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> Betreft uitwerking van bespreekpunten 1ste sessie.

• Doel(binding):
Primair: het beschermen van de medewerkers en eigendommen t.b.v. het kunnen uitvoeren
van de politietaak zoals die voortvloeit uit artikel 2 van de politiewet 1993.
Secundair: het m.b.v. camera's doen van extra waamemingen t.b.v. de politietaak, de
professionalisering van de medewerkers en de objectieve behandeling van klachten door
burgers.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is behoefte aan een duidelijk kader waarbinnen
het werken met mobiele cameratoepassingen wordt geregeld. Hierna wordt in deze
gesproken over een protocol.

Doelgroep:
Leidinggevende: voorzien in een protocol (onderdeel van deze oplevering).
Diender: voorzien van een werkinstructie. De laatste is korpsspecifiek en blijft een
verantwoordelijkheid van het korps om a.d.h.v. het protocol invulling aan te geven.

Onderscheid maken tussen de toepassing van de Body Worn Camera (BWC) en de camera
op de voertuigen.

BWC
Hierbij is alleen uitgegaan van de stand-alone voorziening. De experimentele fase van de
BWC met live verbinding met de MK is nog slechts zeer beperkt beproefd, er is hier om die
reden dan ook nog niet veel over te zeggen. Aandachtspunten bij die toepassing zijn in het
bijzonder de impact op de medewerker en het proces van informatieverwerking. Blijft hier
verder buiten beschouwing.
Toepassing van de stand-alone BWC is vanwege de herkenbaarheid alleen toegestaan bij
herkenbare politiefunctionarissen (vloeit voort uit de doelstelling).

Wel of niet continu opnemen:
Het heeft de voorkeur het activeren van de camera per situatie te beoordelen. Hieruit vloeit
voort dat de diender zelf besluit (o.b.v. eigen professionaliteit) over de daadwerkelijke
activering, een bewuste activering binnen de discretionaire ruimte van de agent. Hiermee
wordt borging gegeven aan het noodzakelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel.
Tevens kan dit rekenen op een breder draagvlak bij de collega's omdat de impact van het
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• werken met een camera beperkt blijft en vooral het dienen van de eigen veiligheid voorop
staat. Verder is ook het maatschappelijk draagvlak op deze wijze beter geborgd en mag
worden verwacht de het CBP hier zijn toestemming aan zal verlenen.
Voor continu opnemen pleit uiteraard het voordeel dat in zo'n geval geen incident wordt
gemist doordat in het heetst van de strijd wordt vergeten de camera te activeren. Dit weegt
echter onvoldoende op tegen de nadelen rond de proportionaliteit, impact op de medewerkers
en het draagvlak in de maatschappij. Dit risico kan deels worden ondervangen door de
collega's er goed op te wijzen dat deze camera er is voor hun eigen veiligheid.

Intermezzo:
Met het oog op technische ontwikkelingen kan nog gesproken worden over het onderscheid
tussen continu "aanstaan" en continu "opnemen". In principe kan een camera nu continu
aanstaan en het geregistreerde beeld continu overschrijven. Pas na activering van de
opname functie wordt het beeld veiliggesteld. Het voordeel is dat in zo'n geval ook een
standaard aantal minuten voorde opname activering kan worden opgeslagen. Daarmee kan
een beter beeld worden gekregen van de aanleiding en wordt een nadeel ondervangen dat de
camera bij niet continu aanstaan eventueel te laat wordt geactiveerd waardoor niet het hele
incident en vooral ook de aanleiding niet is vastgelegd.

Melden:
Het gebruik van de camera wordt in alle gevallen aan het publiek kenbaar gemaakt voor zover
de omstandigheden het toelaten. Naast zichtbare meldingen (bijv. stickers) gaat het ook over
een mondelinge melding. Daarmee wordt het kenbaarheidsvereiste geborgd. Bovendien
wordt hiermee gebruik gemaakt van de preventieve werking die uitgaat van deze melding.

