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Inleiding en leesinstructie
Deze praktijkgids is bedoeld om een korps dat mobiele camera's in de dagelijkse praktijk wil inzetten zo snel
mogelijk inzicht te geven in de cruciale succesfactoren. Deze succesfactoren zijn gebleken bij een vijftal
gelijktijdige pilot-projecten bij diverse regio's (Groningen, Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-
Rijnmond en Twente) in 2009 en 2010 als onderdeel van het landelijke project Mobiele cameratoepassingen
in de noodhulp.
De praktijkgids is zo opgezet dat de praktijkervaringen zo concreet en beknopt mogelijk aan de
geinteresseerde gebruiker worden gepresenteerd. Detailinformatie over een onderwerp is alleen te vinden in
bijlagen zodat een gebruiker die op hoofdlijnen informatie wil vinden alleen korte hoofdstukken hoeft te
lezen.
De praktijkgids is opgedeeld in de volgende onderwerpen:

1. Body-worn camera's.

2. Camera's op het voertuig.

3. Communicatie.

4. Technische aspecten.

5. Instructie en opleiding.

6. Beveiliging.

7. Verwerking in de keten.

8. Juridische kaders.

De eerste twee onderwerpen betreffen de camera's die of op het lichaam worden gedragen of met het
voertuig zijn geintegreerd. Per cameratype wordt ingegaan op een aantal relevante categorieen (ergonomie,
gebruik en organisatie) met een aantal richtlijnen. Een richtlijn bestaat uit een uniek nummer ter verwijzing,
een omschrijving, een korte toelichting en indien van toepassing een referentie. De referentie verwijst naar
andere onderdelen van het document (meestal een bijlage) waarin aspecten nader worden belicht.
De resterende onderwerpen zijn voor zowel de camera's op het lichaam als de camera's op het voertuig
(vrijwel) gelijk en daarom worden deze telkens in een gezamenlijk hoofdstuk behandeld.
Dit document heeft verder diverse bijlagen. De eerste betreft de eerder genoemde achtergrondinformatie. In
de andere bijlagen wordt ingegaan op de beeldkwaliteit van de gebruikte camera's, een Plan van Aanpak
indien een regio zelf deze camera's wil implementeren, de relevante vragen die horen bij een videoplan, en
een testplan voor het vergelijken van de beeldkwaliteit van de camera's.
Deze praktijkgids kan belangrijke informatie leveren voor het opstellen van de eisen te stellen aan
leveranciers, bijv. in een publieke aanbesteding. Het opstellen van het daadwerkelijke pakket van eisen is
geen onderdeel van dit document. Het opstellen van eisen impliceert ook het maken van keuzes hoe deze
technologie in de praktijk ingezet moet worden, terwijl er vaak meerdere valide keuzes mogelijk zijn. In dit
document is daarom ervoor gekozen waar mogelijk eisen duidelijk te formuleren en waar er meerdere
keuzes gemaakt kunnen worden deze tezamen met voor- en nadelen toe te lichten.
Uit deze praktijkgids blijkt dat er een groot aantal aandachtspunten is bij de inzet van camerasystemen in de
noodhulp. Technologisch betreft een zich snel ontwikkelend gebied terwijl de politie nog geruime tijd nieuwe
inzichten zal opdoen op bijv. aspecten als organisatie, communicatie en ergonomie. Indien wordt besloten
tot inbedding van deze systemen binnen de politieorganisatie dan is het van belang dat nieuwe ervaringen
en inzichten centraal beschikbaar worden gesteld en niet versnipperd worden over de verschillende regio's.
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1 Body-worn camera's
1 .1 In le id ing
Bij camera's die op het lichaam worden gedragen is er onderscheid te maken in twee typen: de camera met
gescheiden opslag en compressie en de gemtegreerde camera. Bij het eerste type camera zijn de camera
en de verwerkingsunit door een snoer van elkaar gescheiden. Bij het tweede type zijn camera en opslag
ge'mtegreerd in een "doosje". Tijdens de pilot zijn camera's van beide types gebruikt.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal cameramodellen incl. foto's. Voor meer informatie
over de beoordeling van de modellen wordt verwezen naar Bijlage B.

C a m e r a T y p e O p m e r k i n g |

Everec ME1 Gescheiden Gebruikt binnen pilot door Rotterdam-Rijnmond.

Zepcam bullet Gescheiden Gebruikt binnen pilot door Rotterdam-Rijnmond, Hollands
Midden en Haagianden.

Zepcam clip Gescheiden Gebruikt binnen pilot door Hollands Midden.
Vidmic GeTntegreerd GeTntegreerd met spreeksleutel. Gebruikt in pilot door

Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond.

Vievu PVR-LE2 Ge'mtegreerd Gebruikt binnen pilot door Hollands Midden.

V.I.O. POV.1 Gescheiden Ouder model reeds in gebruik bij Hollands Midden. Deze
camera was niet direct onderdeel van de pilot, maar is wel
getest bij de vergelijking in A.8.

IVO-Mini Gescheiden Gebruikt binnen pilot door Groningen. Enige model dat in
staat was tot live doorgifte van het beeld via UMTS.

Tabel 1 -1: overzicht gebruikte camera's binnen de pilot.

Figuur 1-1: Zepcam met helmmontage (links), Vievu (midden op stropdas), Vidmic (midden, in spreeksleutel), Everec
(rechts).
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Figuur 1-2: Zepcam die met een clip te bevestigen is incl. opname-unit (links) en de IVO-Mini incl. opname- en zendunit
en knop om opnames te starten.

Beide types hebben specifieke voordelen en nadelen. Een keuze tussen de twee types is daarom afhankelijk
van de precieze taakstelling van de gebruiker. Hieronder staat een overzicht.

Gescheiden camera

Voordelen Nadelen

Camera kan meestal aan het hoofd worden
bevestigd. Hierdoor neemt de camera op wat
de gebruiker ziet.

De opname-unit is niet ge'mtegreerd met de camera
en er is daarom een kabel tussen camera en unit
nodig. Dit vereist meer voorbereiding voorafgaand
aan het gebruik.

Goed beeld in met name donkere
omstandigheden. Zie ook A.8.

De camera is wat groter dan een gemtegreerde
camera. Het betere beeld in donkere
omstandigheden wordt namelijk verkregen door
gebruik van een grotere sensor en/of een grotere
lens.

Optimale bevestiging aan helm biker of ruiter.
Zie ook bijlage A.3.

Voor bevestiging bij persoon zonder helm is een
beugel nodig die na enkele uren kan irriteren.
Sommige gebruikers vinden de beugel er minder
professioneel uitzien, echter bikers dragen vaak iets
vergelijkbaars. Tevens wordt aangegeven dat de
kraag vaak tegen de beugel duwt met gevolgen
voor de uitrichting van de camera. Zie ook bijlage
A.3

Omdat de camera een aparte opslagunit heeft
met (meestal) een scherm voor het tonen van
het live beeld is het eenvoudig te controleren
of de camera goed is uitgericht.

De microfoon is soms niet direct bij de camera
bevestigd. Hierdoor is de kans op mindere kwaliteit
geluidsopname. Met name in de winter zullen
gebruikers de kabel wegwerken onder een dikke jas
waardoor de geluidsopname van mindere kwaliteit
kan zijn.

Indien de microfoon na de losbreek-koppeling
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is bevestigd, is het mogelijk dat bij het
verbreken van de verbinding nog wel geluid
wordt opgenomen.

Gemtegreerde camera
Voordelen Nadelen

Camera, batterij en opslag zijn geintegreerd in
een klein kastje. Hierdoor zijn er geen draden
en is de unit zeer eenvoudig te bevestigen aan
bijv. stropdas of kleding en is daarmee snel
inzetbaar. In een geval is de camera
geintegreerd binnen de spreeksleutel.

Camera neemt niet altijd op wat relevant is. Bijv. de
gebruiker kijkt met hoofd naar opzij of omhoog
maar de camera neemt beeld van voren op. Dit
type camera is niet in te zetten bij biker of ruiter
omdat anders grootste deel van de tijd verkeerde
onderdelen worden opgenomen. Bij bevestiging
aan 'slappe' kleding zoals een overhemd kan de
camera door het gewicht voorover kantelen.

Het dragen van dit type camera op het hoofd ligt
niet voor de hand omdat het totale gewicht (incl.
batterij) dan als onplezierig wordt ervaren.
Omdat bij type camera zo klein mogelijk moet
worden uitgevoerd betekent dit vaak een kleinere
sensor en lens met als gevolg een minder goed
beeld in donkere omstandigheden of minder pixels
(minder details zichtbaar) vergeleken met een
gescheiden camera.
Omdat alle functionaliteit geintegreerd is, is het
minder goed mogelijk om te controleren of de
camera goed is uitgericht. Vaak is het hiervoor
nodig de camera te plaatsen, op te nemen, de
camera te verwijderen, de opgenomen beelden
controleren en de camera weer terug te plaatsen.

Op basis van het aantal voordelen en nadelen ligt de keuze voor een gescheiden camera voor de hand.
Echter, het voordeel van het binnen enkele seconden bevestigen van een gemtegreerde camera weegt
zwaar. In de praktijk zal de gescheiden camera de voorkeur hebben bij dagelijkse gebruikers (bikers, ruiters,
noodhulpvoertuigen). Een gemtegreerde camera zal door de eenvoud van het gebruik het beste zijn in te
zetten bij incidentele gebruikers voor wie "te veel gedoe" betekent dat een camera niet wordt gebruikt.

1.2 Ergonomische aspecten
1.2.1 Ergonomie algemeen
Bij een camera die op het lichaam wordt gedragen zijn de ergonomische aspecten cruciaal voor acceptatie
door de gebruiker en daarmee het succesvol gebruik in de praktijk. In deze paragraaf worden diverse
eenvoudige richtlijnen gegeven die acceptatie door de gebruiker sterk zullen vergroten.

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.1

BA01 De batterij is idealiter
eenvoudig te verwisselen
zodat ook bij een langere

In veel gevallen moeten diverse handelingen worden
verricht voordat de batterij kan worden verwisseld. Door
deze handeling zo simpel mogeliik te houden kan

A.2

1 Deze kolom verwijst naar de genoemde paragraaf in de bijlage. Hier treft u een meer uitgebreide toelichting
aan.
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dienst er continu kan
worden opgenomen.

tijdens een dienst waarbij gedurende vele uren moet
worden opgenomen snel een batterij gewisseld worden.

Een batterij die een vast onderdeel is van de opname-
unit is ongewenst omdat bij het leeg raken de camera
eerst gedurende uren aan een oplader moet voordat
deze weer beschikbaar is. Met name in een scenario
waarbij camera's meerdere gebruikers hebben is dit
logistiek onhandig.

BA02 De camera moet met een
simpele handeling kunnen
opnemen.

Let er hierbij op dat de handeling ondubbelzinnig is,
d.w.z. geen twee knopjes vlak bij elkaar waarvan
slechts een opneemt. Het moet onder alle
omstandigheden eenvoudig zijn om de camera aan te
zetten, bijv. ook bij gebruik van handschoenen.
Het is hierbij van belang dat de opnameknop goed
toegankelijk is. Indien de opname-unit zich onder de
kleding of buiten het direct bereik bevindt dan is een
alternatieve opnameknop noodzakelijk zonder dat deze
extra snoeren introduceert.

Een voorbeeld is de polsband van de Zepcam
waarmee draadloos de opname wordt gestart. De IVO-
Mini en Everec hebben ook een aparte knop om de
opname te starten, echter deze heeft als groot nadeel
dat deze via een draad is verbonden met de opname-
unit en juist extra snoeren zijn erg ongewenst.

BA03 De camera moet
duidelijke visuele
feedback geven of deze
opneemt.

Alleen een geluidssignaal is niet voldoende in lawaaiige
omstandigheden. Als de gebruiker twijfelt of er wel
wordt opgenomen dan zal deze standaard het systeem
aanzetten bij het begin van de dienst om zeker te zijn.
Hierdoor worden zeer grote bestanden opgenomen die
moeten worden opgeslagen en waarin het lastig
zoeken is. Daarnaast raakt de batterij mogelijk
voortijdig uitgeput. Voor juridische aspecten rond het
continu opnemen wordt verwezen naar Hoofdstuk 8.

Hfd.8

BA04 Maak een duidelijke
keuze voor wel of geen
pre-recording.

Sommige camera's bieden pre-recording. Hierbij wordt
weliswaar continu opgenomen maar wordt de opname
continu overschreven zodat effectief bijv. alleen de
laatste 10 minuten wordt bewaard. Als de gebruiker op
de opnameknop drukt dan wordt deze periode
permanent bewaard zodat de aanleiding van een
incident ook wordt geregistreerd. Deze functionaliteit
biedt ook mogelijkheden als de gebruiker vergeten is
de opname tijdig te starten. Het nadeel hiervan is dat
het systeem continu aanstaat en daardoor veel meer
energie verbruikt waardoor grotere (zwaardere)
batterijen nodig zijn of dat er tijdens een dienst een
batterij gewisseld moet worden. Een regio als
Haaglanden geeft aan in principe continu te willen
opnemen, waarbij pre-recording een alternatief is om
hele grote bestanden te voorkomen.

1.2.2 Ergonomie Body-worn camera met gescheiden opslag
Onderstaande ergonomische richtlijnen zijn specifiek bedoeld voor een body-worn camera waarbij de
camera is gescheiden van de opslag en verwerking.
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Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

BE01 Bied meerdere
mogelijkheden voor
bevestiging van de
camera.

Hoe meer mogelijkheden voor bevestiging des te groter
de kans dat dit aansluit bij de behoeften van de
individuele gebruiker en zijn/haar taakstelling. De
bijlage laat diverse mogelijkheden voor bevestiging
zien.

Koop de bevestigingsmogelijkheden wel op de persoon
in. Bijvoorbeeld: bikerhelmen zijn vaak persoonlijk.
Indien elke bikerhelm standaard wordt uitgerust met
een bevestiging voor een camera, dan is bij het
overnemen van een camera slechts het opklikken van
de camera nodig. Indien de bevestiging nog eerst van
de ene helm naar de andere moet worden over-
gebracht kan dit als 'te veel gedoe' worden ervaren
waardoor mogelijk van inzet wordt afgezien.

A.3

BE02 In geval van een aparte
opname-unit wordt deze
bijvoorkeur niet aan de
koppel bevestigd.

De koppel bevat al veel attributen. Daamaast betekent
dit voor een vrouwelijke collega dat ze bij elke
toiletgang de verbinding tussen camera en opname-unit
moet verbreken wat vaak niet praktisch is en
kabelstoringen in de hand werkt.

BE03 Bevestig een opname-unit
via een apart hesje of
riem en bijvoorkeur onder
de eerste laag kleding.

Het snoer tussen camera en unit kan zo buiten het zicht
worden weggewerkt. Houd hierbij rekening met Arbo-
eisen en mogelijke eisen aan uniformiteit aan de
presentatie van de medewerkers (bij bevestiging boven
de kleding). Bij het dragen van een veiligheidsvest is
bevestiging aan het vest zelf een optie.
Bij bikers is een aandachtspunt dat bij een val er geen
letsel kan ontstaan door de recorder (denk aan het
breken van ribben omdat de biker op de recorder valt).

A.3

BE04 Snoeren tussen camera
en opname-unit moeten in
verschillende lengtes
worden geleverd.

Op deze manier is het eenvoudig om de plaatsing van
de unit zelf te kiezen (bijv. op de rug bij de biker, op de
borst bij noodhulp in een voertuig). Daamaast wordt
rekening gehouden met grote variatie in lengte tussen
de medewerkers.

BE05 Het live dan wel
opgenomen camerabeeld
kan via de unit worden
bekeken zonder het
cameradeel los te moeten
maken.

Hierdoor is het mogelijk om eenvoudig en zonder
andere hulpmiddelen de camera uit te richten. Het goed
uitrichten van de camera is essentieel voor het
daadwerkelijk gebruik van de beelden na een incident.

BE06 Het snoer tussen camera
en opname-unit moet
voorzien zijn van een
losbreekkoppeling.

Het mag niet mogelijk zijn om medewerkers omver te
trekken of te wurgen via het camerasnoer. Daamaast is
een dergelijke koppeling van belang om bij pauzes bijv.
de helm met camera eenvoudig af te kunnen zetten.
Een dergelijke koppeling kan worden gerealiseerd door
in het snoer relatief dicht op de camera een stekker-
paar (male/female) te plaatsen. Deze mag uiteraard
niet in het dagelijks gebruik vanzelf los kunnen
schieten. Deze koppeling moet zowel optisch
(streepjes) als fysiek (bijv. met inkeping) ervoor zorgen
dat het paar op slechts een wijze gekoppeld kan
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worden.

BE07 De microfoon wordt bij
voorkeur niet op het snoer
tussen camera en unit
geplaatst. Idealiter bevindt
de microfoon zich direct
bij de camera.

Als de microfoon onderdeel is van het snoer en deze
onder de kleding wordt weggewerkt dan zal de
geluidskwaliteit sterk afnemen. Een potentieel voordeel
is wel dat als de microfoon achter de losbreekkoppeling
zit en de kabel kapot wordt getrokken (bijv. bij een
gevechtshandeling) geluidsopname wel door kan gaan.

1.2.3 Ergonomie Body-worn gemtegreerde camera
Onderstaande ergonomische richtlijnen zijn specifiek bedoeld voor een body-worn camera waarin camera en
opname-unit zijn geintegreerd.

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

BE08 Het mag niet mogelijk zijn
dat de gebruiker de
camera eenvoudig kan
verliezen.

Dergelijke camera's worden soms geleverd met enkel
een knijper als bevestiging. Zorg dat er nog een
zekeringsmechanisme is zodat de camera niet verloren
kan worden omdat deze bijv. van de stropdas afglijdt.

A.3

BE09 De camera is idealiter
onder meerdere hoeken
te bevestigen.

Als de camera met een knijper wordt geleverd is het
gewenst dat deze onder diverse hoeken te draaien is
zodat de bevestiging eenvoudig kan worden aangepast
aan de kleding of uitrusting die hiervoor beschikbaar is.
Het is hierbij van belang dat na bevestiging het
mechanisme niet meer uit zichzelf kan draaien.

A.3

BE10 Kies stevige kleding voor
bevestiging.

Lang niet alle kleding leent zich voor bevestiging van
een camera. Bij bevestiging aan het borstzakje van een
overhemd zal de camera door het eigen geringe
gewicht toch voorover zakken waardoor deze niet meer
een persoon identificeerbaar zal opnemen. De spreek-
sleutel/camera-combinatie (VidMic) is uitstekend te
bevestigen op een motorjas maar zal bij een overhemd
in de zomer te veel opzij hangen.

A.3

1.3 Gebruiksaspecten

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

BG01 De camera's kunnen in Tijdens de pilot bleken de camera's veel toegevoegde A.4
principe breder worden waarde te hebben bij andere taken. Zie hiervoor de
ingezet dan alleen de bijlage en Hoofdstuk 8 over de juridische aspecten.
registratie van geweld.

BG02 Maak een goed Binnen de pilot hadden sommige regio's de voorkeur Hfd.8
overwogen keuze m.b.t. voor permanente opname en andere voor selectieve
continue opname of opname.
alleen opname n.a.v.
incident. Voordelen continue opname:

• Het is zeker dat er geen relevante incidenten
worden gemist. Als een incident optreedt dan
zal de medewerker niet als eerste aan het
starten van de opname denken.

Nadelen continue opname:
• Er is veel meer opslag nodig.
• Verwerking van de opgenomen data is

omslachtiger.
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• Er zijn grotere en zwaardere batterijen nodig
(of wisselen tijdens dienst) met minder
gebruiksgemak tot gevolg.

• Mogelijke weerstand bij gebruikers omdat ze
zich afgeluisterd en/of bekeken voelen. Denk
hierbij aan onderlinge vertrouwelijke
gesprekken of de toiletgang.

Verder wordt verwezen naar Hoofdstuk 8 (juridische
kaders).

BG03 Camera's kunnen het
gedrag van het publiek in
positieve zin beinvloeden.

Uit de praktijk blijkt dat er een preventieve en de-
escalerende werking van de camera's uitgaat.
Wel is het van belang dat altijd kenbaar wordt gemaakt
dat wordt opgenomen (noodsituaties uitgezonderd). Zie
ook Hoofdstuk 8 (juridische kaders).

Hfd.8

BG04 Gebruikers hebben geen
bezwaren vanuit privacy-
oogpunt mits ze controle
hebben.

Gebruikers blijken zich in de praktijk niet afgeluisterd of
bekeken te voelen. Het zelf kunnen beslissen over het
maken van opnames is hierbij een belangrijk
aandachtspunt. Geluidsopname blijkt hierbij veel
gevoeliger te liggen dan beeldopname.

Hfd.8

BG05 Houd rekening met wat
een camera kan
opnemen.

