  

 

Filosofie hierachter:  

 - De verstrekker van de beelden kan onmogelijk de afweging maken tussen het belang 

 van de te verstrekken beelden en het belang van wiens gegevens worden verstrekt.  

 

Is er in België nood aan dergelijke uniformisering? 
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2. Topiclijst Politiezone Oostende  

Interview met hoofdcommissaris Filip Caestecker, korpschef van de Politiezone Oostende. Op 

11-04-2012 te Kortrijk. 

Praktische zaken 

- Toestemming vragen om het gesprek op te nemen 

- Voorstelling van mijzelf (laatstejaarsstudent criminologie UGent, Promotor, …) 

- Duurtijd van het interview: 30min  

1. Doelstelling van de Masterproef 

Inzicht krijgen in verschillende methoden die gehanteerd worden om camerabeelden te 

verkrijgen van private actoren in het kader van een opsporingsonderzoek. Dit aan de hand van 

verschillende kwalitatieve interviews in verschillende politiezones die onderling sterk van 

elkaar verschillen.  

2. Inleiding: verantwoording keuze Politiezone 

Aanleiding van dit interview  krantenartikel in De Standaard: “Inkijken bewakingsbeelden 

Oostendse haven kost €530.000. 

 

Hoe is dit contract tot stand gekomen? 

Waarom dient er betaald te worden voor inkijken van de beelden? 

Wie legt de prijs vast? 

Wie kan er toegang krijgen tot die camerabeelden?  

Wie is de eigenaar van de beelden? 

3. Gebruik van camerabeelden buiten de haven 

Hier wil ik graag peilen naar de meerwaarde van camerabeelden tijdens een 

opsporingsonderzoek. Hier maak ik een onderscheid tussen 3 situaties.  

 Wanneer een misdrijf wordt vastgelegd door een bewakingscamera 

 Wanneer beelden het eigenlijke misdrijf niet bevatten 

 Gebruik van camerabeelden in het kader van bestuurlijke politie 

 

Hoe belangrijk is het gebruik van camerabeelden in een opsporingsonderzoek? 
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Wordt er in alle situaties hetzelfde gehandeld?  

 Betreft opvragen beelden? 

Is er een vaste procedure vooropgesteld?  

 Formeel, informeel? 

Wie zijn de actoren?  

 SO, lokale politie, houder van de beelden, … 

De eigenaar van de beelden verplicht om deze over te maken?  

 Op basis waarvan? 

Een onderscheid naar gevoeligheid van de beelden?  

 Beelden over godsdienst, ras, politieke overtuiging, seksuele geaardheid, … 

Is het van belang waar de beelden gemaakt werden, inzake procedure? 

 Gesloten plaats niet voor het publiek toegankelijk 

 Gesloten plaats toegankelijk voor het publiek 

 Open plaats 

(cfr. De Camerawet van 21 maart 2007)  

De betrokkenheid van de houder van beelden op het gepleegde feit, een impact op de 

transactie?  

 De eigenaar is zelf slachtoffer 

 De eigenaar staat volledig los van het gepleegde feit 

4. Koppeling naar de situatie in Nederland 

Sinds 1 januari 2006 werd er in het Wetboek van Strafvordering een specifieke 

opsporingsbevoegdheid opgenomen voor het verkrijgen van gegevens door 

opsporingsambtenaren.  

Gegevens, waaronder camerabeelden, kunnen gevorderd worden door de officier van justitie, 

wanneer er een vermoeden is dat men over relevante gegevens beschikt.  

 

Filosofie hierachter:  

 - De verstrekker van de beelden kan onmogelijk de afweging maken tussen het belang 

 van de te verstrekken beelden en het belang van wiens gegevens worden verstrekt.  

 

Is er in België nood aan dergelijke uniformisering? 
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3. Topiclijst Politieregio Groningen 

Interview met Arno Dekker, teamchef digitale expertise in Politieregio Groningen. Op 

donderdag 5 april 2012, te Groningen.  

Praktische zaken 

- Toestemming vragen om het gesprek op te nemen 

- Voorstelling van mijzelf (laatstejaarsstudent criminologie UGent, Promotor, …) 

- Duurtijd van het interview: 30min tot 1uur 

1. Doelstelling van mijn Masterproef 

Inzicht krijgen in verschillende methoden die gehanteerd worden om camerabeelden te 

verkrijgen van private actoren in het kader van een opsporingsonderzoek. Dit aan de hand van 

verschillende kwalitatieve interviews in verschillende politiezones die onderling sterk van 

elkaar verschillen.  

