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 ONDERWERP  Onderzoek naar cameratoezicht       
 
Geachte burgemeester, 
 
Gaarne vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar cameratoezicht in openbare 
ruimten. 
 
Als burgemeester bent u verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in uw 
gemeente en uit dien hoofde betrokken bij de eventuele inzet van cameratoezicht in uw gemeente. 
In de op handen zijnde wijziging van de Gemeentewet worden aan de gemeenteraad en aan u als 
burgemeester uitdrukkelijk bevoegdheden met betrekking tot het instellen en uitoefenen van 
cameratoezicht toegekend. 
 
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voert mede met het oog op deze wetswijziging 
een onderzoek uit naar de inrichting van cameratoezicht door de gemeenten. Hierbij worden alle 
gemeenten betrokken, ook de gemeenten die geen camera’s ter handhaving van de openbare orde 
en ter bevordering van de veiligheid van burgers hebben geïnstalleerd. De bevoegdheid van het 
CBP tot het uitvoeren van dit onderzoek is gebaseerd op artikel 60 e.v. van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP).  
 
Het onderzoek, door middel van bijgaande enquête, richt zich op de inzet van camera’s voor 
toezicht in de openbare ruimte. Hieronder wordt verstaan: camera’s in parken, op 
parkeerterreinen, in winkelcentra, op stations, op stationspleinen, aan gemeentehuizen en in 
uitgaanscentra. Cameratoezicht bij individuele bedrijven die alleen hun eigen pand of interieur 
bewaken, vallen hier niet onder. Het CBP wil inventariseren wat de stand van zaken is ten 
aanzien van het gebruik van camera’s door of in opdracht van de gemeentelijke overheid.  
 
De resultaten van de enquête zullen worden neergelegd in een rapport dat door het CBP 
gepubliceerd zal worden. Uw antwoorden worden in het rapport geaggregeerd verwerkt. Dat wil 
zeggen dat gemeenten niet afzonderlijk zullen worden beschreven. Mocht uw beantwoording 
evenwel vragen oproepen over de naleving van de WBP dan komt het CBP hierop bij u terug. Het 
rapport zal vervolgens gebruikt worden bij de actualisering van de publicatie In beeld gebracht 
(Registratiekamer, 1997). Op deze wijze wil het CBP mede sturing geven aan de maatschappelijke 
ontwikkeling naar meer cameratoezicht met het oog op een verantwoord gebruik van camera’s in 
publieke ruimten.  
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De enquête voor de inventarisatie van het cameratoezicht in publieke ruimten wordt verzorgd en 
verwerkt door Regioplan Beleidsonderzoek, dat het CBP ondersteunt bij de uitvoering van het 
onderzoek. De enquête wordt gericht aan alle gemeenten omdat het CBP, ook als er geen camera’s 
worden gebruikt, graag wil weten of dit een uitdrukkelijke keuze is geweest. Heeft u wel 
camerasystemen onder uw verantwoordelijkheid in werking, dan worden aanvullende vragen 
gesteld.  
 
Bijgevoegd vindt u de vragenlijst. Op het voorblad van deze vragenlijst treft u instructies aan voor 
het invullen van de vragen. Uit het proefonderzoek is gebleken dat deelnemers 15 tot 30 minuten 
nodig hebben om de enquête in te vullen. U wordt vriendelijk verzocht de vragenlijst terug te 
sturen voor 14 augustus 2003. Mocht u vragen hebben over de vragenlijst dan kunt u op 
werkdagen tussen 14.00 uur en 16.00 uur contact opnemen met Saskia Dekkers van Regioplan op 
het nummer 020 – 5315311 of op e-mailadres dekkers@regioplan.nl. Voor vragen over de rol van 
het CBP is Anne Smeets beschikbaar via 070 – 3811300. 
 
Het CBP stelt uw medewerking op prijs en ziet uit naar een spoedige beantwoording. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
mr. U. van de Pol 
Collegelid




