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Cameratoezicht scherp geste
Het Big Brother effect is uitgebleven

Ilse van Leiden en Henk Ferwerda

Landelijke communicatie over wetenschappelijk onderzoek naar
cameratoezicht is belangrijk ten behoeve van een efficiënte en optimale
benutting van het cameratoezicht. Zowel voor gemeenten waar
cameratoezicht al operationeel is als voor gemeenten die van plan zijn
cameratoezicht in te voeren.
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Aan het einde van de twintigste
eeuw, toen in Nederland het
cameratoezicht in het publieke
domein zijn intrede deed, is er
veel aandacht geweest voor de
vrees dat cameratoezicht een
inbreuk zou zijn op de privacy
van mensen; camera’s zouden
als een soort Big Brother alles en
iedereen in de gaten houden. De
groeiende geweldscriminaliteit
en daarmee de toename van de
onveiligheidsgevoelens in de
samenleving hebben geleid tot
een roep om maatregelen.

Privacy lijkt daardoor voor velen
ondergeschikt te zijn geraakt
aan veiligheid. De inzet van
camera’s is de laatste jaren een
zeer populaire toezichtmaatregel
in Nederland. Een groot aantal
gemeenten past cameratoezicht
toe en veel gemeenten overwe-
gen dit te doen. Helaas realiseert
men zich in het algemeen onvol-
doende wat een goede uitvoe-
ring van cameratoezicht met
zich meebrengt. De meeste aan-
dacht gaat vaak uit naar techni-
sche aspecten van het camera-
toezicht, zoals bekabeling en
type en hoeveelheid camera’s,
maar minder naar de uitvoering
en invulling van het cameratoe-
zicht wat minstens zo belangrijk
is voor een kwalitatief goed
cameratoezicht. De wetenschap
heeft op dit gebied een belang-
rijke informatie- en adviesfunc-
tie te vervullen.

Welke lering kan getrokken wor-
den uit onderzoek naar camera-
toezicht in het publieke domein?
Hierbij gaat het specifiek om
cameratoezicht - als aanvulling
op andere vormen van toezicht -
gericht op een fysiek afgebakend

uitgaansgebied in een stadscen-
trum.

Uit onderzoek - in opdracht van
het Programma Politie en Weten-
schap - komt naar voren dat
cameratoezicht in het publieke
domein niet als zelfstandig toe-
zichtinstrument kan functione-
ren, maar een aanvulling moet
zijn op en een ondersteuning
kan zijn van het politionele toe-
zicht. Een veelvoorkomende
misvatting is dat er dankzij het
cameratoezicht volstaan kan
worden met een verminderde
politie-inzet op straat. Politie op
straat is essentieel voor een
effectief toezicht op straat; de
ogen van camera’s kunnen nooit
de fysieke aanwezigheid en
invloed van politiemensen op
straat vervangen. De meerwaar-
de van cameratoezicht ligt juist
in het effectiever en efficiënter
kunnen inzetten van politie op
straat (pro-actief) en het gebruik
kunnen maken van duidelijke
camerabeelden als hulpmiddel
bij opsporing en vervolging van
verdachten (repressief). Preven-
tieve effecten van de aanwezig-
heid van camera’s op straat zijn
vaak beneden verwachting,
vooral wanneer het gaat om
geweldsincidenten die, vaak
onder invloed van alcohol en/of
drugs, in een opwelling plaats-
vinden. Het slechts ophangen
van camera’s zonder dat er ver-
der wat mee gedaan wordt (‘fol-
low-up’), is daarom vrijwel zin-
loos. Toch maakt een aantal
gemeenten deze fout waarbij
veel geld geïnvesteerd wordt in
dure apparatuur en bekabeling,
maar een zinvolle benutting van
het systeem jammer genoeg uit-
blijft. Om optimale effecten met

cameratoezicht in met name de
pro-actieve en repressieve sfeer
te kunnen bereiken, is een goede
invulling en uitvoering van het
cameratoezicht van belang.

Het meest belangrijke aspect
van een goede invulling en uit-
voering van cameratoezicht is
dat de camerabeelden op gezette
tijden actief live worden gevolgd
door een operator. De tijdstippen
waarop dit het beste kan plaats-
vinden (live-uren), kunnen
bepaald worden door een risico-
analyse van geregistreerde cri-
minaliteitscijfers in het camera-
gebied uit te voeren; de live-uren
beslaan de momenten dat de
meeste incidenten in het came-
ragebied voorkomen. De opera-
tor kan op deze momenten de
camerabeelden live volgen op
monitoren en wanneer hij
meent een incident waar te
nemen of het vermoeden heeft
dat er zich een incident gaat
voordoen, contact leggen met de
politie. Hiertoe is een nauwe
samenwerking met de politie
heel belangrijk. Hoe sneller een
melding van een (mogelijk) inci-
dent van de operator bij de poli-
tie terechtkomt, hoe sneller er
een reactie plaats kan vinden.
De meest ideale situatie is daar-
om dat er een direct contact
bestaat tussen de operator en de
politie op straat. De operator
moet dan wel bevoegd zijn om
zelf de politie op straat van
informatie te voorzien en direct
aan te sturen. Daarnaast zou het
optimaal zijn wanneer ook de
politie op straat de operator aan-
wijzingen kan geven waarop de
operator zijn aandacht moet
vestigen. Een direct contact leidt
bovendien tot een wederzijds
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respect en vertrouwen dat ten
goede komt aan een efficiënte
informatie-uitwisseling.

