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Inleiding
1. Closed circuit television (CCTV) wordt gedeﬁnieerd als “een televisiesysteem waarbij signalen [beelden] niet vrijelijk of publiekelijk worden
gedeeld, maar primair voor surveillance- en beveiligingsdoeleinden
worden gemonitord” [Pedersen, 2011]. Vandaag de dag vertegenwoordigt dit systeem een enorme wereldwijde ﬁnanciële markt – bijna $
15 miljard in 2013, met een verwacht groeipercentage van 18% [Sudip,
2015] – en is het een wijdverbreid verschijnsel geworden in Europese
steden.
2. Met CCTV in de publieke ruimte doelen we op camera’s die door
de overheden en politie worden gebruikt om toezicht te houden op het
publieke domein. De afgelopen twee decennia is de komst van CCTV
breed onderzocht vanuit verschillende disciplines, zoals sociologie, ﬁlosoﬁe en bewakingsstudies. Geograﬁsche onderzoeken zijn er echter
niet in overvloed, wat scope betreft zijn ze vaak beperkt of ze vonden
plaats in het stadium waarin CCTV zich nog beperkte tot de publieke
ruimte van stadscentra [bijv. Galdon Clavell, 2013]. Desalniettemin kan
in onze optiek een ruimtelijke benadering het begrijpen van deze techniek verrijken. De geograﬁe van CCTV laat zien dat er geen sprake is
van een uniforme spreiding over het gebied, maar dat dit cameratoezichtsysteem veeleer bedoeld is om speciﬁeke belangen te beschermen en speciﬁeke sociale groepen in de gaten te houden.
3. Om het CCTV-proﬁel van Brussel vast te stellen hebben wij dit ten
eerste benaderd vanuit een empirische hoek. We hebben de ruimtelijke
verspreiding van bewakingscamera’s in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in kaart gebracht. Ten tweede hebben wij verklaringen van politie en stadsautoriteiten in lokale kranten bestudeerd en semigestructureerde interviews afgenomen. We hebben 16 personen geïnterviewd,
variërend van politieagenten en security die de bewakingsbeelden monitoren tot korpschefs en lokale en regionale autoriteiten. Ons doel was
om het proces en de oorzaken te verduidelijken die ten grondslag liggen aan de locatie van de beveiligingscamera’s 1. Tot slot hebben wij de
betrouwbaarheid van onze onderzoeksgegevens gecontroleerd door
1

Figuur 1. Camera op een gevel in de Veiligheidsstraat in Koekelberg. Publieke beveiligingscamera’s zijn meestal 360-graden koepels die op ongeveer 6 meter hoogte zijn
aangebracht op gevels, straatlantaarns of palen. Foto van Corentin Debailleul.

Zie Debailleul en De Keersmaecker [2014: Bijlagen] voor een gedetailleerd verslag van de interviews en methodologie.
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middel van veldwerk (de locatie van elke beveiligingscamera is ter plekke geveriﬁeerd). Het onderzoek is uitgevoerd in 2014, maar de data zijn
in januari 2016 geactualiseerd.
4. In deze paper beschrijven we eerst de historische context van beveiligingscamera’s in de publieke ruimte van Brussel. Daarna presenteren wij de empirische resultaten en vervolgen wij met de analyse daarvan in het kader van de sociale, juridische, ﬁnanciële en politieke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het slothoofdstuk vatten wij onze resultaten en analyses samen.

1. CCTV in de publieke ruimte van Brussel
1.1. Historische context
5. In 1968 plaatste openbaarvervoerbedrijf MIVB haar eerste bewakingscamera’s om metrostations en verkooppunten te monitoren. In de
jaren 90 waren deze camera’s nog slechts sporadisch aanwezig in het
publieke domein. Het Europees kampioenschap voetbal (UEFA) maakte
in 2000 de plaatsing van camera’s in de omgeving van het Heysel stadion mogelijk. Tegelijkertijd werden er camera’s geïnstalleerd op de kleine ring rond het Pentagon uit oogpunt van verkeersregulering. Pas in
2003 raakte de stad werkelijk doordrongen van deze technologie toen
de regionale overheid aan gemeenten een budget van € 1,5 miljoen
euro ter beschikking stelde waarmee plannen konden worden ontwikkeld voor het plaatsen van beveiligingscamera’s in de publieke ruimte
op het eigen grondgebied. Alle gemeenten, met uitzondering van Oudergem en Watermael-Bosvoorde, reageerden positief en vroegen subsidie aan [Lamquin en Voogt, 2003].

