Project excellent
cameratoezicht

Om verdachten van misdrijven sneller op te kunnen sporen, zijn bewakingsbeelden van steeds groter belang. De beelden die
de politie van winkeliers en bewoners krijgt, zijn vaak ongeschikt. Er is wel te zien wat er gebeurt, maar niet herkenbaar.
In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie voert het CCV samen met politie-eenheid Noord-Holland een project
uit om de kwaliteit van privaat cameratoezicht te verbeteren.

Vooral winkeliers leveren veel bewakingsbeelden voor opsporing aan. Om het project overzichtelijk en uitvoerbaar te
houden, beperken we ons tot winkelniveau. Het project kent
vier stappen:
Stap 1 – minimale vereisten voor opsporing
Operationeel specialisten digitale expertise en CCTV-installatie
van de politie hebben de taak bewakingsbeelden veilig te
stellen. Zij weten daarom als geen ander waar cameratoezicht
vanuit opsporingsoogpunt aan moeten voldoen. De specialisten
van politie-eenheid Noord-Holland stellen daarom minimale
vereisten op. Dit zijn zowel technische eisen (Waar moet het
camerabewakingssysteem aan voldoen en wat is de juiste
opslagmethode voor beelden?) als installatie-eisen (Hoe en
waar moeten de bewakingscamera’s worden opgehangen?).
Stap 2 – huidige situatie in kaart
De programmamanager publiek-private samenwerking van
de politie-eenheid Noord-Holland selecteert twee NoordHollandse winkelgebieden. In deze winkelgebieden bekijken
de specialisten bij vier winkels en een winkelcentrum het
huidige cameratoezicht. Ook nemen zij een cameradeskundige
mee. De deskundige ontvangt de minimale eisen ten behoeve
van opsporing en toetst of het cameratoezicht aan deze
eisen voldoet. Bij de overige winkeliers nemen CCV en politie
een enquête af. Op basis van de resultaten beoordelen
de specialisten en de cameradeskundige het niveau van
cameratoezicht van het winkelgebied.
Stap 3 – aanpassen huidige situatie
Als het cameratoezicht in de onderzochte winkels niet voldoet,
past de installateur het systeem op basis van de eerder
opgestelde minimale eisen aan. Dit kan bijvoorbeeld zijn door
andere camera’s te installeren, het opslagsysteem te wijzigen
of door de camera’s op een andere wijze op te hangen.
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Stap 4 – testen nieuwe situatie
De specialisten testen of het aangepaste camerabewakingssysteem nu aan de opsporingseisen voldoet. Als dit het geval is,
kunnen de minimale eisen gebruikt worden om de kwaliteit van
cameratoezicht te verbeteren.
BEOOGD RESULTAAT

Het project levert eind 2017 een minimale set aan eisen
op voor de kwaliteit en installatie van cameratoezicht
vanuit opsporingsoogpunt. Uit het project volgt een advies
met een plan voor de introductie van de eisen. Daarbij
wordt aansluiting gezocht met ‘Camera in Beeld’ van de
politie en ‘Helder Zicht’ (een kwaliteitskeurmerk voor
bewakingscamerasystemen) van de drie verschillende
brancheorganisaties in de beveiliging. Het doel is te komen
tot één erkende landelijke richtlijn cameratoezicht die
gedragen wordt door de politie, het OM, het ministerie van
Veiligheid en Justitie, het CCV, ondernemingsorganisatie
VNO-NCW, het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisaties VEBON-NOVB, Uneto-Vni en VEB.
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