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Voor u ligt een evaluatie omtrent het gebruik van de bodycams in district 5 van de politie eenheid Amsterdam. De
bodycams1 zijn gebruikt in de Ramadan periode (28 juni 2014 tot en met 27 juni 2014). De inzet van de bodycam
betrof een aanvullende maatregel om op een objectieve wijze het politieoptreden en de overlastgevende
gedraging of ordeverstoring vast te leggen. Ook konden beelden eventueel gebruikt worden ten behoeve van een
stuk opsporing en identificatie. (bron: aanvraag driehoeksoverieg, 2014 (zie bijlage))
Eerst zal een korte introductie gegeven worden op het gebruik van bodycams bij de politie. Daarna volgt een
beschrijving van het gebruik van de bodycams. Deze evaluatie wordt afgerond met een oonclusre en diverse
adviespunten.

Korte introductie op bodycams bij de politie:
Ontstaan van de bodycams bij de politie
"Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werd rond het jaar 2009 de vraag bij de
polie neergelegd, welke behoefte er is bij de aanpak van geweld en agressie jegens potttiemedewerkers bij hun
hulptaak en welke rol cameratoezicht hierbij zou kunnen spelen.
De focus werd daarbij gelegd op de medewerkers die werden ingezet in de BZP." (Bron: Ham, Ferwerda,
Kuppens,2010)
De vraag naar deze behoefte is ontsproten ult het programma Veilige Pubfieke Taak (VPT). Voortvloeiend uit
deze onderzoeksvraag werden in een vijftal (oude) politieregio's pilots gestart, waarbij politiemedewerkers
urtgerust werden met een bodycam. Die pilots zijn in 2010 op verzoek van de Strategische Beleidsgroep
Noodhulp door Bureau Beke geevalueerd in het rapport: "Cameratoezicht in beweging". Een goede evaluatie
Week niet mogelijk te zijn waardoor bureau Beke het advies heeft gegeven om nieuwe pilots te starten die vanaf
het begin af aan goed gemonitord gaan worden. (Bron: Ham et al, 2010)
Sinds die tijd worden de bodycams her en der gebruikt door de Nederiandse politie. Van eenduidige richtlijnen,
sturing en (empirische)evaluatie blijkt en lijkt veelal geen sprake te zijn. (Bron: informatie afkomstig uit de
projectgroep *het derde oog')

Landelijke ontwikkelingen
Vanuit de Nederiandse politie was^m in 2011 belast met de doorontwikkeling van de bodycams. Hij
droeg als landelijke projectcoordinator bodycams zorg voor de doorontwikkeling van de bestaande bodycams om
te komen tot een prototype voor de Nederiandse politie. Ook droeg hij zorg voor de doorontwikkeling van het
videomanagementsysteem2 voor de opslag en distributie van opgenomen beelden bij de politie. Sinds een jaar
heeftm^^m^^BHH opgevolgd en is de ontwikkeling van de bodycams nu officieel geborgd bij het
programma 'Sensing1. Dit programma gaat over het geautomatiseerd waarnemen. Dit programma is nog volop in
ontwikkeling (Politie intranet, 2014). Er bestaan nog geen landelijke richtlijnen die gaan over de inzet van de
bodycams.