Figuur 2. Camera’s in de publieke ruimtes van de gemeenten en politiezones in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in 2015).
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Tabel 1. Cameratelling per politiezone.
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6. De eerste CCTV-plannen werden aldus door gemeenten geïnitieerd, maar het beheer van publieke camera’s verschoof meer en meer
richting de politiezones. Eind jaren 2000 werden de CCTV-netwerken
samengevoegd en werden er nieuwe controlekamers opgezet in de
belangrijkste politiebureaus (met uitzondering van Koekelberg die het
gemeentelijke systeem handhaafde). Zo was er een 4-fasen plan om
tussen 2005 en 2015 230 camera’s te plaatsen in de Politie Zone Brussel Hoofdstad Elsene (alias Polbru, met een budget van meer dan € 10
miljoen) en het lopende plan voor plaatsing van 130 camera’s in Politie
Zone Brussel-Noord (€ 6 miljoen). Tot slot zijn er de 108 geplande camera’s voor Politie Zone Brussel-Zuid, welke door fraude (verduistering)
vertraging opliep en in 2016 voltooid zou moeten worden [Dupont
2012].
7. Deze grootse plannen bieden de videosurveillance-technologieën
de mogelijkheid tot een kwalitatieve sprong voorwaarts: de nieuwe camera’s heten immers “intelligent” te zijn. Dit betekent dat ze worden
gekoppeld aan video content analysis-applicaties (VCA) die geprogrammeerd zijn om zogeheten verdacht gedrag automatisch te detecteren, zoals personen die langer dan 20 seconden stilstaan op een
parkeerplaats (om autodiefstal op te sporen) of samenscholende mensen (om rellen te voorkomen). VCA zal zich eveneens richten op “onburgerlijke gedragingen” zoals het dumpen van afval en het aanbrengen van grafﬁti (taggen). Niettemin blijkt uit onze interviews dat de technologie nog in de kinderschoenen staat. De programma’s hebben namelijk de neiging om voortdurend vals alarm te slaan bij gebruik in de
publieke ruimte. Zoiets zou de onverdeelde aandacht van een medewerker vragen, die niemand kan of wil betalen – en dat is nu juist hetgeen men met VCA wil proberen op te lossen2.
8. Naast deze initiatieven van politie en gemeenten, rondt de MIVB
de verbouwing van zijn metrostations af wat het opzetten van een extensief netwerk van beveiligingscamera’s omvat. Dit laatste wordt volledig gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij streven
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ernaar om 95% van het grondgebied waarop zij werkzaam zijn met
elektronische ogen in de gaten te houden. Met 1800 units in de gebouwen (plus 400 in de voertuigen) is het vervoersbedrijf nu al de
grootste CCTV-eigenaar in de regio, ofschoon verwacht wordt dat dit
aantal nog zal verdubbelen wanneer de volautomatische metro van
start gaat [La Capitale, 2014].
1.2. Op weg naar centralisatie?
9. Het monitoren van openbare surveillancebeelden in Brussel is
momenteel zeer versnipperd, tot ongenoegen van de regionale autoriteiten die een gecentraliseerd netwerk prefereren. 3 Daarom zijn er in de
afgelopen jaren stappen gezet voor een samenvoeging of integratie van
de bestaande cameraplannen in de hoofdstad.
10. In 2013 werd het Centrum voor Informatica voor het Brusselse
Gewest (CIBG) aangewezen om onderzoek te doen naar de implementatie van “een samenhangende geïntegreerde oplossing voor videosurveillance om Brussel uit te rusten met een regionaal netwerk”. Het zou
de netwerken van de verschillende politiezones moeten verbinden met
die van de Haven van Brussel, die van de brandweer, die van de openbaarvervoerbedrijven (MIVB en NMBS) en Mobiel Brussel, ook wel bekend als MOBIRIS [Carlot, 2013].
11. Het geïntegreerde of samengevoegde netwerk zal gebaseerd
worden op dat van Parijs, dat meer dan 1000 camera’s aan elkaar
koppelt [Doucet, 2013]. In maart 2014 stemde de regionale overheid
met het project in, en uiteindelijk zal het netwerk uiteindelijk meer dan
3000 bewakingscamera’s samenvoegen [Belga, 2014; Le Soir, 2014a].
Er vindt al enige vorm van samenwerking plaats. Zo worden de door
MOBIRIS in de Leopold II-tunnel en de Rogiertunnel geplaatste Automatic Number Plate Recognition-camera’s (ANPR) (automatische
nummerplaatherkenning) – om veilig te stellen dat automobilisten niet
langer dan 20 minuten worden blootgesteld aan uitlaatgassen of dampen – wekelijks door de politie gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 4

2

Interview met Christian Pauwels (Politie Zone Brussel-Noord), 2014.

3

Interview met Vincent De Wolf (Gemeente Etterbeek) en Christian Mahieu (Politie Zone Brussel-Montgomery), 2014.

4

Interview met Brecht Debusschere (MOBIRIS), 2014.
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12. Uit onze interviews met de autoriteiten die de leiding hebben over
CCTV (hetzij vanuit de lokale politiezones, hetzij vanuit het openbaarvervoerbedrijf) kwam naar voren dat zij minder enthousiast waren over
dit politiek gedreven plan. Zij vreesden namelijk de zeggenschap of
controle over “hun” camera’s te verliezen, en stelden dat zij de “vingers
aan de knoppen” wensten te houden.

