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POLITIE

Korte uitwerking inzet van bodycams in de eenheid Oost-Nederland.
1: Evenementen:
Doelstelling: ondersteuning incidenten - openbare orde.
Tijdens evenementen worden de bodycams ingezet, nadat een besluit is genomen in bijv. het SGBO of
door het team.
Er wordt, indien nodig, overleg gepleegd met de lokale driehoek en afgestemd dat de bodycams worden
ingezet.
De beelden worden in de cameraruimte door een regisseur bekeken en indien nodig doorgeschakeld naar
deGMK
2: Hondenaeleiders:
Doelstelling: ondersteuning i.v.m. solosuveillance
In mei 2015 is een proef gestart om de hondengeleiders standaard uit te rusten met een bodycam tijdens
de dienst. Reden is de solo-surveillance en vastleggen van beelden tijdens een incident.
Er zijn twee systemen beschikbaar gesteld. Deze proef duurt tot half juli 2015.
3: Voetbalwedstri iden:
Doelstelling: mobiliteit, openbare orde en vastleggen doelgroepen
Bij risicowedstrijden worden meerdere bodycams ingezet. Zowel voor mobiliteit als vastleggen
supporters-doelgroepen worden de camera's ingezet.
4: Forensische opsporing:
Doelstelling: voorkomen van meerdere mensen op de PD.
Begin 2015 is een bodycam als proef beschikbaar gesteld voor de afdeling FO. De vraag kwam vanuit
deze afdeling. Bij een PD komen meerdere mensen en met een camera wordt voorkomen dat onnodig
veel mensen op of in de nabijheid van de PD komen. Beelden worden vanuit de mobiele unit bekeken
door de verantwoordelijke mensen.
Er wordt dan wel van het eigen WiFi-netwerk gebruik gemaakt. Dit om te voorkomen dat deze beelden
worden gestreamd en op een server terecht komen.
5: Ad-hoc situaties:
Doelstelling: divers.
Voorbeeld: het SGBO Market Garden waarbij een colonne oude voertuigen (keep them Rolling) van
Venlo naar Nijmegen reed en werd begeleid door meerdere motorrijders. Door ons werd een motorrijder
aan de kop en een motorrijder aan het einde van de colonne uitgerust met een live bodycam. Hierdoor
had de HMOB permanent zicht op de drukte langs de stoet maar ook de locatie van de gehele colonne.
Hiermee werd onnodig veel portofoonverkeer voorkomen.
In het jaar 2014 werden er

Een korte opsommina van het proces van beheer en gebruik:
• Uitvraag wordt gedaan door de collega - na toestemming door de leidinggevend (dit i.v.m.
afstemming driehoek)
• Uitvraag komt binnen bij cameratoezicht;
• In overleg wordt inzet in gepland. Aantal wordt in een lijst verwerkt;
• Indien het live-systemen zijn wordt er een gebruikersnaam en wachtwoord uitgegeven i.v.m.
online meekijken door de regie cameratoezicht / GMK;
• Na gebruik worden de systemen weer ingeleverd;
• Data wordt, in overleg, 28 dagen opgeslagen op een server in de RTR. Deze valt onder de Wet
Politiegegevens (WPG);
• Op verzoek worden de beelden op een beelddrager gezet voor de desbetreffende collega;
• Vooraf wordt er een verzoek tot veilig stellen beelden ingediend via Intranet;
• Beelden opgeslagen op de bodycam zelf worden gewist en het systeem wordt geformatteerd;
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• Systeem is weer beschikbaar voor een volgende inzet;
• Systemen liggen altijd aan de oplader en zijn direct klaar voor gebruik.
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