Deze camera's hebben een relatief grote openingshoek
waardoor objecten en personen op afstand al snel klein
in beeld zullen zijn. In het donker zal de kwaliteit snel te
kort schieten voor herkenning. Zie de bijlage voor
beelden van een persoon op verschillende afstanden
en lichtniveaus.

A.1

BG06 De dataverbinding bij
veiligstellen moet
minimaal voldoen aan de
USB 2.0 standaard, bij
voorkeur USB 3.0.

Het is een grote beperking als het uitlezen van de
opname-unit heel veel tijd in beslag neemt. Dit betekent
namelijk dat na een incident de camera mogelijk enkele
uren niet meer beschikbaar is. Hoewel de 2.0
standaard 60 megabyte per seconde (480 Mbps)
mogelijk maakt zal dit in de praktijk meestal neerkomen
op effectief 20 MB/sec (160 Mbps). Een uur video zou
dan ca. 1 minuut kosten om te downloaden.

1A Organisatorische aspecten

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

BO01 Maak een duidelijke
keuze tussen het
uitreiken op de man of op
het team.

Het uitreiken op de man heeft het voordeel dat de
apparatuur zorgvuldig wordt behandeld maar dit zal in
veel gevallen een te grote investering vragen.

Bij het uitreiken op een team blijkt dat er veel minder
zorgvuldig met apparatuur wordt omgegaan. Indien dit
financieel de enige haalbare optie is dan betekent dit
dat de camerasystemen robuust ontworpen dienen te
worden. Traditionele zwakke punten moeten daarom
extra verstevigd zijn. Het gaat hierbij om drukknoppen,
de bevestiging van kabels aan apparatuur, stekkers
moeten stevige contacten hebben en maar op een
overduidelijke wijze geplaatst kunnen worden. Een
goed ontwerp voorkomt het verkeerd aansluiten van
stekkers (waardoor contacten verbuigen).

BO02 Regel de uitgifte en Op deze wijze wordt de apparatuur van een duidelijke
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reparatie centraal. identificatie voorzien en met dezelfde instellingen
uitgegeven. Een centrale organisatie voorkomt dat
meerdere personen met de leverancier contact
opnemen over bijv. reparaties of gewenste
aanpassingen.

BO03 Zorg voor een lokaal
aanspreekpunt.

Het lokale aanspreekpunt helpt bij kleine problemen,
instructie, etc. Deze kan reparaties of gevraagde
productaanpassingen bespreken met het centrale
punt, etc. Enige technische affiniteit van deze
personen is hierbij gewenst.

BO04 En maak de teams
zelfredzaam.

Zorg er echter wel voor dat de teams kleine reparaties
zelf kunnen uitvoeren om onnodige belasting van de
centrale organisatie te voorkomen. Hiervoor dienen er
voldoende reserveonderdelen als kabels, batterijen en
andere kleine onderdelen voorradig te zijn.
Verstrekking hiervan kan lopen via het lokale
aanspreekpunt.
Onderhandel bij aanschaf van de camera's een
redelijke prijs voor deze onderdelen omdat hier vaak
onredelijk veel winst op wordt gemaakt.

BO05 Betrek het OM. Camerabeelden zijn een bijzondere vorm van
informatie die als privacygevoelig zijn beoordeeld.
Voor gebruik van de camerabeelden bij vervolging is
afstemming met het OM nodig. Ga hierbij ook in op
hoe en in welk formaat beeldmateriaal aan het OM
wordt aangeleverd. Maak hierover concrete afspraken
voor aanschaf.

BO06 De leidinggevende moet
voldoende kennis hebben
van de middelen.

De leidinggevende die besluit tot inzet van mensen en
middelen moet zelf voldoende kennis en ervaring
ermee hebben over de technische en praktische
mogelijkheden. Denk hierbij aan de kwaliteit van de
beelden onder verschillende omstandigheden,
levensduur batterij en oplaadtijden, wijze van
bevestiging in diverse situaties, etc. De leidinggevende
moet kunnen beslissen wanneer en hoe inzet zinvol is
en wat de meerwaarde ervan is.

BO07 Maak een videoplan
indien bij grootschalige
inzet geweld wordt
verwacht.

Indien vooraf geweld wordt verwacht in complexere
situaties zoals grootschalige inzet, of bij speciale
inzet (bijv. een SGBO) is het zinvol om in een
videoplan de waarnemingsdoelen op te schrijven, aan
te geven hoe deze worden bereikt en deze doelen aan
personen toe te wijzen. Zie de referentie voor een lijst
met vragen die tot een videoplan kunnen leiden.

D

BO08 Zorg voor middelen om
videobeelden tijdig veilig
te kunnen stellen.

De kans op verlies van beelden (bijv. door automatisch
overschrijven) is groot indien er geen middelen zijn om
deze snel na een incident veilig te stellen. De huidige
ICT-voorzieningen zijn echter nog onvoldoende
toegerust voor het opslaan van grote bestanden, het
afspelen van video, of het uitlezen van externe
camera's via een USB-poort. Bij afwezigheid van een
videomanagementsysteem (zie referentie) is de, ook in
deze pilot, meest gebruikte optie een separate laptop
waarop de beelden veilig kunnen worden gesteld.

Hfd.7
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Hoewel praktisch en vaak de enige mogelijkheid,
voldoet een dergelijke optie niet aan de gangbare
normen m.b.t. veiligheid en zekerheid van opslag.

Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden schakelen voor
het veiligstellen van videobeelden de eigen afdeling
cameratoezicht in. Hiermee kan snel en volgens een
beproefd protocol een DVD worden gebrand voorzien
van BVH-nummer, afspeelsoftware en watermerk.
Daamaast wordt data afhankelijk van bron of doel ook
op separate laptops veiliggesteld en bewaard.

1.5 Support en ondersteuning leverancier

Nr.
BS01

BS02

Praktijkadvies
Regel een SLA (Service
Level Agreement) voor alle
systemen incl. software.

Regel voldoende losse
onderdelen.

BS03 Vraag een offerte voor
diverse SLA-opties.

BS04 Besteed vooraf aandacht
aan veel voorkomende

Korte toelichting
De SLA zou in moeten gaan op de volgende
onderdelen:

• Correctief onderhoud met leenmodel ter
vervanging.

• Updates en upgrades van de software en
firmware.

• Garantie beschikbaarheid voldoende
reserveonderdelen en camerasystemen bij
de leverancier.

• Mogelijkheid tot het uitvoeren van maatwerk-
aanpassingen.

Er dienen voldoende reserveonderdelen als kabels,
batterijen en andere kleine onderdelen voorradig te
zijn.
Onderhandel bij aanschaf van de camera's een
goede prijs voor deze onderdelen omdat hier vaak
onredelijk veel winst op wordt gemaakt.
Globaal zijn er drie opties waaruit een keuze kan
worden gemaakt:

1. Onderhoud is een vaste prijs, d.w.z. uren,
voorrijkosten, materialen die nodig zijn
onderdeel van een vaste prijs.

2. Onderhoud is een vaste prijs met
uitzondering van gebruikte materialen die op
nacalculatie in rekening worden gebracht.

3. Onderhoud is geheel op basis van
nacalculatie.

Vraag om een open calculate waarbij de prijzen van
alle vaak vervangen onderdelen, uurtarieven,
update/upgradekosten, voorrijkosten, etc. apart en
volledig zijn gespecificeerd.

Veel genoemd zijn storingen aan de kabels en/of de
bevestigingen van de kabels op de opname-unit. In

Ref.
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oorzaken van storingen. het dagelijks gebruik wordt er toch veel aan kabels
getrokken. De Zepcam heeft een bevestiging die er
uitzag of er aan gedraaid kon worden met
draadbreuk tot gevolg. Een koppeling moet zowel
optisch (streepjes) als fysiek (bijv. met inkeping)
ervoor zorgen dat een stekker op slechts een wijze
geplaatst kan worden. Indien gebruikers aan
bepaalde stekkers niet mogen komen dan kan
gebruik van een krimpkous een optie zijn (toegepast
in Rotterdam-Rijnmond ter voorkoming draadbreuk).

De IVO-Mini van Groningen produceerde veel
warmte wat storingen in de hardware veroorzaakte.
Een apparaat met veel warmteafgifte is ongewenst.
Naast toename van storingen kost dit veel energie
met grotere batterijen tot gevolg en is dit bij het
dragen op het lichaam oncomfortabel.

1.6 Body-worn camera met live doorgifte
In de pilot is alleen in regio Groningen een systeem beproefd met een draagbare camera die gelijktijdig
beelden live via UMTS kon doorgeven. Het in deze pilot gebruikte model (IVO-Mini van Tedas) bleek in de
praktijk op grote bezwaren te stuiten met een zeer lage gebruikersacceptatie tot gevolg. Vanwege de
geringe gebruikservaring (een regio en weinig gebruikers) en het feit dat het geen uitontwikkeld product
betreft, is het niet goed mogelijk duidelijke richtlijnen te bepalen voor de inzet van deze specifieke
technologie.
In deze paragraaf wordt daarom specifiek ingegaan op de in Groningen geconstateerde bezwaren. De
bezwaren waren:

• Te korte gebruiksduur van de batterij. De combinatie van opname en UMTS-transmissie vergt veel
energie waardoor de batterij snel leegloopt. Mogelijk ligt de oorzaak deels bij het feit dat het hier een
nog niet uitontwikkeld product betrof dat op dit punt verder geoptimaliseerd kan worden.

• Het systeem werd als lomp en als zwaar (ca. 1,1 kilo) ervaren. Voor het vervoer van de camera was
een rugzak nodig. Langdurig gebruik werd hierdoor als onplezierig ervaren. Bij gebruik door een
ruiter van de bereden politie kon de camera in een zadeltas worden opgeborgen maar dat had als
nadeel dat de ruiter daardoor via de camerakabel aan het paard was verbonden wat om
veiligheidsredenen ongewenst is.

• Het systeem produceerde veel warmte met uitval tot gevolg. Vooral in de zomermaanden kan dit
voor veel ongemak en storingen zorgen.

• Het systeem bleek niet robuust genoeg en in de praktijk veel kinderziektes te vertonen. Een keer per
maand ging een camera kapot (op een totaal van zes). Reparatie van storingen duurde lang
(gemiddeld 2 weken). Ook dit zijn kenmerken van een systeem dat de productfase nog niet heeft
bereikt.

• Het systeem was te traag bij zowel het opbouwen van de live stream als het opstarten.

Mits goedwerkend, zijn er uiteraard ook grote voordelen aan body-worn camera's met live doorgifte. Een
voertuig met live doorgifte is uiteindelijk sterk beperkt in waar deze kan komen. Een systeem dat op het
lichaam wordt gedragen kan in principe beelden doorgeven vanuit elke voor een mens toegankelijke situatie.

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de geteste body-worn camera met live verbinding nog
onvoldoende is uitontwikkeld. Inmiddels blijken de fabrikanten van zowel de Everec als de Zepcam een
systeem met live doorgifte te ontwikkelen en in de komende jaren zal een ontwikkeling in deze richting zich
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verder doorzetten. Voor een korps dat op relatief korte termijn met deze technologie aan de slag wil mag
duidelijk zijn dat inzet hiervan niet triviaal is. Het is daarom zinvol om de eventuele nadelen vooraf zoveel als
mogelijk in beeld te brengen en dan een afweging te maken of deze opwegen tegen de voordelen van live
doorgifte. Het in de praktijk testen van een premature oplossing zal op straat echter niet tot zinvolle
resultaten leiden door gebrek aan acceptatie door de gebruiker.
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LET OP: DEZE PAGINA NIET VERSPREIDEN AAN COMMERCIELE PARTIJEN!

1.7 Kostenoverzicht
In deze paragraaf wordt ingegaan op twee soorten kosten: aanschafkosten en terugkerende kosten. Het
betreft alleen directe kosten excl. btw, dus indirecte kosten als personele inzet worden niet meegenomen.
Bedragen zijn indicatief.
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2 Camera's op het voertuig
2 . 1 I n l e i d i n g
Bij camera's op het voertuig is er onderscheid te maken in drie types:

1. De dome-camera.

2. De PTZ-camera (pan-tilt-zoom).

3. Vaste camera's (alleen voertuig Rotterdam-Rijnmond).

De eerste twee cameratypes zijn (op afstand) bestuurbaar, en kunnen live op de meldkamer worden
uitgekeken. De vaste camera's werden door beperkingen aan de bandbreedte alleen in het voertuig
opgeslagen. Omdat Rotterdam-Rijnmond zelf aangeeft de flexibiliteit van een bestuurbare camera
belangrijker te vinden dan het grote aantal vaste camera's wordt in dit hoofdstuk alleen op de eerste twee
types ingegaan.

Figuur 2-1: PTZ-camera op voertuig Twente (linksboven) en dome-camera op voertuig Haaglanden (rechtsboven). PTZ-
camera en zes vaste camera's (drie zichtbaar en aangegeven met rode pijlen, een achter voorruit, twee van vier op het
dak, camera achterruit niet zichtbaar) op het voertuig van Rotterdam-Rijnmond (onder).
Beide types hebben specifieke voordelen en nadelen. Hieronder staat een overzicht. In beide gevallen wordt
uitgegaan van de combinatie met live beelddoorgifte aan bijvoorbeeld de meldkamer.
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Dome-camera

Voordeel Nadeel

Het is bij tactische inzet niet goed mogelijk
te zien waar de camera op gericht is.

Juist dat zichtbaar is dat de camera wordt
gebruikt kan sterk de-escalerend werken bij het
eigenlijke doel: preventie van geweld tegen
politieambtenaren.
De camera heeft veel last bij regen en sneeuw
waardoor de beeldkwaliteit in deze
omstandigheden matig is. Er zijn coatings
beschikbaar die zorgen dat vuil en water er
sneller aflopen maar dit werkt minder goed dan
een ruitenwisser. Door het bolle oppervlak van
een dome-camera is een ruitenwisser niet in te
zetten. Bij montage op een voertuig worden
dome-camera's omgekeerd t.o.v. normaal
geplaatst. Door de omgekeerde montage en het
lagere zichtpunt valt het licht daarom op een
andere wijze binnen dan normaal waardoor
deze camera's soms last hebben van
lichtreflecties tegen de eigen koepel. Ten slotte
vervormen sommige goedkopere koepels het
beeld juist daar waar dit ongewenst is.
Een dome-camera zal sneller in het zicht
beperkt worden door het eigen voertuig
waardoor opname van personen dicht bij het
voertuig lastig is.

Voordeel Nadeel
Deze camera is eenvoudig te leveren met
een ruitenwisser en pomp voor
schoonmaakvloeistof. Hierdoor is het beeld
bij regen en sneeuw veel beter dan bij een
dome-camera.

De ruitenwisser kan een kwetsbaar onderdeel
zijn. Bij het door regio Twente gebruikte model
bleek deze in de wasstraat regelmatig kapot te
gaan door gebruik van plastic loopwerk. Het
meer robuuste model dat Rotterdam heeft
gebruikt had hier geen last van.

Omdat duidelijk is waar de camera op
gericht is gaat er een sterkere preventieve
werking vanuit t.o.v. een dome-camera.

Een PTZ-camera is hoger dan een dome-
camera waardoor het voertuig meer wordt
beperkt in de passage van lage doorgangen.

Omdat deze camera wat hoger staat is deze
beter geschikt om personen dicht bij het
voertuig op te nemen.

De camera kan door zijn opzichtigheid
eventueel ook mikpunt van agressie worden. In
de pilot is dit overigens niet gebleken.

Voordeel
Vaste camera's

Nadeel

Bij gebruik van ten minste 6 camera's wordt
alles rondom het voertuig geregistreerd. Het
missen van een incident is daardoor minder
waarschijnlijk.

Voor zicht rondom zijn er 6 camera's nodig. Dit
grote aantal zorgt voor de volgende
gerelateerde nadelen:
• Er is meer ruimte nodig in het voertuig voor

de energievoorziening d.m.v. een accu.
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• Live doorgifte van 6 camera's zal alleen
kunnen bij sterke reductie van kwaliteit of
het aantal frames per seconde.

• Opslag van 6 camera's zal of extra ruimte
vragen of er zal gekozen worden voor
reductie van kwaliteit of aantal frames per
seconde.

Camera's zijn niet flexibel in te zetten. Een
bestuurbare camera kan eenvoudiger worden
aangepast aan specifieke behoeften.
Door openingshoek van 60 graden of meer
zullen personen bij toenemende afstand snel
kleiner worden. Op 5 meter afstand is een
persoon van 1.75 meter nog slechts 35% van
de beeldhoogte.

2.2 Ergonomische aspecten in het voertuig
Omdat de camera en de bediening zijn geintegreerd binnen het voertuig zijn de ergonomische aspecten van
minder groot belang in vergelijking met de body-worn camera's.

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

VE01 De bediening op het
voertuig vindt plaats m.b.v.
een joystick en een Icd-
scherm in het voertuig dat
het live beeld toont.

Bediening met een joystick is intuTtief en snel. Wel
dient de joystick op een eenvoudig bereikbare plek te
worden geTnstalleerd.

Rapp.
Beke

VE02 Het is niet verstandig de
camerabediening met veel
andere functionaliteiten in
een systeem te integreren.

Het scherm dat nodig is voor het weergeven van het
beeld kan uiteraard ook gebruikt worden voor andere
informatie zoals routeplanner, informatie uit de back-
office, etc. In de praktijk blijkt dit ongewenst te zijn.
Enerzijds moet onder druk in een hard rijdend
voertuig binnen de vele opties van de interface
worden genavigeerd, anderzijds moeten
verschillende soorten informatie gelijktijdig
beschikbaar zijn. Deze informatie is mogelijk relevant
voor de Landelijke Aanbesteding PolitieVoertuig
(LAPV)

LAPV

VE03 Vanuit het voertuig en op
afstand moet de camera in
ten minste meerdere zgn.
presets kunnen worden
gezet.

Een preset is een voorgedefinieerde pan-tilt-zoom-
stand van de camera. Een voorbeeld is het gebruik
van de eerste 8 standen waarbij de camera telkens
45 graden verder gedraaid wordt. Het gebruik van
presets zorgt er voor dat de gebruiker op het voertuig
exact weet hoe de camera gericht wordt. Dit zelfde
geldt voor de gebruiker op afstand. Een bijkomend
voordeel is bij de besturing op afstand dat (door de
vertraging) bij grote aanpassingen van de
camerastand een preset sneller tot de gewenste
globale aanpassing leidt dan allemaal losse
stuursignalen.
De aanwezigheid van een home-knop in het voertuig
waarbij de camera direct in een voorgedefinieerde
preset wordt gezet heeft het voordeel dat voor
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gebruikers direct duidelijk is in welke stand de camera
staat.

VE04 De snelheid van bewegen
moet aanpasbaar zijn..

Sommige camera's kunnen een pan-beweging met
wel 400° per seconde uitvoeren. Hoewel soms
praktisch, is dit zeker als de camera is ingezoomd te
snel om nog goed te kunnen sturen. Het is daarom
belangrijk dat deze snelheid kan worden aangepast.
Enerzijds moet de gebruiker dit zelf aan kunnen
passen. Anderzijds is het gewenst dat het systeem de
snelheid ook automatisch aan kan passen, zodat
naarmate verder wordt uitgezoomd de pan-snelheid
lager wordt.

2.3 Ergonomische aspecten uitkijken op afstand

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

VE05 Houd de software zo
eenvoudig mogelijk.

De standaard software die bij deze systemen wordt
geleverd biedt vaak zeer veel functionele
mogelijkheden. Het grote nadeel hiervan is dat de
software ook snel onoverzichtelijk wordt. Omdat er
diverse groepen mensen mee moeten kunnen
werken, en hierbij meestal geen sprake zal zijn van
dagelijks gebruik (waarbij een complexere interface
met meer mogelijkheden tot zijn recht komt) is het van
belang om alleen de basisfunctionaliteit aan te
bieden.

VE06 Pan, tilt en zoom moeten
worden bediend via het
scherm en niet via een joy
stick.

Door de onder VG06 genoemde vertraging bij UMTS-
communicatie is bediening van de camera met een
joystick geen optie. Bediening via knoppen in het
scherm is daarom noodzakelijk.

VE07 De user interface moet alle
handelingen voor uitkijken
op afstand ondersteunen.

Denk hierbij aan handelingen zoals het bedienen van
een ruitenwisser of lamp.

VE08 Bij gebruik van meerdere
voertuigen is het gewenst
als deze beelden gelijktijdig
kunnen worden
opgeschakeld.

Dit voorkomt dat er telkens geschakeld moet worden
tussen de verschillende voertuigen. Idealiter is het
mogelijk, zoals bij regulier cameratoezicht, om als
gebruiker zelf invloed te hebben hoe veel beelden,
hoe groot en op welke plek in het scherm deze
worden getoond.

