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Exameneisen Cameratoezicht 
 

In de tabel met exameneisen zijn de taxonomiecodes van Romiszowski  F (feitelijke kennis) en 

B (begripsmatige kennis: de kandidaat wordt ook op inzicht bevraagd) toegevoegd.  

 

Wijzigingen exameneisen 

 

TBW.1.08.02 verwijderd Beschrijft en onderscheidt de begrippen particuliere 

alarmcentrale en particuliere meldkamer. 

TBW.1.08.03 verwijderd  Beschrijft en onderscheidt evenementen in de zin van de 

      Gemeentewet en de WPBR. Geeft aan wie verantwoordelijk is  

      voor de afgifte van vergunningen voor deze evenementen. 

TBW.2.05.04 verwijderd Beschrijft de situaties waarbij aan een betrokkene het verlies 

van informatie moet worden gemeld. 

TBW.4.08 verwijderd  Geeft het belang aan van ontruimingsprocedures die gelden  

      voor ruimtes waar beelden worden uitgekeken. 

BCT.1.04 toegevoegd waarnemen 

BCT.1.05 verwijderd bij het opsporen van strafbare feiten 

BCT.1. 11 toegevoegd  (inrichtingseisen toezichtruimte)  

BCT.1. 11 toegevoegd  en in het private domein 

BCT.1. 12 toegevoegd  en het private domein 

BCT.1. 14 gewijzigd  dader pleger 

BCT.1. 15 gewijzigd  strafbaar is wel en in welke situatie niet is toegestaan 

BCT.1. 18 toegevoegd  in het kader van cameratoezicht 

BCT.1. 18 toegevoegd  welke camerabeelden vallen onder persoonsgegevens. 

BCT.1. 19 verwijderd persoonsgegevens, betrokkene, verwerkersovereenkomst 

bescherming persoonsgegevens, verwerker van informatie, 

register van verwerkingsactiviteiten, functionaris 

gegevensverwerking incidentenregister, datalekken, 

meldplicht van datalekken en Autoriteit Persoonsgegevens. 

BCT.1. 21 toegevoegd in relatie tot cameratoezicht 

BCT.1. 22 verwijderd deze persoonsgegevens 
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Examenonderdeel Cameratoezicht  

Code Exameneis  Taxonomie 

Oriëntatie op toepassingen en beroepen  

BCT.1.01 

 

 

Beschrijft de hoofddoelstelling van cameratoezicht in het 

publiek domein: het handhaven van de openbare orde en het 

op efficiënte wijze toezien op openbare ruimten. 

Beschrijft de hoofddoelstelling van cameratoezicht in het 

privaat domein: het beveiligen van personen en/of 

eigendommen. 

F 

BCT.1.02 Geeft het belang aan van het signaleren van criminaliteit en 

incidenten m.b.t. preventief handelen en rapporteren. 

F 

BCT.1.03 Geeft het belang aan van het zich oriënteren op het te 

bewaken gebied. 

F 

BCT.1.04 

 

Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden 

waarnemen, herkennen en identificeren van personen. 

F 

BCT.1.05 Geeft het belang aan van de incidentanalyse en het vastleggen 

van incidentgegevens. 

F 

BCT.1.06 Geeft het belang aan van camerabeelden als ondersteunend 

bewijsmateriaal. 

F 

BCT.1.07 Omschrijft waarom en wanneer het doel van cameratoezicht 

nauw omschreven moet zijn. 

F 

BCT.1.08 Beschrijft en onderscheidt de begrippen privaat en publiek 

domein. 

F/B 

BCT.1.09 Beschrijft het surveilleren met behulp van camera’s. F 

BCT.1.10 Beschrijft en onderscheidt de bevoegdheden van de particuliere 

beveiliger, de medewerker toezicht en veiligheid, de handhaver 

toezicht en veiligheid, de algemeen en de buitengewoon 

opsporingsambtenaar. 

F/B 

BCT.1.11 Geeft aan onder welke voorwaarden (inrichtingseisen 

toezichtruimte) camerabeelden uitgekeken mogen worden in 

het publieke domein en in het private domein. 

F/B 

BCT.1.12 Geeft aan hoe lang camerabeelden bewaard mogen worden die 

betrekking hebben op het publiek domein en het private 

domein.  

F/B 

Wettelijke kaders rondom cameratoezicht  

BCT.1.13 Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 

de verschillen tussen overtredingen en misdrijven. 

F/B 

BCT.1.14 

 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 

de begrippen 

• opzet en wederrechtelijk. 

• pleger, medepleger en medeplichtige. 

• jeugdig persoon, minderjarige en meerderjarige. 

F/B 

BCT.1.15 

 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 

de begrippen  

• woning, besloten lokaal en besloten erf. 

Beschrijft in welke situaties volgens het Wetboek van 

Strafrecht cameratoezicht strafbaar is. 

F/B 

BCT.1.16 

 

Beschrijft met betrekking tot Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) het doel van de wet. 

