
Het onderzoek naar Cameratoezicht bij gemeenten wordt uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het College 
bescherming persoonsgegevens (CBP). 

Vragenlijst onderzoek Cameratoezicht in Openbare Ruimten 
 
 
Invulinstructie 
 
De vragenlijst bestaat uit negen onderdelen (I tot en met IX). De vragenlijst is zo 
ingericht dat u in ieder geval de delen I en II kunt invullen. Afhankelijk van uw ervaring 
in de praktijk met cameratoezicht vult u ook de delen III tot en met IX in. 
 
Voor het beantwoorden van de vragen kunt u het hokje voor het betreffende antwoord 
of antwoorden aankruisen. In het algemeen is het de bedoeling dat bij elke vraag 
slechts één antwoord wordt aangekruist, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat 
meer antwoorden mogelijk zijn. Ook zijn er een aantal open vragen. 
 
In een aantal gevallen wordt u na een bepaalde vraag of als u een bepaald antwoord 
hebt aangekruist meteen doorverwezen naar een vraag verderop in de lijst. Er staat 
dan bijvoorbeeld: → ga door met vraag 21. U kunt dan alle tussenliggende vragen 
overslaan en direct doorgaan met vraag 21. 
 
U wordt vriendelijk verzocht de ingevulde vragenlijst voor 14 augustus 2003 terug te 
sturen. 
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1. Wat is de naam van uw gemeente? ...................................................................................................................................................................................................

2. Wat is het aantal inwoners in uw gemeente? ...................................................................................................................................................................................................

I Gebruik van cameratoezicht in de publieke ruimte binnen de gemeente

3. Wordt er binnen uw gemeente cameratoezicht in de Ja
publieke ruimte toegepast? Nee     → ga naar vraag 11
Het gaat hier niet om camera’s voor roodlicht- en 
snelheidscontroles. 

>>> Als er meerdere situaties zijn in uw gemeente waar cameratoezicht wordt toegepast, kunt u de vragen 4 tot en met 6 invullen <<<
>>> voor de situatie waarin cameratoezicht het meest omvangrijk is. <<<

4. Wie heeft het initiatief tot het cameratoezicht genomen? Gemeente
Politie
Openbaar Ministerie
Burgers
Ondernemers
Overig, namelijk: ......................................................................................................................................................

5. Is het cameratoezicht onder verantwoordelijkheid van de Ja
gemeente geïnstalleerd en beheerd? Nee 

6. Wat is de aanleiding geweest om cameratoezicht toe te Overlast
passen? Vandalisme (publieke eigendommen)
(meer antwoorden mogelijk) Diefstal

Vernieling (particulier eigendom)
Vechtpartijen
Dealen
Lastig vallen/bedreigen van publiek 
Verkeerssituaties, zoals: ...................................................................................................................................

De wens om veiligheid te bevorderen
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

7. Op welke plaatsen is er cameratoezicht geplaatst? Uitgaanscentrum
(meer antwoorden mogelijk) Winkelcentrum

Verkeerssituaties
Speciale buurten (b.v. prostitutiestraten)
Ruimten rondom voetbalstadion
Openbare gebouwen
Station of halte openbaar vervoer
In voertuigen openbaar vervoer
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

8. Wat zijn de plannen voor de omvang van cameratoezicht Er zijn plannen om het cameratoezicht uit te breiden
binnen nu en een jaar? Er zijn plannen om het cameratoezicht in te krimpen     → ga naar vraag 10

Het cameratoezicht zal de huidige omvang blijven 
houden     → ga naar vraag 14

9. Wat is de aanleiding om het cameratoezicht uit te breiden? Overlast
(meer antwoorden mogelijk) Vandalisme (publieke eigendommen)

Diefstal
Vernieling (particulier eigendom)
Vechtpartijen
Dealen
Lastig vallen/bedreigen van publiek 
Verkeerssituaties, zoals: ...................................................................................................................................

De wens om veiligheid te bevorderen
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

→ Ga na het beantwoorden van deze vraag naar vraag 14
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10. Wat is de aanleiding om het cameratoezicht in te krimpen? Verhouding van kosten en baten
(meer antwoorden mogelijk) Er vindt geen opvolging van beelden plaats

Bezuinigingen
Effectiviteit niet voldoende
Afname van het probleem
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

→ Ga na het beantwoorden van deze vraag naar vraag 14

11. Wat zijn de overwegingen geweest om geen camera- ...................................................................................................................................................................................................

toezicht toe te passen? ...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

12. Is er het voornemen om binnen een termijn van een jaar Ja 
cameratoezicht in te voeren? Nee     → ga naar vraag 14

13. Wat zijn de redenen voor het voornemen om camera- Overlast
toezicht in te voeren? Vandalisme (publieke eigendommen)
(meer antwoorden mogelijk) Diefstal

Vernieling (particulier eigendom)
Vechtpartijen
Dealen
Lastig vallen/bedreigen van publiek 
Verkeerssituaties, zoals: ...................................................................................................................................

