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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het lid Bosman inzake het televisieprogramma “Bureau 
Burgwallen”.  
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragenstelster: 
 
Vier maanden lang heeft een RTL-presentator politieagenten van het bureau 
Burgwallen gevolgd. Heftige incidenten en sensationeel politiewerk werden met 
camera’s vastgelegd. Het programma wordt uitgezonden op deze nationale zender en 
is via een streamingsdienst op ieder moment terug te kijken. Het programma kwam al 
in het nieuws vóór de eerste aflevering werd uitgezonden, door de aanhouding van 
een persoon die bezwaar maakte tegen het feit dat er opnames werden gemaakt.1  
 
Inmiddels zijn er al meerdere afleveringen uitgezonden. Alleen al in de eerste 
aflevering worden meerdere instructies2 die de politie zelf hanteert bij het publiceren 
van hun werk, geschonden. De fractie van D66 Amsterdam ziet voordelen van 
politiewerk dat mooi in beeld wordt gebracht, maar vindt dat daarbij de privacy van 
(soms kwetsbare) betrokkenen moet kunnen worden gegarandeerd.  
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van D66, op grond 
van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
schriftelijke vragen: 
 
1. Geldt de instructie “Beeld op sociale media” (hierna “de instructie”) ook voor dit 

programma? 
 
2. Bent u net als de fractie van D66 van mening dat wanneer de politie het faciliteert 

dat een televisieprogramma mee gaat en beelden kan maken, dat op zijn minst 
dezelfde richtlijnen behoren te worden gevolgd als die worden gevolgd wanneer 
de politie zelf beelden publiceert? Kunt u daarbij specifiek ingaan op de passages 
uit de instructie die in de navolgende vragen worden geciteerd? 

 
3. Indien u niet van mening bent dat privacywaarborgen uit de instructie ook voor de 

publicatie van deze beelden behoren te gelden, hoe wordt dan voorkomen dat de 
politie een schending van privacy van betrokkenen (wederrechtelijk) wordt 
geschonden? 

 
Toelichting door vragenstelster: 
In de instructie “beeld op social media” staat onder andere: “Het maken van beelden 
in een woning voor plaatsing op sociale media is niet toegestaan vanuit de politietaak 
(Wpg). Het publiceren van dergelijke beelden op social media is dus ook niet 
mogelijk. Het maken en publiceren van beelden in een woning vanuit de 
ondersteunende taak (Avg) mag alleen als de bewoner schriftelijk toestemming voor 
publicatie geeft.” 
 

                                                   
1https://www.parool.nl/amsterdam/diemense-wethouder-nuijens-aangehouden-bij-
stopera~b59f14b5/.  
2 https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerpteksten/social-
media/instructie-beeld-op-social-media.pdf.  
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4. In de eerste aflevering wordt bij een woning naar binnen gefilmd. Heeft de 
bewoner daar schriftelijk toestemming voor gegeven? 

 
Toelichting door vragenstelster: 
In de instructie staat ook: “Een foto of video maken op de openbare weg, van publiek 
toegankelijke plaatsen en bedrijventerreinen is toegestaan. Zorg er echter voor dat er 
geen locatie of adres (huisnummer) op de foto of video staat die te herleiden is tot 
een persoon.”  
 
5. In de eerste aflevering is op de beelden te zien dat de auto stopt naar aanleiding 

van een melding. De locatie waar de auto stopt is te herleiden. Ook het adres is 
herleidbaar doordat huisnummers in beeld komen. Een van de betrokken 
personen komt op een extreem kwetsbare manier in beeld. Vindt het college het 
net als fractie van D66 onwenselijk dat de politie het faciliteert dat beelden van 
personen op extreem kwetsbare momenten in hun leven tot op het adres 
herleidbaar op nationale televisie worden gepubliceerd? 

 
Toelichting door vragenstelster: 
In de instructie staat ook: “Zorg ervoor dat geen enkel persoon herleidbaar op de 
foto/video staat. Dit betekent dat het gezicht onherkenbaar moet zijn, evenals tattoos, 
sieraden en/of opvallende* kleding /haardracht, postuur waaraan de persoon herkend 
kan worden.” In de eerste aflevering komt een betrokken persoon zijn tatoeage zeer 
duidelijk herkenbaar in beeld. In diezelfde aflevering komt iemand voor die aangeeft 
zich niet lekker te voelen en een opvallende roze trui draagt. Die laatste persoon 
geeft aan geen drugs te hebben gebruikt, maar zou toch heroïne hebben gebruikt.  
 