Inzet binnen het publieke en private domein:
In principe wordt de BWC alleen ingezet in het publieke domein. Inzet in het private domein
kan alleen na uitdrukkelijke toestemming van de hoofdbewoner c.q. eigenaar.
Echter, het uitgangspunt bij de inzet van de BWC is dat deze alleen wordt toegepast wanneer
een incident kan escaleren of escaleert (dit ter beoordeling van de diender). Daarbij staat
centraal de bescherming van medewerkers en eigendommen (primaire doel). Om die reden
wordt bij een dergelijke inzet van de BWC geen toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar
verlangd.
Wanneer de camera echter wordt ingezet t.b.v. het doen van extra waamemingen uit hoofde
van haar politietaak (secundaire doel), dan speelt dit onderscheid wel. In het private domein
moet dan nadrukkelijk wel rekening worden gehouden met de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van burgers en de terzake geldende regelingen in bijvoorbeeld het
WvS.
Bovenstaande is nog een extra pleidooi om de camera alleen bewust te laten activeren door
de agent.

Veiligstellen. bewerken en bewaren/vemietiaen:
De geregistreerde beelden moeten op een zorgvuldige wijze worden verwerkt binnen het
back-office proces (juistheid, volledigheid en beveiliging).
Veiligstellen:
T.b.v. het eerste veiligstellen van de beelden dient een verantwoordelijkheid te worden
benoemd die aan een functionaris wordt toegekend.
1. vaststellen of de registratie wel of niet relevante informatie bevat:

a. niet relevant: in eerste instantie is er in dat geval geen koppeling met een PV en
• wordt het materiaal voor een beperkte periode opgeslagen ('bezinningsperiode').
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> Na afloop hiervan wordt het materiaal vernietigd. Wordt er binnen de
'bezinningsperiode' alsnog een reden gevonden om het materiaal veilig te stellen
dan wordt proces gestart en wordt een PV aangemaakt;

b. wel relevant: veiligstellen van de bron en opmaken PV;
2. Veiligstellen van relevante registratie: vraag is of dat in dat geval de hele registratie van

de dienst moet worden veiliggesteld of dat kan worden volstaan met het deel van de
registratie waar de camera werd geactiveerd tot het moment dat de camera werd
gedeactiveerd. De vraag is verder wanneer het materiaal als authentiek kan worden
beschouwd en wanneer het materiaal als wettig en overtuigend kan worden
geclassificeerd. Echter, vanuit het oogpunt van subsidiariteit en proportionaliteit moet het
veiligstellen beperkt blijven tot de relevante beelden.

3. Voor het opstellen van het PV zijn er 3 scenario's:
a. Opstellen PV zonder dat de registratie wordt bekeken (puur op grond van de

eigen waarneming). Registratie wordt als ondersteunend bewijs toegevoegd;
b. Eerst PV opstellen zonder dat de registratie is bekeken en nadat de registratie is

bekeken een aanvullend PV opstellen. Registratie wordt als ondersteunend
bewijs toegevoegd;

c. Het PV wordt opgesteld nadat de registratie ik bekeken. De registratie is het
bewijs.

Vraag voorleggen aan OM.

BewarenA/emietigen:
De kernvraag is hier wat een noodzakelijke termijn is, waarbinnen kan worden bepaald of de
registratie informatie bevat die noodzakelijk is voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak.
Daarbij dient deze noodzaak te worden afgewogen tegen de gemaakte inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer. Ook als in eerste instantie niet duidelijk is dat de registratie
relevante gegevens bevat kan deze dat alsnog worden indien tijdens deze eerste periode
incidenten bekend worden waarvoor deze registratie alsnog benut kan worden. Anderzijds is
beperkte opslag ('select before you collect') om meerdere redenen relevant: extra belasting
van de organisatie als gevolg van WOB verzoeken en kennisnemingsverzoeken, druk op de
collega's en de noodzakelijk te maken kosten (opslag en beheer). Omwille van praktische
uitvoerbaarheid en analoog aan de recente discussie random ANPR wordt voorgesteld de
registratie in beginsel voor maximaal 10 dagen te bewaren. Binnen deze termijn wordt
bepaald of de registratie relevante informatie bevat en verder moet worden verwerkt. Na
afloop van deze termijn worden de gegevens vernietigd.

