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Bijlage 6. Protocol bodycam remote beheer t.b.v. het RTR NL1

Bij het gebruik van de mogelijkheid tot het op afstand (remote) beheren van een
live bodycam, houdt te betreffende politie medewerk(st)er belast met dit beheer,
zich aan de volgende set van afspraken:

Met betrekking tot het op afstand aan/uit zetten van de bodycam tijdens een
inzet:

- In principe2 is de drager van de live bodycam degene die de bodycam
aan/uit zet. Hij/zij doet dat door middel van de afstandbediening.

- Op verzoek van degene die de bodycam draagt, kan de betreffende politie
regisseur de bodycam ook op afstand aan/uit zetten.- Indien er zich een omstandigheid voor doet waardoor degene die de
bodycam draagt niet in staat is om de bodycam zelf aan te zetten, of te
vragen om deze aan te zetten (bijvoorbeeld om dat men in een vechtpartij
verwikkeld is) kan de officier van dienst, of de operationeel commandant
van het SGBO, opdracht geven aan de regisseur van politie, om de
bodycam op afstand te activeren. De collega wordt hier achteraf over
gemformeerd.- In alle gevallen waarbij de live bodycam op afstand wordt geactiveerd,
wordt de betreffende collega hierover gemformeerd.

Met betrekking tot het remote beheer van de beelddata van de live-bodycam:

- Remote beheer vindt in principe alleen plaats indien de live bodycam niet
gebruikt wordt in een operationele situatie. Dus alleen in een "stand-by"
situatie.

- Alleen een als bodycam beheerder geoefend regisseur van politie mag het
remote beheer van de live bodycam uitvoeren.

- Voordat er met het remote beheer van de betreffende bodycam wordt
gestart wordt eerst gechecked of er beeldmateriaal op de bodycam zelf
aanwezig is. Mocht dit het geval zijn, dat wordt dat beeldmateriaal
veiliggesteld en gedurende maximaal 28 dagen bewaard3.- Nadat het eventueel aanwezige beeldmateriaal is veiliggesteld, kan het
remote beheer plaatsvinden.

- Voordat het remote beheer wordt afgesloten, wordt het geheugen van de
bodycam geformatteerd zodat deze weer gereed is voor gebruik.- Na afloop van het remote beheer wordt de bodycam weer in de "stand by"
modus terug gebracht, waarna de bodycam direct gereed is voor gebruik.

- In het geval dat een live bodycam een storing vertoond, kan op verzoek
van de betreffende collega, middels remote beheer, de bodycam weer
hersteld en "opgestart" worden.

1 Het protocol behoeft nog afstemming en wordt t.z.t. opgenomen in het deelprotocol crowd controle Oost
Nederland
2 Conform artikel 27 WOR, lid k en I heeft de OR instemmingsrecht bij de inzet van bodycams.
Het gaat hierbij er om de "regeling omtrent het verwerken alsmede bescherming van persoonsgegevens medewerkers" en
"regeling inzake voorzieningen gericht voor waameming van of controle op gedrag of prestaties van medewerkers"

3 In de toekomst zal het vastgesteld juridisch kader inzet Bodycams hier in leidend zijn
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