6. Heeft de persoon wiens tatoeage duidelijk herkenbaar in beeld is, toestemming 

gegeven om dit te doen? 
 
7. Vindt het college dat de combinatie van kenmerken die herleidbaar zijn naar een 

persoon, met diens drugsgebruik, en negatieve kwalificaties van de politie als 
“leugenachtig mormel”, recht doet aan de privacy van mogelijk kwetsbare 
personen in Amsterdam? 

 
Toelichting door vragenstelster: 
In de instructie staat ook: “Zorg ervoor dat er op je foto of video geen voorwerpen 
staan die herleidbaar zijn naar een persoon. Denk bijvoorbeeld aan een unieke rugtas 
en geen doorsnee zwarte rugtas.”. 
 
In de eerste aflevering komt (naast diens jas met opvallende print en trainingsjack) de 
telefoon van een verdachte zo in beeld dat de achtergrond van het scherm duidelijk 
zichtbaar is.  
 
8. Vindt het college dat in het programma Bureau Burgwallen goed wordt 

voorkomen dat voorwerpen in beeld komen die herleidbaar zijn naar een 
persoon? Bent u van mening dat op zijn minst de tot de persoon of het adres 
herleidbare beelden van ernstige incidenten die nu nog via Videoland beschikbaar 
zijn, moeten worden bewerkt (zodat ze niet meer tot het adres of de persoon 
herleidbaar zijn) of verwijderd? 
 

9. Kan het college uitsluiten dat met dit programma is gelekt uit politiedossiers? 
 

10. Kan het college uitsluiten dat met dit programma is gelekt uit medische dossiers? 
 

11. Zijn er met RTL (of de programmamakers) afspraken gemaakt om de privacy van 
betrokken personen te borgen?  
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12. Als er geen afspraken zijn: is het college dan van mening dat de privacy 

voldoende is geborgd? 
 

13. Als er wel afspraken zijn: wat zijn dan die afspraken? 
 

14. Als er wel afspraken zijn: wie controleert dan of deze worden nagekomen? 
Gebeurt dat voor of na het uitzenden? Zijn ze nagekomen? 

 
15. Is het college van mening dat het uitzenden van afleveringen van dit programma 

enige schade berokkent aan de privacy van de (soms kwetsbare) personen die in 
beeld komen? 

 
16. Acht u het wenselijk dat mensen die in aanraking komen met politie, en vaak 

genoeg op dat moment erg kwetsbaar kunnen zijn, worden geconfronteerd met 
een grote camera voor een programma dat wordt uitgezonden op nationale 
televisie? 

 
Toelichting door vragenstelster: 
In de eerste aflevering wordt een team in burger gevolgd bij het opsporen van 
straatdealers, ze zijn goed herkenbaar in beeld. In diezelfde aflevering gaat bij het 
jagen op zakkenrollers een camera mee en de presentator (een BN’er).  
 
17. Draagt het bij aan effectief opsporingswerk om agenten die in het centrum in 

burger opereren herkenbaar op nationale televisie in beeld te brengen? 
 

18. Kan de agent die een zakkenroller wil pakken net zo makkelijk werken met een 
camera en BN’er naast zich als anders? Is een aanhouding ooit misgegaan 
doordat iemand de camera of de presentator herkende? 

 
Toelichting door vragenstelster: 
Het is van ten minste 1 geval bekend dat de grote camera van het tv-programma een 
escalerend effect had op de interactie tussen agenten en een betrokken persoon. In 
datzelfde geval is naar buiten gebracht dat de betrokken persoon een agent in het 
gezicht zou hebben gespuugd en zich hevig tegen zijn aanhouding zou hebben 
verzet. De persoon is hiervoor niet vervolgd. 
 
19. Wat zijn de richtlijnen voor het naar buiten brengen van beschuldigingen aan het 

adres van een verdachte? Wordt er, wanneer reeds de voor- en achternaam en 
de functie van een betrokken persoon publiekelijk bekend zijn, inclusief beelden 
van een incident, extra zorgvuldigheid betracht bij het naar buiten brengen van 
beschuldigingen? 

 
20. Kunt u uitsluiten dat het in meer gevallen is voorgekomen dat de camera een 

escalerend effect had? 
 
21. Heeft het op enige manier politiecapaciteit gekost om het faciliteren van dit 

programma mogelijk te maken? 
 

Het lid van de gemeenteraad, 
 

A.M. Bosman 