VE09 Na een instelbare tijd
zonder interactie dient de
software de connectie met
het voertuig te verbreken.

Het voordeel hiervan is dat onnodige transmissie-
kosten en netwerkbelasting worden voorkomen.
Uiteraard moet de gebruiker de verbinding handmatig
weer kunnen herstarten.

2.4 Gebruiksaspecten
Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.
VG01 Gebruikers hebben een

voorkeur voor een PTZ-
camera boven een dome-
camera.

Bij discussies met gebruikers is gebleken dat deze de
voordelen van een PTZ-camera (preventie geweld
door zichtbaarheid en de beschikbaarheid van een
ruitenwisser) vinden opwegen tegen het (potentiele)
nadeel (minder geschikt voor tactische inzet doordat
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VG02

VG03

Eis dat de dome geen
vervorming van het beeld
geeft.

Maak een goed overwogen
keuze m.b.t. continue
opname of alleen opname
n.a.v. incident.

zichtbaar is in welke richting wordt gekeken).
De bolle koepel rondom een dome-camera kan het
beeld op bepaalde plekken zeer storend vervormen.
Bij de gangbare plaatsing van een dome (kijkend naar
beneden) is deze vervorming alleen zichtbaar als de
camera omhoog kijkt wat meestal niet of nauwelijks
gebeurt. Op een voertuig is een dome-camera echter
omgekeerd geplaatst waardoor deze storing zeer
vaak zal optreden. Er zijn koepels verkrijgbaar die
deze vervorming niet hebben, tegen beperkte
m e e r k o s t e n . _ _
Binnen de pilot hadden sommige regio's de voorkeur
voor permanente opname en andere voor selectieve
opname.
Voordelen continue opname:

• Het is zeker dat er geen relevante incidenten
worden gemist. Bij een incident denken
medewerkers niet als eerste aan het starten
van de opname, hoewel dit natuurlijk al wel
tijdens het aanrijden kan.

Nadelen continue opname:
• Er is veel meer (dure) opslag nodig.
• Verwerking van de opgenomen data is

omslachtiger en daardoor duurder.
• De (eigen) accu wordt zwaar belast met

daardoor een grotere kans op uitval van het
gehele camerasysteem. Regio's met continue
opname (RNM, TWN en HGL) rapporteren
ook problemen met de accu's. Twente is
mede om deze reden overgegaan naar
discontinue opname. Hierbij moet worden
opgemerkt dat voertuigen in buitengebieden
vaak langdurig stilstonden met volledig
ontladen tot gevolg.

Een potentiele oplossing voor enkele nadelen betreft
het gebruik van pre-recording. In feite wordt continu
opgenomen maar na een instelbare tijd (bijv. een half
uur) worden beelden automatisch overschreven.
Indien er aangegeven wordt dat er zich een incident
heeft voorgedaan worden de nog beschikbare
beelden gevrijwaard van overschrijving.
Ten slotte kan in hoofdstuk 8 meer worden gevonden
over de juridische aspecten van continue opslag.

Hfd.8

VG04 Een grote openingshoek is
belangrijker dan een sterke
zoom.

Camera's op het voertuig worden met name gebruikt
voor het verkrijgen van overzichtsbeelden. Bij een
sterke zoom zal het beeld ook bij kleine bewegingen
van het voertuig tot schokkerige beelden leiden.
Idealiter is de maximale openingshoek 55 graden of
meer.

VG05 Liever een bestuurbare
camera dan zes vaste
camera's (tb.v. een continu
beeld rondom het voertuig).

Indien uit kostenoverwegingen een keuze moet
worden gemaakt dan blijkt de flexibiliteit van een
bestuurbare camera in de praktijk belangrijker dan
een zestal vaste camera's. Bij de vaste camera's zal
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al op relatief korte afstand van het voertuig
identificatie niet meer mogelijk zijn (door de grote
openingshoek die nodig is). Daamaast zullen zes
camera's vaak niet in 25 beelden per seconde
kunnen worden opgenomen. In RNM werden de
beelden van deze 6 camera's op een tweede recorder
opgenomen met 4 beelden per seconde per camera.
Ook zal live doorgifte slechts met beperkingen
mogelijk zijn Echter, tijdens de pilot in RNM bleek wel
regelmatig dat de vaste camera's een incident wel
hadden geregistreerd terwijl de bestuurbare camera
in een andere richting was gericht.

VG06 Besturing op afstand is
vertraagd. Hiermee moet
rekening worden gehouden
in de werkprocessen.

Bij besturing op afstand moet rekening worden
gehouden met ten minste 3-5 seconde vertraging.
Volgens opgave van Vodafone zou deze vertraging
sterk worden gereduceerd indien er een directe
koppeling met het netwerk van de UMTS-provider (in
dit geval Vodafone) tot stand wordt gebracht. Deze
uitspraak is niet getest in deze pilot.
Vooralsnog is effectief sturen bij dynamische
omstandigheden alleen mogelijk vanuit het voertuig.
In veel gevallen zullen de medewerkers in het
voertuig geen tijd meer hebben als ze eenmaal
aangekomen zijn. Dit betekent dat de medewerkers
de camera's globaal moeten richten voor dat de auto
stopt en dat ze indien mogelijk zorgen dat ze in beeld
van de camera blijven.
Het bijsturen van de camera op afstand voor het
verkrijgen van een overzichtsbeeld is wel goed
mogelijk.

VG07 UMTS-ontvangst is in
landelijk gebied soms
slechter dan in stedelijk
gebied.

De UMTS-dekking blijkt in landelijk gebied en/of nabij
de grensstreek vaak tegen te vallen met grotere
vertraging of zelfs uitval van het beeld tot gevolg.
RNM heeft deze problemen niet gerapporteerd in de
meer landelijke districten. In Twente gebeurde het
regelmatig (totdat deze optie werd uitgeschakeld) dat
in de grensstreek een voertuig automatisch
overschakelde naar een Duitse provider met hoge
kosten tot gevolg.

VG08 Het gebruik van twee SIM-
kaarten kan UMTS-
problemen (deels)
voorkomen.

Het gebruik van twee SIM-kaarten in hetzelfde
systeem zorgt voor een grotere capaciteit (tegen
dubbele gebruikskosten). Indien wordt gekozen voor
twee verschillende aanbieders kan dit ook een
oplossing bieden bij uitval van het netwerk of
dekkingsproblemen. De benodigde UMTS-apparatuur
is echter wel duurder t.o.v. een systeem met een
enkele SIM-kaart.

VG09 Zorg dat gebruikers zich
bewust zijn van het feit dat
het voertuig hoger is.

Plaatsing van een camera op het dak van het voertuig
zorgt voor significant extra hoogte, zeker bij een PTZ-
camera. Indien hiermee geen rekening wordt
gehouden, bijv. bij parkeergarages, dan zal de
camera en/of het voertuig beschadigd kunnen raken.
Omdat dit in de praktijk niet is uit te sluiten wordt dit
idealiter door de verzekering gedekt.
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Geef op het dashboard de hoogte van het voertuig
aan.

VG10 De geluidskwaliteit is een
belangrijk aandachtspunt.

Controleer de kwaliteit van het geluid voor aanschaf.
Op 5 meter afstand moet een gesprek onder normale
stilstaande omstandigheden goed hoorbaar zijn.
Rotterdam-Rijnmond heeft goede ervaringen met een
condensatormicrofoon die achter de dakset is
gemonteerd waardoor er minder last was van geluid
door rijwind.

VG11 Zet de camera na het
binnenkomen van een
melding uit de meldkamer
aan.

Indien is gekozen voor niet-continue opname dan
wordt aangeraden om direct na het binnenkomen van
een melding de camera aan te zetten. Dit voorkomt
dat incidenten gedeeltelijk worden opgenomen.
Verder neemt ook de kans toe dat daders die van het
incident weglopen worden opgenomen.

VG12 De camera's kunnen in
principe breder worden
ingezet dan alleen de
preventie/registratie van
geweld.

Hoewel dit project focust op geweld tegen
politieambtenaren bleken tijdens de pilot de camera's
toegevoegde waarde te hebben bij andere taken. Zie
hiervoor de bijlage en Hoofdstuk 8 over de juridische
aspecten.

A.4

2.5 Specifieke technische aspecten

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

VT01 Het camerasysteem moet
voorzien zijn van een eigen
accu.

Het gehele camerasysteem blijkt veel energie te
kunnen gebruiken. Een eigen accu voorzien ing is
daarom essentieel om te voorkomen dat de hoofd-
accu leeg raakt bij gebruik van de camera en het
gehele voertuig uitvalt. Bij continue opname
(Haaglanden) of als voertuigen langer stilstaan
(Twente) is de kans op leeg raken van de secundaire
accu aanzienlijk.

VT02 Een ruitenwisser moet
bestand zijn tegen de
wasstraat.

In de pilot bleek dat de ruitenwisser van e§n van de
twee geteste PTZ-camera's was voorzien van een
kunststof loopwerk. Door de krachten van de borstels
in de wasstraat bleek het loopwerk regelmatig te
beschadigen met uitval van de ruitenwisser tot
gevolg.

VT03 Eis dat de camera en de
wijze van integratie in het
voertuig (bijv. de dakset)
voldoen aan de IP66 norm
of beter.

Tijdens de pilot bleek in Haaglanden de inbouw van
de dome in de dakset niet waterdicht te zijn. In de
wasstraat liep er zo grote hoeveelheden water in de
dakset naar binnen. IP-66 is een norm die aangeeft
dat een object volledig stof dicht is en waterdicht bij
een krachtige waterstraal.

VT04 Recorders met een hard-
disk blijven kwetsbaar, ook
al worden ze als schok-
bestendig aangeboden.

In Haaglanden is bij zes voertuigen in ca. 7 maanden
tijd twee maal een recorder kapot gegaan. Kies bij
voorkeur voor een solid-state drive (flash geheugen),
of zorg anders dat in het onderhoudscontract is
opgenomen dat de leverancier voldoende vervanging
heeft zodat bij problemen de recorder op de eigen
locatie kan worden gewisseld door een werkend
exemplaar. Rotterdam-Rijnmond heeft overigens
geen problemen met de opslag gehad.
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VT05 De harddisks moeten
eenvoudig kunnen worden
gewisseld en via USB
uitleesbaar zijn.

Indien de harde schijf alleen in het voertuig kan
worden uitgelezen dan zal bij het veiligstellen het
voertuig niet beschikbaar zijn. Idealiter zijn de
schijven snel te wisselen zodat het voertuig direct
voor een nieuwe dienst kan worden ingezet. De harde
schijven dienen uitleesbaar te zijn via USB.
Bij het Groningse systeem waren harde schijven
alleen uitleesbaar via een separaat en kostbaar
apparaat met een netwerkaansluiting. VtsPN zal een
dergelijke apparaat niet snel toelaten op het
productienetwerk.

2.6 Gebruik in de meldkamer

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

VM01 Integreer met bestaande
systemen.

In een eerdere proef is er binnen het korps Twente
gekozen voor oplossing die resulteerde in een extra
PC voor de meldkamermedewerkers. Hierdoor werd
er te weinig naar het beeld gekeken omdat dit een
extra belasting betekende.
Indien er al beelden van publiek cameratoezicht
kunnen worden doorgeschakeld dan ligt integratie
hiermee voor de hand.

VM02 Besteed voldoende
aandacht aan de uitleg van
de vertraging bij besturing
over UMTS.

Voldoende uitleg en mogelijkheden hoe hiermee om
te gaan (presets, kleine aanpassingen) zal de
acceptatie door de medewerkers ten goede komen.

VM03 Bij grotere incidenten is er
behoefte aan een aparte
regievoering op
videobeelden.

Bij grote incidenten zal een meldkamermedewerker
zich niet meer met camerabeelden bezig kunnen
houden.

VM04 Stel een protocol op
wanneer wel en niet wordt
meegekeken door de
meldkamer en wat haar rol
is.

De meldkamer moet diverse taken met beperkte
mensen en middelen uitvoeren. Het is daarom
noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken met
de meldkamer. Cameratoezicht behoort niet tot de
reguliere taken van een meldkamer. Het ligt daarom
voor de hand dat bij live doorgifte de meldkamer
alleen meekijkt bij de reguliere werkzaamheden op
aangeven van de medewerker zelf. Bij eenmalige
acties of evenementen is het uiteraard mogelijk dat
de meldkamer wel continu meekijkt indien dit vooraf
is afgestemd. Regio's met een eigen cameratoezicht-
ruimte (bijv. Haaglanden en Rotterdam) zullen deze
gebruiken als intermediair waarbij de toezichtruimte
beslist wanneer opschakeling naar de meldkamer
zinvol is.

Bijlage
A.5
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Organisatorische aspecten

Praktijkadvies Kprte toelichting Ref.

VO01 De leidinggevende moet
voldoende kennis hebben
van de middelen.

De leidinggevende die besluit tot inzet van mensen
en middelen moet zelf voldoende kennis en ervaring
ermee hebben. De leidinggevende moet kunnen
beslissen wanneer en hoe inzet zinvol is en wat de
meerwaarde ervan is.

VO02 Maak een videoplan bij
tactische inzet.

Vooral bij speciale inzet waar vooraf geweld wordt
verwacht is het zinvol om in een videoplan de
waarnemingsdoelen op te schrijven, aan te geven
hoe deze worden bereikt en deze doelen aan de
personen in een voertuig toe te wijzen. Betrek ook de
partij die de beelden live bekijkt, bijv. de SGBO-leden
of de meldkamer.

Bijlage
D

Betrek het OM. Camerabeelden zijn een bijzondere vorm van
informatie die als privacygevoelig zijn beoordeeld.
Voor gebruik van de camerabeelden bij vervolging is
afstemming met het OM nodig. Ga hierbij ook in hoe
en in welk formaat beeldmateriaal aan het OM wordt
aangeleverd. Maak hierover concrete afspraken v66r
aanschaf.

A.8

VO04 Zorg voor middelen om
videobeelden tijdig veilig te
kunnen stellen.

De kans op verlies van beelden (bijv. door
automatisch overschrijven) is groot indien er geen
middelen zijn om deze snel na een incident veilig te
stellen. De huidige ICT-voorzieningen binnen de
politie zijn echter nog onvoldoende toegerust voor
het opslaan van grote bestanden, afspelen van
video, of het uitlezen van externe camera's via een
USB-poort. Bij afwezigheid van een
videomanagementsysteem (zie referentie) is de, ook
in deze pilot, meest gebruikte optie een separate
laptop waarop de beelden veilig kunnen worden
gesteld. Hoewe! praktisch en vaak de enige
mogelijkheid, voldoet een dergelijke optie niet aan de
gangbare normen m.b.t. veiligheid en zekerheid van
opslag..
Korps Rotterdam-Rijnmond schakelt voor het
veiligstellen van videobeelden voor een zaak de
eigen afdeling cameratoezicht in. Hiermee kan snel
en voigens een beproefd protocol een DVD worden
gebrand voorzien van BVH-nummer, afspeelsoftware
en watermerk. Andere data wordt wel op een
separate laptop bewaard.

Hfd. 7

2.8 Support en ondersteuning leverancier
Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

VS01 Regel een SLA (Service
Level Agreement) voor het
gehele systeem incl.
software.

De SLA zou in moeten gaan op de volgende
onderdelen:

• Preventief (gepland) halfjaarlijks onderhoud.

27 van 89



Praktijkgids Mobiele cameratoepassingen in de noodhulp - Versie 1.0,10 September 2010

• Correctief onderhoud binnen 24 a 48 uur.
Zorg dat hier afspraken worden gemaakt
over oplostijden en niet alleen reactie-
tijden. Uit kostenoverwegingen kan een
langere reactietijd van bijv. 48 uur een
mogelijkheid zijn waarbij een meerprijs wordt
afgesproken als correctie echt binnen bijv. 6
of 12 uur nodig is. Let op: korte oplostijden
buiten kantooruren kunnen de prijs voor een
SLA sterk opvoeren.

• Updates en upgrades van de software.
• Garantie beschikbaarheid voldoende

reserveonderdelen en gekwalificeerd en
gescreend personeel, ook buiten werktijden.

• Mogelijkheid tot het uitvoeren van maatwerk-
aanpassingen.

VS02 Onderhoud aan het
voertuig moet idealiter ter
plekke kunnen worden
uitgevoerd.

Het is ongewenst dat voor elke kleine reparatie het
voertuig moet worden gebracht en opgehaald.
Hierdoor is een voertuig langer buiten gebruik en is
er veel mankracht nodig voor de transfer. In de
praktijk bleek de recorder kwetsbaar. In Haaglanden
is in ca. 7 maanden tijd bij 6 voertuigen tweemaal
een recorder kapot gegaan. Een oplossing kan een
of twee extra recorders zijn die direct in het voertuig
wordt geplaatst bij storingen. Zodra een recorder is
gerepareerd wordt deze als spare achter de hand
gehouden. Idealiter zijn de eigen monteurs zelf in
staat tot controles en (kleine) reparaties of
vervanging. Op deze wijze kan bij de reguliere
controle van een voertuig ook het camerasysteem
worden gecontroleerd.

VS03 Vraag een offerte voor
diverse SLA-opties.

Globaal zijn er drie opties waaruit een keuze kan
worden gemaakt:

1. Onderhoud is een vaste prijs, d.w.z. uren,
voorrijkosten, materialen die nodig zijn
onderdeel van een vaste prijs.

2. Onderhoud is een vaste prijs met
uitzondering van gebruikte materialen die op
nacalculatie in rekening worden gebracht.

3. Onderhoud is geheel op basis van
nacalculatie.

Vraag om een open calculate waarbij de prijzen van
alle vaak vervangen onderdelen, uurtarieven,
update/upgradekosten, voorrijkosten, etc. apart en
volledig zijn gespecificeerd.

VS04 Besteed vooraf aandacht
aan veel voorkomende
oorzaken van storingen.

Veel genoemd zijn storingen aan de accu's. In het
geval het systeem continu aan blijft staan dan zal de
accu bij het uitschakelen van de motor vaak worden
ontladen en weer worden opgeladen. Ook blijken
harde schijven kwetsbaar te kunnen zijn voor
storingen en is het zinvol deze op voorraad te
houden zodat snelle vervanging mogelijk is.
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LET OP: DEZE PAGINA NIET VERSPREIDEN AAN COMMERCIELE PARTIJEN!

2.9 Kostenoverzicht
In deze paragraaf wordt ingegaan op twee soorten kosten: aanschafkosten en terugkerende kosten. Het
betreft alleen directe kosten excl. btw, dus indirecte kosten als personele inzet worden niet meegenomen.
Bedragen zijn indicatief. Verder moet worden bedacht dat bij een pilot die mogelijk leidt tot landelijke inzet,
leveranciers vaak bereid zijn om ook zelf te investeren. Kosten zijn daarom alleen indicatief.
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Communicatie

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

C01 Communiceer
duidelijk waarom je
de camera's inzet.

Gebruikers kunnen bij de inzet van deze technologie
mogelijk ook negatieve bijeffecten zien (beelden worden
gebruikt ter beoordeling). Door aan te geven waarvoor de
beelden wel en niet worden gebruikt kan eventuele onrust
worden weggenomen. De focus op het verhogen van de
eigen veiligheid is daarin een belangrijk argument.

A.6

C02 Bouw aan draagvlak
bottom-up.
Ambassadeurs zijn
hierbij essentieel.

Ambassadeurs zijn enthousiaste gebruikers die aan
collega's duidelijk kunnen en willen maken waarom deze
innovatie zinvol is. Zonder deze personen zal een
succesvolle introductie veel meer moeite kosten. Zorg er
voor dat de ambassadeurs vrij worden gemaakt voor extra
taken als het geven van presentaties en instructie, het
verzamelen van feedback, etc. zodat dit niet op de eigen
vrije tijd aankomt. Ga ervan uit dat de inzet van
ambassadeurs langdurig is. Blijvende enthousiasmering is
nodig tot de camera's werkelijk onderdeel van het
werkproces zijn geworden.

C03 Bouw aan draagvlak
top-down.

Laat succesvolle toepassing bekend worden. Zorg dat er
aandacht voor dit middel komt in de reguliere
werkoverleggen en briefings. Maak het bekend op intranet.
Laat zien welke impact het beeld heeft op betrokken
partijen, intern en extern (OM en rechtelijke macht). Laat de
strategische impact nadrukkelijk in beeld komen: meer
heterdaadkracht, minder ziekteverzuim, minder uitval.
Eerder hebben collega's in Pijnacker-Nootdorp meer dan
drie jaar in onzekerheid verkeerd over hun eigen handelen.
Naar aanleiding van de camerabeelden van de rellen in
Hoek van Holland heeft de Rijksrecherche binnen enkele
weken laten weten dat de collega's niets te verwijten viel.

C04 Benoem
aanspreekpunten.