2. Resultaten
2.1. De ruimtelijke verspreiding van CCTV in de publieke ruimte
van Brussel
13. Volgens de wet is men verplicht de Privacycommissie te informeren wanneer er CCTV-systemen worden opgezet [Belgisch Staatsblad
2007]. De Commissie voegt dan een nieuwe aanmelding toe aan haar
online publieke register. Omdat we wisten dat dit register allesbehalve
compleet was, besloten wij ons te concentreren op de camera’s in de
publieke ruimte, ervan uitgaande dat overheden aan hun verplichtingen
zouden voldoen en wij dus makkelijk toegang zouden krijgen tot de
data. Het tegendeel werd bewezen toen wij uiteindelijk twee keer zoveel camera’s vonden dan er waren geregistreerd.
14. Al met al moesten wij 22 verschillende bronnen raadplegen Data
werd vooral verkregen van de politie, ofwel uit eerste hand door direct
contact of uit jaarverslagen (334 camera’s); uit het register van de Privacycommissie (321); uit krantenartikelen (139); van de websites van
gemeenten of uit communicatie met ambtenaren (69), uit voorgaande
studies (69) en tot slot uit ons eigen veldwerk (59) [Dessouroux et al.,
2009; La DH, 2002; Jette, 2014; Nimy, 2014; Privacycommissie, z.j.;
Romainville, 2005; Deraemaeker en Masset, 2013; Vlan, 2009 en persoonlijke communicatie.
15. In totaal hebben we 1365 camera’s in de publieke ruimte van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart gebracht. 378 camera’s worden gemonitord door MOBIRIS (die weergegeven worden als roze diamanten voor de 348 camera’s die zich in de tunnels bevinden en als
groene vijfhoeken voor de 30 camera’s daarbuiten). 984 camera’s worden in de gaten gehouden door lokale politieagenten (of door gemeen-
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telijke opzichters/beheerders in het geval van Koekelberg). Die werden
allemaal ter plekke op aanwezigheid gecontroleerd of via Google Street
View bekeken. 796 camera’s waren daadwerkelijk aanwezig (de oranje
stippen op de kaart), terwijl 69 camera’s om onbekende redenen niet
gevonden konden worden (zwarte stippen).
16. De blauwe driehoeken geven de camera’s weer waarvan de plaatsing in de nabije toekomst gepland staat. De kaart telt ook enkele camera’s in Anderlecht die permanent buiten werking zijn (oranje sterren).
De kaart telde er hier eerst veel meer van, maar de meeste zullen snel
vervangen worden en zijn daarom weergegeven als blauwe driehoeken.
17. De gemeenten Saint-Gillis en Evere dachten erover om beveiligingscamera’s te plaatsen om het illegaal dumpen van afval tegen te
gaan (witte stippen). Maar deze plannen werden afgeblazen. De 61
camera’s die in het bezit zijn van de Haven van Brussel en die gesitueerd zijn langs het kanaal staan niet op de kaart, omdat we er niet in
slaagden nauwkeurige data te verkrijgen. We hebben de metrostations
aan onze kaart toegevoegd aangezien de MIVB daar 1800 camera’s
heeft geplaatst, maar ook hiervan hebben wij geen exacte spreidingsgegevens.
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Figuur 3. Camera’s in de publieke ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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18. De kaart toont dat de buurten met het hoogste aantal beveiligingscamera’s gelegen zijn in het stadscentrum en in de volks- of migrantenwijken (bijvoorbeeld Matongé en het historisch centrum van
Molenbeek). Veel van de camera’s in de publieke ruimte bevinden zich
in de omgeving van Europese instellingen, in de traditionele arbeiderswijken in het centrum en in het noordelijke deel van de stad (Schaarbeek). De cameradichtheid neemt af naarmate we ons verder van het
stadscentrum begeven, met uitzondering van enkele commerciële centra en stadhuizen. Een groot deel van Brussel staat niet onder toezicht
van videosurveillance, de gemeenten Oudergem en Watermael-Bosvoorde in het bijzonder. Met Woluwé en Ukkel (die een lagere cameradichtheid kennen) maken zij deel uit van het zuidoostelijk kwadrant van
de stad, het relatief welvarende stadsdeel van Brussel.
2.2. Op grotere schaal: wat bevindt zich in de omgeving van camera’s in de publieke ruimte?
19. In het geval van 867 camera’s (88% van alle geregistreerde politiecamera’s in de publieke ruimte) hebben wij bekeken welke elementen
zich in hun omgeving bevinden aan de hand van veldwerk en analyse
van Open-Street Map en Google Street View. Het betreft daarom een
nogal globaal of ruw overzicht en zeker geen diepgravende etnograﬁsche studie van de plekken die onder toezicht staan van videosurveillance. In meer dan 4% van de gevallen geeft de onderstaande graﬁek
de kenmerken weer in de omgeving van de bestudeerde camera’s.
20. Veel camera’s werden geplaatst in secundaire stadscentra, zoals
op stadhuispleinen, kerkpleinen, lokale kleinere winkelcentra of grote
kruispunten. Hoofdwegen, metro-, tram- en bushaltes zijn plaatsen van
aankomst op – en vertrek uit – een speciﬁeke plaats of gemeente. Net
als treinstations zijn dit plekken van grote mobiliteit die waarschijnlijk
zullen worden gemonitord. Daarentegen zijn er ook plekken met een
zeer lage mobiliteit, zoals pleinen, cafés, parken en parkeerplaatsen,
die vaak ook onder cameratoezicht zullen staan. Tot slot is cameratoezicht nodig op plekken van intrinsiek belang, zoals monumenten en
toeristische attracties (het Atomium, Manneken Pis en de Grote Markt),
plekken van nationaal belang (ministeries, Koninklijk Paleis en nationale
symbolen) en plekken van gemeentelijk belang (stadhuis, bibliotheken,
scholen of buurten met sociale huisvesting). In het laatste geval lijken

