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1 Algemeen
1.1 Aanleiding
Diverse politiekorpsen in het binnen- en buitenland experimenteren of hebben geexperimenteerd met
het gebruik van bodycams. Naar aanleiding deze experimented de ingewonnen informatie met
betrekking tot het gebruik van bodycams door Britse politieagenten en de resultaten daarvan, kwam
men in de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond op het idee, om te onderzoeken of de zogenoemde
bodycam deel kan uitmaken van de standaarduitrusting van politiemedewerkers, dan wel een
toegevoegde waarde kan hebben voor de dagelijkse politiepraktijk.
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Naar aanleiding van de goede resultaten die de cameradragende politieagenten in Engeland hebben
behaald, werd een projectgroep samengesteld met de opdracht van het Hoofd van de Dienst
Executieve Ondersteuning (de heerpjj^HHH) en de proceseigenaar Directe Hulpverlening
(mevrouwHpm^) van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De projectgroep had de opdracht
om een regeling voor een pilot te ontwikkelen met betrekking tot de inzet en het gebruik van de
bodycam. Het betreft een pilot in twee diensten en 8 districten, die na 12 maanden zal worden
geivalueerd.
De Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond zet de bodycam primair in als middel in het kader van het
terugdringen van geweld tegen politieambtenaren (gezagsdragers), alsmede het registreren van dit
geweld. Daamaast kunnen de beelden voor meerdere doeleinden worden gebruikt, onder andere in
het kader van de opsporing, reflectie op eigen gedrag van ambtenaren, etcetera (zie paragraaf 1.4).
1.2 Geweld tegen politieambtenaren
Bedreigingen, agressie en geweld tegen (politie)ambtenaren zijn aan de orde van dag. Om inzicht te
krijgen in de grootte van het probleem in de regio Rotterdam-Rijnmond is begin 2007 een regionale
enquete gehouden onder eigen personeel over Geweld tegen politieambtenaren (GTPA) in 20061.
Resultaten enquete 2006
De respons op deze enquete was hoog en wordt als representatief beschouwd. Opvallende en vaak
ook schokkende conclusies uit de enquete zijn:
• 52,8 % van de respondenten is in 2006 geconfronteerd met enige vorm van werkgerelateerd
geweld.
Van deze groep heeft 96 % te maken gehad met verbaal geweld en 75 % met fysiek geweld.
14 % van de gevallen met fysiek geweld betrof (deels) buiten diensttijd.
In 10 % van de gevallen raakte het fysieke geweld tevens de gezins- of thuissituatie.
20% van de gevallen van verbaal geweld betrof (deels) buiten diensttijd.
In 14 % van de gevallen raakte het verbale geweld tevens de gezins- of thuissituatie.

