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1. Algemeen
1.1 Inleiding
In onze samenleving is het gebruik van beeldmateriaal niet meer weg te denken. In het dagelijks leven
maken steeds meer burgers gebruik van de mogelijkheden die worden geboden voor het maken,
delen en verspreiden van multimedia. Op het youtube kanaal worden vaak al filmpjes getoond waarbij
burgers het optreden van politie hebben gefilmd. De politiepraktijk staat hiermee echter in schril
contrast. Inzet van eigen videocamera's / bodycams is beperkt tot speciale situaties maar kent een
nog niet brede toepassing. Zo zijn de toepassingen daarentegen onuitputtelijk.
Denk hierbij aan:

T & I

Voormalig Haaglanden kent eveneens een rijke geschiedenis met het gebruik en inzet van bodycams
(op het surveillancevoertuig en op de medewerker zelf). Gedurende een aantal pilots is in 2009
geexperimenteerd met de camera. Toepassing van deze camera's betrof de inzet om agressie tegen
politiemedewerkers terug te dringen. Overigens is in 2009 ook door de voormalige korpsdirectie
besloten om de inzet van bodycams niet te continueren.
1.2 Aanleiding
Sinds begin dit jaar worden collegae van de bureau De Heemstraat via diverse media beschuldigd van
het gebruik van buitensporig geweld waarbij de grondslag zou liggen in etnisch profileren. Het
personeel van bureau De Heemstraat herkende zich absoluut niet in het beeld dat werd geschetst. Bij
diverse incidenten kwam het tot geweld tegen politieambtenaren. Dit en het protocol GTPA was
aanleiding voor de bureauchef van De Heemstraat om bij de eenheidsleiding een verzoek in te dienen
om bodycams aan te schaffen. Doel van deze aanschaf was het vergroten van de veiligheid van
collegae en het in beeld brengen van incidenten waarmee de collegae regelmatig worden
geconfronteerd, in tegenstelling tot al dan niet gemanipuleerde beelden zoals weergegeven in diverse
media.
De aanschaf en inzet van de bodycam heeft de discussie wederom aangescherpt binnen welke
spelregels de bodycam nu binnen de eenheid Den Haag kan worden ingezet, voor nu maar ook voor
eventuele toekomstige inzetten. Vanuit deze discussie is het van belang om op een aantal onderdelen
kaders te stellen zodat de bodycam op uniforme wijze wordt ingezet. Het gaat om organisatorische
aspecten, juridische en operationele aspecten.
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1.3 Landelijke visie op sensing1
Landelijk is er inmiddels een visie ontwikkeld op "sensing". Sensing is het waamemen of verzamelen
van informatie door technieken/sensoren die werken op afstand van de waargenomen personen of
objecten. Zoals: bodycams, UAV's, richtmicrofoons en warmtezoekers, maar ook technologische
toepassingen dichter bij huis, zoals camera's, Radio Frequency IDentification (RFID) en zogenaamde
RFID-tags die in allerlei objecten zitten. Sensing zorgt ook voor een zuiverder, bestendiger, efficient
en effectief waamemingsvermogen. Na de waarneming of een combinatie van waarnemingen kan een
alarmering en een gerichte politie-inzet volgen. Sensing dient ter ondersteuning van het primaire
proces, de inzet volgt de prioriteiten van de operatie. Voor de politie is sensing een kansrijk middel om
in te zetten voor handhaving, opsporing en bewaken en beveiligen. De inzet van sensortechnologie
kan een bijdrage leveren aan de versterking van de legitimiteit van de politie.