de buurtraden zich te gedragen als eigenaren die hun eigen privébezit
willen beschermen.
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Figuur 4. Kenmerken die zich waarschijnlijk bevinden in de directe omgeving van de camera’s in de publieke ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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3. Hoe leg je de ontwikkeling van CCTV in Brussel uit?
3.1. De opkomst van defensieve stedenbouw
“Videobewaking moderniseert simpelweg Newmans verdedigbare ruimteprincipes.”
[Leclercq, 2009: 144-145, onze vertaling]
21. We beschouwen CCTV als onderdeel van defensieve stedenbouw,
een concept waardoor de aanwezigheid van het eerste tastbaar kan
worden gemaakt en begrepen. Het doel is om videosurveillance te
plaatsen in een bredere sociaaleconomische context, en theoretisch te
koppelen aan andere vormen van toezicht en sociale controle, alsook
aan de stedelijke omgeving waarin CCTV is ingebed. Dit helpt ons te
begrijpen met welke context, welk doel en welke effecten videobewaking gepaard gaat.
22. Het doel van defensieve stedenbouw is om beleid met betrekking
tot omgevingsvormgeving te implementeren dat de stad veiliger maakt,
enerzijds door crimineel gedrag te voorkomen (afschrikken), anderzijds
door bij burgers het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid
ten opzichte van hun leefomgeving te versterken. Een fundamentele
publicatie op dit vlak is het boek Defensible Space. People and Design
in the Violent City, geschreven door architect en stedenbouwkundige
Oscar Newman [1972]. Zijn theorie is gebaseerd op de twijfelachtige
stelling dat sociale problemen kunnen worden opgelost door technische stedenbouwkundige en architectonische maatregelen.

Figuur 5. Een nieuw niveau in defensieve stedenbouw: op het snijvlak van
CCTV in de Mededingingsstraat, Anderlecht. Foto van Corentin Debailleul.