De wens om veiligheid te bevorderen
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

I I Besluitvorming rondom cameratoezicht

14. Door wie is besloten over het al dan niet gebruik maken Gemeenteraad 
van cameratoezicht? Burgemeester (en wethouders)

Ambtelijke commissie
Politie
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

Niet van toepassing

15. Is er vooraf overleg geweest binnen de driehoek Ja 
Burgemeester (gemeente), het Openbaar Ministerie en Nee 
de politie? Niet van toepassing

16. Is er vooraf overleg geweest met de politie? Ja 
Nee 
Niet van toepassing

17. Is er vooraf overleg geweest met het Openbaar Ministerie? Ja 
Nee 
Niet van toepassing

>>> Indien er in uw gemeente geen cameratoezicht is, bent u aan het einde gekomen van deze vragenlijst. <<<
>>> Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!  <<<
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I I I Toepassing en organisatie van cameratoezicht

18. Wilt u aangeven hoeveel camera’s er per ondergenoemde 
plaats gebruikt worden? (aantal noemen)
a. Uitgaanscentrum ...........................

b. Winkelcentrum ...........................

c. Stationsplein ...........................

d. Verkeerssituaties ...........................

e. Speciale buurten (b.v. prostitutiestraten) ...........................

f. Ruimten rondom voetbalstadion ...........................

g. Openbare gebouwen ...........................

h. Station of halte openbaar vervoer ...........................

i. In voertuigen openbaar vervoer ...........................

j. Anders, namelijk: ..................................................................................................... ...........................

19. Worden de beelden rechtstreeks bekeken of uitsluitend Altijd rechtstreeks     → ga naar vraag 21
achteraf? Rechtstreeks op specifieke momenten

Uitsluitend achteraf in geval van bijzondere 
gebeurtenissen     → ga naar vraag 21
Rechtstreeks op specifieke momenten en op overige momenten achteraf
in geval van bijzondere gebeurtenissen
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

20. Op welke tijdstippen worden beelden rechtstreeks 
uitgekeken op ondergenoemde plaatsen?
(digitale tijdstippen noemen, bijvoorbeeld 22-05 of 10-17) 
a. Uitgaanscentrum .......................................................

b. Winkelcentrum .......................................................

c. Stationsplein .......................................................

d. Verkeerssituaties .......................................................

e. Speciale buurten (b.v. prostitutiestraten) .......................................................

f. Ruimten rondom voetbalstadion .......................................................

g. Openbare gebouwen .......................................................

h. Station of halte openbaar vervoer .......................................................

i. In voertuigen openbaar vervoer .......................................................

j. Anders, namelijk: ..................................................................................................... .......................................................

21. Worden de beelden opgenomen? Ja
Nee     → ga naar vraag 25

22. Op welke tijdstippen worden beelden opgenomen op 
ondergenoemde plaatsen?
(digitale tijdstippen noemen, bijvoorbeeld 22-05 of 10-17) 
a. Uitgaanscentrum .......................................................

b. Winkelcentrum .......................................................

c. Stationsplein .......................................................

d. Verkeerssituaties .......................................................

e. Speciale buurten (b.v. prostitutiestraten) .......................................................

f. Ruimten rondom voetbalstadion .......................................................

g. Openbare gebouwen .......................................................

h. Station of halte openbaar vervoer .......................................................

i. In voertuigen openbaar vervoer .......................................................

j. Anders, namelijk: ..................................................................................................... .......................................................

23. Hoe worden de beelden opgenomen? Analoog met terugzoekfunctie
Analoog zonder specifieke terugzoekfunctie
Analoog, maar alleen een selectieve opname
Analoog met logboek
Digitaal
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

24. Hoe lang worden de beelden doorgaans bewaard? .................. Uur
.................. Dagen

25. Welk type camera’s worden gebruikt? Digitaal
Analoog
Combinatie3
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26. Wat voor specifieke functies of technieken zijn er mogelijk Zoekfuncties, bijvoorbeeld op tijdstip, kenteken, afwijkend bewegings-
met de camera’s? patroon
(meer antwoorden mogelijk) Vroegtijdig waarschuwen naar aanleiding van bepaalde beelden, 

bijvoorbeeld afwijkende bewegingspatronen
Infraroodtoepassingen
Gezichtsherkenning
Overig, namelijk: ......................................................................................................................................................