1 Uit: Visie op sensing, C. Hoogendoom, oktober 2013
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2. Organisatorische aspecten
2.1 Besluitvorming inzet en aanschaf
De leden van het Eenheidsleidingoverleg (ELO) zijn eindverantwoordelijk voor de besluitvorming op
de eventuele aanschaf en inzet van de huidige bodycams binnen de eenheid. Bij een eventuele
nieuwe aanschaf wordt opgenomen welke toepassing de aanvraag betreft waardoor indien wenselijk
een bodycam met specifieke specificaties, bij een positieve besluitvorming door het ELO, kan worden
aangeschaft. Elke toepassing vraagt namelijk om een bepaalde type camera om zo goede mogelijk te
voldoen aan eisen die deze toepassing stelt.
2.2 Organisatorische inbedding
In het nieuwe inrichtingsplan nationale politie lijkt het voor de hand te liggen dat het team technisch
toezicht van de eenheden het beheer en regie krijgt op de bodycams die worden ingezet binnen de
eenheid. Bladzijde 1692 van het inrichtingsplan nationale politie stelt over de kerntaak van het team
technisch toezicht het volgende: "het ontwikkelen, beheren en regie voeren op voorzieningen waarbij
vormen van toezicht worden georganiseerd door middel van techniek. Het gaat hierbij om onder meer
cameratoezicht, Automatic Number Plate Recognition (ANPR), sensing, etc".
Het is de bedoeling dat het team technisch toezicht van de eenheid Den Haag zorgt voor de uitgifteen inname van complete bodycamerasystemen, operationele gebruikershandleidingen, het aangaan
van onderhouds- en vervangingsverplichtingen advisering etc. Zij leent, na toestemming van de
eenheidsleiding, voor bepaalde tijd de camera's aan de teams basispolitiezorg uit. Gedurende de
uitleenperiode is het inlenende bureau verantwoordelijk voor het eventueel vernieuwen van
onderdelen naar aanleiding van vernieling of diefstal.
Overigens wordt in het jaar 2014 door oprichting van een stuurgroep gewerkt aan een notitie op welke
wijze invulling wordt gegeven aan deze taak door het team alsmede eventuele financiele en
organisatorische consequenties. In deze stuurgroep zijn aspecten als gebruik, techniek, financien en
juridische kwesties vertegenwoordigd. Of de bodycam uiteindelijk onderdeel uit gaat maken van de
dienstverlening van het organisatieonderdeel team technisch toezicht,naast bestaande sensinginstrumenten als cameratoezicht en ANPR, wordt in deze notitie beantwoord. De notitie wordt aan het
ELO te zijner tijd aangeboden.
2.3 Toepassing