Beschrijft het verwerken van het omgaan met en het 

beschikbaar stellen van persoonsgegevens. 

F/B 
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BCT.1.17 Omschrijft de functie en positie van de Autoriteit 

persoonsgegevens. 

F 

BCT.1.18 

 

Beschrijft in het kader van cameratoezicht met betrekking tot 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): 

• hoelang persoonsgegevens mogen worden bewaard.  

• de technische en organisatorische maatregelen voor het 

beveiligen van persoonsgegevens. 

• wanneer het verbod om persoonsgegevens te verwerken 

niet van toepassing is.  

• de rechten van de betrokkene. 

• welke camerabeelden vallen onder persoonsgegevens. 

F/B 

BCT.1.19 

 

Omschrijft de begrippen: grondrecht, evenredigheidsbeginsel, 

datalekken, meldplicht van datalekken. 

F 

BCT.1.20 

 

Noemt de personen of instanties die inzage hebben in 

gegevens op basis van de Wet en het Besluit politiegegevens: 

- de daartoe aangewezen algemene of buitengewone 

opsporingsambtenaren 

- Dienst voor het Wegverkeer (RDW) 

- Koninklijke Marechaussee 

- Belastingdienst 

- Officier van justitie 

F 

BCT.1.21 Beschrijft en onderscheidt de begrippen proportionaliteit en 

subsidiariteit in relatie tot cameratoezicht. 

F/B 

BCT.1.22 Geeft aan welke en met welk doel persoonsgegevens mogen 

worden opgenomen in een politieregister. 

 

BCT.1.23 

 

Omschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 

de strafbare feiten: in staat van dronkenschap die de openbare 

orde verstoort; openbare dronkenschap, belediging van een 

groep mensen (art. 137c), aanzetten tot haat, discriminatie of 

geweld (art. 137d) en openlijke geweldpleging (art 141). 

F/B 

BCT.1.24 

 

Omschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 

de strafbare feiten: 

verontreiniging bodem, lucht of oppervlaktewater (art. 173b), 

veroorzaken van brand, ontploffing, overstroming (art. 157 en 

158), verboden toegang onbevoegden (art. 461). 

F/B 

BCT.1.25 Omschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 

de strafbare feiten:  

• mishandeling (art. 300),  

• deelneming aan aanval of vechterij (art. 306),  

• zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308) 

F/B 

BCT.1.26 Omschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 

de strafbare feiten:  

• diefstal (art. 310, art. 311, art. 312 en art. 317),  

• vernieling (art. 350),  

• straatschenderij (art. 424)  

• strafbare feiten in het kader van de Opiumwet (art. 2 en 

art. 3) 

F/B 

BCT.1.27 Beschrijft het begrip lokale driehoek. F 

BCT.1.28 Geeft aan wie op basis van de Gemeentewet cameratoezicht 

kan verordenen. 

F 

BCT.1.29 Geeft aan welke taken het Openbaar Ministerie heeft ten 

aanzien van het gebruik van beeldmateriaal. 

F 
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Effectief waarnemen m.b.t. cameratoezicht  

BCT.1.30 Geeft voorbeelden van het koppelen van camerabeelden aan de 

volgende databanken van: 

• de Dienst voor het wegverkeer (RDW) 

• de Politie 

• de Belastingdienst 

• het Centraal Justitieel Incassobureau 

F 

BCT.1.31 Noemt de eisen waaraan een incidentmelding moet voldoen 

volgens de beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht openbare 

plaatsen. 

F 

Organisatie van het cameratoezicht  

BCT.1.32 Noemt de eisen die aan een cameratoezichtruimte worden  

gesteld volgens de beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht  

openbare plaatsen:  

• de inrichtingseisen 

• de kwaliteit van het aan te leggen systeem 

• het onderhoud, de op te nemen en de opgeslagen beelden 

• de te gebruiken beeldschermen 

• de functie per camera 

• de wijze van opslag 

F 

BCT.1.33 Beschrijft de beveiligingsmaatregelen die moeten worden  

genomen in de ruimte waar beelden worden uitgekeken. 

F 

BCT.1.34 Geeft het belang aan van het gericht zoeken naar relevant  

beeldmateriaal. 

F 

BCT.1.35 Beschrijft het belang van het onderhoud van camerasystemen 

in relatie tot de effectiviteit van de waarneming. 

F 

BCT.1.36 Geeft het belang aan van gebruikersdocumentatie en het up-

to-date houden daarvan. 

F 

BCT.1.37 Beschrijft het belang van dienstoverdracht. F 

BCT.1.38 Geeft het belang aan van het bewaren van beeldmateriaal en  

rapportages. 

F 

 

 

Onderdeel Aantal vragen Taxonomie 

Oriëntatie op toepassingen en beroepen 11 F/B 

Wettelijke kaders rondom cameratoezicht 17 F/B 

Effectief waarnemen m.b.t. cameratoezicht 2 F/B 

Organisatie van het cameratoezicht 5 F/B 

Totaal 35  

 