23. In de praktijk van Brussel is deze defensieve benadering nauwelijks gerealiseerd in vergelijking tot Amerikaanse steden waar deze theorie is ontstaan. Niettemin zijn de beginselen van defensieve stedenbouw zichtbaar in het straatbeeld. Het bekendste voorbeeld zijn de
banken die zijn ontworpen om te voorkomen dat daklozen er hun overnachtingsplaats van maken. Er werd ook gebruik gemaakt van defensieve principes bij het renovatieproces van enkele pleinen in Brussel,
zoals het Europakruispunt aan de voorkant van het Centraal Station, of
het Flageyplein in Elsene. Meestal werden deze nieuwe plekken zo
ontworpen om potentiële schuilhoeken te voorkomen en snelle en efﬁciënte politie-interventies mogelijk te maken. Om dit te realiseren heeft
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het Ministerie van Binnenlandse Zaken subsidies verstrekt om specialisten in “techno-preventie” in te huren5.
24. Vanuit dit perspectief kan CCTV worden geproblematiseerd als
een toezichtsmiddel om een van de doelstellingen van defensieve stedenbouw te behalen, namelijk het verminderen van criminaliteit door de
vormgeving van de publieke ruimte. Want inderdaad, CCTV draagt uiteraard bij aan de reductie van het aantal verborgen ruimten (een van
de manieren waarop defensieve stedenbouw werkt), maar dat is in
onze optiek illustratief voor de obsessieve behoefte van de macht om
risico's te minimaliseren en controle te maximaliseren.
25. De toename van technische toezichtsmiddelen mag er niet toe
leiden dat we traditionele vormen van controle uit het oog verliezen,
zoals ook menselijke activiteit steeds zijn centrale rol moet behouden.
Naast de traditionele politieagenten vermenigvuldigt het aantal private
beveiligingsagenten die onlangs nieuwe toeschrijvingen hebben gekregen [Belga, 2012], zullen gemeentelijke stewards waarschijnlijk hun
macht mogen uitbreiden en kunnen toetreden tot de traditionele politie
[Sadani, 2014], kunnen burgervrijwilligers meer systematisch worden
ingehuurd om te helpen bij politieacties [Le Soir, 2014b]. Na de terroristische aanslagen in Parijs van november 2015 begon het leger door de
straten te zwerven. Tegelijkertijd nemen gemeenten experts in dienst
om het “radicaliseringsproces” het hoofd te bieden en wordt er aan
leerkrachten gevraagd om vroege waarschuwingssignalen te onderzoeken en te rapporteren [Simonet, 2013]. Het grijze gebied, waarin het
onderscheid tussen sociale en repressieve acties vervaagt, breidt zich
dan ook uit, als een teken van de “geïntegreerde logica” van de socialsecuritarian state [Réa, 2007].
3.2. De verschillende dimensies van acceptatie van CCTV in de
publieke ruimte
26. Sensationele gebeurtenissen worden systematisch ingezet als argument voor de uitvoering of de uitbreiding van CCTV-netwerken [zie
bijv. Coleman en Sim, 2000; Hier, Walby en Greenberg, 2006 of Carr,
2016]. In het geval van Brussel is de moord op Joe Van Holsbeek op
5
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het Centraal Station in april 2006 tekenend voor het aangrijpen van
sensationele gebeurtenissen ter rechtvaardiging van CCTV in de publieke ruimte [TV Brussel, 2008; brusselsnieuws, 2009; De Wolf en Mahieu, 2014]. Het uitbuiten van dergelijke gebeurtenissen fnuikt een rationeel debat over dit onderwerp. Wanneer de tegenstanders van videosurveillance kunnen worden beschuldigd van medeplichtigheid aan
moord is kritisch denken onmogelijk. Bovendien is het van cruciaal belang om de redenen voor het succes van videosurveillance te onderzoeken, omdat de gebruikelijk legitimatie ervan voornamelijk ongegrond
is. Sterker nog, het argument wat betreft het bestrijden van misdaad
gaat niet op, omdat studies uitwijzen dat er geen sprake is van een
reductie van criminaliteit maar veeleer van slechts een beperkt effect op
de vermindering van overlast en de verplaatsing van strafbare feiten
naar andere gebieden [IAU, 2008; Mortelé en Deprins, 2012].
27. In hun analyse van de wereldwijde verspreiding van CCTV in de
publieke ruimte hebben Norris, McCahill en Wood [2004] de sociaaleconomische, juridische, ﬁnanciële en politieke context aangeduid als de
vier bepalende factoren bij het vaststellen van het ontwikkelingsstadium
van een lokaal CCTV-plan. We hebben besloten om deze multivariate
aanpak over te nemen, omdat we die bijzonder geschikt achten om de
complexiteit rondom de acceptatie van videosurveillance in Brussel te
begrijpen.
3.2.1. Sociaaleconomische context
28. Brussel kan worden omschreven als een stad die tegelijkertijd zowel zeer rijk als zeer arm is, kortom: ongelijk. In termen van het bbp is
Brussel de derde regio van de Europese Unie [Eurostat, 2012], maar
desondanks kennen enkele wijken in deze stad een jeugdwerkloosheidpercentage van meer dan 50% [BISA, 2015]. Norris, McCahill en
Wood [2004: 121] wijzen op het gebruik van CCTV als een “pakket om
de stadscentra nieuw leven in te blazen door het nabootsen van de
veiligheidsmaatregelen in de winkelcentra die kunnen worden ingezet
om een steeds zichtbaarder onderklasse in de gaten te houden en te
reguleren”. De meest achtergestelde wijken of districten zijn geconcen-
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treerd op loopafstand van het commerciële en toeristische centrum,
wat de sociale onrust bij de stadspoorten verbergt.

29. Toen er camera’s werden geplaatst in de politiezone Brussel
Hoofdstad Elsene, behoorde Matongé tot een van de eerste en meest
gecontroleerd locaties. Deze historische Congolese wijk huisvest een
relatief arme bevolking en kampt met problemen als de handel in verdovende middelen, maar ligt ook pal naast de luxewinkels in de Louizalaan, de winkelstraat van Elsensesteenweg, en de Europese instellingen. Ook de armste wijken (Kuregem, Molenbeek, Weststation) bevinden zich vlakbij het centrum van de stad en haar commerciële en toeristische activiteiten. De reden voor deze angst dat wanneer er duidelijk
zichtbaar ongelijke situaties naast elkaar bestaan is gelegen in het feit
dat de sociale problemen, waaronder misdaad, bewezen groter zijn
[Brennan 2012: 7-8]. Volgens deze logica wordt de armoede zelf als
een minder groot probleem beschouwd dan inkomensverschillen, met
name wanneer arm en rijk dichtbij elkaar wonen.
30. Het belang van sociaaleconomische factoren werd bevestigd aan
de hand van kwantitatieve analyses: signiﬁcante correlaties werden
gemarkeerd op wijkschaal (zoals gedeﬁnieerd door de Wijkmonitoring)
tussen de dichtheid van de politiecamera’s in de publieke ruimte en het
• aandeel Afrikanen (r=0.534, p=4.3x10-10)
• werkloosheidspercentage (r=0.522, p=4.3x10-10).
Omgekeerd werden er negatieve correlaties gevonden wat betreft het
• aandeel ouderen (65+) (r=-0.525, p=8.9x10-10)
• gemiddeld inkomen per inwoner (r=-0.494, p=1.2x10-8).
[Bron: BISA 2015]
3.2.2. Juridische context
31. In sommige landen fungeerde de wet of de grondwet als een barrière voor de uitbreiding van CCTV, althans tijdelijk. Zoiets is er in België
niet. Het wettelijk kader is vrij tolerant en simpelweg mee geëvolueerd
met technologische innovaties en de praktijk van de politie.
32. De door België in 1992 aangenomen Privacywet regelt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Met diezelfde Privacywet werd ook de