2 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/07/inrichtingsplannationale-politie.html
3 Voor het gebruik van de bodycam is formeel geen toestemming nodig van het OM zolang de beelden
niet worden gebruikt voor de opsporing. Het gebruik valt onder art 8 van de Wet Politie Gegevens
(uitvoering van de politietaak)
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3. Juridische aspecten
3.1 Afstemming OM
Zoals bij paragraaf 1.6 al is opgenomen, is de teamchef die de aanvraag indient, verantwoordelijk voor
het op de hoogte stellen van de inzet van de bodycam met de gebiedsofficier. De (lokale) driehoek is
hiervoor het geschikte overlegmoment.
3.2 Gebruik van bodycam
De politie ontleent het gebruik van de bodycam aan artikel 3 van de Politiewet; "de politie heeft tot
taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende
rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van
hulp aan hen die deze behoeven". Er is momenteel nog geen wetsartikel specifiek voor het gebruik
van de bodycam
3.3 Wet politiegegevens (WPG)
Bij het gebruik van de bodycam is een aantal artikelen van de WPG van toepassing.
Het gaat om de volgende artikelen:
1. artikel 1: definities
2. artikel 7. geheimhoudingsplicht
3. artikel 8: uitvoering van de dagelijkse politietaak
4. artikel 15: ter beschikking stellen
5. artikel 16: verstrekking aan opsporingsambtenaren en gezagsdragers
6. artikel 25: verzoek om kennisneming
Hieronder zijn de diverse teksten opgenomen.
1. Artikel 1: definities
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. politiegegeven: elk persoonsgegeven dat in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt
verwerkt;
b. politietaak: de taken, bedoeld in de artikelen 3 en 4. eerste lid, van de Politiewet 2012:
c. verwerken van politiegegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
politiegegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken,
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, vergelijken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van politiegegevens;
d. verstrekken van politiegegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van politiegegevens;
e. ter beschikking stellen van politiegegevens: het verstrekken van politiegegevens aan personen die
overeenkomstig deze wet zijn geautoriseerd voor het verwerken van politiegegevens;
f. verantwoordelijke: dit is bij:
■ 1 °. de politie: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012:
■ 2°. de rijksrecherche: het College van procureurs-generaal;
■ 3°. de Koninklijke marechaussee: Onze Minister van Defensie;
■ 4°. een gemeenschappelijke verwerking van politiegegevens met het oog op
een gemeenschappelijk doel door twee of meer organisaties als bedoeld in dit
onderdeel: de verantwoordelijke die door de betrokken verantwoordelijken is
belast met de feitelijke zorg voor de verwerking en het treffen van de
maatregelen, bedoeld in artikel 4:
g. betrokkene: degene op wie een politiegegeven betrekking heeft;
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h. het College bescherming persoonsgegevens: het College, bedoeld in artikel 51 van de Wet
beschermina persoonsaeaevens
i. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke politiegegevens verwerkt, zonder aan
zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
j. Onze Ministers: Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie gezamenlijk;
k. ambtenaar van politie: de ambtenaar, bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 2012, alsmede de
ambtenaar van de Koninklijke marechaussee voor zover werkzaam ter uitvoering van de politietaken,
bedoeld in artikel 4. eerste lid, van de Politiewet 2012, en, indien artikel 46 wordt toegepast, de
ambtenaar, werkzaam bij de in dat artikel bedoelde dienst;
I. gerelateerde gegevens: de politiegegevens die bij de vergelijking van gegevens, bedoeld in de
artikelen 8, tweede lid, 11. eerste en tweede lid, 12. vierdelid en 24. eerste lid, overeenkomen en de
erbij behorende gegevens alsmede de politiegegevens waarmee bij het in combinatie met elkaar
verwerken van politiegegevens, bedoeld in de artikelen 8, derde lid en 11, vierde lid, verband blijkt te
bestaan, voor zover verdere verwerking van de gegevens voor het betreffende doel noodzakelijk is;
m. persoonsgegeven, ontvanger en toestemming van de betrokkene: hetgeen daaronder wordt
verstaan in de Wet beschermina persoonsaeaevens;
n. afschermen: het markeren van opgeslagen politiegegevens met als doel de verwerking ervan in de
toekomst te beperken;
0. kenmerken: het markeren van opgeslagen politiegegevens, zonder de bedoeling om hun
toekomstige verwerking te beperken;
p. bestand: elk gestructureerd geheel van politiegegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens
gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde
criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen
Artikel 7: geheimhoudingspllcht
1. De ambtenaar van politie of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld is
verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven
voorschrift tot verstrekking verplicht, de bepalingen van paraaraaf 3 verstrekking toelaten of de
politietaak in bijzondere gevallen tot verstrekking noodzaakt.
2. De persoon aan wie politiegegevens zijn verstrekt is verplicht tot geheimhouding daarvan
behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn
