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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

 

29440  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 (cameratoezicht op openbare plaatsen)  

 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 5 april 2005 met algemene 

stemmen aangenomen. 

 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I 

10H (Van Haersma Buma en Cornielje) 

De wijze waarop de burgemeester de gemeenteraad informeert over de doeltreffendheid en de 

effecten van de plaatsing van camera’s behoort te worden overgelaten aan de gemeenteraad. 

Dit is een onderwerp dat aan de orde moet komen bij de behandeling van een voorstel tot 

invoering van cameratoezicht in de gemeenteraad. Een wettelijke bepaling is een onnodige 

vorm van centralisering. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 
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Artikel I 

7→14 (Cornielje) 

Met dit amendement wordt aangesloten bij de definitie van openbare plaats, zoals bedoeld in 

artikel 1 van de Wet openbare manifestaties. Bovendien wordt de gemeenteraad de 

gelegenheid geboden om ook andere plaatsen die voor een breed publiek gratis toegankelijk 

zijn, aan te wijzen als openbare plaats die daarmee onder de reikwijdte van deze regeling 

komen te vallen. Hierbij valt onder meer te denken aan openbare parkeerplaatsen, waarvoor 

niet betaald hoeft te worden. Gekozen is voor de gemeentelijke verordening om snel in te 

kunnen spelen op gebleken lokale behoeften. 

Aangenomen. Tegen: GroenLinks 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I 

8 (Van Haersma Buma) 

De met de camera’s vastgelegde beelden kunnen ook dienen voor de opsporing van een 

gepleegd strafbaar feit. Een bewaartermijn van zeven dagen is daarvoor te kort. 

Ingetrokken 

 

Artikel I 

Artikel II 

9 (Van Haersma Buma) 

Omdat er geen sprake is van een geordend systeem van opslag van persoonsgegevens kan ook 

geen sprake zijn van een register. Het beschouwen van de opgeslagen camerabeelden als een 

tijdelijk register als bedoeld in de wet politieregisters kan daarom niet aan de orde zijn.  

Ingetrokken 

 

Artikel I 

11 (Van Heemst) 

Dit amendement bepaalt dat de verordening van de gemeenteraad moet worden vastgesteld 

binnen opvattingen over integraal veiligheidsbeleid. Een dergelijke aanpak betreft alle 

aspecten van de ordeproblematiek (b.v. de verlichting van de betrokken openbare plaats). 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 

 

Artikel I 

12 (Van Heemst) 

De bewaartermijn van zeven dagen voor met de camera’s gemaakte beelden is aan de korte 

kant in geval de beelden worden gebruikt bij de opsporing van strafbare feiten. 

Ingetrokken 
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Artikel I 

13 (Van Heemst) 

Het is van belang dat aan personen die de camerabeelden bekijken eisen worden gesteld 

omtrent integriteit en opleiding. In dit amendement wordt bepaald dat de onderwerpen 

integriteit en opleiding in ieder geval deel uitmaken van de algemene maatregel van bestuur 

die regels geeft over de uitvoering van het toezicht.  

Ingetrokken 

 

 

MOTIES 

 

15 (Van Haersma Buma) over het doen van voorstellen om camera's in te kunnen zetten in het 

kader van strafvordering 

Ingetrokken 

 