2. Politiestructuur in Nederland 

Sinds 1993 is de politie opgedeeld in 25 regiokorpsen en een Korps Landelijke Politie 

diensten. Elk regiokorps wordt geleid door een korpschef. Deze heeft de dagelijkse leiding 

van het korps. Dagelijks bestuur wordt gevormd door de zogenaamde driehoek: 

 Voorzitter en beheerder van het korps de burgemeester van de grootste gemeente 

 Overige leden: korpschef van het politiekorps 

 Hoofdofficier van Justitie 

3. Situatie voor januari 2006 

Werd er in alle situaties hetzelfde gehandeld?  

 Betreft opvragen beelden? 

Is er een vaste procedure vooropgesteld?  

 Formeel, informeel? 

Wie zijn de actoren?  

 SO, lokale politie, houder van de beelden, … 

De eigenaar van de beelden verplicht om deze over te maken?  

 Op basis waarvan? 

Een onderscheid naar gevoeligheid van de beelden?  

 Beelden over godsdienst, ras, politieke overtuiging, seksuele geaardheid, … 

Is het van belang waar de beelden gemaakt werden, inzake procedure? 
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 Gesloten plaats niet voor het publiek toegankelijk 

 Gesloten plaats toegankelijk voor het publiek 

 Open plaats 

(cfr. De Camerawet van 21 maart 2007)  

De betrokkenheid van de houder van beelden op het gepleegde feit, een impact op de 

transactie?  

 De eigenaar is zelf slachtoffer 

 De eigenaar staat volledig los van het gepleegde feit 

Wat was de trigger voor de invoering van de specifieke opsporingsbevoegdheden voor het 

verkrijgen van gegevens door opsporingsambtenaren. 

4. Situatie na 1 januari 2006 

Hoe gaat dit in zijn werk in de praktijk? 

Wordt er steeds een machtiging van de rechter-commissaris vereist? 

Wie zijn de verschillende actoren die in zo een situatie betrokken zijn? 

Wat is de wettelijke basis hiervoor?  

 - Opgenomen in het Wetboek van Strafvordering art 126 nf: 

 1) In geval van verdenking van een misdrijf (omschreven in art.67 1
e
 lid) dat gezien 

 zijn aard of de samenhang met andere door verdachte begane misdrijven een ernstige 

 inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien het belang van 

 het onderzoek dit dringend vordert, van degene van wie redelijkerwijs kan worden 

 vermoed dat hij toegang heeft tot gegevens als bedoeld in art. 126nd, deze gegevens 

 vorderen. 

 - Is dit criterium niet te streng? Valt de kleine criminaliteit hier niet buiten?  

 - Zijn er nog andere artikels van toepassing? 

 

Situatie in België: 

 - Wet van 8 december 1992 bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

 van de verwerking van persoonsgegevens. 

 - Aanvullend de Camerawet 

 - Andere specifieke regelgeving zoals bijvoorbeeld de voetbal wet 
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4. Topiclijst: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

Op 25 november 2011, een afspraak met Dhr. Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie 

voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, te Gent. 

 

Praktische zaken 

- Toestemming vragen om het gesprek op te nemen 

- Voorstelling van mijzelf (laatstejaarsstudent criminologie UGent, Promotor, …) 

- Duurtijd van het interview: 30min  

1. Doelstelling van de Masterproef 

Inzicht krijgen in verschillende methoden die gehanteerd worden om camerabeelden te 

verkrijgen van private actoren in het kader van een opsporingsonderzoek. Dit aan de hand van 

verschillende kwalitatieve interviews in verschillende politiezones die onderling sterk van 

elkaar verschillen.  

2. Inleiding: verantwoording keuze  

Voorzitter van de Privacycommissie, een belangrijke actor om inzicht te krijgen in privacy- 

mechanismen die spelen en die op dit moment actueel zijn. Voornamelijk geïnteresseerd in 

een mogelijke schending bij de toepassing van bewakingscamera’s. Meer specifiek de 

opvordering van de camerabeelden.  

3. Gebruik van camerabeelden door de politie 

Wordt er in alle situaties hetzelfde gehandeld?  

 Betreft opvragen beelden? 

Is er een vaste procedure vooropgesteld?  

 Formeel, informeel? 

Wie zijn de actoren?  

 SO, lokale politie, houder van de beelden, … 

De eigenaar van de beelden verplicht om deze over te maken?  

 Op basis waarvan? 

Een onderscheid naar gevoeligheid van de beelden?  

 Beelden over godsdienst, ras, politieke overtuiging, seksuele geaardheid, … 

Is het van belang waar de beelden gemaakt werden, inzake procedure? 

 Gesloten plaats niet voor het publiek toegankelijk 
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 Gesloten plaats toegankelijk voor het publiek 

 Open plaats 

(cfr. De Camerawet van 21 maart 2007)  

De betrokkenheid van de houder van beelden op het gepleegde feit, een impact op de 

transactie?  