taak daartoe noodzaakt.
3. Artikel 272. tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing.
Artikel 8: uitvoering van de dagelijkse politietaak
Politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse
politietaak gedurende een periode van een jaar na de datum van de eerste verwerking.
Voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak
kunnen politiegegevens ten aanzien waarvan de in het eerste lid genoemde termijn is
verstreken geautomatiseerd worden vergeleken met politiegegevens die worden verwerkt op
grond van het eerste lid teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende
gegevens. De gerelateerde gegevens kunnen verder worden verwerkt met het oog op de
uitvoering van de dagelijkse politietaak.
Voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak
kunnen politiegegevens ten aanzien waarvan de in het eerste lid genoemde termijn is
verstreken in combinatie met elkaar worden verwerkt teneinde vast te stellen of verbanden
bestaan tussen de betreffende gegevens. Indien zulke verbanden bestaan kunnen de
gerelateerde gegevens verder worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de
politietaak.
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Politiegegevens, die worden verwerkt op grond van het eerste, tweede en derde lid, kunnen
ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking op grond van de artikelen 9,10 en
12.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de
categorieen van gegevens op basis waarvan politiegegevens vergeleken kunnen worden.
De politiegegevens, die zijn verwerkt op grond van het eerste, tweede en derde lid, worden
vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dagelijkse
politietaak en worden in ieder geval uiterlijk vijf jaar na de datum van eerste verwerking
verwijderd.
Artikel 15. (ter beschikking stellen van politiegegevens)
1. De verantwoordelijke stelt politiegegevens ter beschikking aan personen die door hemzelf dan wel
door een andere verantwoordelijke overeenkomstig artikel 6. tweede lid, zijn geautoriseerd voor de
verwerking van politiegegevens, voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak.
2. In bijzondere gevallen kan, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de politietaak,
de terbeschikkingstelling van politiegegevens door de verantwoordelijke worden geweigerd dan wel
kan de verantwoordelijke beperkende voorwaarden stellen aan de verdere verwerking. Bij algemene
maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de gronden waarop de
terbeschikkingstelling kan worden geweigerd en over de beperkende voorwaarden die kunnen worden
gesteld
Artikel 16. (verstrekking aan opsporingsambtenaren en gezagsdragers)
1. De verantwoordelijke verstrekt politiegegevens aan:
a. buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van
Strafvorderina, voor zover zij deze behoeven voor de opsporing van strafbare feiten bij het onderzoek
waarbij zij zijn betrokken;
b. leden van het openbaar ministerie voor zover zij deze behoeven:
1 °. in verband met hun gezag of zeggenschap over de politie of over andere personen of instanties die
met de opsporing van strafbare feiten zijn belast, of
2°. voor de uitvoering van andere hun bij of krachtens de wet opgedragen taken;
c. de burgemeesters voor zover zij deze behoeven:
1 °. in verband met hun gezag en zeggenschap over de politie, of
2°. in het kader van de handhaving van de openbare orde.
d. de korpschef, het College van procureurs-generaal, Onze Minister van Veiligheid en Justitie of
Onze Minister van Defensie voor zover zij deze behoeven in verband met:
1 °. het verrichten van een onderzoek naar aanleiding van klachten, als bedoeld in artikel 70 van de
Politiewet 2012, of
2°. disciplinaire bestraffing vanwege niet nakoming van verplichtingen of plichtsverzuim, als geregeld
bij of krachtens artikel 47 van de Politiewet 2012. of
3°. schorsing of ontslag van de ambtenaar van de Koninklijke marechaussee voor zover werkzaam ter
uitvoering van de politietaken, bedoeld in artikel 4. eerste lid, van de Politiewet 2012 vanwege niet
nakoming van verplichtingen of plichtsverzuim als geregeld bij of krachtens artikel 12 van de Militaire
Ambtenarenwet 1931.
2. Op de verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en d, is artikel 15. tweede lid, van
overeenkomstige toepassing
Artikel 25. (verzoek om kennisneming)
1. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens schriftelijke verzoek binnen zes weken mede of, en
zo ja welke, deze persoon betreffende politiegegevens verwerking ondergaan. Hij verstrekt daarbij
tevens desgevraagd inlichtingen over de vraag of de deze persoon betreffende politiegegevens
gedurende een periode van vier jaar voorafgaande aan het verzoek zijn verstrekt en over de
ontvangers of categorieen van ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt. De verantwoordelijke
kan zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen, dan wel voor ten hoogste zes weken indien
blijkt dat bij verschillende regionale of landelijke eenheden van de politie politiegegevens over de
verzoeker worden verwerkt. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
2. Bij regeling van Onze Ministers kunnen nadere regels worden gesteld over het verzoek en de wijze
van kennisneming
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3.4 De camerabeelden
3.4.1 Gebruik