Benoem per onderdeel/bureau aanspreekpunten die als
vraagbaak en coordinator optreden zodat de blijvende inzet
is geborgd. Via met name warme communicatie moeten de
aanspreekpunten het draagvlak verder vergroten. Enige
technische affiniteit van deze personen is hierbij gewenst.

C05 Communiceer de
inzet camera's
extern.

Onderdeel van de communicatiestrategie is ook het
informeren van het publiek over deze vorm van
cameragebruik. Dit kan via algemene media maar eventueel
ook middels stickers op voertuigen of hesjes. Op deze wijze
informeren kan op voorhand al een preventief effect hebben.

C06 Communiceer de
'spelregels' voor de
inzet.

Naast dat de medewerkers bekend moeten zijn met het doel
is het ook belangrijk uitleg te geven over de voorwaarden
om de camera te mogen inzetten.

Hfd.8

C07 Communiceer de
resultaten ook naar
de ketenpartners.

Hierdoor worden ketenpartners (bijv. het OM) in staat
gesteld de toegevoegde waarde te begrijpen en te
waarderen, en beperkingen van de technologie in te zien.
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Technische aspecten

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

BT01 Kies bij voorkeur voor
een camera met
progressive scan i.p.v.
een interlaced sensor.

Een progressive scan sensor geeft een betere
beeldkwaliteit bij plotselinge bewegingen (van de
gebruiker of dat wat wordt opgenomen). Zie de bijlage
voor uitleg en voorbeelden.

A.1

BT02 Kies bij voorkeur voor
een camera met een
CCD i.p.v. een sensor
o.b.v. CMOS-
technologie.

Een CCD is gevoeliger in donkere omstandigheden dan
een CMOS-sensor. Zie ook de bijlage voor uitleg en
voorbeelden.

A.1

BT03 Kies bij voorkeur een
camera met een
automatische nachtstand.

In de nachtstand wordt het kleurenfilter weggeklapt.
Hierdoor neemt de camera ook waar in het nabij-
infrarood waardoor beelden veel meer detail tonen. Een
nadeel is echter dat in de nachtstand er alleen beelden
in zwart/wit beschikbaar zijn.

In het donker is het beter om niet bij te lichten met een
zaklamp. Dit leidt vaak tot lokale overbelichting van het
beeld waardoor de camera globale instellingen als de
sluitertijd aanpast met negatieve gevolgen voor de
waarneming in het donkere deel van het beeld.

A.1

BT04 Het systeem moet in
staat zijn tot opname
en/of doorgifte van 25
beelden per seconde bij
704x576 pixels of beter.

Hiermee wordt voldoende detaillering van de beelden
gegarandeerd.

BT05 Bij live doorgifte moet alle
draadloze communicatie
versleuteld zijn.

Het is ongewenst dat de communicatie met bijv. de
meldkamer door derden kan worden afgeluisterd. Zie
ook Hoofdstuk 6 waar dit onderwerp uitgebreid wordt
besproken.

Hfd
6.2.2

BT06 De opslag in de camera
of opname-unit moet
versleuteld zijn.

Bij verlies of diefstaS mogen de camerabeelden niet
door derden misbruikt kunnen worden. Zie ook
hoofdstuk 6 waar dit onderwerp uitgebreid wordt
besproken.

Hfd 6

BT07 Laat VtsPN vooraf
controleren of de
camera's binnen de
reguliere IT-
voorzieningen uitgelezen
kunnen worden.

Indien de beelden via een pc binnen de reguliere IT-
omgeving moeten worden veiliggesteld dan dient
VtsPN de USB-poorten van een pc voor deze
apparatuur open te stellen. In sommige gevallen is voor
het veiligstellen van de beelden echter aparte software
nodig die niet kan samenwerken met de reguliere
software (bijv. PowerFuse). Laat VtsPN dit daarom
vooraf controleren. Zie ook Hoofdstuk 6 waar dit
onderwerp wordt besproken.

Hfd 6

BT08 De instellingen moeten
zijn afgeschermd voor de
gewone gebruiker, bijv.
via een password.

Het is ongewenst dat de gebruiker zelf instellingen
zoals opnamekwaliteit kan veranderen.

BT09 Maak een duidelijke In de meeste systemen zijn de standaard instellingen A.1
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keuze in
opnamekwaliteit.

dusdanig dat de opnamekwaliteit tegenvalt omdat er te
weinig informatie wordt gebruikt voor de compressie
van de beelden. Betere kwaliteit leidt wel tot grotere
bestanden.

com
pressie
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Instructie en opleiding

Nr. Praktijkadvies Korte toelichting Ref.

101 Borg de opleidingen binnen
het reguliere IBT-traject.

Betrek hierin het hoofd P&O en de coordinator
Geweld tegen Politieambtenaren. Binnen de IBT is
altijd krapte, om deze reden heeft het de voorkeur
het gebruik van de camera onderdeel te maken van
bestaande trainingsmodules. Een voorbeeld van een
dergelijke module is het benaderen van panden
waarbij video-ondersteuning zowel bij de
voorbereiding als de uitvoering ondersteuning kan
bieden.

Doelgroepen voor opleidingen zijn de directe
gebruikers (ook meldkamer), de aanspreekpunten en
de back-office medewerkers die de verdere
verwerking van beeldmateriaal afhandelen.
Daamaast moeten de IBT-docenten zelf worden
opgeleid.

I02 Geef instructie in
praktische aspecten.

Wat kom je tegen in de praktijk? Onderdelen om te
behandelen zijn het effect van lichtomstandigheden,
veiligstellen beeldmateriaal, bevestiging op het
lichaam, wanneer de camera aan- en uitzetten? Ga
hierbij in op functionele aspecten en leg niet de
achterliggende techniek uit.

A.6

I03 Bespreek de werkinstructie
en relevante juridische
kaders.

In het protocol of werkinstructie staan de 'spelregels'
waaronder het middel kan worden ingezet. Zorg voor
diverse voorbeelden om e.e.a. toe te lichten.

Bijlage
A.6

I04 Zorg dat de opleiding
regelmatig herhaald wordt.

Op deze wijze kunnen zowel nieuwe medewerkers
als eerder opgeleide medewerkers bij wie de
opleiding is weggezakt, worden opgeleid.

I05 Denk na over het gebruik
van camerabeelden voor
professionalisering en
training.

Camerabeelden kunnen zeer snel een situatie
verduidelijken, of het effect tonen van een bepaalde
wijze van benaderen in lastige situaties. Echter,
voordat dit gebeurt, moet er rekening worden
gehouden met diverse randvoorwaarden zoals
instemming van de betrokkenen.

A.8
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6 B e v e i l i g i n g
6 . 1 I n l e i d i n g
In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de mogelijke beveiligingsrisico's die er zijn. Concreet gaat het
hierbij voornamelijk om het kwijtraken, manipulatie of in handen van derden komen van beeldmateriaal, De
risico's worden behandeld volgens de keten die het beeldmateriaal van opname tot uiteindelijke vernietiging
doorloopt. Elk risico zal worden beschreven incl. eventuele tegenmaatregelen die mogelijk zijn.
De keten bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Opname. Het betreft hier het maken van de video-opnames 6n de lokale opslag (op lichaam of in
voertuig) in hoge kwaliteit.

2. Transmissie. Het versturen van live beelden naar een ander onderdeel van de organisatie (dit zal in
het algemeen in lagere kwaliteit zijn dan waarin lokaal wordt opgeslagen).

3. Veiligstellen. In dit proces worden de lokaal opgeslagen beelden van hoge kwaliteit binnen de IT-
infrastructuur van de eigen politieorganisatie gebracht.

4. Opslag. Hierin worden de beelden voor korte of langere tijd opgeslagen op een manier zodat
duidelijk is welke beelden de organisatie bezit, waarom deze relevant zijn en hoe deze terug kunnen
worden gevonden.

5. Ontsluiten. De opgeslagen beelden kunnen, mits geautoriseerd, worden opgezocht, bekeken, en
van metadata (annotaties) voorzien.

6. Verspreiden. Beelden worden op een gecontroleerde wijze ter beschikking gesteld aan derden. Het
gaat hierbij om bijv. het OM, de rechterlijke macht of de advocaat van een verdachte.

7. Verwijderen. Beeldmateriaal mag slechts gedurende een beperkte tijd worden bewaard. Nadat van
beeldmateriaal de wettelijke houdbaarheidstermijn is overschreden dienen de beelden
controleerbaar verwijderd te worden. De bewaartermijn hangt sterk af van de inhoud en het belang
voor een onderzoek. Zie ook Hoofdstuk 8.

De keten wordt getoond in Figuur 6-1.

Hoe gevoeliger de informatie des te zwaarder de maatregelen die nodig zijn om risico's uit te sluiten of te
beperken. Binnen de politie wordt bij informatie vaak onderscheid gemaakt in twee categorieen: groen en
rood. Groene informatie is vertrouwelijk en niet bedoeld voor verspreiding buiten de politie, maar wel
algemeen toegankelijk voor politiemedewerkers. Rode informatie is geheim en alleen beschikbaar op basis
van noodzaak. In het kader van geweld tegen politieambtenaren zullen camerabeelden meestal worden
gemaakt binnen het openbare domein en daarom als groen worden aangemerkt. Onderstaande eisen gaan
uit van de toepassing in het kader van het voorkomen van geweld tegen politiemensen bij de normale
dagelijkse taakuitvoering.

6.2 Risicoanalyse
In deze hieronder beschreven risicoanalyse wordt van alle mogelijke scenario's uitgegaan, incl. onrechtmatig
handelen van de eigen medewerkers. Dit hoofdstuk probeert zo volledig mogelijk te zijn, de lezer zal zelf
moeten bepalen welke risico's van belang zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat in het geval van een proef of
pilot gedurende korte tijd bepaalde risico's wel worden geaccepteerd.
Bij elk risico worden mogelijke oplossingen aangedragen. Bij elke oplossing wordt tevens aangegeven wat
hiervan de status zou moeten zijn in een definitieve oplossing (mogelijkheden: optioneel, gewenst, verplicht,
alleen verplicht bij rode informatie).
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Figuur 6-1: De keten van verwerking van videomateriaal.

6.2.1 Opname

Risico-omschrijving Tegenmaatregel Status

Verlies van (opslag)systeem met
beeldmateriaal. Beelden komen
in handen van derden.

Beeldmateriaal wordt versleuteld opgeslagen.
Idealiter AES 128bits of beter.

Verplicht.

Extra aandacht voor bevestiging van opslag.
Dit speelt met name bij een gemtegreerde
BODY WORN CAMERA die op slechts een
punt is bevestigd (bijv. Vievu PVR-LE2).

Verplicht.
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Geen lokale opslag maar alleen centrale
opslag. Dit is alleen (op lange termijn) mogelijk
bij beschikbaarheid van stabiele, betaalbare en
gegarandeerde draadloze transmissie met
zeer hoge bandbreedte.

Gewenst.

De medewerker schakelt te laat
het systeem in zodat niet alles
wordt opgenomen. Per ongeluk
dan wel opzettelijk als vorm van
manipulatie.

Aandacht hiervoor in de IBT. Verplicht.
Acceptatie dat dit risico er nu eenmaal is. Optioneel.
Overwegen tot inzet van pre-recording of
continu opnemen incl. acceptatie van
bijbehorende nadelen.

Optioneel.

6.2.2 Transmissie (via tussenliggende server)
Deze categorie geldt met name bij cameravoertuigen, maar op termijn zal dit ook zeker kunnen gaan gelden
voor body-worn camera's.

Risico-omschrijving Tegenmaatregel Status
Communicatie tussen camera-
unit en server wordt afgeluisterd
waardoor beelden beschikbaar
komen voor derden.

Versleuteling van de communicatie met AES
128 bits of beter. Dit is inmiddels standaard
technologie.

Verplicht.

Personen zijn slordig met
verspreiding van passwords die
worden gebruikt voor toegang
tot de server.

Naast passwords wordt tevens een token of
biometrie gebruikt bij toegangverlening. Deze
vorm gaat erg ver voor groene informatie en
zou alleen overwogen moeten worden bij rode
informatie.

Optioneel
bij rode
informatie.

Derden breken in op de server
en luisteren zo de
informatiestroom af.

Geen gebruik van een externe server maar
alleen een server die in het politiedomein
staat.

Verplicht.

6.2.3 Veiligstellen

Risico-omschrijving Tegenmaatregel Status

Na het veiligstellen blijft
beeldmateriaal achter op de
camera. Beeldmateriaal van
incidenten is zo op meerdere
plekken aanwezig.

Het camerasysteem monitort zelf hoe oud
opgeslagen data is en verwijdert deze
automatisch van de lokale opslag.

Gewenst.

Na het veiligstellen wordt de veiliggestelde
data automatisch van de lokale opslag
verwijderd.

Gewenst.

De opslagunit van de camera
kan via de USB-poort ook
gebruikt worden om eigen
bestanden op te slaan. Deze
kan daarmee worden gebruikt
om bestanden binnen het
bedrijfsnetwerk te smokkelen
met gevaar van virusinfecties.

Alleen de camera is in staat te schrijven in het
geheugen. Eventueel ook speciaal
geautoriseerde programmatuur voor het
uploaden van bijv. firmware-updates.

Verplicht.

De camera heeft een vaste geheugenkaart die
niet eenvoudig is te verwisselen of geen
algemeen gebruikt type is.

Verplicht.

Relevant beeldmateriaal wordt
overschreven voordat het is
veiliggesteld.

Docking-station voor het systeem waarbij
automatisch recente opnames worden
veiliggesteld, en tevens de camera wordt
opgeladen. (met name body-worn camera).

Gewenst.
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Maak het inleveren van de camera bij de back-
office voor veiligstellen na een dienst een vast
onderdeel van de werkwijze.

6 . 2 . 4 O p s l a g

Optioneel.

Risico-omschrijving Tegenmaatregel Status

Beeldmateriaal wordt te lang
bewaard.

Een videomanagementsysteem die zelf de
opslagduur monitort (zie ook Hfd. 7).

Gewenst.

Beeldmateriaal raakt zoekt,
wordt gelekt, wordt per ongeluk
of bewust verwijderd (vooral bij
qebruik van losse laptop).

Een videomanagementsysteem dat acties van
gebruikers logt.

Gewenst.

Alle veiliggestelde data met
incidenten komt in handen van
derden omdat de laptop die voor
veiligstellen wordt gebruikt wordt
ontvreemd uit het politiebureau.
(Alleen van toepassing bij losse
laptop/pc)

Sla alle veiliggestelde bestanden op in
versleutelde drive (256 bits AES). Gebruik
hiervoor gratis software TrueCrypt
(htto://www.truecrvDt.ora) die zeer eenvoudig
is in het gebruik.

Verplicht.

Dataverlies omdat harde schijf
crasht of laptop wordt
ontvreemd.

Een videomanagementsysteem met RAID5 of
RAID6-opslag waarbij server in beveiligde
ruimte staat onder beheer van VtsPN.

Gewenst.

Opslag van alle data volgens de huidige
VtsPN-standaard.

Gegeven de omvang van videodata en de
huidige kosten van de nu door VtsPN
gebruikte NetApp-oplossing (Euro 22.000 per
TB), zou deze alleen gebruikt moeten worden
bij rode informatie.

Optioneel.

Opgenomen data wordt later
alsnog gemanipuleerd.

Bewaar originele opname en zorg dat deze is
voorzien van een hashcode die al in de
camera wordt gegenereerd.
Idealiter (Gewenst) kan een hashcode ook op
frame-basis worden toegekend en niet alleen
aan de gehele opname. Bij zeer lange
opnames is het dan mogelijk wel relevante
delen emit te knippen en aan te tonen dat
binnen dit deel geen manipulate heeft
plaatsgevonden.

Verplicht.

6.2.5 Ontsluiten

Risico-omschrijving Oplossing Status

Niet bevoegde personen hebben
toegang tot gevoelig materiaal.

Een videomanagementsysteem dat rechten tot
individuele video kan beperken tot specifieke
personen of groepen. Bij gebruik van een
losse laptop is in de praktijk acceptatie van dit
risico de enige optie.

Gewenst.
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6.2.6 Verspreiden

Risico-omschrijving Oplossing Status
Beeldmateriaal wordt
onrechtmatig verspreid aan
derden.

Een videomanagementsysteem (VMS) dat
export van beeldmateriaal logt en de rechten
hiertoe beperkt tot geautoriseerde personen.

Gewenst.

Werkplek bij het OM waarmee ingelogd kan
worden op het VMS om zo specifiek voor het
OM bedoelde data te bekijken. Op deze wijze
zal er minder export nodig zijn.

Gewenst.

Uniek camera-id in het opgenomen beeld
weergeven, bijvoorbeeld bestaande uit
korpsnummer en volgnummer van de camera
zodat duidelijk is waar beelden vandaan
komen.

Verplicht

In geval van laptop o.i.d. voor veiligstellen is
acceptatie van dit risico de enige mogelijkheid.

Optioneel

6.2.7 Verwijderen

Risico-omschrijving Oplossing Status

Relevant beeldmateriaal wordt
voortijdig verwijderd. Dit risico is
met name van toepassing bij
een separate laptop.

Een videomanagementsysteem dat voorkomt
dat data per ongeluk wordt verwijderd, het
verwijderen logt, en de rechten op verwijderen
beperkt tot klein aantal bevoegde personen.

Gewenst.

Beeldmateriaal wordt te lang
bewaard.

Een videomanagementsysteem dat de
bewaartermijn monitort.

Gewenst.

Procedures voor verwijderen
worden niet goed gevolgd.

Een VMS dat procedures afdwingt. Gewenst.

Opleiding van de bevoegde personen en
logging van acties.

Verplicht.
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7 Verwerking in de keten
7.1 Overzicht van de keten
Het opnemen van beeldmateriaal van incidenten is geen doel op zich. Naast preventie van geweld wordt met
de opname een bijdrage geleverd aan de opsporing en eventuele veroordeling van daders van geweld tegen
politieambtenaren. Een effectieve opsporing versterkt weer de preventieve werking van mobiel camera
toezicht. Na de opname zelf is de verdere verwerking in de rest van de keten daarom essentieel. De keten
bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Opname. Het betreft hier het maken van de video-opnames en de lokale opslag in hoge kwaliteit.
2. Transmissie. Het versturen van live beelden naar een ander onderdeel van de organisatie (dit zal in

het algemeen in lagere kwaliteit zijn dan waarin lokaal wordt opgeslagen).
3. Veiligstellen. In dit proces worden de lokaal opgeslagen beelden van hoge kwaliteit binnen de IT-

infrastructuur van de eigen politieorganisatie gebracht.
4. Opslag. Hierin worden de beelden voor korte of langere tijd opgeslagen op een manier zodat

duidelijk is welke beelden de organisatie bezit, waarom deze relevant zijn en hoe deze terug kunnen
worden gevonden.

5. Ontsluiten. De opgeslagen beelden kunnen, mits geautoriseerd, worden opgezocht, bekeken, en
van metadata (annotaties) voorzien.

6. Verspreiden. Beelden worden op een gecontroleerde wijze ter beschikking gesteld aan derden. Het
gaat hierbij om bijv. het OM, de rechterlijke macht of de advocaat van een verdachte.

7. Verwijderen. Beeldmateriaal mag slechts gedurende een beperkte tijd worden bewaard. De duur
hiervan hangt sterk af van de inhoud en het belang voor een onderzoek. Voor meer informatie wordt
verwezen naar Hoofdstuk 8 (Juridische kaders). Nadat van beeldmateriaal de wettelijke
houdbaarheidstermijn is overschreden dienen de beelden controleerbaar verwijderd te worden.