 De eigenaar is zelf slachtoffer 

 De eigenaar staat volledig los van het gepleegde feit 

4. Koppeling naar de situatie in Nederland 

Sinds 1 januari 2006 werd er in het Wetboek van Strafvordering een specifieke 

opsporingsbevoegdheid opgenomen voor het verkrijgen van gegevens door 

opsporingsambtenaren.  

Gegevens, waaronder camerabeelden, kunnen gevorderd worden door de officier van justitie, 

wanneer er een vermoeden is dat men over relevante gegevens beschikt.  

 

Filosofie hierachter:  

 - De verstrekker van de beelden kan onmogelijk de afweging maken tussen het belang 

 van de te verstrekken beelden en het belang van wiens gegevens worden verstrekt.  

 

Is er in België nood aan dergelijke uniformisering? 
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5. Topiclijst ING retail bank 

Interview met Dhr. Sauwens, hoofd van Safety and Cash Management. Op 22-03-2012 te 

Brussel. 

Praktische zaken 

- Toestemming vragen om het gesprek op te nemen 

- Voorstelling van mijzelf (laatstejaarsstudent criminologie UGent, Promotor,…) 

- Duurtijd van het interview: ± 30min 

1. Doelstelling van mijn Masterproef 

Inzicht krijgen in de verschillende methoden die gehanteerd worden om privécamerabeelden 

op te vorderen door politiediensten, in het kader van opsporingsonderzoek. Dit aan de hand 

van verschillende kwalitatieve interviews in verschillende sterk van elkaar verschillende 

politiezones. PZ Vlas samenwerkingsverband inzake uitwisselen camerabeelden, PZ 

Oostende dienen €500.000 te betalen voor het inkijken van bewakingsbeelden in de haven.  

 

Meerwaarde om u te interviewen omdat u buiten het politiële werkterrein staat. Meer inzicht 

krijgen in de technische aspecten betreffende bewakingscamera’s. 

2. Inleidende vragen 

Ik heb vernomen dat u verantwoordelijke bent voor de veiligheid binnen ING kantoren. 

Wat is uw functie? 

Klopt het dat het shoppingcentrum in Wijnegem ook onder het beheer van ING valt? 

Waar plaatsen jullie camera’s? 

Wat voor soorten camera’s plaatsen jullie? 

 Vaste, mobiele, nachtcamera’s, infraroodcamera’s,… 

Uit een gesprek met de korpschef van Kortrijk blijkt dat elke bewakingsfirma een eigen 

software heeft om hun systemen te bewaken. 

 Wat houdt dit exact in? 

 Hoe gaat dit juist in zijn werk? 

 Wie kan er beschikken over deze software? 

3. Vragen met betrekking tot privacy 

Bestaat er een ethische code die jullie hanteren inzake het plaatsen van camera’s?  

 Op welke plaatsen er geen camera’s mogen worden geplaatst? 
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Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het maken van de beelden? 

 Jullie organisatie of de klant (Shoppingcentrum)? 

Wordt er een onderscheid gemaakt naar de plaats waar de camera geplaatst wordt. 

 Gesloten plaats niet voor publiek toegankelijk 

 Gesloten plaats toegankelijk voor het publiek 

  vb. Shoppingcentra 

 Open plaats 

 (Cfr. de Camerawet van 21 maart 2007) 

4. Contacten met politie inzake uitwisseling camerabeelden 

Hebt u enkele concrete voorbeelden wanneer u of iemand binnen uw bedrijf gecontacteerd 

werd met de vraag om camerabeelden te bezorgen aan de politie? 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

 Wie zijn de betrokken actoren in zo een situatie? 

Wat is uw rol binnen zo een transactie?  

Moeten er bepaalden procedures gevolgd worden? 

 Formeel, informeel 

Wordt er een onderscheid gemaakt naar de gevoeligheid van de beelden? 

Heeft de  betrokkenheid van de klant op het gepleegde feit een impact op de transactie? 

Is men verplicht om de beelden over te maken aan de politie?  

Wordt er een onderscheid gemaakt naar de plaats waar gefilmd wordt? 

 In het kantoor, aan de uitgang, in winkels,… 
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6. Topiclijst Colruytgroup 

Interview met Dhr. Roland Herremans,  afdelingschef dienst preventie bij Colruyt, op 6 april 

2012 te Halle.  

Praktische zaken 

- Toestemming vragen om het gesprek op te nemen 

- Voorstelling van mijzelf (laatstejaarsstudent criminologie UGent, Promotor,…) 

- Duurtijd van het interview: ± 30min 

1. Doelstelling van mijn Masterproef 

Inzicht krijgen in de verschillende methoden die gehanteerd worden om privécamerabeelden 

op te vorderen door politiediensten, in het kader van opsporingsonderzoek. Dit aan de hand 

van verschillende kwalitatieve interviews in verschillende sterk van elkaar verschillende 

politiezones. PZ Vlas samenwerkingsverband inzake uitwisselen camerabeelden, PZ 

Oostende dienen €500.000 te betalen voor het inkijken van bewakingsbeelden in de haven.  