1 Geweld is in deze enqueue als volgt gedefinieerd: "Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of niacin, dan wel het
dreigen ermee, gericht tegen een politiemedewerker, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met werkzaamheden voor de
politie, hetgeen resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een onaangenaam gevoel materiele schade, letsel, de dood of psychische
schade."
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Begin 2008 zijn de cijfers omtrent GTPA uit 2007 gegenereerd:
• Aangiften: in bijlage 1 staan cijfers van gevallen waarin medewerkers aangifte hebben gedaan
van GTPA (bron Xpol). In totaal betreft dit 483 aangiften.
• Geweldsprotocol: in 2007 is 150 maal gebruik gemaakt van het geweldsprotocol
(rechtsbijstand).
De cijfers liegen er dus niet om. Uit een artikel van de nieuwssite Mirror.co.uk blijkt, dat het gebruik van
bodycams door politieagenten in Engeland het aantal gevallen van asociaal gedrag op straat flink heeft
teruggedrongen. Uit cijfers van de politie van de Britse regions Cornwall en Devon blijkt, dat het aantal
arrestaties voor asociaal gedrag is verhoogd met 85%. Het aantal geweldsmisdrijven is met 8%
afgenomen. Volgens de superintendent Morris Watts van de politie van Devon/Cornwall geven de
cijfers de positieve effecten aan van het gebruik van de bodycams betreffende het terugbrengen van
geweldsdelicten. Tevens worden de camera's gebruikt om een groot aantal overtredingen vast te
leggen en kunnen de beelden gebruikt worden als bewijsmateriaal. Mensen zijn ervan bewust dat ze
worden gefilmd.
Uit vorenstaande cijfers blijkt dat ook de politie in de regio Rotterdam-Rijnmond, met tegen haar
gericht asociaal gedrag, vaak uitmondend in geweld, wordt geconfronteerd. Getalsmatig, maar niet
wetenschappelijk onderbouwd, lijkt dit gedrag alleen maar een toe te nemen.
1.3 Gebruik van de bodycams
Het gebruik van de camera's kan gebaseerd worden op art. 2 van de Politiewet, zolang er geen sprake
is van stelselmatige observatie. Bij de daadwerkelijk inzet geldt het noodzakelijkheidscriterium,
hetgeen er op neer komt dat moet worden aangetoond dat de inzet van de camera in het concrete
geval noodzakelijk is en er niet met een minder ingrijpend middel kan worden volstaan. De feiten en
omstandigheden die de gebruiker ertoe hebben gebracht om de camera daadwerkelijk in te schakelen,
worden gerelateerd in een proces-verbaal van bevindingen c.q. proces-verbaal van aanhouding. De
keuze om een camera in te zetten wordt primair gemaakt door de leiding van het politiekorps. Er is niet
gekozen voor permanente opname. Het moment waarop de camera gebruikt wordt (bij escalatie c.q.
dreigende escalatie), is voorbehouden aan de individuele politiefunctionaris die ermee is uitgerust,
waarbij hij rekening houdt met het gestelde beleid en de gestelde procedure.
Als de betreffende politiefunctionaris in het kader van de openbare orde handhaving wordt
geconfronteerd met strafbare feiten die hij waameemt - terwijl zijn camera draait - dan kan hij de
beelden gebruiken bij het opmaken van zijn proces-verbaal. Hierbij kan worden gedacht aan
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bijvoorbeeld een melding van een openlijke geweldpleging. In dat geval is hetzelfde kader (Politiewet
en noodzakelijkheidscriterium) van toepassing. In een dergelijk geval kan ook worden gedacht aan het
weergeven van de beelden ter terechtzitting om de sfeer over te brengen. Waar dan wel rekening mee
moet worden gehouden is dat bij weergave ter terechtzitting derden - die geen betrokkenheid hebben
met de gepleegde en ter zitting getoond strafbare feiten - moeten kunnen rekenen op bescherming van
hun privacy. Dit houdt in dat gezichten en andere bijzondere kenmerken van deze derden
onherkenbaar gemaakt moeten worden
De bodycam wordt gebruikt om onderstaande doelstellingen te verwezenlijken. Het gebruik van de
bodycam zoals beschreven kan worden aangemerkt als de verwerking van politiegegevens, die
bestemd zijn om in een bestand te worden opgenomen.