Geen specifieke functies of technieken mogelijk

27. Waar is het bekijken van de beelden ondergebracht? Gemeente
Politie
Particuliere beveiligingsorganisatie
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

28. Wie heeft de regie over het cameratoezicht? Gemeente
Politie
Particuliere beveiligingsorganisatie
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

29. Is er een protocol of reglement waarin procedures en af- Ja
spraken over het bekijken van de beelden zijn vastgelegd? Nee     → ga naar vraag 31

30. Welke instantie is verantwoordelijk voor het vastleggen Politie
van dit protocol? Gemeente
(meer antwoorden mogelijk) Openbaar Ministerie

Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

31. Is er voorzien in de beveiliging tegen het manipuleren van Ja
beelden? Nee     → ga naar vraag 33

32. Op welke wijze worden de bewaarde beelden afge- Fysieke beveiliging (afgesloten ruimte, bijvoorbeeld kluis)
schermd en beveiligd tegen onbevoegd bekijken, Digitale beveiliging (wachtwoorden)
kopiëren, openbaar maken of vernietigen? Organisatorische beveiliging (vastlegging bevoegdheden)
(meer antwoorden mogelijk) Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

De bewaarde beelden worden niet afgeschermd of beveiligd

IV Informeren en kenbaarheid

>>> Als er meerdere situaties zijn in uw gemeente waar cameratoezicht wordt toegepast, kunt u de vragen 33 tot en met 41 <<<
>>> invullen voor de situatie waarin cameratoezicht het meest omvangrijk is. <<<

33. Is er voor de invoering van cameratoezicht overleg  Ja
geweest met de omwonenden van de plaatsen waar Nee     → ga naar vraag 35
cameratoezicht plaatsvindt?

34. Wat is de uitkomst geweest van het overleg met de Zij hebben ingestemd
bewoners? Zij hebben niet ingestemd

Zij hebben ingestemd onder condities
Zij hebben er om gevraagd
Zij hebben er om gevraagd met condities
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

→ Ga na het beantwoorden van deze vraag naar vraag 36

35. Om welke reden is er geen overleg geweest met de Er wonen geen mensen in de directe omgeving
bewoners? Er komt geen publiek op het overleg

Het publiek heeft er zelf om gevraagd
Cameratoezicht is een zaak van de hele gemeente, niet specifiek van 
de omwonenden
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

36. Is er voor de invoering van cameratoezicht overleg  Ja
geweest met de ondernemers rond de plaatsen waar Nee     → ga naar vraag 38
cameratoezicht plaatsvindt?
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37. Wat is de uitkomst geweest van het overleg met de Zij hebben ingestemd
ondernemers? Zij hebben niet ingestemd

Zij hebben ingestemd onder condities
Zij hebben er om gevraagd
Zij hebben er om gevraagd met condities
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

→ Ga na het beantwoorden van deze vraag naar vraag 39

38. Om welke reden is er geen overleg geweest met de Er zijn geen ondernemingen in de directe omgeving
ondernemers? Er komt geen publiek op het overleg

De ondernemers hebben er zelf om gevraagd
Cameratoezicht is een zaak van de hele gemeente, niet specifiek van 
de ondernemers
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

39. Is in alle situaties waarin cameratoezicht is toegepast dit Ja
toezicht kenbaar voor het publiek? Nee     → ga naar vraag 41

40. Op welke wijze is dit kenbaar gemaakt? Publicaties in lokale bladen
(meer antwoorden mogelijk) Mededelingen op borden in het gebied waar cameratoezicht wordt 

toegepast
De camera’s zijn duidelijk zichtbaar opgehangen
Posters, folders of flyers
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

→ Ga na het beantwoorden van deze vraag naar vraag 42

41. Waarom is dit niet kenbaar gemaakt voor het publiek? ...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

V Rechten betrokkenen

42. Op welke wijze kunnen gefilmde personen (betrokkenen) Schriftelijk verzoek
kennis nemen van de beelden? Mondeling verzoek

Er is geen mogelijkheid tot kennisneming van beelden door gefilmde 
personen
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

43. Op welke wijze kan een betrokkene verwijdering vragen? Schriftelijke aanvraag
Mondelinge aanvraag
Er is geen mogelijkheid tot het vragen van een correctie en/of verwijdering
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

44. Vinden er verzoeken om kennisneming of verwijdering van Ja
beelden plaats? Nee

VI Samenwerking met andere instanties

45. Werkt u bij de uitvoering van cameratoezicht samen met  Ja
andere instanties? Nee     → ga naar vraag 48

46. Met welke instanties werkt u samen bij de uitvoering van Openbaar vervoerbedrijf, namelijk: .........................................................................................................