 

Meerwaarde om u te interviewen omdat u buiten het politiële werkterrein staat. Meer inzicht 

krijgen in de technische aspecten betreffende bewakingscamera’s. 

2. Inleidende vragen 

Wat is uw functie? 

Waar plaatsen jullie camera’s? 

Wat voor soorten camera’s plaatsen jullie? 

 Vaste, mobiele, nachtcamera’s, infraroodcamera’s,… 

Uit een gesprek met de korpschef van Kortrijk blijkt dat elke bewakingsfirma een eigen 

software heeft om hun systemen te bewaken. 

 Wat houdt dit exact in? 

 Hoe gaat dit juist in zijn werk? 

 Wie kan er beschikken over deze software? 

3. Vragen met betrekking tot privacy 

Bestaat er een ethische code die jullie hanteren inzake het plaatsen van camera’s?  

 Op welke plaatsen er geen camera’s mogen worden geplaatst? 

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het maken van de beelden? 

 Jullie organisatie of de klant (Shoppingcentrum)? 
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Wordt er een onderscheid gemaakt naar de plaats waar de camera geplaatst wordt. 

 Gesloten plaats niet voor publiek toegankelijk 

 Gesloten plaats toegankelijk voor het publiek 

  vb. Shoppingcentra 

 Open plaats 

 (Cfr. de Camerawet van 21 maart 2007) 

4. Contacten met politie inzake uitwisseling camerabeelden 

Hebt u enkele concrete voorbeelden wanneer u of iemand binnen uw bedrijf gecontacteerd 

werd met de vraag om camerabeelden te bezorgen aan de politie? 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

 Wie zijn de betrokken actoren in zo een situatie? 

Wat is uw rol binnen zo een transactie?  

Moeten er bepaalden procedures gevolgd worden? 

 Formeel, informeel 

Wordt er een onderscheid gemaakt naar de gevoeligheid van de beelden? 

Heeft de  betrokkenheid van de klant op het gepleegde feit een impact op de transactie? 

Is men verplicht om de beelden over te maken aan de politie?  

Wordt er een onderscheid gemaakt naar de plaats waar gefilmd wordt? 

 In het kantoor, aan de uitgang, in winkels,… 
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7. Topiclijst Dierickx Leys Effectenbank 

Interview met Herman Hendrickx voorzitter van het directiecomité en gedelegeerd bestuurder 

van de effectenbank Dierickx Leys, om 13u30 te Antwerpen. 

Praktische zaken 

- Toestemming vragen om het gesprek op te nemen 

- Voorstelling van mijzelf (laatstejaarsstudent criminologie UGent, Promotor,…) 

- Duurtijd van het interview: ± 30min 

1. Doelstelling van mijn Masterproef 

Inzicht krijgen in de verschillende methoden die gehanteerd worden om privécamerabeelden 

op te vorderen door politiediensten, in het kader van opsporingsonderzoek. Dit aan de hand 

van verschillende kwalitatieve interviews in verschillende sterk van elkaar verschillende 

politiezones.  

 

Meerwaarde om u te interviewen omdat u buiten het politiële werkterrein staat. Meer inzicht 

krijgen in de technische aspecten betreffende bewakingscamera’s. 

2. Contacten met politie inzake uitwisseling camerabeelden 

Hebt u een concrete voorbeeld wanneer u of iemand binnen uw bedrijf gecontacteerd werd 

met de vraag om camerabeelden te bezorgen aan de politie? 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

 Wie zijn de betrokken actoren in zo een situatie? 

Wat is uw rol binnen zo een transactie?  

Moeten er bepaalden procedures gevolgd worden? 

 Formeel, informeel 

Wordt er een onderscheid gemaakt naar de gevoeligheid van de beelden? 

Heeft de  betrokkenheid van de klant op het gepleegde feit een impact op de transactie? 

Voelt u zich verplicht om de beelden over te maken aan de politie?  

Wordt er een onderscheid gemaakt naar de plaats waar gefilmd wordt? 

 In het kantoor, aan de uitgang, in winkels,… 

3. Vragen met betrekking tot privacy 

Bestaat er een ethische code die jullie hanteren inzake het plaatsen van camera’s?  

 Op welke plaatsen er geen camera’s mogen worden geplaatst? 
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Wordt er een onderscheid gemaakt naar de plaats waar de camera geplaatst wordt. 

 Gesloten plaats niet voor publiek toegankelijk 

 Gesloten plaats toegankelijk voor het publiek 

  vb. Shoppingcentra 

 Open plaats 

 (Cfr. de Camerawet van 21 maart 2007) 

 


