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PROTOCOL SURVEILLANCECAMERA'S BIKEPATROL

POLITIE BASISTEAMS ENN

Inleidinq

Vanaf 1 juli 2012 zullen de bikers van de BikePatrol in de Basisteams van Eenheid
Noord Nederland fasegewijs de beschikking hebben over een helmcamera. Het
gebruik van de camerasets - en het beheer van de opgenomen beelden is aan
wettelijke richtlijnen gebonden.

De gebruikers van de helmcamera's worden aangewezen, geregistreerd en worden
nader gemstrueerd via de Taakaccenthouder van de betreffende BikePatrol.

Eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik van de camera's- en het op juiste wijze
hanteren van het protocol is de portefeuillehouder van de BikePatrol op het
Basisteam.
Deze wordt benoemd als Beheerder in dit Protocol. De Beheerder kan de
Taakaccenthouder BikePatrol op het Basisteam schriftelijk mandaat geven voor het
uitvoeren van taken- en werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de
opgenomen beelden zoals omschreven in dit Protocol.

Juridisch Kader

Cameraregistratie vindt plaats in de openbare ruimte.
Inzet - en gebruik van de surveillancecamera's binnen de BikePatrol van de
basisteams in de ENN behoeft derhalve geen specifieke, aparte juridische grondslag,
anders dan dat zij 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 en dat het duidelijk kenbaar is voor diegene die gefilmd wordt.

De mobiele camera's worden primair ingezet op de teams ten behoeve van
bewijsvoering, waarheidsvinding, sfeerbeelden en het in kaart brengen van groepen.
Daarnaast heeft het gebruik een preventieve werking.

De opslag van de beelden en de verwerking ervan vallen onder de reikwijdte van de
Wet Politiegegevens (artikel 8/9).
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 binnen de werking van dit protocol mogen dan ook zonder deze
toestemming nimmer gebruikt worden voor stelselmatige observatie (wet BOB).
Gelet op de bovenstaande juridische basis, mogen surveillancecamera's uitsluitend
gebruikt worden in de openbare ruimte, oftewel in voor het publiek toegankelijke
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plaatsen. Camera's worden dan ook niet gebruikt in woningen, tenzij daar
uitdrukkelijke (mondelinge) toestemming voor wordt gegeven door de hoofdbewoner.
Deze toestemming dient te zijn vastgelegd en/of opgenomen. Indien deze
toestemming niet wordt gegeven, dienen de camera's uitgeschakeld te worden.

Heimelijk filmen mag slechts als met redenen aangegeven kan worden dat met
openlijk filmen het doel niet bereikt kan worden. Dit moet ook op dusdanige wijze
kenbaar gemaakt worden in het proces-verbaal.

Camerabeelden kunnen zonder bezwaar, via de eigen waarneming van de rechter ex
art. 339 lid 1 aanhef en onder 1 Sv., als bewijs in een strafzaak worden gebruikt, mits
in beginsel rechtmatig verkregen.

Het gebruik van camera's die in werking zijn dient voor iedereen kenbaar te zijn door
het dragen van een opvallend gekleurde armband met opschrift waaruit blijkt dat een
camera wordt gebruikt door de betreffende biker. Als alterntatief kan de biker die
geen armband draagt deze informatie mondeling meedelen zodra binnen de
persoonlijke ruimte van een - of meer personen wordt gefilmd (ongeveer twee meter)

Bij het gebruik van opgenomen beelden ten behoeve van het strafproces wordt in het
proces-verbaal door de Gebruiker vermeld dat relevante beelden zijn opgenomen
met behulp van een helmcamera door een aangewezen- en gemstrueerde Gebruiker
Helmcamera.

Beheer- en beveiliging

Het beheer en de beveiliging van beelden is als volgt;

•

•

Voordat de ZepCam helmcamera wordt gebruikt tijdens de surveillance volgt
de Gebruiker de inlogprocedure zodat deze wordt vastgelegd als degene die
de helmcamera draagt.