1 Om geen onduidelijkheid te laten bestaan over wat nu precies een bodycam is volgt nu in deze evaluatie
gehanteerde definitie; een bodycam is een mobiele camera die op of aan een jas, pet of helm kan worden
bevestigd.
2 Dit gaat over een systeem dat voorzien in de mogelijkheid om opgenomen beelden fysiek op te slaan en te
distruberen.
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Initiatieven binnen de eenheid Amsterdam
Door een 'bottom-up' initiatief vanuit district West, project het derde oog, is er in 2013 binnen de
eenheid een projectgroep 'bodycams' geformeerd. Deze projectgroep bestond uit collega's van bureau
beleid, juridische zaken, de landelijke projectcoordinator bodycams en een operationeel medewerker.
Het doel van deze projectgroep was het ontdekken van de meerwaarde van bodycams voor de politie
- door het doen van een pilot - alsook het reguleren van het huidige gebruik. Deze projectgroep heeft
uiteindelijk het document 'Spelregels inzet bodycams eenheid Amsterdam' opgeleverd. Deze notitie is
als bijlage opgenomen bij deze evaluatie. De notitie ligt momenteel ter besluitvorming voor bij de
eenheidsleiding.
Op dit moment wordt voor iedere inzet nog toestemming gevraagd aan de Driehoek Amsterdam.
Uiteindelijk is er binnen het project geen pilot gedaan om de meerwaarde van de bodycam verder te
onderzoeken.
Bij de totstandkoming van het 'spelregels' document werden de volgende hindernissen ervaren door
de projectgroep:
• Het initiatief om concreet vorm te geven aan de spelregels betrof een 'bottom-up' initiatief binnen
een primair hierarchische organisatie. Het bleek moeilijk om het op de agenda te krijgen.
• Het landelijke programma waar het onderwerp bodycams is belegd (Sensing) is nog volop in
ontwikkeling en de KL heeft nog geen besluit genomen over het gebruik van bodycam (landelijke
kaderstelling).
• De (personele) reorganisatie, de realisatie van de eenheid Amsterdam en de verschillende
sollicatie-rondes vragen veel aandacht en energie van medewerkers. Er is weinig ruimte voor
vernieuwing.
• Gebrek aan innovatief vermogen binnen de politie
Mede dankzij de inzet van de landelijke projectleider(s) bodycams en de diverse leidinggevenden
binnen de politie eenheid Amsterdam had de projectgroep voldoende draagvlak om het document te
realiseren. De landelijke projectcoordinator(s) bodycams gaf aan dat ze momenteel politie eenheden
stimuleren om in samenspraak beleid te formuleren dat geschreven is vanuit verbinding. De
verschillende leidinggevenden binnen de politie eenheid Amsterdam gaven voldoende professionele
ruimte om met het onderwerp aan de slag te gaan. Zij zagen de meerwaarde, en steunden zowel de
totstandkoming van het spelregel document als de opstart van de diverse inzetten van bodycams.
Bodycams en de komst van de Nationale Politie
Wellicht gaat de komst van de bodycam bijdragen aan de realisatie van de wens van de overheid om haar
medewerkers met een publieke taak te beschermen tegen agressie en geweld. Volgens de overheid worden er
momenteel namelijk onacceptabel veel werknemers met een publieke taak geconfronteerd met agressie en
geweld. (Bron: Veilige Publieke Taak, 2011)
Secundair kan het onderzoeken van de meerwaarde van de bodycam bijdragen aan het belang om te leren en
innoveren teneinde goed om te kunnen (blijven) gaan met geweld.
Het belang voor de politie om te leren en te innoveren is namelijk expliciet benoemd in de visie van de nationale
politie. Die visie is afgestemd op de verwachting dat de politie de komende jaren hard moet werken aan het
behoud van het vertrouwen in de politie en het verbeteren van haar prestaties door de snelle maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen. Burgers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de
politiezorg, terwijl criminaliteit zich steeds minder laat beperken door fysieke en virtuele grenzen. (Bron:
Realisatieplan nationale politie, 2013 - p18)
De gestelde visie moet gerealiseerd worden met behulp van politiemedewerkers die correct, moedig, standvastig
en vakkundig zijn. Middels doortastend optreden zouden zij goed met geweld (en het dreigen daarmee) om
kunnen gaan. (Bron: Realisatieplan nationale politie, 2013 - p23)
De vraag die zou kunnen ontstaan is de vraag of bodycams bijdragen aan de mogelijkheid om (meer) doortastend
op te kunnen optreden.
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Aanleiding:
In de maand december, 2014, heeft de opdrachtgever mij verzocht een evaluatierapport te schrijven over het
gebruik van de bodycams gedurende de Ramadanperiode 2014 in district 5 van de politie eenheid Amsterdam.
District 5 betreft Amsterdam-West en dit district telt 5 politiebureaus.
Ook in 2013 is er evaluatie gemaakt van de Ramadanperiode in district 5. In die evaluatie stonden de punten
benoemd dit goed gingen en verbeterpunten. De opdrachtgever wilde de evaluatie van 2014 afgezet hebben
tegen 2013 om op die wijze een start te maken met een groeidocument. Dit evaluatiedocument is dan ook de
start van een groeidocument voor de toekomst. De opdrachtgever beschouwd het groeidocument, als een
document dat handvatten kan bieden bij de toekomstige inzet van bodycams.
Er waren verder geen concrete eisen gesteld aan deze evaluatie. De landelijke projectcoordinator bodycams gaf
aan gemteresseerd te zijn in de gebruikerservaringen. Die ervaringen worden dan ook in dit document geschetst.