3.4.2 Doeleinden

3.4.3 Bewijsvoering
Camerabeelden kunnen zonder bezwaar, via de eigen waarneming 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. Overigens besluit de betreffende Officier van Justitie hierover.
3.4.4 Beheer en opslag
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4. Operationele aspecten
4.1 Taken en verantwoordelijkheden gebruik bodycams
Binnen het gebruik van de bodycam zijn drie rollen te verdelen: systeembeheerder, chef van dienst en
gebruiker.
1. Systeembeheerders
De systeembeheerders dragen zorg voor:
• De opslag van opgenomen beelden;
• Het registreren aan welke persoon / instantie beelden zijn verstrekt;
• Het registreren aan wie beelden ter inzage zijn gegeven;
• De controle op en het vernietigen van opgeslagen beelden, die niet of niet meer worden
gebruikt en waarvan de termijn van opslag (90 dagen) is verstreken;
• De verantwoordelijkheid voor het branden van opgeslagen beelden ten behoeve van het
opsporingsonderzoek danwel een mogelijke klacht. Indien beelden worden gebrand op een
datadrager voor ter beschikking stelling danwel verstrekking aan derden, licht deze de
teamchef in.
2. Chef van Dienst / Taakaccenthouder
De chef van dienst draagt zorg voor:
• De uitgifte en inname van alle componenten van het camerasysteem;
• De registreren van alle gegevens op het uitgifte- en inname formulier (in nabije toekomst
middels de overdracht).
3. Gebruiker
De gebruiker van de bodycam:
• Gaat op een zorgzame wijze om met het aan hem verstrekte camerasysteem en accessoires;
• Is verantwoordelijk voor de opgenomen beelden. Hij of zij draagt er zorg voor dat de beelden
aan het einde van de dienst worden overgedragen aan Chef van Dienst / taakaccenthouder
op de ploeg. Hiermee wordt ook de verantwoordelijkheid van de beelden overgedragen;
Geeft in BVH aan dat er gebruik is gemaakt van de bodycam en geeft tevens aan of er beeldmateriaal
voorhanden is.
4.2 Instructies voor het maken van opnamen
Instructie is afhankelijk van het type en leverancier camera ! Onderstaande heeft betrekking op de
camera Vievu LE3.
De gebruiker van de bodycam:
• Het gebruik van de bodycam vindt niet permanent en niet stelselmatig plaats. De bodycam
wordt geactiveerd op basis van de inschatting of verwachting van de gebruiker dat er zich
een situatie voordoet of gaat voordoen die is geescaleerd of dreigt te escaleren;
• Maakt alleen opnamen in openbare ruimten. Het filmen in woningen is in principe verboden\
• In sommige situaties kan het gebruik van de camera in een woning worden gerechtvaardigd.
De gebruiker dient hier extra zorgvuldig mee om te gaan. Denk aan een geplande risico-instap
bij een bekende verzetpleger (iemand van wie mag/kan worden verwacht dat hij zich tegen
zijn aanhouding zal verzetten). Het filmen mag in dit geval geen onevenredige inbreuk op de
privacy opleveren. Indien mogelijk wordt de chef van dienst en de Officier van Justitie hier
vooraf over geraadpleegd;
• Start de opnamen en maakt met luide stem of andere niet mis te verstane wijze kenbaar dat
er wordt gefilmd, deze kenbaarheidvereiste blijft slechts achterwege, wanneer de
omstandigheden dit niet toelaten; Let op : Het duurt enkele seconden voordat de camera
audio en video gaat vastleggen.
• Noemt na het starten van de opname de locatie waar de beelden worden opgenomen en