De bepalingen van de Wet Politiegegevens en het Besluit Politiegegevens zijn zomede van toepassing
1.4 Doelstelling
De primaire doelstelling van het gebruik van de bodycam luidt als volgt:
Het gebruiken van een hulpmiddel bij de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet t.b.v.:
1. het terugdringen van geweld tegen politie, alsmede het registreren van geweld tegen de politie;
2. het registreren van strafbare feiten, alsmede het registreren en identificeren van verdachte(n);
3. het gebruik van de opgenomen beelden als ondersteunend bewijsmateriaal in strafzaken;
4. het registreren van verstoringen van de openbare orde.
5. het bevorderen van het veiligheidsgevoel van politieambtenaren;
Daamaast kunnen de bodycam worden gebruikt als hulpmiddel t.b.v.:
het bevorderen van eenjuiste bejegening burger versus poMeambtenaar en andersom;
de behandeling van klachten tegen politieambtenaren;
de confrontatie van betrokkenen met hun gedrag;
- ondersteuning bij het opnemen van een plaats delict of ongeval.
Om regels, procedures en handleidingen te geven, welke in acht moeten worden genomen, bij het
gebruik van dit camerasysteem is dit "Handboek Bodycam" opgesteld.
De gebruiker van de bodycam dient zich te houden aan het gestelde in dit handboek en de daaruit
voortvloeiende gebruikersinstructie.
Indien zich een situatie voordoet waarin dit handboek niet voorziet, dient contact opgenomen te worden
met de regionale projectleider van het project bodycam. Voor de duur van de pilot is dit de heer—
persoons fjggH, Hoofd Directe Hulpverlening District Rotterdam-West fljHBi)- In geval van diens
gegevens afwezigheid neemt de heer , Procesondersteuner Directe Hulpverlening, zijn honours waar.
Het genoemde proceshoofd is tijdens de pilot eindverantwoordelijk voor de juiste uitvoering en beslist
uiteindelijk over niet in dit handboek voorziene zaken.
1.5 Wijze van gebruik.
Het gebruik van de bodycam vindt niet permanent en niet stelselmatig plaats. De bodycam wordt
geactiveerd op basis van de inschatting of verwachting van de gebruiker dat er zich een situatie
voordoet of gaat voordoen, zoals vermeld onder '1.3 en 1.4 Gebmik van de bodycam en
doelstellingen". Bij de start van de opnamen maakt de politiemedewerker met luide stem of andere niet
mis te verstane wijze kenbaar dat er wordt gefilmd. Dit kenbaarheidvereiste blijft slechts achterwege,
wanneer de omstandigheden dit niet toelaten. De burger wordt in dit geval, zo mogelijk, achteraf op de
hoogte gebracht van het feit dat er video-opnamen zijn gemaakt (beeld en geluid).
Tijdens de pilotperiode worden deze camera's gebruikt door diverse eenheden en diensten van de
Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond.
1.6 Begripsbepalingen.
In dit handboek worden verstaan onder:
• Beheerder: de korpschef van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, daartoe gemandateerd door
de Korpsbeheerder, ingevolge artikel 4 van het "Mandaatbesluit privacywetgeving Regiopolitie
Rotterdam-Rijnmond, of de door hem aangestelde districtschef, of de door hem aangestelde
proceshoofd of de door hem aangestelde coordinator. Belast met de dagelijkse leiding over het
gebruik van de bodycam en het gegevensbeheer is eveneens het proceshoofd of de door hem
aangestelde coordinator.
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• Coordinator: de districtelijke coordinator c.q. polftieambtenaar die belast is met de coordinatie, de
uitgifte van de bodycam en het beheer van de beelden die met de bodycam zijn gemaakt, die
daartoe door een proceshoofd van het desbetreffende district is aangewezen. De coordinator
draagt tevens de verantwoording voor dit proces.
• Camerasysteem: alle componenten die nodig zijn voor de opname van beelden middels een
bodycam, zoals: camera, registratieapparatuur, bekabeling, accu, enz.
• Cameratoezicht: de afdeling ingericht voor permanent cameratoezicht.
• Logboek: register in het district waarin voor het gebruik van de bodycam relevante zaken worden
aangetekend;