Doelstelling:
De doelstelling van deze evaluatie is als volgt:
"Praktijkinformatie over de totstandkoming en het gebruik van de bodycams bij het uitgevoerde project3
inzichtelijk maken en vergelijken met de punten die dat jaar daarvoor als goed en minder goed werden
bestempeld."

Relevantie:
De werkinstructies / richtlijnen die vorm geven aan het gebruik van bodycams bij de politie zijn nog volop in
ontwikkeling. Voor politie Nederland is het van belang om inzicht te krijgen in kritische succes- en risico factoren.
Dit maakt het effectief en efficient handelen reproduceerbaar en kan daarom van grote waarde zijn voor
toekomstige projecten / pilots. Deze factoren worden aan het einde van deze evaluatie benoemd als
'aandachtspunten' en 'punten die goed gingen'.

Hoofdvraag
De volgende hoofdvraag is geformuleerd:
"Wat kunnen wij leren van de inzet van de bodycams bij het uitgevoerde project?"
Om deze hoofdvraag volledig te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
"Hoe is de implementatie van de bodycam verlopen?"
"Wat is de concrete inzet van de bodycams geweest?"
"Wat is het draagvlak bij de gebruikers van de bodycam?"
"Hoe reageren burgers en verdachten op het gebruik van de bodycam?"
"Is men tevreden over de gebruikte bodycams?"

3 Met 'het project' wordt de inzet van de bodycams gedurende de ramadanperiode in 2014 binnen district 5 van de politie
eenheid Amsterdam bedoeld.
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Onderzoeksstrategie: Interviews
De uitkomsten van interviews zijn als onderzoeksgegevens gebruikt voor deze evaluatie. De vragen tijdens de
interviews zijn waren veelal gesteld ate open vragen. De vragen zijn beantwoord door mensen die een goed beeld
hebben van de totstandkoming en/of het gebruik van de bodycams bij het project Het onderzoek betreft een
kwalrtatief onderzoek. De ruwe onderzoeksdata zal bewaard worden door de auteur, desgewenst is deze data
opvraagbaar.

Afbakening:
Zoals dit aangegeven is bij de doelstelling Bgt de focus van de evaluatie op de implementatie alsmede de
praktische tenuitvoerbrenging van het gebruik van de bodycam.
Zowel de boven- als onderstroom is meegenomen in de onderzoeksscope om zo een volledig mogelijk beeld te
schetsen. Bovens stelt namelijk dat er een continu spanningsveld is bij de vorming van overheidsbeleid. Bij een
evaluatie dienen beide aspecten (hij noemt ze de beleids- en politiekevisie) meegenomen te worden (Bovens,
2009).
Een prestatie- en of effectiviteitsmetting is niet van toepassing. Om een dergelijke meting uit te kunnen voeren
zou voorafgaande een specifieke doelstelling moeten zijn gesteld voor de inzet van de bodycam.