noemt tevens zijn/haar kledingnummer. Wanneer de omstandigheden dit niet toelaten,
gebeurt dit voor het stopzetten van de opname.
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Hoe om te gaan met opgenomen beelden ?
• Het is ten strengste verboden, buiten de aangewezen personen, om kopieen van
beeldmateriaal te maken;
• Per incident mag er niet in de beelden worden geknipt. Het gehele incident moet
aaneengesloten opgenomen zijn. Er mag dus geen samenstelling van geknipte opgenomen
aanwezig zijn.
• Het verkregen beeldmateriaal wordt aangemerkt als dienstmateriaal en het is daarom dan ook
absoluut verboden om dit beeldmateriaal voor privedoeleinden (artikel 7 WPG) te gebruiken of
om dit beeldmateriaal op het internet te plaatsten en te verspreiden op het politie-intranet. De
beelden zullen uitsluitend professioneel gebruikt worden. Schending van het hierboven
gestelde zal worden aangemerkt als 'plichtsverzuim" of 'schending van het ambtsgeheim'. Bij
overtreding zal e.e.a. conform strafrecht of interne regelgeving van bureau Veiligheid,
Integriteit en Klachten worden afgehandeld.
• De gebruiker van de bodycam geeft bij de CvD aan dat er beelden via de camera zijn
opgenomen en stelt de systeembeheerder de betreffende camera beschikbaar. Deze zorgt
voor het veiligstellen van alle opgenomen beelden op de laptop. Er worden geen beelden met
de CvD uitgekeken maar de beelden wordt direct rechtstreeks op een opslagfaciliteit veilig
gesteld.
• Inzage van beelden op aanvraag/verzoek van de betrokkene (die is gefilmd), vindt alleen
plaats door tussenkomst van de privacyfunctionaris van bureau Veiligheid, Integriteit en
Klachten. De burger dient een schriftelijk verzoek in te dienen bij de politiechef. Bij niet-inteme
zaken kan bureau VIK zonder tussenkomst van de teamchef een verzoek tot het ter
beschikking stellen van beelden. Bij interne onderzoeken wordt de bureauchef in principe op
de hoogte gesteld (artikel 25 en 26 WPG)
• Indien de opgenomen beelden kunnen leiden tot bewijsvoering, waarheidsvinding of
sfeerbeelden kunnen weergeven, zal de betreffende verbalisant in de registratie en/of het
Proces-verbaal dienen te vermelden dat er video-opnames zijn gemaakt en dat deze zijn
veiliggesteld via de systeembeheerder.
Dienstoverdracht
Bij de Chef van Dienst is in de vorm van de uitgiftelijst (en in de nabije toekomst de dienstoverdracht)
een logboek aanwezig, waarin de volgende gegevens worden vermeld:
• Aan wie het camerasysteem is uitgereikt;
• Welk systeem of welke componenten werden uitgereikt;
• Wie het systeem inlevert;
• De controle op het juist functioneren van het systeem c.q. de componenten, zowel bij uitgifte
als bij ontvangst;
• Het registreren of er beelden worden opgeslagen en door wie;
• Het registreren aan welke persoon / instantie beelden zijn verstrekt in de betreffende BVHregistratie.
• Het registreren aan wie en op wiens last beelden ter inzage zijn gegeven vermelden in de
betreffende BVH-registratie
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Bijlage
De bijlagen dienen als voorbeeld en zijn afhankelijk van het type gebruikte camera.
1. Uitgifteschema bodycams

Eenheid Den Haag basisteam
UITGIFTE CAMERA'S

Datum:

Dienstverband:

Cam.no. Naamdrager Dienst Retour

Beelden veiligstellen/ opmerkingen?

