
 

  
 

 

    
     

 
 

 
  

   

  
  

  

 

  
 

 

MOTIE ‘’Zeg nee tegen Chinese camera’s’’: 

De raad, 

Gehoord de behandeling van de Programmabegrotng 2023 

Constaterende dat: - De gemeente Venlo camerasystemen van het merk Dahua gebruikt; 
- Dit bedrijf betrokken is bij grootschalige Mensenrechten-
schendingen in de Chinese autonome regio’s Tibet en Xinjiang1; 
- Chinese bedrijven volgens de Chinese wet- en regelgeving daarnaast 
verplicht zijn ‘achterdeurtjes’ in de sofware van hun producten te 
installeren, wanneer de Chinese overheid hierom vraagt; 
- Producten met deze achterdeurtjes daarmee gebruikt (kunnen) 
worden voor spionagepraktjken; 
- Diverse gemeenten om deze redenen al besloten hebben om af te 
stappen van Chinese camera-apparatuur van Dahua (Delf, Borsele, 
Druten en Scherpenzeel etc.), of overwegen om te stoppen met 
camera’s van Dahua (Den Haag, Zutphen, Vaals etc.).2 

Overwegende dat: - Dahua camera-systemen relatef goedkoop zijn mede door 
stmuleringsbeleid van de Chinese overheid; 
- Geldbesparing nooit zwaarder mag wegen dan mensenrechten en 
een verhoogde kans op spionage; 
- Ook een meerderheid van de tweede kamer af wil van camera’s van 
onder andere Dahua3. 
- Staatssecretaris van Hufelen aangegeven heef dat er nog 
aanvullend onderzoek gaande is naar onder andere deze leverancier. 

1 htps://www.fm.nl/artkelen/de-ogen-van-chinees-staatsbedrijf-hikvision-zijn-overal? 
share=O7dP4RI6joFIzMxKa4IUW37EJ2ojwTVbXrjWuEFzW2vedKNisvV5K0mocse%2FyJQ%3D 
2 3 htps://nos.nl/artkel/2416372-gemeenten-heroverwegen-gebruik-van-omstreden-chinese-camera-s 
3 htps://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politek/artkel/5314117/kamermeerderheid-wil-af-van-omstreden-
chinese-cameras-china 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5314117/kamermeerderheid-wil-af-van-omstreden-chinese-cameras-china
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5314117/kamermeerderheid-wil-af-van-omstreden-chinese-cameras-china
https://nos.nl/artikel/2416372-gemeenten-heroverwegen-gebruik-van-omstreden-chinese-camera-s
https://www.ftm.nl/artikelen/de-ogen-van-chinees-staatsbedrijf-hikvision-zijn-overal?share=O7dP4RI6joFIzMxKa4IUW37EJ2ojwTVbXrjWuEFzW2vedKNisvV5K0mocse%2FyJQ%3D
https://www.ftm.nl/artikelen/de-ogen-van-chinees-staatsbedrijf-hikvision-zijn-overal?share=O7dP4RI6joFIzMxKa4IUW37EJ2ojwTVbXrjWuEFzW2vedKNisvV5K0mocse%2FyJQ%3D


       
  

 

 
 

     
 

   
 

 

  

Verzoekt het college om: - Een plan op te stellen om de Venlose camera-apparatuur van het 
merk Dahua te vervangen door andere camera’s, uiterlijk bij het 
verstrijken van de afschrijvingstermijn, of zoveel eerder als fnancieel 
mogelijk; 
- Geen camera-apparatuur in te kopen bij leveranciers waar 
veiligheidsrisico’s of mensenrechtenschendingen zijn geconstateerd; 
- Bij aankoop van nieuwe camera-apparatuur deze aan te schafen bij 
een bedrijf dat zich conformeert aan de OESO-richtlijnen, in het 
bijzonder hoofdstuk 4 Mensenrechten4; 
- Bij toekomstge onderzoekresultaten waaruit ernstge 
veiligheidsrisico’s blijken bij dit merk deze camera’s versnelt, uiterlijk 
binnen 6 maanden, te vervangen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Selim Özçelik Fracte Oruç 
DENK Venlo Ali Oruç 

4 htps://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/mensenrechten/documenten 

https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/mensenrechten/documenten