Beperkingen onderzoek:
De input van (fit onderzoek zal de outcome bepalen. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de
onderzoeksgegevens wordt mede bepaald door de betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van de respondenten.
Voor de evaluatie is voomamelijk de input van de twee systeembeheerders I
^^^^|) gebruikt. Zij hebben een intersubjectief beeld weten te geven doordat zij, vanaf het begin van het
project, gesprekken hebben gevoerd met de gebruikers van de bodycams. De interviewvragen die aan beide
systeembeheerders gesteld zijn in het kader van deze evaluatie zijn dan ook beantwoord middels het geven van
een dat intersubjectieve beeld.
De gestelde vragen betreffen de deelvragen zoals die beschreven in het hoofdstuk van de evaJuatieopdracht.
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Hoe is de implementatie van de bodycam verlopen?
De districtsleiding van West heeft dit jaar, net zoals als het voorgaande jaar, de afdeling beleid verzocht een
notitie te schrijven waarmee er om toestemming gevraagd werd om bodycams te mogen inzetten. Vorig jaar zijn
er in de notitie concrete voorvallen benoemd als aanleiding tot het verzoek. Over de aanleiding tot het verzoek in
de notitie van 2014 staat echter alleen het volgende beschreven: "met het oog op de hoogde kans op overiast en
openbare orde verstoringen (...)* (Bron: bijlage memo inzet bodycams 2014).
Verder staat in de notitie van 2014 beschreven dat de bodycams in 2013 niet gebruikt zijn. Dit is fertelijk onjuist
omdat de evaluatie van vorig jaar aantoonde dat de bodycams ongeveer eenmaal per week werden gebruikt
Tijdens de totstandkoming van de notie van 2014 gaf ^^^_^HH' respectieveGjk wijkteamchef van
pol'rtiebureau Lodewijk van Deysselstraat binnen de politie eenheid Amsterdam, aan dat er een gevaar van
verkeerde beeldvorming zou kunnen ontstaan indien de Ramadan (de gebeurtenis) door de politieorganisatie
gekoppeld wordt aan de overiast Het is immers niet de Ramadan die de overiast veroorzaakt maar enkele
personen gedurende die periode. Er is dus sprake van een correlatie in plaats van een oorzaak - gevolg
verband. Daarmee moet de organisatie rekening houden tijdens de communicatie naar de werkvloer en of de
samenleving.
De notitie van 2014 bevat wederom redenen voor de inzet alsmede richtlijnen ten aanzien van het gebruik:
Genoemde redenen voor de inzet:
De politie wil de bodycams gebruiken als aanvullende maatregel om 1) op objectieve wijze het optreden van de
politie en 2) eventuele overiast / ordeverstoring(en) vast te vastleggen. Ook werd er aangegeven dat de beelden
naderhand gebruikt zouden worden voor opsporing en identificatie.
Beschreven vorm van het gebruik:
• Het inzetqebied dat benoemd is betreft geheel Amsterdam-West
• Inzettijden: De datum dat bodycams gebruikt mochten worden was van 28 juni 2014 tot het einde van de
Ramadan. Anders dan vorig jaar werd er nu niet een specifieke einddatum gegeven en ook werden er
geen specifieke tijden benoemd waarbinnen de bodycams gebruikt zouden gaan worden.
• Het gebruik van de bodvcam werd in de aanvraag verbonden aan enkele restricties:
• Er mocht pas gefilmd worden indien er sprake was van daadwerkelijke overiast of verstoring
van de openbare orde.
• Op het moment dat er gestart werd met het opnemen moest dit door de betrokken
politiemedewerkers expliciet kenbaar gemaakt worden aan de personen die gefilmd zouden
gaan worden, tenzij de situatie dit niet toe zou laten. In het laatste geval moest dit dan
naderhand (voor zover mogelijk) zo spoedig mogelijk medegedeeld worden aan de gefilmde
personen.
• Beelden moesten binnen 28 dagen vemietigd worden indien die niet voor een zaak werden
gebruikt.
Toen er toestemming kwam vanuit de driehoek heeft de districtsleiding een uitrol van het project laten verzorgen
doogmii die mee heeft gewerkt binnen het project 'het derde oog*. Er is vorm gegeven aan de richtlijnen
en kaders aan hand van het document: spelregels inzet bodycams (zie bijlage).
Deze spelregels beschrijven een kader4 waarbinnen de bodycam gebruikt mag worden door politiemedewerkers.
DH kader past binnen de grenzen waarmee de driehoek heeft ingestemd.