De keten wordt getoond in Figuur 7-1. Stap 3 tot en met 7 wordt hieronder aangeduid met de term
videomanagement.2

7.2 De noodzaak van videomanagement
Op dit moment bieden de basisvoorzieningen en andere IT-systemen geen of onvoldoende mogelijkheden
voor opslag en verwerking van beeldmateriaal. In alle korpsen speelt dit probleem en het gevolg is dat
overal beeldmateriaal op losse harde schijven of Cd-roms wordt bewaard. Het mag duidelijk zijn dat het
ontbreken van een standaard voorziening voor het bewaren en bewerken van videomateriaal de gehele
keten frustreert. Er is geen enkel overzicht van het aanwezige beeldmateriaal, het is onmogelijk om
beeldmateriaal efficient te doorzoeken of met elkaar te delen, het is onduidelijk wie beeldmateriaal verspreidt
en het is niet mogelijk om te garanderen dat beeldmateriaal tijdig wordt verwijderd. Op dit moment is binnen
de politieorganisatie eigenlijk de enige mogelijkheid om beelden met elkaar te delen het fysiek brengen van
een harde schijf of Cd-rom.
Binnen de politieorganisatie zijn traditioneel derden de belangrijkste bron van videomateriaal. Denk hierbij
aan publieke of private camerabeelden naar aanleiding van een TGO of in beslag genomen materiaal (bijv.
kinderporno). De politie zelf maakt via een onderdeel zoals het observatieteam (OT) in beperkte mate zelf
opnames. Al de hier genoemde soorten beeldmateriaal zullen slechts in zeer beperkte mate worden gedeeld
met andere politieonderdelen. Op dit moment wordt de verwerking van deze beelden al sterk gehinderd door
het ontbreken van een videomanagement-systeem (VMS). Indien op afzienbare termijn de eigen
medewerkers in de noodhulp worden uitgerust met een mobiele videocamera dan zal er op veel grotere
schaal video worden geproduceerd door de eigen medewerkers. Dit videomateriaal zal juist worden
gekenmerkt door de behoefte het te delen met anderen, bijv. verspreiding naar wijkteams, tonen in briefings,

2 Deze tekst is een herhaling van die in het hoofdstuk over beveiliging. Hiervoor is gekozen omdat het document is

opgezet zodat hoofdstukken zoveel mogelijk afzonderlijk leesbaar zijn.
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gebruik voor trainingsdoeleinden, etc. Het beschikbaar zijn van een VMS zal daarom bepalend kunnen zijn
voor het uiteindelijke succes van mobiel cameratoezicht.

Figuur 7-1: De verwerkingsketen van beeldmateriaal.

7.3 De eerste stap naar een oplossing
Binnen dit project is in samenwerking met Rotterdam-Rijnmond een eerste stap gezet naar een prototype-
VMS genaamd BlueTube. Het is gebaseerd op algemeen gebruikte standaarden binnen VtsPN (Windows
2003 en RedHat Linux, Internet Explorer 6 en Windows Media Player 6) en het open source VMS
MediaMosa (www.mediamosa.org). Het systeem biedt de volgende faciliteiten:
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• Het toevoegen van beeldmateriaal aan een centrale database. Het beeldmateriaal kan van
metadata worden voorzien (titel, omschrijving, BVH-nummer, zichtbare personen, bewaartermijn,
eigenaar, etc.). Daamaast is het mogelijk om annotaties toe te voegen. Een annotatie beschrijft wat
en op welk moment precies gebeurt in de video. Door op de annotatie te klikken kan eenvoudig naar
het relevante fragment worden gesprongen.

• Het delen van beeldmateriaal. Met het systeem is het in principe mogelijk om binnen een netwerk
beeldmateriaal te delen voor iedereen die hiervoor geautoriseerd is. Daamaast is het mogelijk om
beelden te exporteren voor gebruik buiten BlueTube.

• Het zoeken en afspelen van beeldmateriaal. Het is mogelijk op alle metadata en annotaties de
database te doorzoeken en gevonden video's weer af te spelen. BlueTube ondersteunt diverse
gangbare videoformaten.

• Het verwijderen van beeldmateriaal. Gebruikers kunnen beeldmateriaal voordragen voor
verwijdering. Daamaast zal het systeem beelden automatisch voordragen indien de
houdbaarheidstermijn is verstreken. Alleen hiertoe bevoegde gebruikers kunnen uiteindelijk beelden
die zijn voorgedragen definitief verwijderen.

Hieronder wordt een screenshot getoond van BlueTube met een overzicht van gevonden bestanden.

BlueTube

Zoeken

Toevoegen
Nieuw videobestand

Mijn nieuwe video's
Mijn Video's
Beoordelen
Verwijderen
Beheer

Gebruikers
Groepen

Video's wearvan u eigenaar bent

Voetbal Katwijk

demo bestand

Voetbal Katwijk

oefenbestand, metadata bewerkt via WBT station

Voetbal Katwijk

Voetbal Katwijk

Supporter trekt aan teugels van politiepaard

Voetbal Katwijk

Biker beschoten met vuurwerk

Figuur 7-2: Schermvoorbeeld BlueTube.

7.4 Beperkingen BlueTube
BlueTube is bij het schrijven van deze gids een praktijkproef. Hoewel het al heel bruikbaar is en een
aanzienlijke verbetering t.o.v. de huidige situatie is dit niet het uiteindelijke gewenste product. Op dit moment
heeft BlueTube de volgende beperkingen of randvoorwaarden:

• Het werkt alleen op een (relatief) moderne pc (fat client). De binnen de politie gangbare WBT's
(Windows-based terminals) zijn niet geschikt voor het afspelen van video. De nieuwe generatie
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WBT's zal meer rekenkracht hebben en hier hopelijk wel geschikt voor zijn. Tevens dienen de
servers hiervoor een Citrix-versie te gebruiken die kan omgaan met video.

• BlueTube is niet geschikt voor gesloten formaten. Leveranciers van camerasystemen voor
politiegebruik kiezen vaak voor gesloten formaten. Hiermee wordt bedoeld dat de videobestanden
niet zijn af te spelen in bijv. MediaPlayer of de VLC-player maar dat hiervoor aparte software van de
leverancier noodzakelijk is. Deze software is i.h.a. wel in staat tot een conversie naar een open
formaat, hoewel hierbij wel kwaliteitsverlies kan optreden.

• Autorisatie en logging moet verder worden uitgebreid. Op dit moment is het toekennen van
autorisatieniveaus en de logging van handelingen te grofmazig.

• BlueTube heeft nog geen status waardoor VtsPN het product niet officieel in beheer heeft genomen.
Hollands Midden heeft met haar verzorgingsgebied afspraken gemaakt om BlueTube gedurende
een beperkte tijd te gebruiken waarbij ondersteuning en support door VtsPN wordt verleend.

7.5 Eisen aan de eigen omgeving
BlueTube maakt gebruik van een zgn. client-server-architectuur. Dit betekent dat de videobestanden op een
centrale server staan en dat de clients deze bij de server kunnen opvragen. In dit model is het eenvoudig om
beeldmateriaal met elkaar te kunnen delen over een netwerk. Het delen van videomateriaal stelt echter wel
hoge eisen aan de beschikbare netwerkcapaciteit. In veel politieregio's is dit nog zeer beperkt waardoor het
oversturen van video over het netwerk geen optie is. Voor het regiobreed delen van beeldinformatie is
feitelijk een op glasvezel-gebaseerde netwerkinfrastructuur vereist.
Bij het schrijven van deze praktijkgids waren slechts 4 van de 26 korpsen voorzien van deze infrastructuur.
Indien een dergelijke infrastructuur niet beschikbaar is dan is de enige praktische oplossing om BlueTube op
een speciaal hiervoor aangeschafte pc te laten werken. Binnen §6n locatie kan dan het beeldmateriaal
worden beheerd, gezocht en afgespeeld. Het regiobreed delen is dan geen optie. Wel kan op afstand
worden gezocht of er videomateriaal beschikbaar is, echter zonder dit af te kunnen spelen.

7.6 Organisatie van de keten
Bij de organisatie van de gehele keten rond videomanagement dient een aantal keuzes te worden gemaakt:

1. Veiligstellen. Wie stelt veilig, de gebruiker die opnames heeft gemaakt of een backoffice? In het
eerste geval moeten potentieel vele honderden gebruikers hiertoe worden opgeleid. Technisch kan
dit betekenen dat vele honderden personen ook rechten moeten krijgen van VtsPN om de USB-
poort te mogen gebruiken wat vanuit veiligheidsoogpunt minder aantrekkelijk wordt gevonden. Het
laten veiligstellen door een beperkte groep personen neemt nadelen weg maar dit betekent mogelijk
weer dat personen die niet bij de opname aanwezig waren de inhoud moeten annoteren. Een
mogelijke oplossing is een combinatie waarin de backoffice veiligstelt waarna de gebruiker achteraf
de annotaties toevoegt.

2. Toezicht. Videomateriaal wordt vanuit privacyoogpunt als gevoelig beoordeeld. Het is daarom
verstandig dat er toezicht is op het rechtmatig opslaan van beeldmateriaal. Een mogelijke wijze om
hiermee om te gaan is alle nieuw toegevoegde videobestanden achteraf te laten toetsen door een
HOvJ, en bij twijfel contact op te laten nemen met de eigenaar. Een HOvJ is juridisch onderlegd en
is daarmee in staat de juiste afwegingen te maken.

3. Opslag. Inbedding in de reguliere kantooromgeving heeft de voorkeur. Hiervoor is nauwe
samenwerking met het eigen verzorgingsgebied essentieel. Betrek daarom VtsPN tijdig bij de
implementatie.

4. Functioned beheer. Wie draagt zorg voor het functioneel beheer van de omgeving? Concreet
betekent dit het beheren van de gebruikers, gebruikersgroepen en autorisatie van gebruikers.
Daamaast is het functioneel beheer een vraagbaak bij problemen en onderhoudt deze het contact
met VtsPN of andere partijen bij bugs of storingen.
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Verwijderen. Wie ziet toe op verwijderen en neemt de uiteindelijke beslissing om bestanden te
verwijderen? Het is hierbij essentieel dat bestanden pas definitief worden verwijderd nadat de
eigenaar is geconsulteerd.
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8 Juridische kaders
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de juridische kaders. De tekst van dit hoofdstuk is vrijwel identiek aan het
memo d.d. 29 juli 2010 van de werkgroep juridische kaders van het project.

8.1 Doel(binding)
Primair: het beschermen van de medewerkers en eigendommen t.b.v. de ongehinderde uitvoering van de
politietaak als bedoeld in art. 2, respectievelijk art. 6 Politiewet 1993, voor zover het betreft het opnemen en
verwerken van beelden van situaties waarin het politieoptreden in gevaar wordt gebracht of belemmerd
dreigt te worden of wordt.

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 dezen gesproken over een protocol.

8 .2 Doe lg roep
• 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.

Het is zinvol om onderscheid maken tussen de toepassing van de Body Worn Camera (BWC) en de camera
op de voertuigen. Hieronder wordt op beide onderwerpen separaat ingegaan.

8 . 3 B W C
Hierbij is alleen uitgegaan van de stand-alone voorziening. De experimentele fase van de BWC met live
verbinding met de Meldkamer (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. Dit 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 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.

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 opnamefunctie wordt het beeld permanent
opgeslagen. Het voordeel is dat in zo'n geval ook een standaard aantal minuten voor de opnameactivering
kan worden opgeslagen (zie ook BA04). 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.
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8 . 3 . 1 M e l d e n
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.

8.3.2 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 de ongehinderde taakuitvoering centraal (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 waarnemingen 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 ter zake
geldende regelingen in bijvoorbeeld het WvS.

Bovenstaande is nog een extra argument om de camera alleen bewust te laten activeren door de agent.

8.3.3 Veiligstellen, bewerken en bewaren/vernietigen
De geregistreerde beelden moeten op een zorgvuldige wijze worden verwerkt binnen het back-office-proces
(juistheid, volledigheid en beveiliging).
Veiligstellen:
Ten behoeve van 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 ('wachttermijn'). Na afloop hiervan wordt
het materiaal vemietigd. Wordt er binnen de 'wachttermijn' 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 is bekeken. De registratie is het bewijs.

Ten aanzien van punt 3 heeft het OM wel reeds aangegeven dat toevoegen van beeldmateriaal aan het PV
alleen dient te gebeuren wanneer hier toegevoegde waarde vanuit gaat. De status van het ambtsedig
opgesteld PV blijft daarmee onbetwist.

8.3.4 Bewaren/vernietigen
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
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collega's en de noodzakelijk te maken kosten (opslag en beheer). Omwille van praktische uitvoerbaarheid en
analoog aan de recente discussie rondom 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.

8.3.5 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.

8.4 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.

8 . 4 . 1 O p n e m e n
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).

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

8.4.3 Veiligstellen, bewerken en bewaren/vernietigen
Ten aanzien van 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.

8 .5 Ople id ingen
Ten aanzien van 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 Ondernemingsraden aan dat er instemming van de OR dient te zijn als er een voorziening
gebruikt wordt die geschikt is voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van
politiemedewerkers. 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).

8 . 6 Te c h n i e k
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. De uitwerking hiervan is vastgelegd in de andere
hoofdstukken van dit document.
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Bijlage A. Achtergrondinformatie
A.1 Cameratechniek
In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste technische aspecten van een camera. Het is uiteraard
niet mogelijk hier volledig te zijn. Voor goede beoordeling van de technische specificaties van een camera is
veel kennis nodig. Dit overzicht geeft aan wat met bepaalde terminologie wordt bedoeld en wat de
aandachtspunten zijn.
Echter, de belangrijkste raadgeving bij de selectie van een camera is:

Hoewel de kwaliteit van een camerabeeld wordt bepaald door een groot aantal onderdelen telt
uiteindelijk alleen het eindresultaat. Schaf NOOIT een camera aan op basis van de beloften
van een verkoper. Test een camera onder verschillende omstandigheden en beoordeel zelf of
het materiaal bruikbaar is voor het doel dat moet worden bereikt. In het geval van meerdere
aanbieders, test dan de aangeboden camera's gelijktijdig zodat zeker is dat de
omstandigheden identiek zijn en eerlijke vergelijking mogelijk is.

Bedenk hierbij vooraf wat de behoeften zijn, zodat de test hierop af kan worden gesteld:
• Welke mate van detail moet worden waargenomen? Is overzicht noodzakelijk of wil

men juist op grotere afstand personen kunnen identificeren? Of is beide nodig?
• Wat zijn de omstandigheden waaronder dit moet gebeuren? Denk hierbij aan licht,

snelheid van bewegingen maar ook aan weersbestendigheid.

De sensor
De sensor is het lichtgevoelige deel van de camera. Globaal zijn er twee types: CCD en CMOS. Een CCD-
sensor is gevoeliger voor licht dan een CMOS. In donkere omstandigheden levert een CCD een beter beeld
dan een CMOS-sensor (Figuur A 1). Nadelen zijn een duurder fabricageproces en het feit dat een CCD
minder snel uitgelezen kan worden. Om deze reden wordt er bij een CCD vaak voor gekozen om de even en
oneven beeldlijnen vlak na elkaar uit te lezen. Bij bewegingen van de camera of het waargenomen object
ontstaan er verstoringen waarbij de verschillende beeldlijnen duidelijk zichtbaar zijn (Figuur A 2).

Figuur A 1: Voorbeeld van een opname met een CCD (links) en een CMOS-sensor (rechts) in donkere omstandigheden.
Let op: door technische ontwikkelingen is het verschil tussen CCD en CMOS-sensoren inmiddels vaak minder groot dan
hier wordt getoond. Bron foto: spyshop2000.com.
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Figuur A 2: Verstoringen door interlacing bij een rennend persoon. Rechts is een uitvergroting waarbij duidelijk de even
en oneven beeldlijnen te zien zijn.
Het om de beurt uitlezen van even en oneven beeldlijnen heet interlacing of soms interlining. Het in eens
uitlezen van de sensor, waardoor het 'kameffect' niet optreedt, heet 'progressive scan'. CMOS-sensoren zijn
meestal progressive scan. CCD-sensoren zijn of interlaced of progressive scan. Bij een keuze tussen een
interlaced CCD of een progressive scan CMOS zal in het algemeen door het betere beeld in donkere
omstandigheden de voorkeur uitgaan naar een CCD.
Sensoren komen in verschillende groottes. Hoe groter de sensor, des te meer oppervlak waar licht op kan
vallen en daarmee een beter beeld in het donker. Een grotere sensor betekent echter ook meer kosten, en
een grotere lens, een zwaarder besturingsmechanisme bij een dome of PTZ-camera. De meeste dome-
camera's hebben een sensor van 1/4 inch (werkelijke lengte diagonaal van de sensor is kleiner). De geteste
body-worn camera's als Everec en Zepcam gebruiken een sensor van 1/3 inch.

Resolutle

Grofweg is de resolutie het aantal pixels in het beeld. Hoe meer pixels des te meer detail zichtbaar is. De
uiteindelijke zichtbaarheid van details is afhankelijk van onder meer de sensor, de kwaliteit van de lens en de
gebruikte compressiemethode en bitrate (zie ook verderop). Gangbare resoluties zijn 4CIF (704x576 pixels)
en VGA (640x480 pixels). Het comprimeren van beelden kosten veel rekenkracht en energie. Vooral in
draagbare camera's wordt daarom nogal eens gekozen om voor een kleiner formaat te kiezen, bijv. QCIF
(352x288 pixels) of 2CIF (704x288 pixels, alleen oneven beeldlijnen). Deze kleinere beelden tonen uiteraard
veel minder detail.
In professionele CCTV is er momenteel een trend van sensoren die tot wel 12x zoveel pixels hebben als
normaal. Naar verwachting zal deze trend uiteindelijk ook doorzetten naar de camera's voor deze
toepassing. Bedenk wel dat meer pixels in het algemeen consequenties heeft: omdat er meer pixels
uitgelezen moeten worden zijn dit vrijwel altijd CMOS-sensoren (dus mindere prestaties in het donker), er
zijn betere en dus duurdere lenzen nodig, en meer pixels betekent ook meer rekenkracht bij de compressie
waardoor meer batterijcapaciteit nodig is (meer gewicht).

Lichtgevoeligheid
Lichtgevoeligheid wordt gemeten in Lux. Om een voorbeeld te geven, een kantooromgeving met ramen
zonder direct zonlicht is overdag ca. 800 Lux. Een goed verlichte voetgangerstunnel bij nacht is ca. 20 Lux
en in de directe omgeving van lantaarnpalen zal bij nacht de lichtsterkte varieren van 3 tot 10 Lux (alle
genoemde waarden uiteraard bij benadering).
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Uit de specificaties van de camera blijkt vaak dat deze gevoelig zijn tot ver onder de 1 lux. Gevoeligheid
betekent echter zeker niet dat er sprake is van een bruikbaar beeld. Controleer altijd de beeldkwaliteit onder
donkere omstandigheden en beoordeel zelf hoe goed een camera werkelijk is.
Goede camera's bieden verder nog een nachtstand (Figuur A 3). Indien het lichtniveau te laag is, wordt
automatisch het kleurenfilter weggeklapt zodat de camera ook in het nabij-infrarood gaat waamemen. Het
nadeel is dat er geen kleuren meer worden waargenomen. Echter, in donkere omstandigheden zijn kleuren
vaak toch niet meer goed waar te nemen.

Figuur A 3: Camera zonder nachtstand (links) en met nachtstand (rechts) bij 0,2 lux. Bron foto: Bosch Security.
Opmerking: het betreft hier een professionele vaste CCTV-camera (Dinion-IP) met een grote CCD-sensor die een
scene zonder beweging opneemt. Het is op dit moment niet mogelijk deze kwaliteit te halen met bijvoorbeeld draagbare
camera's of een dome-camera in een situatie op straat.

De lens
Een gebruiker is met name ge'interesseerd in de horizontale openingshoek van een lens. Hoe groter des te
meer overzicht maar des te minder detail waarneembaar. Bepaal zelf hoeveel overzicht dan wel detail
gewenst is. Een cameralens wordt vaak gespecificeerd met de lengte in mm. Dit zegt echter onvoldoende
over de openingshoek omdat hiervoor de werkelijke sensorgrootte bekend moet zijn. Vraag daarom altijd
naar de openingshoek.

Bij een traditionele sensor is de verhouding tussen breedte en hoogte 4:3. De verticale openingshoek is in dit
geval 75% van de horizontale hoek. In de CCTV is sprake van een trend om naar sensoren met een 16:9
verhouding te gaan (in navolging van de breedbeeld-tv). In dit geval is de verticale openingshoek dus 9/16 =
56% van de horizontale hoek.
Naast de openingshoek is een lens ook bepalend in de hoeveelheid licht die op de sensor kan vallen. Als
vuistregel mag er vanuit worden gegaan dat betere lenzen die meer licht kunnen doorlaten groter, duurder
en zwaarder zijn. Zowel in draagbare als bestuurbare camera's kan dit bepalend zijn waarom uiteindelijk
vaak toch wordt gekozen voor een lens van mindere kwaliteit.

Bij gebruik van camera's met een hogere resolutie (meer pixels dan ca. 4CIF/ 720x576) is het van belang dat
de gebruikte lenzen ook geschikt zijn voor de resolutie van de sensor. Uiteraard zijn lenzen die geschikt zijn
voor een hoge resolutie duurder dan standaard lenzen.
Ten slotte, als de camera een nachtstand heeft, zorg dan dat de lens IR-gecorrigeerd is. Een goedkopere
niet gecorrigeerde lens zal het infrarood licht ligt iets anders afbuigen dan het zichtbare licht waardoor de
beelden in de nachtstand niet geheel scherp zullen zijn.