De persoon van de operator is
een bijzonder belangrijk punt
van aandacht waar vaak aan
voorbij wordt gegaan bij het
invoeren van cameratoezicht.
Als er besloten wordt dat de
beelden op gezette tijden actief
live gevolgd gaan worden, wordt
er vaak weinig aandacht en geld
besteed aan wie de functie van
operator gaat vervullen. Dat is
spijtig omdat de operator aan
het begin van de keten staat en
daarom in feite de meest
belangrijke rol vervult in het
cameratoezicht. In de binnen-
kort te verschijnen publicatie
van het Programma Politie en
Wetenschap Cameratoezicht: de
menselijke factor, geschreven door
TNO Technische Menskunde en
Advies- en Onderzoeksgroep
Beke, wordt nader ingegaan op
in hoeverre mensen in staat zijn
een operatorfunctie te vervullen
en welke persoonskenmerken
van belang zijn voor een goede
operator. Ook wordt ingegaan op
de inrichting van de cameratoe-
zichtruimte met betrekking tot
de opstelling en indeling van de
monitoren.

Een ander zeer belangrijk aan-
dachtspunt is de kwaliteit van
het beeldmateriaal. Camerabeel-
den kunnen een grote bijdrage
leveren aan de opsporing en ver-
volging van verdachten. Alleen
het confronteren van verdachten
met het bestaan van beeldopna-
men kan al leiden tot een
schuldbekentenis door verdach-
ten. Een belangrijke voorwaarde
voor het effectief gebruiken van

beeldmateriaal bij opsporing van
een verdachte (herkenning en/of
identificatie) en als bewijsmate-
riaal in een rechtszaak is dat het
beeldmateriaal van goede kwali-
teit is. De technische apparatuur
bepaalt voor een groot deel de
kwaliteit van opnamen maar de
persoon van de operator speelt
hierbij ook een grote rol. De ope-
rator kan bijvoorbeeld door op
het juiste moment te draaien en
te zoomen met camera’s duide-
lijke opnamen maken van perso-
nen en situaties die later van
belangrijke waarde kunnen zijn
in strafrechtelijk onderzoek. Ook
om deze reden is het essentieel
dat een alerte operator de came-
rabeelden actief live volgt en in
voortdurend, nauw contact staat
met de politie.

Met de huidige kennis op basis
van het onderzoek naar camera-
toezicht in Arnhem, kan gesteld
worden dat het actief live volgen
van camerabeelden, een nauwe
samenwerking met de politie,
aandacht voor de persoon van
de operator en een goede kwali-
teit van beeldmateriaal voor-
waarden zijn voor de waarbor-
ging van een goede uitvoering
en invulling van cameratoezicht.
Als hieraan wordt voldaan, zijn
camera’s een prima aanvullend
instrument om op een optimale
wijze invulling te geven aan pro-
actie en repressie. Een aantal
andere belangrijke effecten van
cameratoezicht zoals deze in
Arnhem in beeld zijn gebracht,
zijn:

* Een toename van de door de
politie geregistreerde crimina-
liteit. Deze toename is te ver-
klaren door het feit dat er met

ruim vijftig camera’s gewoon-
weg meer ‘gezien’ wordt,

* Zeer geringe verplaatsingsef-
fecten van het cameratoe-
zichtsgebied naar de gebieden
die daar omheen liggen en
waar geen cameratoezicht is,

* Een toename van het veilig-
heidsgevoel onder bezoekers
van het cameragebied,

* Het uitblijven van een ‘Big
Brother effect’.

Het eerder genoemde binnen-
kort te publiceren onderzoek
‘Cameratoezicht: de menselijke
factor’ en nader wetenschappe-
lijk onderzoek naar verschillen-
de aspecten van cameratoezicht
kan uiteindelijk leiden tot een
‘best practice’ cameratoezicht.
Landelijke communicatie
omtrent wetenschappelijk
onderzoek naar cameratoezicht
is belangrijk ten behoeve van
een efficiënte en optimale
benutting van het cameratoe-
zicht zowel voor gemeenten
waar cameratoezicht al operatio-
neel is als voor gemeenten die
van plan zijn cameratoezicht in
te voeren. ■

Voor een uitvoerige beschrijving van de
resultaten van het onderzoek naar came-
ratoezicht in Arnhem wordt verwezen
naar:
Leiden, I. van & H.B. Ferwerda -  Came-
ratoezicht: goed bekeken? Politiekunde
nr. 2, september 2002, Uitgeverij Kercke-
bosch bv, Zeist. ISBN 90-6720-284-3.
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