cameratoezicht? Bedrijven
Winkelcentra
Betaald voetbalorganisaties
Buurtorganisaties
Politie
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................7
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47. Waaruit bestaat die samenwerking? Periodiek overleg
(meer antwoorden mogelijk) Incidenteel overleg

Gezamenlijke financiering
Uitwisselen en verstrekken van beelden
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

48. Is het al eens gebeurd dat camerabeelden voor opsporing Ja
gebruikt zijn? Nee

49. Is er al eens gericht gebruik gemaakt van de gemeen- Ja
telijke camera’s door observatieteams van de politie? Nee

VII Kosten

50. Is er in uw gemeente een overzicht van de jaarkosten van Ja
het camaratoezicht opgesteld? Nee     → ga naar vraag 52

51. Kunt u per onderstaande categorie een globale schatting 
maken van de kosten per jaar?
a. Personeel ten behoeve van het uitkijken van beelden € ...........................

b. Opvolgen van incidenten € ...........................

c. Procedures met betrekking tot cameragebruik en de 
beelden € ...........................

d. Materiaal (camera’s en hulpmiddelen) € ...........................

e. Servicekosten € ...........................

f. Onderhoudskosten € ...........................

g. Andere kosten, zoals: ............................................................................................ € ...........................

h. Ik heb geen zicht op de kosten € ...........................

52. Wie betaalt de toepassing van cameratoezicht in uw Overheid (Gemeente en/of politie) 
gemeente? Particuliere instellingen of bedrijven
(meer antwoorden mogelijk)

VIII Melding

53. Zijn de cameraregistraties aangemeld bij het College Ja
Bescherming Persoonsgegevens Nee     → ga naar vraag 55
(voorheen Registratiekamer)?

54. Wanneer heeft deze aanmelding plaatsgevonden? ............................................................................................................................................. → ga naar vraag 56

55. Waarom heeft er geen aanmelding plaatsgevonden? Onze gemeente was niet op de hoogte dat er aanmelding moet plaats-
vinden
De camerabestanden gaan nog aangemeld worden
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

IX Evaluatie

56. Welk(e) doel(en) moeten worden bereikt met het camera- Beveiliging van eigendommen
toezicht? Beveiliging van personeel
(meer antwoorden mogelijk) Inbraakpreventie

Openbare orde en toezicht
Veiligheid van burger
Weren van overlast
Betere opsporing
Veiligere verkeerssituaties
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

57. Heeft u andere maatregelen getroffen om de doelen Ja
(zie vraag 56) te bereiken zonder dat cameratoezicht Nee     → ga naar vraag 59
nodig zou zijn?
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58. Welke maatregelen zijn dat? Meer surveillance
(meer antwoorden mogelijk) Meer verlichting

Andere ruimtelijke inrichting
Voorschriften horeca
Afspraken scholen
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

→ Ga na het beantwoorden van deze vraag naar vraag 60

59. Waarom heeft u geen andere maatregelen getroffen? ...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

60. Op grond van welke overwegingen heeft u besloten dat Ernst van de problematiek
cameratoezicht noodzakelijk is om de genoemde doelen Geen politiecapaciteit
(zie vraag 56) te bereiken? Goedkoper dan andere maatregelen

Andere maatregelen hebben onvoldoende effect
Cameratoezicht is effectiever dan andere maatregelen 
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

61. Hoe lang heeft u al cameratoezicht binnen de gemeente? Korter dan 1 jaar
Tussen 1-2 jaar
Tussen 2-3 jaar
Langer dan 3 jaar

62. Is binnen uw gemeente het effect van cameratoezicht Ja
gemeten en vastgelegd? Nee     → ga naar vraag 66

63. Wat is de conclusie van deze meting van het effect van Afname van vermogensdelicten
cameratoezicht? Afname van geweldsdelicten
(meer antwoorden mogelijk) Toename van vermogensdelicten

Toename van geweldsdelicten
Hoger oplossingspercentage
Anders, namelijk: .....................................................................................................................................................

Cameratoezicht heeft geen van bovengenoemde effecten

64. Heeft de effectmeting geleid tot bijstelling van het beleid  Ja
ten aanzien van cameratoezicht? Nee     → ga naar het einde van de vragenlijst

65. Kunt u aangeven hoe deze bijstelling het beleid heeft ...................................................................................................................................................................................................

veranderd? ...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

66. Waarom heeft er geen evaluatie plaatsgevonden binnen ...................................................................................................................................................................................................

uw gemeente? ...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Tot slot

Wanneer u opmerkingen heeft, dan kunt u deze hieronder kwijt.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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