Compressie
De opgenomen pixels moeten uiteindelijk tot een videobestand worden omgezet. 704x576 pixels in kleur (3
bytes per pixel) en 25 beelden per seconde betekent een ruwe datastroom van 102 GB per uur. Om deze
reden wordt ervoor gekozen om beelden te comprimeren. Op dit moment zijn er grofweg drie verschillende
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typen compressie: MJPEG, MPEG4 en H.264 (deze laatste wordt ook wel MPEG4 part 10/AVC genoemd).
De bestandsextensie (bijv. .avi, .mov of .mpg) zegt niets over de onderliggende compressiemethode. Vraag
daarom naar welke methode wordt gebruikt waarbij H.264 de voorkeur heeft boven MPEG4 wat weer beter
is dan MJPEG. Beter betekent hier dat bij een zelfde hoeveel bytes per seconde in het uiteindelijke
videobestand een betere beeldkwaliteit wordt gerealiseerd. Bedenk wel dat het mogelijk is dat er grote
verschillen kunnen zijn tussen de implementaties van een zelfde type compressie door verschillende
leveranciers. Elke leverancier implementeert namelijk zelf het compressiealgoritme. Hierdoor kunnen er nog
steeds aanzienlijke kwaliteitsverschillen zijn tussen camera's met dezelfde compressiemethodiek. H.264 is
bijvoorbeeld onderverdeeld in diverse profielen, binnen de profielen kan er weer gekozen worden uit diverse
algoritmes.
Binnen §en compressietype geldt: hoe sterker de compressie (dus hoe kleiner het uiteindelijke bestand) des
te slechter de beeldkwaliteit. Veel leveranciers stellen de videocompressie te sterk af waardoor beelden
mogelijk net niet meer gebruikt kunnen worden voor bijv. identificatie van een verdachte. Een minder sterke
compressie levert uiteraard ook weer grotere bestanden op. Experimenteer daarom zelf met de instelling
bitrate(aantal bits per seconde) van de beeldcompressie.
Uitgangswaarden voor de bitrate bij 4CIF resolutie en 25 beelden per seconde:

Compressiemethode Bitrate (minimaal)
H.264 2400 tot 4000 Kbit per sec. gemiddeld, afhankelijk van de exacte

H,264 implementatie en het gebruikte profiel.
MPEG4 4000 Kbit per sec. gemiddeld
Motion JPEG
(MJPEG)

10000 Kbit per sec. gemiddeld.

Omdat compressie veel rekenkracht kost (en hoe beter het compressiealgoritme, des te meer rekenkracht
nodig is. H.264 kost ca. 2x meer rekenkracht dan MPEG4) zullen sommige leveranciers bijvoorbeeld het
aantal beelden per seconde kunnen beperken. Voor een vloeiende beweging is ca. 20 - 24 beelden per
seconde vereist. Om bewegingen voldoende vast te leggen wordt aangeraden ten minste 15 beelden per
seconde te gebruiken.

A.2 Overzicht batterijvoorziening per body-worn camera

Camera Batterijvoorziening
Everec 4 oplaadbare penlite AA batterijen. Batterijen zijn ook oplaadbaar

in de recorder. Het verwisselen van de batterijen is een
moeizaam proces waarbij veel kracht nodig is.

POV.1 4 oplaadbare penlite batterijen. Een capaciteit van 2500 mAh is
voldoende voor een dienst van 8 -10 uur (niet continue
opname).

VidMic Vaste batterij, oplaadbaar via USB-kabel.

Vievu PVR-LE2 Vaste batterij, oplaadbaar via USB-kabel.

Zepcam en Zepcam-clip Vaste batterij, oplaadbaar via USB-kabel.

IVO-Mini Verwisselbare batterij.

A.3 Bevestigingsmogelijkheden body-worn camera's
Voor de gescheiden camera's zijn er nu ca. vier bevestigingsmogelijkheden in gebruik:

1. Op de bikerhelm. Het voordeel is dat de camera zeer stevig is te bevestigen. Het is wel van belang
om elke helm alvast met een beugel uit te rusten om eenvoudig wisselen van camera's mogelijk te
maken. Zepcam heeft inmiddels een variant ontwikkeld waarbij de beugel aan de camera zit en de
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beugel via klittenband aan de helm wordt bevestigd. Hiermee hoeft alleen elke helm met een stukje
klittenband te worden uitgerust.

2. Op een beugel die achter de oren wordt geklemd. De camera kan goed worden uitgericht zodat deze
de kijkbeweging van de gebruiker volgt. Bij gebruik in combinatie met een stijve kraag kunnen
beugel en kraag elkaar in de weg zitten. De beugel kan bij langdurig gebruik gaan irriteren bij de
slaap. Gebruikers met een relatief klein hoofd rapporteren dat de beugel minder stevig zit.

3. Met een clip. Aandachtspunt hierbij is verstelbaarheid zodat de camera eenvoudig geroteerd kan
worden. Daamaast zal de camera zeker in de zomer aan relatief dunne en dus slappe kleding
hangen waardoor de kans relatief groot is dat bij het verschuiven van de kleding de camera
meeschuift. Zie Figuur A2 en A3 voor twee voorbeelden.

4. Hoofdband. Met een hoofdband is het mogelijk een camera aan bijvoorbeeld een pet te bevestigen.
Gebruikers geven echter aan dat de band makkelijk losschiet. Om dit te voorkomen dient de band zo
strak te worden gezet dat dit resulteert in hoofdpijn bij langer gebruik.

Figuur A 4: Boven: Oorbeugel voor bevestiging camera. Linksonder: bevestiging op pet via hoofdband (bron foto: ANP).
Rechtsonder: bevestiging op bikerhelm.
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Figuur A 5: Links: voorkant Zepcam met clip. Rode pijl wijst naar ring waarmee de camera eenvoudig nauwkeurig
gedraaid kan worden. Rechts: achterkant Zepcam met clip. Deze clip kan eenvoudig onder acht hoeken worden
gedraaid.

De VidMic is onderdeel van de spreeksleutel. Bevestiging is hierbij gelijk aan de bevestiging van de
spreeksleutels. In de zomer zal deze meestal aan een overhemd bevestigd zijn waardoor de camera vaak
een afwijking naar de zijkant zal hebben (Figuur A 6).
Alle camera's, behalve de Vievu PVR-LE2, zijn in principe nog verbonden met een ander onderdeel
waardoor verlies niet zo maar mogelijk is. Bij de Vievu is de enige bevestiging de klip aan bijv. de stropdas.
In dit geval is een extra borging gewenst omdat de kans op verlies anders relatief groot wordt.

Figuur A 6: Links: bevestiging gescheiden camera aan epaulet. Rechts: bevestiging Vievu aan stropdas en VidMic-
spreeksleutel aan epaulet.

A.4 Bredere inzet camera's
Hoewel primair bedoeld voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen de eigen medewerkers biedt
het middel mobiel toezicht voldoende mogelijkheden voor nuttige inzet bij de politietaak. Een beeld kan vaak
sneller duidelijk maken wat in een tekst moeilijk tot uiting komt (bijv. een dreigende situatie).
Hieronder volgt een overzicht ter inspiratie dat uiteraard niet pretendeert volledig te zijn. Bedenk wel dat het
gebruik van beeldmateriaal aan strenge eisen m.b.t. privacy moet voldoen, zie hiervoor ook Hoofdstuk 8 over
de juridische kaders.

Mogelijkheden voor bredere inzet van body-worn camera's:
• Het maken van beelden om een HOvJ de omvang van vandalisme te tonen.
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• Het vastleggen van sporen van een eenvoudige inbraak (mits toestemming inwoners) om zo een
beter PV te kunnen maken.

• Een wijkagent die laat zien dat ondanks gemaakte afspraken er nog steeds overlast is door bijv.
zwerfvuil, fout geparkeerde fietsen, etc.

Mogelijkheden voor bredere inzet van camera's op het voertuig:
• Het opnemen van omstanders (en wellicht ook de dader) bij een PD (alleen zware criminaliteit).

• Indien de camera aanstaat bij het aanrijden naar een PD bestaat de kans dat de dader die hiervan
wegloopt wordt opgenomen.

• Het verstrekken van live beeld bij SGBO's aan de meldkamer.
• Het wegjagen van hangjeugd (mits bij de camera duidelijk zichtbaar is waar deze op gericht wordt).

A.5 Aansturing bij live toezicht
Uit discussie tussen de regio's die live toezicht tijdens de pilot hebben getest bleken de volgende
standpunten:

• De meldkamer stuurt op de inzet. De tactische inzet van cameravoertuigen is daar onderdeel van.
• Eindverantwoordelijkheid blijft echter op straat, de meldkamer behoudt het overzicht.
• De meldkamer is sturend in geval van bevelvoering door chef van dienst / operationeel

commandant. Bij de reguliere taakuitvoering is de meldkamer coachend.
• De rollen en verantwoordelijkheden van de meldkamer, de Chef van Dienst, en de medewerkers op

straat moeten op voorhand worden besproken en inzichtelijk worden gemaakt.

A.6 Communicatie naar de medewerkers
Algemene communicatie
Het communiceren van het doel en reden van mobiel cameratoezicht is een belangrijke voorwaarden bij de
introductie. Aandachtspunten bij de introductie zijn het bewustmaken van de mogelijkheden met
aansprekende voorbeelden, uitleg hoe mobiel toezicht bijdraagt aan de verdere professionalisering van de
politie, en hoe de werkgever de beelden mag gebruiken.
Hierbij ligt de focus niet op de potentiele negatieve effecten, hoewel deze kort benoemd kunnen worden,
maar juist op de kansen die het werken met camera's biedt. De belangrijkste voordelen zijn:

• Een de-escalerende werking .
• Belangrijke bijdrage aan de opsporing als er wel geweld is.
• Aantoonbaar bewijs dat er correct gehandeld is na klachten van een burger.

• Ondersteuning bij andere onderdelen van de politietaak. Zie ook A.4

Voorbeeldprotocol Haaglanden
Hieronder is het protocol bijgevoegd dat in de pilot door Haaglanden is opgesteld.

De pilot surveillancecamera's wordt met zes camera's op noodhulpvoertuigen en 17 camera's voor bikers
doelgerichter met een jaar verlengd. Opgenomen camerabeelden zijn bedoeld voor situaties ingeval er
sprake is van agressie-incidenten (verbaal en/of fysiek) gericht tegen personeel of materieel van politie
Haaglanden.
In het korps komen 6 noodhulpvoertuigen uitgerust met een dome-camera, waarvan de beelden live kunnen
worden uitgekeken.
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• De beelden worden opgeslagen op een afgesloten "blackbox" (BOB-proof recorder), die in de auto is
aangebracht.

• Camerabeelden zijn bruikbaar voor opsporing en vervolging.
• De camera is 360Q draaibaar en zoombaar en bevindt zich op de dakset op het voertuig. Hiermee

worden videobeelden (incl. geluid) van en tijdens incidenten om en nabij het noodhulpvoertuig
opgenomen. Vanaf de meldkamer en aan het bureau kan de camera live worden bestuurd en
uitgekeken.

• De camera kan een dag-, datum- en tijdstempel op de beelden plaatsen, benodigd voor de
strafrechtelijke toepassing en levert tot op 300 meter nauwkeurige beelden op.

Juridisch Kader

Cameraregistratie vindt plaats in de openbare ruimte. De uitvoering van de pilot 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 8/9).
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 deze pilot mogen dan
ook zonder deze toestemming nimmer gebruikt worden voor stelselmatige observatie (wet BOB).
Het gebruik van de camera is voor iedereen herkenbaar door stickers op de noodhulpauto.
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

Naast het juridische kader gelden tijdens de pilot de volgende afspraken voor het gebruik van camera's:

1. Het beheer en de beveiliging van beelden is als volgt;
a. De camera op de noodhulpwagen staat permanent aan, de camera op de biker wordt gestart

zodra de biker begint aan zijn werkzaamheden in de publieke ruimte. De camera's nemen dus
continu de beelden op;

b. De beelden van noodhulpvoertuigen worden maximaal 72 uur opgeslagen in een (afgesloten)
blackbox en daarna automatisch gewist. De beelden van bikers worden maximaal 72 uur
opgeslagen op een geheugenkaart. 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;

c. Uitsluitend de betrokken bureauchef is geautoriseerd voor toegang tot de opgenomen beelden van
camera's op bikers. De bureauchef kan deze bevoegdheid schriftelijk door mandateren,
bijvoorbeeld aan de infocoordinator(en) van het bureau.

d. Indien automatisch wissen van beelden binnen 72 uur na opname niet mogelijk is, is de
bureauchef (of de daartoe gemandateerde infocoordinator) aangewezen voor de
verantwoordelijkheid van deze taak;

e. Een dienstdoende politiemedewerker op het noodhulpvoertuig kan de GMC verzoeken live mee te
kijken via de camera op het voertuig, de GMC kan vervolgens deze beelden doorzetten naar het
wijkbureau en/of de Meldkamer. Buiten deze gevallen wordt de camera niet gebruikt door de
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GMC, noch wijkbureau, noch Meldkamer voor het live uitkijken en/of opnemen van beelden (geen
permanent cameratoezicht).

f. De betrokken politiemedewerker geeft na de dienst aan of sprake is geweest van bedreiging,
belediging en/of geweld (zoals benoemd in het Geweldsprotocol 2006) en laat vervolgens de
opgenomen beelden rond dit incident/deze incidenten veilig stellen door de bureauchef of in diens
plaats de daartoe gemandateerde infocoordinator (bij beelden opgenomen door bikers) of door de
GMC (bij beelden opgenomen door een noodhulpvoertuig) zodat deze gedurende een langere
termijn bewaard kunnen worden;

g. 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;

h. Een medewerker kan opgenomen beelden van een incident veilig laten stellen en langer laten
bewaren door de bureachef of de daartoe gemandateerde infocoordinator, respectievelijk de GMC
als rekening wordt gehouden met een klacht tegen de betreffende medewerker;

i. Bij een verwachte klacht wordt bij de registratie in Genesys/BVH eveneens melding gemaakt van
een veiliggestelde video-opname;

j. Indien medewerkers fysiek en/of psychisch zelf niet meer in staat zijn hiertoe te besluiten wordt het
onder e., f. en g. beschrevene overgenomen door de direct leidinggevenden die vervolgens in het
belang van de medewerkers handelt;

k. Indien naar het oordeel van de betrokken politiemedewerker 6n bureauchef (of de daartoe
gemandateerde infocoordinator) / de GMC camerabeelden ondersteunende waarde hebben bij het
opstellen van een proces-verbaal, kan de bureauchef (of de daartoe gemandateerde
infocoordinator) / de GMC besluiten deze beelden veilig te stellen conform dit protocol. De
bureauchef (of de daartoe gemandateerde infocoordinator) / de GMC stelt de beelden in dergelijke
gevallen binnen 72 uur na opname veilig. In de registratie en/of het proces-verbaal wordt melding
gemaakt van veiliggestelde video-opnames;

I. De bureauchef (of de daartoe gemandateerde infocoordinator) / de GMC legt in een (niet voor
derden toegankelijk) logboek vast, wanneer en aan wie veilig gestelde beelden worden verstrekt,
alsmede het doel waarmee dat is gebeurd. Verstrekken van beelden kan uitsluitend conform de
bepalingen zoals gesteld in het voorliggend plan van aanpak. Privacyfunctionarissen hebben
toezicht op het logboek en op het verstrekken van beelden.

m. 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.

2. Bij noodhulpvoertuigen worden de camera's op de wagen geplaatst. Er kunnen derhalve alleen in de
directe omgeving opnames worden gemaakt.

3. Bij bikers worden de camera's bevestigd aan de helm/kleding. Er kunnen derhalve alleen in de directe
omgeving opnames worden gemaakt.

4. 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.

5. Camerabeelden dienen technisch en kwalitatief van dien aard te zijn dat zij goed en zonder voorbehoud
bruikbaar zijn voor opsporing en vervolging, gelet op het doel van deze pilot.
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Waar is de camera voor bedoeld? Wat moet wel en wat moet niet worden bewaard?

A.8 Afspraken met het OM
Voor het gebruik van deze middelen is toestemming en afstemming met het OM nodig. Betrek deze daarom
in een zo vroeg mogelijk stadium. Stel gezamenlijk een protocol op over de inzet van de camera's. Hiervoor
wordt ook verwezen naar het voorbeeldprotocol in bijlage A.6.
Er zijn landelijke afspraken gemaakt over incidenten waarbij geweld tegen politieambtenaren een rol speelt.
Deze zaken krijgen prioriteit voor een snelle afhandeling waarbij de insteek van het OM is dat daders niet
met alleen een boete worden bestraft.
Ten slotte is het essentieel om duidelijke afspraken te maken over het aanleveren van data. Van belang is
hierbij dat het OM ook videobestanden krijgt en niet alleen losse beelden. Videobestanden geven vaak veel
beter de ernst van het incident weer zodat het OM ook sterker staat om een zwaardere straf te eisen of op te
leggen. Zorg dat het gehele incident (of dat wat beschikbaar is) wordt aangeleverd zonder montage. Geef
duidelijk aan in het PV op welk tijdstip het incident start, eindigt en wanneer specifiek geweld plaatsvindt.
Omdat veel videobestanden alleen met speciale software kunnen worden afgespeeld moet bij distributie van
de data ook altijd deze software worden meegeleverd. In het geval van een open videoformaat (d.w.z.
afspelen in Windows Mediaplayer of andere programma's is mogelijk) kan het nog steeds noodzakelijk zijn
om een zgn. codec te installeren. Een codec is software die de mediaplayer in staat stelt een specifiek
videoformaat te tonen. Zorg dat deze codec geTnstalleerd wordt op alle betrokken pc's, incl. eventuele pc's in
de rechtszaal, of lever de codec met duidelijke instructies hoe deze te installeren.
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Bijlage B. Vergelijking van de beeldkwaliteit
In deze bijlage worden de camera's onder vergelijkbare omstandigheden getest zodat de beelden onderling
vergelijkbaar zijn. De uitgevoerde tests zijn beschreven in Bijlage E. Deze bijlage is nadrukkelijk niet bedoeld
als uitputtende test van de camera's. Het betreft hier relatief simpele tests die een indruk geven van de
algemene beeldkwaliteit.
Zoals ook beschreven in Bijlage E is het voor een goede onderlinge vergelijking essentieel dat de camera's
op hetzelfde moment worden getest. Alleen op deze manier kan worden gewaarborgd dat de
omstandigheden hetzelfde zijn. Bij de camera's op het lichaam is dit gelukt. Echter, bij de voor deze gids
uitgevoerde tests met de voertuigen bleek dit uiteindelijk niet mogelijk. Van twee voertuigen zijn de beelden
niet tijdig veiliggesteld zodat ze zijn overschreven. Een derde voertuig bleek na een software-update
uiteindelijk helemaal niets te hebben opgenomen. Vervolgens was het vanwege logistieke complexiteit niet
meer mogelijk alle voertuigen gelijktijdig bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk zijn er op drie verschillende dagen
opnames gemaakt (eerste dag Twente, tweede dag Haaglanden en Groningen, derde dag Rotterdam-
Rijnmond). Hierbij was wel de locatie (binnen en buiten) identiek en is geprobeerd zoveel mogelijk gelijke
omstandigheden te creeren. Dit is echter slechts in beperkte mate mogelijk waardoor onderlinge vergelijking
van de systemen minder goed mogelijk is dan bij de body-worn camera's.
Ten opzichte van de body-worn camera's zijn de uitgevoerde tests met de voertuigen minder uitgebreid. De
reden hiervoor is dat het manoeuvreren van meerdere cameravoertuigen, zeker binnen een voile
parkeergarage problematisch is.

B.1 Vergelijking Body-Worn Camera's
Algemene vergelijking
Allereerst zijn er verschillen m.b.t. de openingshoek. Bij een grotere openingshoek wordt er meer van de
omgeving opgenomen, alleen zullen personen kleiner worden afgebeeld. Een grotere openingshoek heeft
dus het voordeel van meer visuele context maar het nadeel van minder detail. Dit punt speelt met name bij
de POV-1 (110 graden, opgave website) en in mindere mate bij de Zepcam's (ca. 80 graden), de andere
camera's hebben een vergelijkbare horizontale openingshoek van ca. 60 graden. Om de verschillen
inzichtelijk te maken wordt van alle camera's een overzichtsbeeld getoond dat op dezelfde plek onder
identieke omstandigheden is opgenomen.
Verder zijn er aanzienlijke verschillen in beeldresolutie (het aantal pixels) tussen de modellen. De meeste
camera's hebben een resolutie die vergelijkbaar is met VGA of 4CIF (640x480 resp. 704x576 pixels). Echter
de VidMic neemt op in 320x240 pixels . De IVO-Mini heeft een sensorresolutie van 640x320 en zet dit om
naar een beeld van 640x480 (via extrapolatie).