De camera die gebruikt wordt door de Gebruiker helmcamera wordt
geactiveerd voor opname zodra de start-toetst wordt bediend.

Beeindiging van de opname vindt plaats door bediening van de stop-toets.

Het starten- en beeindigen van een opname valt onder de tactische- en
juridische verantwoordelijkheid van de Gebruiker helmcamera.

Beelden die (volgens dit protocol) gebruikt worden voor (strafrechtelijk)
onderzoek, worden binnen deze termijn van 72 uur veilig gesteld. De beelden
worden gebruikt indien er sprake is van agressie en/of (verbaal) geweld
gericht tegen politiemedewerkers; Daarnaast kunnen beelden gebruikt worden
voor strafrechtelijk onderzoek bij registratie van andere strafbare feiten op
heterdaad geconstateerd.
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Uitsluitend de aangewezen Beheerder is geautoriseerd voor toegang tot de
opgenomen beelden op de camera-unit. De Beheerder kan deze
bevoegdheid schriftelijk mandateren aan de Taakaccenthouder BikePatrol op
het team.

In een geval waarbij het Geweldsprotocol van toepassing is naar aanleiding
van een incident waarbij opnames zijn gemaakt met behulp van de
helmcamera wordt dit door de Gebruiker gemeld aan de dienstdoende OvD/
HovJ en vastgelegd in BVH.

Wanneer er een incident is voorgevallen naar aanleiding waarvan een
geweldsrapportage wordt opgesteld, moeten de opgenomen beelden door de
helmcamera (binnen 72 uur) veilig worden gesteld;

Een medewerker kan opgenomen beelden van een incident veilig laten stellen
en langer laten bewaren door de Beheerder of de daartoe gemandateerde
Taakaccenthouder BikePatrol, als rekening wordt gehouden met een klacht
tegen de betreffende medewerker;

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.

Door de politie opgenomen beeldmateriaal wordt in de vorm van een cd-
(rom)/dvd opgeslagen bij het te archiveren proces-verbaal
Alleen na overleg met de Officier van Justitie worden kopieen meegezonden
met het proces-verbaal.

Opgenomen beeldmateriaal wordt maximaal 28 dagen bewaard, tenzij dit
materiaal betreft dat wordt gebruikt voor (ondersteunend) bewijs in het
strafproces. Dit beeldmateriaal wordt ter beschikking gesteld van het OM.

Van de 28 dagen termijn kan worden afgeweken door de Beheerder in
samenspraak met de chef Basisteam.

Het verkregen beeldmateriaal wordt aangemerkt als dienstmateriaal en wordt
daarom nimmer voor privedoeleinden gebruikt, noch worden beelden op
internet geplaatst en/of verspreid op het politie-intranet. Overtrading van deze
bepaling door politiefunctionarissen zal worden aangemerkt als
plichtsverzuim" of "schending van het ambtsgeheim" en conform strafrecht of
interne regelgeving afgehandeld worden door het BIV of Rijksrecherche.
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Gebruik

Binnen de BikePatrol van het Basisteam is de biker die is aangewezen, ge'mstrueerd
en geregistreerd bevoegd tot het gebruik van de helmcamera.
De Gebruiker legt tijdens de inlogprocedure de unieke Gebruiker-gegevens vast en
draagt zorg ervoor dat de helmcamera vanaf dat moment niet door anderen wordt
gedragen.

De Gebruiker wordt binnen de inlogprocedure ZepCam helmcamera omschreven als
"user".

De Beheerder wordt binnen de inlogprocedure ZepCam helmcamera omschreven als
"super-user".

Voor software updates en het algemene beheer van de regionale Gebruikers en
Beheerders is de regionaal coordinator BikePatrol als "administrator"
verantwoordelijk.

FJW 2512 Protocol Helmcamera's