1 (LE3)
2 (LE3)
3 (LE3)
4(LE3)
5 (LE3)
6 (LE2)
7(LE2)
8 (LE2)
9 (LE2)
10(LE2)

Kaderstelling gebruik bodycam eenheid Den Haag, versie 1.3

13

2. Voorbeeld Autorisatieoverzicht bodycams
De systeembeheerders

De taakaccenthouders
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3. Voorbeeldbrieven aanwijzing en rollen
1. Voorbeeldbrief aanwijzing systeembeheerder (let op: hangt sterk af van het merk camera !)
4 U bent aangewezen als systeembeheerder van de bodycams van het merk Vievu. Dit
betekent dat u alle autorisaties hebt binnen de programma's VieVu Veripatrol Client & VieVu
Veripatrol Admin. De taakaccenthouders op de ploegen hebben enkel een autorisatie voor het
Clientgedeelte.
4- Door deze autorisatie bent u onder andere in staat op de beelden van de camera's af te halen,
deze te markeren met informatie; deze beelden te branden en niet relevante beelden van de
harde schijf te verwijderen.
4 De taakaccenthouders kunnen de beelden alleen van de camera's halen en voorzien van
detailinformatie.

4 Het is zaak om uw wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen, zodat wij als
systeembeheerders er zeker van zijn dat er geen beelden ongewenst verloren gaan. Tevens
worden al uw handelingen automatisch gelogd in een bestand binnen de twee systemen.
4 Voor u als systeembeheerder zijn de volgende zaken belangrijk om uw taak te kunnen
vervullen :
4 Beelden gemaakt met de LE3 (nieuwe camera's) kunnen uitsluitend worden uitgelezen door
gebruikmaking van een kabel waaraan zowel een wit als geel label zit.

1.
Beelden van de camera afhalen :
• Zet de wit/grijze Sony laptop aan
• Selecteer het programma VieVu Veripatrol Client.
• Sluit de camera aan middels de stekker die middels twee USB-stekkers is gekoppeld
• aan de laptop.
• Schuif het klepje van de camera open.
• Selecteer in het programma VieVu Veripatrol Client de knop "Video's downloaden van
• de camera".
• Selecteer "Ja" om notifies te kunnen maken bij de opgeslagen beelden. (Dit kan
• eventueel ook achteraf, maar is dubbel werk).

De beelden worden door de taakaccenthouder direct voorzien van een label.
• Binnen het client programma doe je dit door middel van het toevoegen van details.
• "Categorie" kiezen (zijn de beelden niet relevant kies "verwijderen")
• "Zaaknummer" is het BVH registratienummer.
• Eventuele verdere omschrijvingen kunnen worden ingevoerd worden bij "opmerkingen". Vul
hier in ieder geval het woord "BEWAREN" in.
• Moet de video bewaard blijven (max. 90 dagen) dan rechts onderin het detailschermpje "video
vergrendelen" aanvinken.
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2. Voorbeeldbrief aanwijzing taakccenthouder
U bent aangewezen als taakaccenthouder van de bodycams van Vievu. Dit betekend dat u autorisatie
hebt binnen de programma VieVu Veripatrol Client. De systeembeheerders hebben tevens een
autorisatie voor het Admin-gedeelte.
Door deze autorisatie bent u onder andere in staat op de beelden van de camera's af te halen en deze
te markeren met informatie.