Figuur 6. Inkomensverdeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Privacycommissie opgericht om een eerlijk en beschermd of gecontroleerd gebruik van iemands persoonlijke gegevens te verzekeren. De
Camerawet uit 2007 reguleert de plaatsing en het gebruik van surveillancecamera’s. Deze wet onderscheidt niet-besloten plaatsen, voor het
publiek toegankelijke besloten plaatsen, en niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen. Een bewakingscamera mag alleen in de
publieke ruimte worden geplaatst met toestemming van de gemeenteraad, die hiervoor eerst advies moet inwinnen bij de korpschef van de
lokale politie [Belgisch Staatsblad, 2007: Art. 5]. Er zijn wettelijke restricties voor de doeleinden van bewakingscamera’s in voor het publiek
toegankelijke besloten plaatsen, maar plaatsing daarvan vereist verder
geen bepaalde autorisatie [Art. 6]. Waar camera’s in niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen vrijelijk mogen worden geplaatst
[Art. 7], vereisen alle CCTV-camera’s, in willekeurig welke ruimte, een
verklaring van de lokale korpschef en de Privacycommissie [Art. 5, 6 en
7].
33. Een privépersoon mag niet speciﬁek ﬁlmen op plaatsen waarvoor
hij niet verantwoordelijk is, tenzij hij daarvoor expliciet toestemming
heeft gekregen van de verantwoordelijke(n) van de betrokken plaats.
[Art. 5, §3]. In theorie zou dit mensen het recht ontzeggen om toezicht
te houden op de publieke ruimte, maar de vaagheid van de term “speciﬁek” [Atas en Deroover, 2009: 90] en de praktijkervaring bewijzen het
tegendeel. Deze situatie impliceert dat een uitvoerige studie van videobewaking in de publieke ruimte zich niet mag beperken tot de analyse
van de openbare beveiligingscamera's en ze geeft tegelijkertijd de belangrijkste beperking van dit artikel aan.
34. Het doel van de Camerawet was om het gebruik van CCTV te vereenvoudigen en in dat opzicht was het succesvol. Het meest verontrustende aspect werd in het jaar waarin zij werd aangenomen veranderd:
de verplichting om een “veiligheids- en efﬁciëntiestudie” uit te voeren
naar CCTV-implementatie werd simpelweg geschrapt [Dumortier, 2009:
19]. De verplichting om bij het plaatsen van een camera enigszins terughoudend te zijn en acht te slaan op de daartoe veronderstelde beginselen van proportionaliteit, geschiktheid en minimale interventie wer6
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den domweg veronachtzaamd. Zo ook is het verplicht om het doel of
de doeleinden van een bewakingssysteem aan te geven en te speciﬁceren bij de autoriteiten. Tegenwoordig volstaat echter al de melding
dat de camera zal worden gebuikt voor “veiligheidskwesties” of “surveillancedoeleinden”. Dit soort justiﬁcaties zijn zo breed en vaag dat ze
welbeschouwd zorgen voor onbegrensde toepassingen.
35. Hoewel we hadden verwacht dat er wetten zouden worden aangenomen om de kaders voor politieacties te bepalen, gebeurde vaak
het tegendeel: eerst handelt de politie en daarna werden de wetten
aangepast aan de staande praktijk [Neocleous, 2000]. Zo voldoen de
recent in Brussel-Noord gebruikte on-board camera’s en “bodycam”systemen simpelweg niet aan vigerende wet- en regelgeving. In plaats
van zich aan te wet te houden en terughoudend te zijn met de inzet van
deze technologieën – wat gelet op het gebrek aan een wettelijke basis
hiervoor zou impliceren – gokt de politie erop dat de wet binnenkort zal
worden aangepast aan hun werkwijzen.
3.2.3. Financiële context
36. Zoals hierboven gezegd, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in 2003 een budget van € 1,5 miljoen ter beschikking gesteld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun plannen voor
CCTV in de publieke ruimte. 17 van de 19 Brusselse gemeenten reageerden enthousiast op deze kans en proﬁteerden van deze subsidie.
Zo kregen Berchem en Jette beide € 49.000 terwijl het meer centraal
gelegen Etterbeek € 148.000 ontving [Lamquin en Voogt, 2003; Degreef, 2009]. CCTV-systemen zijn zeer kostbaar, wat betekent dat het
zelden voorkomt dat gemeenten unilateraal het besluit nemen (en de
budgettaire verantwoordelijkheid dragen) wat betreft de implementatie
ervan. Ze proberen wel om samenwerkingsverbanden binnen hun politiezone tot stand te brengen en te proﬁteren van de beschikbare gelden
of ﬁnancieringsmogelijkheden. Evenzo worden MIVB-camera's in metrostations volledig geﬁnancierd door het Gewest 6.
37. Naast het beschikbaar stellen van de eerdergenoemde regionale
subsidies kan de Europese Unie de Brusselse gemeenten ook subsidie
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geven voor de huisvesting van Europese instellingen en hun toppen.
Het Eurotop Fund beloopt jaarlijks € 20 miljoen, te verdelen onder de
verschillende gemeenten en politiezones [VSGB 2012: 7] – zij het uiteraard niet uitsluitend voor de implementatie van CCTV.
38. Op federaal niveau subsidieert het Ministerie van Binnenlandse
Zaken Belgische gemeenten om de “veiligheid en preventie” te verbeteren. Om deze subsidie te verzilveren, moeten gemeenten meer dan
30.000 inwoners tellen, een “veiligheidsdiagnose” aanvoeren en een
welvaartsindex hebben die onder het landelijk gemiddelde ligt [Belgisch
Staatsblad, 2013: Art. 2]. In totaal ontvangen Brusselse gemeenten €
6.8 miljoen (20% van de nationale begroting), en tot 10% van die subsidies kan worden besteed aan “investeringen”, mogelijk voor CCTVplannen7.