Bij de IVO-Mini valt op dat er ook bij relatief weinig beweging regelmatig gedurende meerdere seconden
sterk vervormende compressieartefacten optreden. Op deze momenten blijkt de rekenkracht onvoldoende
om de beweging te coderen waardoor de beeldcompressie lokaal onvolledig is. Hieronder staat een
voorbeeld.
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Figuur B 1: voorbeeld compressieartefact IVO-Mini.

Ten slotte blijken er aanzienlijke verschillen te zijn tussen de lichtgevoeligheid van de diverse sensoren.
Deze zullen in de tests duidelijk worden gemaakt.

Opmerkingen test 1
Uitvoering: opname van stilstaand persoon onder daglicht op 3, 5, 7 en 10 meter afstand, incl. geluid.
De omstandigheden waren bewolkt maar gewoon daglicht (geen schemer). Er zijn duidelijke verschillen
waarneembaar in de beeldkwaliteit. Het gezicht is het best herkenbaar in de opname van de Everec mede
omdat deze meer is ingezoomd dan de Zepcam's en de POV-1. Echter, ook details zoals de plooien in de
donkere broek zijn veel beter zichtbaar in de Everec-opname. De VidMic brengt deze details ook goed in
beeld, maar de beeldkwaliteit heeft duidelijk te lijden onder de beperkte resolutie. De IVO-Mini en de in
mindere mate de Zepcam-clip geven de indruk dat de opnames in de schemer zijn gemaakt. Dit was niet het
geval.
De akoestische omstandigheden waren rustig en geen wind. De Everec viel hierbij op met het duidelijkste
geluid. Een belediging geroepen op 10 meter is zeer goed te verstaan. VidMic en de POV-1 zijn hierbij goed
verstaanbaar. De Vievu PVR-LE2 is eveneens goed verstaanbaar maar het geteste exemplaar Net een
storende brom horen. De Zepcam's waren wat minder duidelijk maar nog steeds verstaanbaar. De IVO-Mini
is niet in staat tot opname van geluid.

Opmerkingen test 2
Uitvoering: alle camera's staan op een rij en kijken in dezelfde richting loodrecht op de looprichting. Een
persoon komt op gelijke afstand (ca. 3 meter) en constante snelheden voorbij.
Primair valt de interlacing (zie ook Bijlage A.1) op van twee sensoren (Everec en Zepcam standaard).
Herkenning is hierdoor niet onmogelijk onder deze omstandigheden maar wordt wel duidelijk bemoeilijkt. De
andere camera's die een progressive scan sensor hebben, geven op dit aspect een duidelijk beter beeld.

Opmerkingen test 3 en 4
In de uitgevoerde tests bleken geen significante verschillen bij compensatie voor lichtomstandigheden. In
een vervolg is het wellicht zinvol om de test zo uit te voeren dat er een zeer snelle wisseling van
lichtomstandigheden is.
Opmerkingen test 5, 6 en 7
Uitvoering: opname van een stilstaand en bewegend persoon in donkere omstandigheden op 3 meter
afstand. Verlichting is indirect met halogeenlamp via weerkaatsing door het plafond.
Diverse camera's blijken onder omstandigheden met 20 lux al zeer matig te presteren (Vievu PVR-LE2 en
POV-1). Verder valt op dat ondanks de indirecte verlichting diverse camera's grote problemen hebben met
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overbelichting aan de zijkant van het gezicht. Hierbij valt met name de Everec negatief op. De Zepcam-clip
geeft in deze omstandigheden een korrelig beeld. De IVO-Mini die bij daglicht een zeer donker beeld geeft,
valt nu juist positief op. De IVO-Mini en de Zepcam standaard geven nu het beste beeld. De VidMic geeft
eveneens een goed beeld. Vermoedelijk is door het geringe aantal pixels het oppervlak per pixel relatief
groot waardoor de lichtgevoeligheid toeneemt. Bij 3 lux is dit de enige camera die de kleur van de trui nog
goed kan weergeven.
Bij verder afnemend lichtniveau blijken de Everec en beide Zepcam's het beste beeld te geven. Hierbij valt
bijvoorbeeld ook het verschil in de mate van waarneembaar detail in de achtergrond op. Bij sterke beweging
zijn de camera's met een progressive-scan sensor duidelijk in het voordeel.
Opmerkingen test 8
Uitvoering: opname van een stilstaand persoon in donkere omstandigheden (5 lux bij gezicht) met lokale
sterke overbelichting in de achtergrond.

Bij deze test valt eveneens op dat de Everec en de Zepcam standaard de beste beelden geven. Bij de IVO-
Mini is geen enkele herkenning mogelijk. Bij de tegenlicht opname is zelfs het papier niet leesbaar.
Eindoordeel beeldkwaliteit

Cameratype

Everec

IVO-Mini

POV-1

Algemeen
oordeel

Redelijk
tot goed

VidMic

Vievu PVR-
LE2

Zepcam Clip

Zepcam std

Zwak

Matig

Redelijk

Matig

Redelijk

Redelijk
tot goed

Reden

Beste beeld bij de opnames overdag. Redelijke prestaties in het
donker. Door gebruik van interlaced CCD veel last van verstoringen bij
beweging. Het beste geluid.
Het matige beeld bij normale bewolkte omstandigheden, afwezigheid
van geluid, laag dynamisch bereik en veelvuldig optreden van
langdurige compressieartefacten compenseren onvoldoende voor de
redelijke prestaties in het donker.
Goede opnames overdag maar slechte prestaties in donkere
omstandigheden. Zelfs bij een redelijk lichtniveau van 20 lux is op 3
meter herkenning problematisch. Goed geluid.
Goede prestaties in het donker waarbij er ook onder lage
lichtomstandigheden kleuren worden weergegeven, maar de lage
resolutie is een duidelijke beperking. Goed geluid.
Goede opnames overdag, echter zwak onder donkere
omstandigheden. De camera heeft een beperkt dynamisch bereik.
Redelijk geluid.

Redelijke beelden overdag, in het donker en bij contrastrijke beelden.
R e d e l i j k g e l u i d . .
Goed beeld overdag, beste prestaties in het donker ook bij beelden
waarin een hoog dynamisch bereik vereist is. Door gebruik van
interlaced CCD veel last van verstoringen bij beweging. Redelijk
geluid. Door relatief grote openingshoek nemen details met afstand
sne l a f , ech ter andere lenzen z i jn verk r i jgbaar. .

Openingshoek en beeldgrootte onder vergelijkbare omstandigheden
Alle afbeeldingen worden getoond op een relatieve grootte t.o.v. elkaar op basis van het aantal pixels.
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Everec IVO-Mini

POV-1 VidMic

Vievu PVR-LE2

IP" ■■*■ * ■ • — ^^^s8bsLS5£I
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Zepcam-Clip

Zepcam-standaard
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B.2 Vergelijking camera's op het voertuig
Algemene vergelijking
Vooraf is getracht de beeldcompressie in een zo hoog mogelijke kwaliteit te krijgen. Hierbij viel op dat
het (identieke) opslagsysteem van Haaglanden (HGL)en Rijnmond (RNM) dit niet toe liet. Beide
systemen sloegen beelden op in ca. 1 Mbit/sec. De systemen van Groningen (GRN) en Twente (TWN)
werden afgesteld op de maximale bitrate van 2 Mbit/sec.
Verder bleek dat drie van de vier camera's slechts de helft van de beeldlijnen opnemen. Haaglanden
en Rotterdam beschikten over dezelfde opnameapparatuur die gebruikmaakten van het binnen de
politie gangbare XBA-200 formaat. Beelden werden opgeslagen in 720x288 pixels. Bij het afspelen
werden de beeldlijnen simpelweg gedupliceerd om tot normale beeldverhoudingen te komen. Deze
wijze van opslag bespaart uiteraard opslagruimte maar gaat ten kosten van de mate van detail. Het
Groningse systeem bleek een nog kleiner formaat te gebruiken: 640x320 pixels. Het Twentse systeem
lijkt (voor zover te achterhalen) in volledig 4CIF/D1 -formaat op te slaan: 720x576 pixels.
Opmerkingen Test 1
Uitvoering: opname van stilstaand persoon onder daglicht op 3, 5, 7 en 10 meter afstand, incl. geluid.
Bij deze test valt met name het Groningse voertuig in negatieve zin op. Beelden zijn vaag en
vermoedelijk is de voomaamste oorzaak een vervormende koepel van de dome-camera (zie ook
VG02). Wat verder opvalt bij de camera's dat deze onder daglicht omstandigheden, waarbij alleen bij
RNM sprake was van direct zonlicht, relatief weinig contrast zichtbaar is. Zie de donkere trui bij HGL
(plooien niet goed zichtbaar), overhemd bij RNM (streepjes patroon niet zichtbaar) en donkere broek
bij TWN (plooien niet zichtbaar).
Herkenning is mogelijk tot ca. 5 meter bij uitgezoomde camera met uitzondering van het Groningse
systeem waarbij herkenning bij 3 meter al problematisch wordt. Op 10 meter valt op dat de systemen
van HGL en GRN grote problemen krijgen met overbelichting waardoor het gezicht niet meer als
zodanig herkenbaar is. Door verschillende omstandigheden zijn de andere camerasystemen hier
helaas niet goed mee te vergelijken.
Alleen het systeem van RNM bleek in staat tot opname en weergave van geluid. De microfoon is
achter de dakset bij de achterkant van het voertuig gemonteerd. De afstand tot de persoon is daarmee
ca. 2 meter groter dan die van de camera. De microfoon pakt ook onder rustige akoestische
omstandigheden veel omgevingsgeluid op. Op 10 meter is een relatief luide stem (luid maar zachter
dan roepen) nog net verstaanbaar mits er geen andere geluidsbronnen in de omgeving zijn.

Opmerkingen Test 2
Uitvoering: alle camera's staan bij daglicht uitgezoomd op een rij en kijken in dezelfde richting
loodrecht op de looprichting. Een persoon komt op gelijke afstand (ca. 5 meter) en constante
snelheden voorbij.

Bij deze test valt op dat alle camerasystemen hinder ondervinden van beweging, ook bij relatief lage
snelheid. Herkenning van het gezicht is niet meer mogelijk en zal moeten gebeuren op basis van bijv.
kleding. Het systeem van HGL heeft uiteindelijk het minst onscherpe beeld.
Opmerkingen Test 3
Uitvoering: een persoon gaat bij daglicht op ca. 25 meter afstand staan, alle camera's zoomen zo veel
mogelijk in (alleen optisch, niet digitaal) op het gezicht en het A4-tje met karakters op verschillende
groottes.
Bij deze test valt op dat de camera's van HGL en RNM de beste kwaliteit geven. Het systeem van
GRN geeft een vaag beeld. De sterkte van de optische zoom heeft geen rol gespeeld. Het systeem
van RNM heeft een beperkte optische zoom van 18x (horizontale openingshoek van ca. 3 tot 3,5
graad) met het beste beeld.
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Opmerkingen Test 4
Uitvoering: een persoon gaat bij 5 lux gemeten bij het gezicht op ca. 25 meter afstand staan, alle
camera's zoomen zo veel mogelijk in (alleen optisch, niet digitaal) op het gezicht.
Het systeem van RNM heeft als enige nog een kleurenbeeld bij 5 lux en geeft verreweg het beste
beeld. Het systeem van HGL is omgeschakeld naar de nachtstand maar heeft last van overbelichting
op diverse plekken. Het systeem van GRN geeft een zeer vaag beeld.
Opmerkingen Test 5,6 en 7
Uitvoering: opname van een stilstaand en bewegend persoon in donkere omstandigheden op 5 meter
afstand. Verlichting is indirect via weerkaatsing door het plafond.
De beste beelden worden verkregen door de systemen van RNM en HGL, hoewel ook deze systemen
bij redelijk lichte omstandigheden van 20 lux een duidelijke vermindering van beeldkwaliteit laten zien.
Het systeem van GRN presteert duidelijk het slechtst, wat niet alleen te wijten is aan vervorming door
de koepel. Het systeem van TWN lijkt minder goed om te kunnen gaan met lokale contrast verschillen
waardoor het gezicht sterk overbelicht wordt weergegeven. Het is echter zeker niet uit te sluiten dat dit
wordt veroorzaakt door onvermijdelijke verschillen in omstandigheden bij uitvoering.

Opmerkingen test 8
Uitvoering: opname van een stilstaand persoon in donkere omstandigheden (5 lux bij gezicht) met
lokale sterke overbelichting in de achtergrond.

Bij deze test bleken te veel verschillen in uitvoering. In het algemeen kan gesteld worden dat alle vier
systemen grote problemen hebben met gelijktijdige onder- en overbelichting onder donkere
omstandigheden.

Eindoordeel beeldkwaliteit

Cameratype Algemeen
oordeel

Reden

RNM Redelijk De camera levert over het geheel gezien de beste
prestaties. Vermoedelijk kunnen de beelden aanzienlijk
verbeterd worden door en met een hogere resolutie op te
nemen §n met een betere compressie en bitrate.

HGL Redelijk De domecamera levert redelijke beelden hoewel meestal
net iets minder dan het systeem van RNM. Ook hier geldt
dat de beelden waarschijnlijk aanzienlijk verbeterd
kunnen worden door en met een hogere resolutie op te
nemen en met een betere compressie en bitrate. Ook de
koepel van dit systeem blijkt te vervormen hoewel dit
onder een hoek is die niet direct bleek tijdens de tests.

TWN Matig tot
Redelijk

De beelden van het systeem zijn wat vager dan de
systemen van HGL en RNM. Onder donkere
omstandigheden lijkt de kwaliteit minder dan de systemen
van RNM en HGL.

GRN Zwak Het systeem heeft een sterk vervormende koepel, een
lage resolutie en kan slecht omgaan met donkere
omstandigheden.
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Test 1, 3 meter

|

en

\

HGL GRN RNM

Test 1, 5 meter
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Test 1, 7 meter

HGL GRN RNM TWN

Test 1,10 meter

HGL GRN RNM TWN

Test 2, gemiddelde snelheid (hollen) op 5 meter afstand

*!|

:; :

J
HGL GRN RNM TWN
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Test 2, hoge snelheid (rennen) op 5 meter afstand

GRN

~ i
RNM TWN

Test 3, inzoomen op ca. 25 meter, daglicht

ABC0efghi(96)
j ABCOcfghijlZHfJJ) ABCDefqhi(9Bi

HGL RNM TWN

Test 4, inzoomen op ca. 25 meter, 5 lux

NIET
BESCHIKBAAR.

Geen onderdeel
eerste test

HGL TWN
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Test 5, persoon op 5 meter afstand, 20 lux

GRN RNM TWN

Test 6, persoon op 5 meter afstand, 10 lux

GRN

Test 7, persoon op 5 meter afstand, 3 lux

HGL GRN

75 van 89



Praktijkgids Mobiele cameratoepassingen in de noodhulp - Versie 1.0,10 September 2010

Test 8, persoon op 5 meter afstand, 5 lux, veel contrast

NIET
BESCHIKBAAR.

Vermoedelijk door
te lage accu-

spanning niet meer
opgenomen.

HGL

Opmerking: door het herhalen van de opnames (omdat data verloren was gegaan) bleek met name bij
deze test de omstandigheden te verschillend om op basis hiervan een goede vergelijking te kunnen
maken. Alle geteste camera's hebben i.h.a. grote problemen met beelden met zowel over- als
onderbelichting.
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Bijlage C. Plan van Aanpak implementatie
Deze bijlage is bedoeld voor beleidsmedewerkers en/of projectleiders die bij een korps de opdracht
hebben gekregen mobiele camera's in de noodhulp te implementeren. Naast het lezen van de
praktijkgids zelf en zo een idee te krijgen van mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden biedt
deze bijlage de lezer een structuur voor een Plan van Aanpak (PvA) van de implementatie. Bij alle
onderdelen zijn vragen benoemd en waar mogelijk een gedeeltelijke uitwerking gegeven. Uiteraard is
het aan de medewerker zelf om te beoordelen welke onderdelen, voorbeeld of uitwerkingen zinvol zijn
en welke niet.

C.1 Achtergrond en inleiding
In dit onderdeel kan in worden gegaan op de volgende aspecten:

1. Beschrijf de aanleiding van het project.
2. Wie heeft hiertoe opdracht gegeven?
3. Beschrijf de eventuele ervaringen binnen het korps met cameratoezicht, specifiek met mobiele

camera's.

C.2 Doelstel l ing
Wat is de doelstelling van het project? Hier zijn heel verschillende doelen mogelijk. Denk hierbij aan
het terugdringen van het geweld tegen de medewerkers. Wellicht is het slechts op kleine schaal
ervaring opdoen met een beperkt aantal camera's om te onderzoeken of de inzet van camera's zinvol
is. Het zou helder en concreet als mogelijk formuleren van de doelstelling is essentieel voor het
invullen van de andere aspecten van het PvA.

Zijn er nog nevendoelstellingen?
Voorbeeld:
In het project moeten de volgende doelstellingen worden gerealiseerd:
1. Vergroten van de subjectieve en objectieve veiligheid van politieambtenaren, die

primair werkzaam zijn in de noodhulp.
2. Preventieve werking naar potentiele daders van geweld tegen politieambtenaren.
3. Verbeteren / vergroten van de resultaten bij het opsporen, vervolgen en berechten

van verdachten van geweld tegen politieambtenaren (succesvolle vervolging OM).

4. Het technisch en tactisch inbedden van het gebruik van mobiele camera's in de
huidige informatievoorziening van het korps;

C.3 Uitgangspunten en scope
Wat zijn de uitgangspunten of aannames die worden gesteld?
Voorbeeld:

• Camera's zijn voor beveiliging en niet voor toezicht. Camerabeelden worden lokaal ("op de
man") opgeslagen en afhankelijk van een incident naar de server overgebracht. Beelden
worden niet live uitgekeken.

• Camera's worden geplaatst op surveillance-eenheden van de politie, zoals bikers en
medewerkers basispolitiezorg die een noodhulpdienst moeten draaien. Tevens worden enkele
leden van de bereden politie met een camera uitgerust.

• Camerabeelden dienen bruikbaar te zijn voor opsporing, vervolging en veroordeling;
• Camerabeelden zijn niet beschikbaar voor derden, zoals de media. Betrokkenen kunnen

beelden waarop zij zichtbaar zijn, mits binnen de bewaartermijn wel opvragen op basis van
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artikel 25 van de Wet Politiegegevens. Dit geldt tevens voor een advocaat die beelden
opvraagt waarop diens client is vastgelegd.

• Klachten n.a.v. het gebruik van surveillance camera's worden behandeld via de reguliere
klachtenprocedure.

• Leden van de pilot- en de gebruikersgroep worden voor xxx% van de tijd vrijgemaakt voor dit
project.

Definieer in dit onderdeel wat wel en wat niet onderdeel is van het project. (Prince2-terminologie: zorg
dat de scope duidelijk wordt afgebakend). Bij succes kan het aantal gebruikers sterk stijgen met
daardoor een te grote belasting voor andere organisatie-onderdelen zoals de facilitaire dienst, opslag,
etc. Geef vooraf aan voor wie wel en niet het bedoeld is.
Voorbeeld scope:
Het project richt zich primair op het uitrusten van maximaal 20 medewerkers BPZ met een camera om
zo de effecten te kunnen vaststellen van camera's op het geweld tegen politieambtenaren. Tactische
inzet wordt niet uitgesloten maar is geen doel op zich. De facilitaire en technische ondersteuning is
alleen beschikbaar gedurende de duur van het project. Indien na dit project wordt besloten tot
permanente inzet dan zal hiervoor borging binnen de organisatie moeten plaatsvinden. Deze borging
is geen onderdeel van dit project.

C.4 Afhankelijkheden
Ga in dit onderdeel in op afhankelijkheden. Welke partijen zijn essentieel voor het behalen van het
projectresultaat? Zijn er altematieven voor een afhankelijkheid? Voorbeelden zijn ondersteuning van
de korpsdirectie, ondersteuning van een ander korps, of medewerking van VtsPN.

C.5 Resultaten
Welke resultaten worden er concreet met dit project bereikt? Voorbeelden waaraan kan worden
gedacht zijn bij een pilot:

• Na afloop van dit project is gekwantificeerd wat het effect van de camera's is op de objectieve
en subjectieve veiligheidsbeleving van de eigen medewerkers noodhulp.

Bij een permanent implementatieproject kunnen de volgende resultaten worden bereikt:
• Alle noodhulpteams van het korps zijn met twee bodycamera's uitgerust.
• Per team zijn er ten minste twee aanspreekpunten die collega's kunnen opleiden in het

gebruik, kleine reparaties kunnen uitvoeren en helpen bij het veiligstellen van de beelden.
• Er is een werkend videomanagement-systeem voor beheer en ontsluiting van het opgenomen

beeldmateriaal.
• De meldkamer is in staat live mee te kijken met het cameravoertuig. Er zijn ten minste vijf MK-

medewerkers.
• De facilitaire dienst is in staat om het gebruik van de camera's te ondersteunen.

