Gebruiksvoorwaarden surveillance camera's BE ASSEN
In Nederland is de bevoegdheid tot gebruik van de surveillancecamera ontleend aan
artikel 2 van de Politiewet.
Het gebruik van de surveillancecamera is mede hierdoor ook gebonden aan een
aantal strikte regels.
Zo mag de surveillancecamera alleen gebruikt worden in de zogenaamde "open
ruimte" of wel in de voor het publiek toegankelijk plaatsen.
■ De camera mag absoluut niet worden gebruikt voor stelselmatige observatie
zoals bedoeld in artikel 126 sv etc.
■ De camera wordt geactiveerd bij elk contact met het publiek en/of bij het ter
plaatse komen bij een incident. Het is dus niet de bedoeling dat de
bodycamera continue opneemt.
■ De camera mag niet in een woning worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van de hoofdbewoner. De toestemming van de hoofdbewoner
dient ook te worden vastgelegd dan wel opgenomen te zijn.
■ Het feitelijk starten van het gebruik van de camera wordt bij aankomst bij een
incident standaard aan de aanwezige betrokkenen (indien mogelijk)
medegedeeld.
■ Indien de opgenomen beelden kunnen leiden tot bewijsvoering,
waarheidsvinding of sfeerbeelden kunnen weergeven, zal de betreffende
verbalisant in de registratie en/of het Proces-verbaal dienen te vermelden dat
er video-opnames zijn gemaakt en dat deze zijn veiliggesteld bij de
Werkvoorbereid i ng.
■ Per incident mag er niets in de beelden veranderd worden. De gekozen
camera heeft niet de mogelijkheid om datum en tijd aan te passen.
De werkvoorbereiders mogen de relevante videobeelden bekijken en al dan
niet opslaan/wissen.
■ Het verkregen beeldmateriaal wordt aangemerkt als dienstmateriaal en het is
daarom dan ook absoluut verboden om dit verkregen beeldmateriaal voor
privedoeleinden te gebruiken of om dit beeldmateriaal op het internet te
plaatsten en te verspreiden. Uitzondering hiervoor is het uploaden van
beelden naar een speciaal daarvoor bestemde en beveiligde server. De
beelden zullen uitsluitend professioneel gebruikt worden. Schending van het
hierboven gestelde zal worden aangemerkt als "plichtsverzuim" of "schending
van het ambtsgeheim" bij overtreding hiervan zal e.e.a. conform strafrecht, of
interne regelgeving van Bureau Interne Zaken afgehandeld worden.

Juridisch Kader
Cameraregistratie vindt plaats in de openbare ruimte. De uitvoering van
surveillancecamera's behoeft geen specifieke, aparte juridische grondslag, anders dan dat
deze worden ingezet in het kader van artikel 2 politiewet. Wel is daarbij van belang dat
tenminste strikt is vastgelegd dat het om registratie van camerabeelden gaat
(camerabeveiliging, in principe zonder rechtstreeks uitkijken van beelden voor de
handhaving) en dat het duidelijk kenbaar is voor diegene die gefilmd wordt. De opslag van
de beelden en de verwerking ervan vallen onder de reikwijdte van de Wet Politiegegevens
(artikel 8).
Voor het gebruik van camera's voor stelselmatige observatie als bedoeld in artikel 126 Sv is
altijd nadrukkelijke toestemming benodigd van de Officier van Justitie. De camera's mogen
dan ook zonder deze toestemming nimmer gebruikt worden voor stelselmatige observatie
(wet BOB).
Camerabeelden kunnen zonder bezwaar, via de eigen waameming van de rechter ex art.
339 lid 1 aanhef en onder 1 van het Wetboek van Strafvordering, als bewijs in een strafzaak
worden gebruikt, mits in beginsel rechtmatig verkregen.

Protocol
Het beheer en de beveiliging van beelden is als volgt;
a. Beelden gemaakt met de bodycam worden niet opgeslagen, tenzij er een incident
heeft plaatsgevonden waarvan mag worden aangenomen dat de beelden een
meerwaarde kunnen bieden. In voornoemd geval besluit de Chef van Dienst of de
beelden opgeslagen mogen worden.. De beelden van de bodycam worden maximaal
72 uur bewaard. Beelden die (volgens dit protocol) gebruikt worden voor
(strafrechtelijk) onderzoek, worden binnen deze termijn veilig gesteld door de
aangewezen werkvoorbereiders. De beelden worden gebruikt indien er sprake is van
agressie en/of (verbaal) geweld gericht tegen politiemedewerkers of vemieling van
eigendommen van de politie Drenthe.
b. De betrokken politiemedewerker geeft zo spoedig mogelijk aan bij de chef van dienst
of sprake is geweest van een incident, agressie en/of (verbaal) geweld. Indien de
chef beslist de beelden te wordt dit verzorgd door de werkvoorbereider.
c. Wanneer er een incident is voorgevallen naar aanleiding waarvan een
geweldsrapportage wordt opgesteld, moeten de opgenomen beelden door de
surveillancecamera (binnen 72 uur) veilig worden gesteld;
d. Een medewerker moet opgenomen beelden van een incident veilig laten stellen
en langer laten bewaren door de Werkvoorbereiders als rekening wordt
gehouden met een klacht tegen de betreffende medewerker;
e. Bij een verwachte klacht wordt bij de registratie in BVH eveneens melding gemaakt
van een veiliggestelde video-opname;
f. Indien medewerkers fysiek en/of psychisch zelf niet meer in staat zijn hiertoe te
besluiten wordt het onder c, d en e. beschrevene overgenomen door de direct
leidinggevende (Chef van dienst) die vervolgens in het belang van de medewerkers
handelt;
g. Indien naar het oordeel van de betrokken politiemedewerker en de Chef van dienst
camerabeelden ondersteunende waarde hebben bij het opstellen van een procesverbaal, kan de Chef van dienst besluiten deze beelden veilig te stellen conform dit
protocol. De beelden dienen in dergelijke gevallen binnen 72 uur na opname te
worden veiliggesteld. In de registratie en/of het proces-verbaal wordt melding
gemaakt van veiliggestelde video-opnames;
h. Per incident mag er niet in de beelden geknipt worden of andere bewerkingen worden
aangebracht. Het gehele incident moet onbewerkt en aaneengesloten opgenomen
zijn, samenstelling van geknipte opgenomen fragmenten is niet bruikbaar.

i. De beveiliging is hierin voorzien dat de gebruikers de beelden niet kunnen wissen en
niet kunnen overzetten of aanpassen. Hiervoor dient de camera op een apparte PC
aangesloten te worden. Elke aanvraag tot opslag van videobeelden dient ook te
worden verstuurd naar de Postbus: DRN PB BE Assen Videoteam. Hierin dient te zijn
vermeld:
1) Camera-nummer
2) Datum
3) Tijdstip
4) Reden van opslag
5) BVH-nummer.
De gemaakte beelden worden opgeslagen op een externe computer. Deze computer is
voorzien van een wachtwoord. Ook deze is bekend bij de Werkvoorbereiders. De
computer is niet aangesloten op het politienetwerk en heeft geen intemetverbinding.
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