Het is zaak om uw wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen, zodat u als taakaccenthouder er
zeker van kan zijn dat de gemaakte beelden correct worden opgeslagen. Tevens worden al uw
handelingen automatisch gelogt in een bestand binnen het systeem.
Voor u als taakaccenthouder zijn de volgende zaken belangrijk om uw taak te kunnen vervullen :
Beelden gemaakt met de LE3 (nieuwe camera's) kunnen uitsluitend worden uitgelezen door
gebruikmaking van een kabel waaraan zowel een wit als geel label zit.
Beelden van de camera afhalen :
• Zet de wit/grijze Sonylaptop aan.
• Selecteer het programma VieVu Veripatrol Client.
• Sluit de camera aan middels de stekker die middels twee USB-stekkers is gekoppeld aan
de laptop.
• Schuif het klepje van de camera open.
• Selecteer in het programma VieVu Veripatrol Client de knop "Video's downloaden van de
camera".
• Selecteer "Ja" om notifies te kunnen maken bij de opgeslagen beelden. (Dit kan eventueel
ook achteraf, maar is dubbel werk).
De beelden worden door de taakaccenthouder direct voorzien van een label.
Binnen het client programma doe je dit door middel van het toevoegen van details.
• "Categorie" kiezen (zijn de beelden niet relevant kies "verwijderen")
• "Zaaknummer" is het BVH registratienummer.
• Eventuele verdere omschrijvingen kunnen worden ingevoerd worden bij
• "opmerkingen". Vul hier in ieder geval het woord "BEWAREN" in.
• Moet de video bewaard blijven (max. 90 dagen) dan rechts onderin het
detailschermpje "video vergrendelen" aanvinken.
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3. Voorbeeldbrief aanwijzing gebruikers
• Vanaf aanstaande woensdag, 23 april 2014, zijn wij als bureau in het bezit van in totaal 10
bodycams ten behoeve van de surveillance. De 5 camera's die wij reeds in bruikleen hadden
blijven in ieder geval nog tot 1 oktober 2014 aan het bureau.
• Behalve de 5 nieuwe camera's hebben wij nu een eigen laptop om de beelden op te
verwerken. Bij iedere camera is een laadsnoer, draagharnas, USB-kabel voor connectie met
de laptop en een reserveclip geleverd.
• De 5 nieuwe camera's zijn van het type VieVu LE3. Fysiek zien deze camera's er op e§n punt
na hetzelfde uit als de "oude" camera's die van het type VieVu LE2 zijn. Het fysieke verschil is
dat de LE2 een groen vierkantje om de lens heen hebben en de VieVu LE3 een groen rondje.
• De LE3 neemt in tegenstelling tot de LE2 beelden op in HD-kwaliteit. Tevens kan met de LE3
een uur langer worden opgenomen, namelijk 5 uur. Het geniet bij duisternis in de late dienst
en tijdens de nachtdiensten de voorkeur om de LE3 camera's (Nummer 1 t/m 5) te gebruiken.
De beelden van deze camera's zijn dan aanmerkelijk beter dan van de LE2-camera's.
Voor zowel de LE2 als de LE3 aeldt:
• Knipperend groen licht Camera neemt audio en video op.
• Knipperend rood licht Camera neemt audio en video op, maar de batterij is bijna op of het
interne geheugen van de camera is bijna vol.
• Rood licht Camera neemt niets op. Batterij leeg of geheugen helemaal vol.
Alle camera's zijn aan de achterzijde voorzien van een clip ter bevestiging aan uw uniform. Let er
hierbij op dat de lens van uw camera aan de bovenzijde zit (gelijk aan de afbeelding hierboven).
Houd er rekening mee dat de camera enkele seconden nadat het schijfje door u in de neerwaartse
richting is geschoven pas gaat opnemen.
Ter voorkoming van het wissen van belangrijke beelden overschrijven beide cameravarianten zichzelf
niet. Daarom is het belangrijk dat de beelden er ieder dienstverband vanaf worden gehaald.
Beelden gemaakt met de LE3 (nieuwe camera's) kunnen uitsluitend worden uitgelezen door
gebruikmaking van een kabel waaraan zowel een wit als geel label zit.
Afgelopen periode zijn er al meer dan 700 opnames gemaakt met de 5 camera's die wij tot op
heden hadden. U begrijpt dat er met 10 camera's die wij vanaf heden hebben een veelvoud aan
opnamen gemaakt zullen worden. Dit vereist discipline in de verwerking van deze beelden. Daarom
zijn er met betrekking tot het gebruik van de camera's een aantal werkafspraken opgesteld.
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