C.6 Organisat ie
Beschrijf hierin de organisatie van het project. Er kan bijvoorbeeld verschil worden gemaakt tussen
een pilot-groep en een gebruikersgroep. De pilot-groep is relatief klein en bestaat uit de projectleider,
de eindverantwoordelijke en direct betrokkenen. De gebruikersgroep bestaat bijvoorbeeld uit een
groep eindgebruikers en/of enthousiaste ambassadeurs.
Mogelijke rollen in de pilot- of projectgroep:

• Eindverantwoordelijke.

• Projectleider.
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Juridische en/of beleidsmatige ondersteuning.

Inkoop.
Communicatie.
Technisch advies.

Facilitaire ondersteuning.

Opleiding/IBT.
Financiele ondersteuning.

Geef bij elke rol de specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan.

Bij een gebruikersgroep is het zinvol om aan te geven welke gebruikers er betrokken zijn, uit welke
onderdelen, met welke middelen zij worden uitgerust.

C .7 P lann ing
Afhankelijk van de doelstelling is het zinvol om het project te faseren en per fase de belangrijkste
activiteiten te identificeren, en aan te geven wanneer deze plaatsvinden in een zgn. Gantt-chart.
Een voorbeeld van een dergelijke planning met Gantt-chart is:

Fase 1: voorbereiding
In deze fase worden voorbereidende activiteiten uitgevoerd. Voordat er grote investeringen worden
gedaan wordt in deze fase tevens uitgezocht of geTdentificeerde risico's of bedreigingen (show-
stoppers) inderdaad optreden. Belangrijkste activiteiten:

• Formatie pilot-groep en potentiele gebruikersgroep.
• Toestemming OM verkrijgen.
• In kaart brengen potentiele leveranciers.
• Opstellen functionele eisen aan systeem.
• Definitief ok directie verkrijgen.
• Uitvoeren 0-meting.

Fase 2: aanschaf en uitrol
• Opvragen offertes bij meerdere leveranciers.
• Beoordeling en selectie leverancier.
• Verdelen camera's.
• Opleiding medewerkers.
• Inrichten ondersteuning.

Fase 3: gebruik
In deze fase wordt het systeem gebruikt en worden belangrijke ervaringen opgedaan. Activiteiten zijn:

• Opvragen wekelijkse feedback teamleiders.
• Monitoring en verzamelen ervaringen.
• Communicatie en rapportage.
• Begeleiding.

Fase 4: evaluatie en afronding
• Uitvoeren 1-meting.
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• Opstellen eindrapport.
• Beslisnotitie aan korpsdirectie hoe verder te gaan.
• Decharge van projectteam.

Activiteiten
•oc
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c
CO
CD
S

T 5
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i n
■oe
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C O

■oc
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■ac
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CO
S

6
LU

Fase 1
Formatie pilot-groep en potentiele
qebruikersqroep.
In kaart brenqen potentiele leveranciers.
Opstellen functionele eisen aan systeem.
Uitvoeren 0-meting.

Toestemming OM verkrijgen.
Definitief ok directie verkrijgen.
Fase 2 1
Etc. HH

C.8 Evaluat ie
Bij met name een pilot-project is het essen tieel om een evaluatie uit te voeren. Ga hierin op de wijze
waarop de evaluatie gaat plaatsvinden en hoe wordt gemeten of de doelstellingen en resultaten
daadwerkelijk zijn gehaald. Hierbij kan worden gedacht aan een nulmeting voor het gebruik van de
camera's, waar wordt gemeten hoe vaak de doelgroep werkelijk met geweld wordt geconfronteerd,
wat de gevolgen zijn en wat de veiligheidsbeleving van de doelgroep is. Dit laatste kan typisch worden
gedaan met een enquete.
Aan het eind van het project worden deze metingen opnieuw uitgevoerd. Het is gebruikelijk dat
implementatie van deze technologie organisatorisch meer tijd kost dan verwacht. Zorg er daarom voor
dat er ruim voldoende tijd is om de camera's echt in de praktijk te gebruiken.

C.9 Investeringen
Welke investeringen zijn er nodig? Maak hierbij een onderscheid in directe middelen (bijv. aanschaf
van de camera's) en indirecte middelen (inzet van eigen medewerkers, bijv. van inkoop, of de
facilitaire dienst).
Denk bij directe investeringen aan:

• Aanschaf van camera's, incl. back-up exemplaren en reserve-onderdelen.
• Kosten van onderhoud en/of vervanging.
• Afschrijvingstermijn. Dit speelt met name als het doel van het project is om camera's

permanent in te zetten. Bij een kleine pilot met bijv. zes camera's zullen deze mogelijk direct
worden afgeschreven.

• Kosten van data-communicatie (met name bij live toezicht).
• Kosten van ondersteuning VtsPN en andere partijen zoals de leverancier, externe personen.
• Licentiekosten.
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Denk bij indirecte investeringen aan:
• Projectleiding.
• Inzet medewerkers inkoop, facilitaire dienst, functioneel beheer, afdeling communicatie.
• Training van medewerkers, leidinggevenden.
• Mogelijk moet iemand geheel of gedeeltelijk worden vrijgemaakt om de inzet van de camera's

blijvend te coordineren.

C.10 Aandachtspunten
Ga in dit onderdeel in op de specifieke aandachtspunten. Mogelijke punten zijn:

• Juridische aspecten, afspraken met het OM.
• Opstellen protocollen voor gebruik.
• Technische aandachtspunten, criteria voor selectie van de leveranciers.
• Bij overschrijding van de aanbestedingsgrens is een Europese aanbesteding nodig. Gaat het

korps dit zelf doen, of eventueel combineren met andere korpsen?

C.11 Risico's
Bespreek de risico's. Hieronder staat een voorbeeld van een aantal risico's, en de wijze om ze te
documenteren.

Id. Omschrijving Kans
(1-3)

Effect
(1-3)

Gew.
KxE

Tegenmaatregelen Eigenaar

1 Medewerkers
maken te
weinig gebruik
vande
camera's.

2 3 6 Aandacht van de lijn voor het
gebruik.
Het aanstellen van interne
ambassadeurs.
Aandacht in de briefing voor het
gebruik.
Interne communicatie met
waarom en succesverhalen.
Continue monitoring gebruik om
snel in te kunnen grijpen.

Ronald vd
A

Henk M.

Jurgen dH

Martijn vN

Martijn vN

2 Interne
organisatie
qaat te traag.

3 2 6 Directielid komt in stuurgroep.
Ruime marges in planning.

3 OM geeft
geen
toestemming
aebruik.

1 3 3 Afstemming direct aan het begin
van het traject.
Uitzoeken landelijke richtlijn.

Jasper R.

Jasper R.

4 Negatieve
publiciteit
extern

1 2 2 Extern communicatieplan
Juridische afstemming met OM

Rick E.

Jasper R.

5 Kosten
camera's
vallen tegen

1 3 3 Tijdig offertes meerdere
leveranciers aanvragen.
Eventueel minder camera's

I aanschaffen.

Desiree S.
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n
C.12 Communicatie
Ga in dit onderdeel in op de wijze waarop de interne en externe communicatie globaal wordt
geregeld. Uiteindelijk zal er een communicatieplan worden opgesteld waarin wordt ingegaan op
vragen als:

• Wie is er bij betrokken?

• Op welke wijze wordt intern en extern gecommuniceerd?

• Op welke momenten vindt communicatie plaats?

• Welke boodschap wordt gecommuniceerd.
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Bijlage D. Relevante vragen videoplan
In deze bijlage wordt ingegaan op de relevante vragen die beantwoord dienen te worden voor het
maken van een videoplan.

D.1 Doelstel l ing
Geef in dit onderdeel globaal antwoord op de volgende vragen:

a. Wat moet worden opgenomen? Wat is het waamemingsdoel?
b. Wanneer moet het worden opgenomen?
c. Waarmee moet worden opgenomen (welk type bodycam, cameravoertuig, ANPR-

voertuig)?
d. Waar moet worden opgenomen?
e. Wie maakt de opnames? Hoeveel personen en met welke functies worden er in gezet?
f. Zijn er bijzondere omstandigheden of voorwaarden? Is live toezicht nodig?

Hieronder wordt specifiek ingegaan op de genoemde onderdelen. Gebruik de bijbehorende vragen om
de strategie verder uit te werken.

D . 2 W a t
a.1. Gaat het om globale beelden of detailbeelden?
a.2. Moeten personen, voertuigen of andere objecten worden opgenomen?
a.3. Moeten bij personen alleen gezichten of ook kleding, schoenen worden opgenomen?

a.4.Zijn bij voertuigen alleen kentekens relevant, of ook algemene verschijning, inzittenden,
etc.?

a.5. Wat is bij de opname van een object (bijv. een pand) relevant om vast te leggen?
a.6. Kunnen de opnames op afstand worden gemaakt?

D . 3 T i j d
b.1. Op welke dag moet worden opgenomen?
b.2. Hoe lang moet worden opgenomen?
b.3. Is continue opname nodig of kan worden volstaan met opname op initiatief van

medewerker?
b.4. Kan de batterijvoorziening de opnameduur aan of is een back-up nodig?
b.5. Hoe laat moet worden opgenomen?
b.6. Heeft het tijdstip invloed op de lichtomstandigheden? Kan de camera gegeven de

lichtomstandigheden zinvolle opnames maken? Is er een alternatieve strategie nodig?
(denk aan de gemeente vragen de straatverlichting feller te laten schijnen, indirecte
verlichting met voertuig of zaklamp, etc.)

D .4 Waarmee
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Alleen indien er meerdere camera's ter beschikking staan is dit onderdeel relevant. Als er slechts een
type beschikbaar is dan moet worden overwogen of de camera ook geschikt is voor de doelstelling en
de omstandigheden.

c.1. Welk type camera wordt ingezet?

c.2. Welke medewerkers gaan ze gebruiken? Bedenk hierbij dat een biker bijvoorbeeld een
helmcamera zal willen gebruiken en een medewerkers in een noodhulp-voertuig
bijvoorbeeld een VidMic of een clip-camera.

c.3. Hoeveel camera's zijn er nodig?

c.4. Zijn deze beschikbaar?

c.5. Zijn de accu's opgeladen?

c.6. Is er voldoende opnamecapaciteit aanwezig?

D . 5 Wa a r
d.1. Vanuit welke positie moeten de opnames worden gemaakt?

d.2. Welke eisen stelt dit aan de plaatsing van de medewerkers? Als er bijvoorbeeld bij een
demonstratie van extreem-rechts gezichten moeten worden opgenomen, dan heeft het
geen zin om bikers met helmcamera's aan de voorkant of achterkant van de
demonstratie mee te laten rijden.

d.3. Is het gekozen middel geschikt voor de locatie? Een voertuig kan niet mee de galerij op
of in een park komen. Een body-cam kan alleen op relatief korte afstand opnames
maken.

d.4. Is de situatie overzichtelijk? In een onoverzichtelijke situatie moeten wellicht andere
keuzes worden gemaakt.

Voorbeeld 1: een camera die aan het hoofd is bevestigd zal dan betere opnames maken
dan een camera die aan de borst is bevestigd en dus niet altijd opneemt waar de
medewerker naar kijkt.

Voorbeeld 2: Bij een voertuig moet er wellicht iemand beschikbaar zijn voor de bediening
van de camera. Door de vertraging is de camerabediening op afstand dan niet mogelijk.
In een overzichtelijke situatie waar minder snel reageren ook een optie is, is (vertraagde)
bediening op afstand dat wellicht ook.

D . 6 W i e
e.1. Welke functies zijn nodig?

e.2. Welke personen zijn geselecteerd?

e.3. Zijn deze mensen specifiek met de videotaak bezig of hebben ze ook andere taken? Zo
ja, wat heeft wanneer prioriteit?

e.4. Hebben de in te zetten personen voldoende ervaring met de apparatuur? Zo nee,
wanneer krijgen ze de opleiding?

e.5. Is er additionele instructie nodig vanwege de omstandigheden of taak?

e.6. Worden de medewerkers met een camera alleen vooraf gebrieft of ook tijdens de
opnames aangestuurd? Hoe verloopt de communicatie?

e.7. Wie voert de briefing en debriefing uit, wie stuurt aan?

e.8. Wie stelt de beelden veilig en hoe worden deze aan de relevante personen beschikbaar
gesteld? Houdt hiermee rekening dat in sommige gevallen beelden automatisch
overschreven kunnen worden. Tijdig veiligstellen is een aandachtspunt!
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e.9. Wie controleert vooraf de apparatuur op goede werking, vervangt kabels, batterijen,
etc.?

D.7 Bijzonderheden en risico's
f.1. Is er sprake van live toezicht? Wie voert dit uit? Aan wie worden beelden live ter

beschikking gesteld?
f.2. Zijn er aparte eisen aan de live communicatie, bijv. een separate laptop met UMTS-

dongle?
f.3. Zijn er omstandigheden die specifieke risico's met zich meebrengen? Zo ja: kans op

optreden, gevolgen, en eventuele tegenmaatregelen benoemen.
f.4. Alle andere relevante bijzonderheden benoemen.
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Bijlage E. Uitgevoerde tests voor vergelijking camera's
In deze bijlage wordt ingegaan op de experimenten die zijn uitgevoerd bij het vergelijken van de
camera's. Bij de hier beschreven experimenten wordt ervan uitgegaan dat alle te vergelijken camera's
gelijktijdig worden getest. Met name bij de tests met daglicht is het lastig (zo niet onmogelijk) om bij
uitvoering op verschillende momenten identieke lichtomstandigheden te creeren.
Bij het uitvoeren van de tests zijn de volgende (relatief goedkope) hulpmiddelen gebruikt:

• Laserafstandsmeter.
• Luxmeter (lichtmeter).
• Twee dimbare bouwlampen van 500 Watt.

Zoals uitgelegd in Bijlage A.1 zijn bij het maken van video-opnemen diverse onderdelen (lens, sensor,
compressie, etc.) betrokken die alle een bepalende invloed kunnen hebben op het eindresultaat. Deze
tests geven daarom alleen inzicht in de prestaties van het gehele systeem. De verzameling tests is
ook zeker niet uitputtend maar relatief eenvoudig uit te voeren en voldoende om een indruk te krijgen
van de bruikbaarheid van de verkregen beelden onder veel voorkomende omstandigheden.

Voorbereiding:
1. Zorg dat de te vergelijken camera's op dezelfde hoge kwaliteit (combinatie van bitrate,

resolutie en framerate) staan afgesteld. Kies in geval van twijfel overal de instelling met de
hoogste kwaliteit.

2. Stel zo snel mogelijk na de opnames het beeldmateriaal veilig omdat de kans anders
groot is dat deze automatisch worden overschreven of anderszins verloren gaan.

3. Zorg dat lenzen, koepels en dergelijke schoon zijn.
4. Zorg dat er voldoende opslagruimte beschikbaar is en test vooraf of alle camera's werken.

E.1 Vergelijkende test body worn camera's
Nr. Omschrijving Toelichting

1 Opname van stilstaand
persoon onder normaal
daglicht op 3, 5, 7 en 10
meter afstand, incl. geluid.

Meet de afstand zodat de test goed reproduceerbaar is.
Zorg ervoor dat de zon niet direct in de camera schijnt.
Speciale aandacht voor zelfde stemvolume bij test. Nog
beter is om een geluidsinstallatie te gebruiken zodat
hardheid geluid telkens echt identiek is.

2 Bewegend persoon 3 meter
normaal daglicht.

Laat camera's in dezelfde richting kijken en niet de
persoon volgen. Laat een persoon met verschillende
snelheden voorbij lopen (zijkant opgenomen door
camera's). Op deze wijze worden camera's onderling
eerlijk vergeleken omdat de persoon dezelfde relatieve
snelheid heeft t.o.v. elke camera.

3 Van binnen naar buiten
lopen, d.w.z. van donker naar
licht

Beoordeel hoe snel de camera compenseert voor de
verandering van lichtomstandigheden. Uit te voeren bijv.
in een parkeergarage waar bijv. een deur naar buiten in
e§n keer open wordt gedaan.

4 Van buiten naar binnen
lopen, d.w.z. van licht naar
donker

Idem maar dan de deur sluiten.

5 Opname stilstaand persoon
en persoon die hoofd
beweegt bij 20 lux, 3 meter
afstand.

Beoordeel beeldkwaliteit (d.w.z. identificatie of
herkenning) zowel bij stilstand als beweging. Meet de
lichtsterkte bij het gezicht.
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6 Idem voor 10 lux Idem
7 idem voor 3 lux Idem
8 Opname persoon bij hoog

dynamisch bereik, 5 lux en 3
meter afstand.

Positioneer persoon in buurt van witte muur in donkere
omgeving (5 lux bij gezicht). Zet een bouwlamp op de
witte muur zodat deze in het beeld sterk overbelicht wordt.
Zorg dat deze muur ca. de helft van het beeld vult.
Beoordeel hoe de camera omgaat in situaties met een
hoog dynamisch bereik (d.w.z. gelijktijdig onder- en
overbelichting) a.h.v. herkenningskwaliteit van het gezicht
of zwarte letters op een wit vel papier.

9 Introduceren van
compressieartefacten in
dynamische situaties.

De camerasystemen comprimeren de videostroom door
met name de verschillen tussen opeenvolgende frames te
coderen. Dit kost veel rekenkracht, en in situaties met veel
beweging zullen er veel verschillen zijn waarbij de
rekenkracht mogelijk tekort schiet en er allerlei artefacten
zoals blokvorming kunnen optreden. Voor deze test is het
voldoende om een camera in de hand te houden waarbij
deze met verschillende snelheden wordt bewogen. Let bij
deze test er op dat verschillende camera's met gelijke
snelheden worden bewogen.

E.2 Vergelijkende tests camera's op het voertuig
Nr. Omschrijving Toelichting

1 Opname van stilstaand
persoon onder normaal
daglicht, uitgezoomd op 3, 5,
7 en 10 meter afstand, incl.
geluid.

Geluid alleen indien van toepassing. Zorg voor volledig
uitzoomen omdat de maximale openingshoek van de
camera's i.h.a. het beste onderling overeenkomt. Speciale
aandacht voor zelfde stemvolume bij test. Nog beter is om
een geluidsinstallatie te gebruiken zodat hardheid geluid
echt identiek is.

2 Opname van bewegend
persoon op 5 meter afstand,
normaal daglicht.

Zorg dat camera's allemaal volledig zijn uitgezoomd. Zorg
dat bovenlichaam passant in beeld is bij passage. Laat
camera's in dezelfde richting kijken en niet de persoon
volgen. Laat een persoon met verschillende snelheden
voorbij lopen (zijkant opgenomen door camera's). Op deze
wijze worden camera's onderling eerlijk vergeleken omdat
de persoon dezelfde snelheid heeft to.v. elke camera.

3 Opname verder verwijderd
object bij daglicht, zo veel
mogelijk ingezoomd (optisch)

Kies een afstand (bijv. 30 meter) en houdt bij het gezicht
een A4-tje, idealiter letters met verschillende fontgroottes,
evt. kleuren. Beoordeel beeldkwaliteit op herkenning en/of
identificatie en leesbaarheid letters. Alleen optisch
inzoomen, niet digitaal.

4 Test 2, maar indien mogelijk
nu inzoomen bij 5 lux.

Lastig uit te voeren bij lange dagen en niet altijd goed
haalbaar in een voile parkeergarage. Eventueel uitvoeren
bij meer licht en/of kleinere afstand. Hoe meer een camera
inzoomt, des te minder licht er door de lens valt.

5 Opname stilstaand persoon
en persoon die hoofd beweegt
bij 20 lux, 5 meter afstand.

Beoordeel beeldkwaliteit (d.w.z. identificatie of herkenning)
zowel bij stilstand als beweging. Meet lichtsterkte bij het
gezicht.

6 Idem voor 10 lux Idem
7 idem voor 3 lux Idem
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Opname persoon bij hoog
dynamisch bereik, 5 lux en 5
meter afstand.

Positioneer persoon in buurt van witte muur in donkere
omgeving (5 lux bij gezicht). Zet een bouwlamp op de witte
muur zodat deze in het beeld sterk overbelicht wordt. Zorg
dat deze muur ca. de helft van het beeld vult. Beoordeel
hoe de camera omgaat in situaties met een hoog
dynamisch bereik (d.w.z. gelijktijdig onder- en
overbelichting).

E.3 Testpagina
Op de volgende pagina staat het papier dat in de tweede en derde serie testen is gebruikt (alleen
cameravoertuigen). Dit papier is geschikt om onder verschillende omstandigheden de combinatie van
resolutie en contrast van camerasystemen onderling te vergelijken (mits uitgevoerd onder identieke
omstandigheden). De getallen achter een regel geven de gebruikte fontgrootte weer. Het gebruikte
font is Arial.
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