39. Het is belangrijk op te merken dat CCTV in de publieke ruimte een
kostbare technologie is die voornamelijk wordt gebruikt voor politieactiviteiten, wat betekent dat al die fondsen indirect de politiebudgetten8
verhogen en zorgen voor geldtransacties van de staat naar particuliere
bedrijven [Carr, 2016].
3.2.4. Politieke context
40. Het eerste advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan
gemeenten die nadenken over de implementatie voor een CCTV-systeem is om het doel van hun plan te deﬁniëren [Mortelé en De Prins,
2012: 37]. Dit illustreert de algemene afwezigheid van, of op zijn minst
de vaagheid rondom, de redenen waarom politici gedreven worden
beveiligingscamera’s te plaatsen. Wij sluiten ons aan bij de auteurs die
beweren dat de camera's eerst en vooral een politiek instrument zijn
voor beleidsmakers om iets te doen met het onveiligheidsvraagstuk,
zelfs als is het puur cosmetisch [Norris, 2009; Carr, 2016]. Beïnvloed
door het mediadiscours en de dringende eisen die lokale winkeliers
stellen, is de nood voor beleidsmakers om actie te ondernemen verstikkend [Bétin, Martinais en Renard, 2003]. Tegelijkertijd hebben overheidsfunctionarissen de neiging om te verzanden in de kortzichtigheid
7
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die inherent is aan de steeds terugkerende deadlines van het verkiezingsproces. Zij moeten zoeken naar simpele stemmentrekkende oplossingen die ze in hun verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren als zij
gekozen worden. Ons onderzoek toont aan dat de politieke wil het opzetten en uitbreiden van CCTV in de publieke ruimte voortstuwt terwijl
de politie er vaak wat gematigder in staat (omdat zij zich meer bewust
zijn van de technologische beperkingen). Desalniettemin verwelkomt de
politie deze projecten uiteraard wanneer zij die niet zelf hoeven te ﬁnancieren.
41. Speciﬁek voor Brussel is de spreiding van macht wat betreft het
implementeren, ontwikkelen of ﬁnancieren van CCTV. Dit meervoud aan
lokale belangen en machtsstrijd vormt een complexe lokale geopolitieke
dynamiek waar gemeenten, politiezones en andere lokale spelers met
elkaar wedijveren. Deze trend vindt zijn hoogtepunt in Koekelberg, waar
de hoogste CCTV-concentratie in Brussel kan worden gevonden en
waar vele camera's werden geplaatst “op de grens” met de beruchte
achterstandswijk van gemeente Molenbeek. Philippe Pivin, de burgemeester [geciteerd door Moyart, 2012, onze vertaling], verklaart:
“Wat de theorie betreft dat het netwerk het probleem slechts zou verplaatsten naar aanpalende gemeenten: ik ben burgemeester van
Koekelberg en verantwoordelijk voor de veiligheid in dit gebied. Moge
de anderen actie ondernemen of de gevolgen dragen van hun inertie.”
42. Maar, zoals we gezien hebben, gaat de huidige trend richting centralisatie, en deze lokale schermutselingen zullen naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren aan betekenis verliezen en uiteindelijk verdwijnen. Dit betekent echter geenszins het einde van deze competentie
of wedijver, maar een verandering qua schaal of grootte. Wij leven inderdaad in een context waarin geglobaliseerde concurrentie tussen
steden realiteit is en waar publieke overheden de neiging hebben om
technieken en beleid vanuit het buitenland te importeren, soms zelfs
zonder dat daar enige druk achter staat. “Een bepaalde mate van convergentie aan internationaal beleid doet zich voor” [Galdon Clavell,
2013: 201].
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43. Deze dynamiek van “beleidsovername” is vooral zichtbaar in Brussel waar de proliferatie van CCTV en het toekomstige geïntegreerde of
samengevoegde netwerk expliciet geïnspireerd is op de Parijse casus.
Het rechtse parlementslid en burgemeester van Etterbeek Vincent De
Wolf – één van de grootste voorstanders van het project – nam met
andere overheidsfunctionarissen en korpschefs deel aan een parlementaire delegatie naar Parijs. Het doel was om de cameraplaatsingen in
de stad te bezoeken en inspiratie op te doen. Toen wij mr. De Wolf interviewden drukte hij deze logica van concurrentie zeer helder uit door
te stellen dat Brussel in het opzicht van CCTV voor lag op Parijs, maar
dat de trend zich heeft omgekeerd: de tegenovergestelde situatie kreeg
de overhand. Vandaar de “noodzaak” om actie te ondernemen.
44. Dezelfde interstedelijke concurrentie kan waarschijnlijk de voorkeur
verklaren voor camera’s in het stadscentrum, waar toerisme,
detailhandel, Europese en andere overheidsinstellingen er allemaal in
geslaagd zijn de noodzaak om van Brussel een “veilige” stad te maken
te dicteren, in het bijzonder een stad die veilig is voor investeringen.
Hoge concentraties van camera's werden ook aangetroffen Laken, in
het noordwesten, waar de Europese voetbalkampioenschappen 2000
werden georganiseerd en die momenteel het podium is van belangrijke
stedelijke ontwikkelingen. Dit brengt ons bij het westelijke gebied langs
het kanaal waar de rationaliteit van de zeggenschap over de
“geracialiseerde” arme heerst, samen met een langzaam
gentriﬁcatieproces. Dergelijke processen van “verfraaiing onder
toezicht” [Dessouroux, Van Criekingen en Decroly, 2009] werden
onlangs gelokaliseerd in andere gevallen van voormalige
achterstandswijken, grenzend aan stadscentra als Nørrebro in
Kopenhagen of Lavapies in Madrid [Ruiz Chasco, 2014].9