Bewerken:
Uitgangspunt is dat de bron informatie te alien tijde in tact blijft. Bij de bewerking wordt
gebruik gemaakt van digitale kopieen en/of wordt er metadata toegekend die als afzonderlijk
bestand aan de bron wordt gekoppeld. De registratie is een (gevoelig, art. 5 WPG)
politiegegeven in de zin van de WPG en kan beschikbaar worden gesteld voor de
opsporing/vervolging. Conform de WPG gelden de hierin genoemde bewaartermijnen van art.
8 van de WPG.

Camera op het voertuig
Camera's op de voertuigen in alle gevallen voorzien van een live verbinding met de MK.
Vanwege het kenbaarheidsprincipe worden deze alleen gebruikt bij voertuigen die als
politievoertuig zijn te herkennen (op grond van de doelstelling).
Hierna zijn niet alle onder de BWC genoemde aspecten opnieuw uitgewerkt maar zijn slechts

• de afwijkingen benoemd.
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Opnemen:
De opname wordt in principe gestart zodra er een inzet wordt gestart. Het starten van de
opname kan zowel door de diender als ook door de MK centralist worden gedaan. Het
inschakelen van de opname door MK wordt in principe altijd gemeld aan de diender op straat
(eventueel kan dit ook achteraf als de omstandigheden het op het moment zelf niet toelieten).

Inzet binnen het publieke en private domein:
De inzet van de camera op de voertuigen is beperkt tot het publieke termijn.

Veiligstellen. bewerken en bewaren/vernietigen:
T.a.v. de opslag van beelden is er bij de voertuigen sprake van een extra aandachtspunt als
het gaat om de beelden die worden doorgezet naar de MK. De noodzakelijke server voor het
uitkijken van de live beelden wordt overeenkomstig de WPG in principe alleen binnen het
politiedomein geplaatst.

Opleidingen
T.a.v. het gebruik van het beeldmateriaal voor andere interne doeleinden en specifiek voor de
toepassing binnen het opleidingsdomein, is hiervoor geen basis aanwezig binnen de WPG.
Bovendien geeft de Wet op de Ondememingsraden aan dat er instemming van de OR dient te
zijn als er een voorziening gebruikt wordt die geschikt is voor waameming van of controle op
aanwezigheid, gedrag of prestaties van onze medewerkers. Op basis van een eerdere
publicatie in de Staatscourant inzake het "Reglement Videohelmcamerasystemen beredenen
Korps landelijke politiediensten" is in artikel 2 Doel onder 1d. sprake van interne
opleidingsdoeleinden waarvoor het aangelegde register in dat geval ook mag worden gebruikt
(bron: Staatscourant 12 november 2004, nr. 219/pag. 12). Daar kan aan worden toegevoegd
dat het inzetten van beelden binnen opleidingen alleen kan plaatsvinden nadat de betrokken
agenten hiervoor hun toestemming hebben gegeven.
De behoefte aan het kunnen toepassen van beeldmateriaal binnen opleidingen wordt ook bij
BZK aangekaart (in het eindverslag wetgeving van het PIWPG wordt aangedrongen op
herstel).

Techniek
In de werkgroep is vastgesteld dat het gehele proces van registreren, opslaan, verwerken en
presenteren nog extra vanuit de technische eisen die hieraan worden gesteld moet worden
beoordeeld. De hieraan te stellen eisen moeten voldoende waarborgen bieden om met name
voldoende garanties te geven t.a.v. de authenticiteit, kwaliteit en beveiliging van het materiaal.
In een nader overleg met ter zake kundige wordt dit onderdeel nader uitgewerkt.

Algemeen
Nadat het protocol intern is vastgesteld wordt het OM hierover geconsulteerd waarna het CBP
in kennis wordt gesteld.
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