2 Procedures met betrekking tot gebruik camerasysteem.
2.1 Aangewezen personeel
Verantwoordelijk voor het camerasysteem zijn de politiefunctionarissen (coordinatoren) aangewezen
door het proceshoofd van het deelnemende district of dienst in de regio Rotterdam-Rijnmond.
2.2 Gebruikersinstructie
Regels betreffende de opslag, onderhoud, uitgifte, controle en gebruik door aangewezen personeel zijn
opgenomen in een gebruikersinstructie
2.3 Zichtbaarheid en communicatie
Naast het kenbaarheidsvereiste is het voor de burger, middels een knipperend rood lampje, zichtbaar
dat er wordt gefilmd.
Voorafgaand aan de pilot bodycam, wordt gestart met een communicatie-offensief in de media,
teneinde de burger te wijzen op het feit dat de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond de bodycams in
gebruik heeft genomen. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld door de afdeling communicatie
van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Er wordt zoveel mogelijk getracht om een gezamenlijk
communicatie-offensief met het OM te voeren (gezamenlijk communicatieplan).
2.4 Logboek
In een logboek worden gegevens bijgehouden betreffende uitgifte, inname en controle van het
camerasysteem, alsmede opslag, overdracht en vemietiging van opgenomen beelden.

3 Opgenomen beelden.
3.1 Opslaan beelden
Terstond na beeindiging van de surveillance waarbij het gebruik van de bodycam plaatsvond, worden
de opgenomen beelden bedoeld voor opsporingsdoeleinden op een beelddrager gebrand door de
afdeling cameratoezicht en beschikbaar gesteld aan het proces opsporing. De beelddrager
(geheugenkaart) wordt in persoon afgegeven bij de afdeling Cameratoezicht van de Regiopolitie
Rotterdam-Rijnmond. De opgeslagen beelden die gebruikt worden ter ondersteuning van de
bewijsvoering bij verstoring van de openbare orde of bij constatering van gepleegde strafbare feiten,
danwel gemaakt warden op een plaats delict of ongeval, worden ter beschikking gesteld aan de
opsporingsambtenaren, belast met het onderzoek.
De opslag vindt plaats door de districtelijke coordinator. Beelden die niet voor opsporingsdoeleinden
worden gebruikt, worden door de districtelijke coordinator naar een map G:\Schijf van het eigen district
gekopieerd, waartoe alleen de coordinator en diens aangewezen vervanger zijn gemachtigd. Deze
beelden worden binnen de gestelde bewaartermijnen vernietigd. Hiervan wordt een proces-verbaal van
vemietiging opgemaakt. De bestandsnaam van opslagen beelden bestaat uit het xpolnummer, de
opnamedatum en een depersnummer van de gebruiker.
3.2 "Branden" beelden
Opgeslagen beelden die gebruikt worden in een strafrechterlijk onderzoek worden "gebrand" op een
CD / DVD conform de procedure, zoals vastgesteld in het "Procedurehandboek Cameratoezicht van
de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond". Branden van beelden vindt alleen plaats door daartoe
aangewezen en opgeleide politiefunctionarissen.
Handboek Bodycam Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond
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3.3 Bewaartijd beelden
De in het "gesloten" computersysteem opgeslagen beelden, die niet worden gebruikt ter ondersteuning
van de bewijsvoering bij verstoring van de openbare orde of bij constatering van gepleegde strafbare
feiten, danwel gemaakt warden op een plaats delict of ongeval, worden vernietigd. Hiervoor geldt een
termijn van maximaal achtentwintig (28) dagen. De coordinator of diens aangewezen vervanger is
verplicht om deze termijn in acht te nemen en hierover te rapporteren in het logboek. Zij zijn
verantwoordelijk voor het monitoren van het proces en bewaartermijnen.
3.4 Verstrekking of image beelden
Verstrekking of inzage van de opgenomen beelden vindt slechts plaats conform de in de Wet- en het
Besluit Politiegegevens beschreven procedure en na schriftelijke toestemming van de beheerder.
De rechten van de geregistreerden worden gewaarborgd conform het gestelde in paragraaf 4 (Rechten
van de betrokkene), de artikelen 25 t/m 31 van de Wet Politiegegevens.
Inzage van de beelden door de gebruiker die het beeldmateriaal heeft opgenomen, vindt alleen plaats
in het bijzijn van de districtelijke coordinator. Inzage vindt slechts plaats nadat de processen-verbaal
van bevindingen en aanhouding zijn opgemaakt. Het proces-verbaal wordt dus niet aan de hand van
camerabeelden opgemaakt. Uiteraard is het opmaken van een aanvullend proces-verbaal van
bevindingen mogelijk, als er verschillen zijn tussen de eigen waameming van de gebruiker en de
camerabeelden.
3.5 Gebruik beelden ter confrontatie
Opgenomen beelden kunnen ter plaatse worden gebruikt voor confrontatie van de betrokkene met zijn
gedrag. Eveneens kunnen opgenomen en opgeslagen beelden worden gebruikt voor confrontatie van
de verdachte met zijn handelen of nalaten.
3.6 Verantwoordelijkheid
De politiefunctionarissen belast met de uitvoering van het gestelde in dit handboek en de Officier van
Justitie tijdens het onderzoek zijn verantwoordelijk voor misbruik of inbreuk op de privacy na ontvangst
van de opgenomen beelden.
De verantwoordelijkheid voor de geheugenkaart(en) wordt middels een getekende geleidelijst
overgedragen.

Service en onderhoud

persoons
gegevens

4.1 Periodieke controle en reparatie
De bodycams worden voor iedere uitgifte getest door de districtelijke coordinator of de chef van dienst
die de camera uitgeeft. Als een camera defect is wordt contact op genomen met de heer;,Ml—
en/of de heer SHHBi Z'J zu,len ervoor zorgdragen dat het camerasysteem ter reparatie wordt
aangeboden aan ECS Control Systems in Nieuwkoop.

5 Evaluatie van de pilot
5.1 Evaluatiemomenten en criteria
De voortgang van de pilot en het effect van de bodycam zal op vooraf bepaalde momenten worden
geevalueerd met de projectgroep, de districtscoordinatoren en het Openbaar Ministerie. In de
beginfase zal de pilot maandelijks worden geevalueerd (ongeveer een kwartaal). Daama zal de pilot
tweemaandelijks worden geevalueerd. De evaluatie vindt plaats aan de hand van vooraf vastgestelde
meetbare criteria.
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6 Verlies beelddrager en/of camerasysteem
6.1 Verlies beelddrager (geheugenkaart)
Het projectteam gaat er vanuit dat iedere gebruiker zeer zorgvuldig omgaat met het verstrekte
materiaal en de gemaakte beelden. Een geheugenkaart kan privacygevoelig materiaal bevatten.
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Bij verlies van een geheugenkaart wordt de districtelijke coordinator zo spoedig mogelijk in kennis
gesteld. De coordinator stelt de heer ■■■■■ en/of de heer ■■■■■■ hiervan zo spoedig
mogelijk in kennis. Op basis van de inhoud van de geheugenkaart wordt een risico-inschatting
gemaakt en wordt de Korpsleiding in kennis gesteld van het verlies van het beeldmateriaal.
Er wordt nog nagegaan waar het protocol aan moet voldoen.

6.2 Verlies van het camerasysteem
Zie 6.1

7 Slotbepaling.
7.1 Naam
Dit handboek kan worden aangehaald als: "Handboek Bodycam".
7.2 Inwerkingtreding
Dit handboek treedt in working op 1 maart 2009
Aldus vastgesteld door de korpschef van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond.
De heer A.J. Meiboom

Bijlage: 1. Gebruikersinstructie Bodycam
2. Juridische kanttekeningen bij pilot Bodycam
3. Geleidelijst Bodycam
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