Conclusie
45. Aan de hand van zelfopgestelde kaarten en semigestructureerde
interviews werd een analyse gemaakt van het publieke videosurveillan9

Figuur 7. CCTV-paal, gebruikt om sabotage te voorkomen (Mededingingsstraat, Anderlecht). Foto van Corentin Debailleul.

Deze politieke context houdt echter geen rekening met de weerstand tegen CCTV, omdat dit buiten de grenzen van ons onderzoek valt. Niettemin hopen we dat deze oppositie in deze
toekomst blijft bestaan en zal worden onderzocht.
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cenetwerk van Brussel. Ten eerste lijkt een aantal contextuele elementen een goede bodem te hebben gelegd voor de ontwikkeling van
CCTV in Brussel. Ten tweede komt uit ons onderzoek naar voren dat
de camera’s voornamelijk geconcentreerd zijn in op consumptie gerichte knooppunten en in wijken met een sociaaleconomische achterstand,
en dan met name wanneer daar sprake is van een hoog percentage
“niet-westerse” bewoners en de wijk op loopafstand van het stadscentrum ligt.
46. Bovendien lijkt er een hogere mate van surveillance te zijn als de
eerstgenoemde ruimtetypen naast elkaar bestaan of co-existeren. Dit
kan worden verklaard uit het feit dat in de context van een geglobaliseerde kapitalistische economie en toegenomen concurrentie tussen
steden het “veiliger” maken van de omgeving doorgaans onderdeel
uitmaakt van de strategie van een stad om internationaal kapitaal aan
te trekken [Galdon Clavell, 2013].
47. Concluderend kan CCTV worden opgevat als het snijpunt van particuliere economisch belangen en het geloof in technologische oplossingen. In de woorden van Stephen Graham wordt beleid gevormd
door “technoﬁele dromen en de fetisjistische drang naar beheersing en
controle. [ ... ] Superieure technologie is dus de sleutel die op alle sloten
past, de zilveren kogel” [Graham, 2010: 162]. Desalniettemin neemt de
manier waarop CCTV door steden wordt gepercipieerd verschillende
vormen van intensiteit aan en zal daarom in het licht van de lokale politieke economie moeten worden geanalyseerd [Galdon Clavell, 2013].
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