4 "De beelden die opgenomen zijn, kunnen in drie gevallen worden gebruikt;
1. bij opsporing en vervolging van strafbare feiten,
2. bij klachtbehandeling; zie hiervoor atikel 16, lid 1, sub d, onder 1 van de WPG
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Er zijn 3 rollen binnen dit kader: de systeembeheerder, de chef/beslisser van dienst en de gebruiker.
Hieronder volgt een vereenvoudigde beschrijving van deze 3 rollen:
Systeembeheerder:
Deze regelt het beheer van de bodycams. De systeembeheerder is de enige die de opgeslagen beelden van een
bodycam kan halen en of verwijderen. De systeembeheerder ziet er op toe dat er zorgvukfig met de beelden
wordt omgegaan conform voorschreven richtlijnen. Een van die richtlijnen is bijvoorbeeld: het bewaartermijn van
de beelden.
Daarnaast is de systeembeheerde de enige schakel die de beelden kan verspreiden. Dit mag hij of zij doen op
verzoek van bijvoorbeeld de wijkteamrecherche, het VIK of bureau juridische zaken. Alle handelingen die de
systeembeheerder doet worden automatisch vastgelegd op het systeem waarmee de systeembeheerder werkt.
De chef/beslisser van dienst:
Deze regelt de uitgifte en ontvangst van de bodycams. De chef/belisser van dienst is de schakel tussen de
gebruiker en de systeembeheerder. Hij neemt de bodycam in ontvangst op het moment dat deze wordt gebruikt.
Ook ziet de chef/beslisser van dienst er op toe dat de gebruiker kennis draagt van de voorgeschreven regels.

De gebruiker:
Deze maakt feitelijk gebruik van een bodycam. Een systeembeheerder kan niet een gebruiker zijn van een
bodycam (binnen hetzelfde project). Hij handelt conform de gemaakte afspraken en levert de bodycam in bij de
chef/beslisser van dienst. De gebruiker mag en kan niet de beelden terug zien voordat hij of zij de processenverbaal heeft verwerkt. Dit om een bron van vertekening te voorkomen.
S. Hofstee heeft twee personen gefnstrueerd. Die twee personen hebben daarna de feitelijke uitrol van het project
gedaan. Deze twee zijn tevens de systeembeheers geworden gedurende het gehele project.
Deze twee personen waren:

p Over de implementatie zegt^^g^ het volgende:
"De implementatie is goed venopenA)e systeembeheerders hebben een presentatie gehad aangaande de
werking en het gebruik van de camera. Ook is er uitleg geweest over de alkadering van het speelveld I het
X gebruik van de bodycams. De systeembeheerders hebben deze kennis vervolgens op hetf^ ^middels een
briefing-item en een mail naar de dienstdoende cheffen van dienst overgedragen."
> Over de implementatie zegtg^gggggg| het volgende:
"Zelf vond ik de implementatie van de bodycam enigszins ingewikkeld. Erzijn veel voorwaarden,
kaders etc. waar men aan moet voldoen als je het hebt over het bodycamgebruik. De kaders
waarbinnen de bodycams gebruikt konden worden waren wel duidelijk te noemen maar ze waren
soms moeilijk uit te leggen. Zo mochten de bodycams bijvoorbeeld niet gebruikt worden in woningen
en bedrijven en moest er (tijdens het filmen), indien het mogelijk was, aangegeven worden waar
diegene zich bevond. Wettelijk gezien is dit wellicht uit te leggen, maar op de werkvloer wordt het al
snel als inefficient opgevat. Ook omdat burgers de politie wel gewoon mogen filmen zonder dat daar
restricties aan verbonden zijn."
Uit diverse gesprekken met de twee systeembeheerders leek een beeld te ontstaan dat het succes
van een goede implementatie vooral af lijkt te hangen van een goede kennisoverdracht door
politiemedewerkers. Er is overigens bewust voor gekozen om vanaf het begin af aan duidelijk te zijn
over het feit dat de beelden eventueel gebruikt zouden kunnen worden door de afdeling VIK. Volgens
de systeembeheerders heeft dat niet tot zichtbare onrust geleid.
3. intern onderzoek; zie hiervoor; artikel 16, lid 1, sub d, onder 2 van de WPG"(Bron: spelregels inzet bodycams,
zie bijlage)
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Gebruikte bodycams:
Er is binnen Amsterdam-West gebruikt gemaakt van een Vie-Vu camerasysteem dat bestond uit 5
bodycams en een bijbehorende laptop. Deze bodycams zijn ter beschikking gesteld door de landelijke
eenheid.
Hieronder ziet u twee afbeeldingen van een dergelijke bodycam:

(Bron: spelregels inzet bodycam, zie bijlage)

Wat is de concrete inzet van de bodycams geweest?
De informatie die nodig is om deze deelvraag te beantwoorden is afkomstig van de systeembeheerders.
P Over de concrete inzet zegtpmg het volgende:
j "Op het^^^g^zijn er boaycamsgebruikt door verschillende college's tijdens de 'RamadandiensC5 in
(overlast)geb'eden. De bodycam is door de collega's ook in een enkel geval gebruikt bij een dreigende situatie,
niet zijnde een situatie die ontstaan was door de problematiek waarvoor de bodycams in eerste instantie
aangevraagd waren. De collega's ale gebruik hebben gemaakt van de bodycam deden dienst op verschillende
wijze: voetsurveillance, motor en fietssurveilance. Erzijn uiteindelijk geen beelden gevoegd / verwerkt in een
strafdossier."
P Over de concrete inzet zegt^HHB net volgende:
"Op politiebureau Bos en Lommer zijn de bodycams gebruikt door de wijkagenten en het bike-team die zich
tijdens hun dienst zouden gaan bevinden in de bekende (overiast) gebieden. Ook hier zijn de bodycams een
enkele maal gebruikt binnen het kader waarvoor ze bedoeld waren. Er zijn uiteindelijk geen beelden gevoegd /
verwerkt in een strafdossier."
Per wijkteam zijn er ongeveer 7 dagen per week 2 bodycams per dag ingezet.
Anders dan vorig jaar spelen de locaties en tijdstippen waar de bodycams gebruikt mochten worden niet meer
een belangrijke rol omdat er bij de aanvraag toestemming werd gevraagd voor de inzet van de bodycam in
Amsterdam-West.
Er zijn geen voorvallen gefilmd van incidenten waarbij de beelden uiteindelijk een doorslaggevende rol hebben
gespeeld in een strafrechtelijkvervolgtraject.
Gedurende de laatste 2 weken heeft politiebureau Lodewijk van Deysselstraat ook gebruik gemaakt van 1 en
later 2 bodycams. Bodycams zijn daar niet gebruikt. Er zijn geen beelden opgenomen en de gebruikerservaringen
weken niet af van het beeld zoals dat hierboven staat beschreven. Derhalve is dit gebruik in deze evaluatie niet
specifiek beschreven.

5 Met een 'ramadandienst' wordt een surveillance dienst bedoeld gedurende de ramadanperiode. Tijdens die
sureveillancedienst dient de politiemedewerker zich te begeven naar de gebieden waar veelal sprake is (of kan
zijn) van jeugdoverlast.

10 Politie eenheid Amsterdam

Wat is het draagvlak bij de gebruikers van de bodycam?
De informatie die nodig te om deze deelvraag te beantwoorden is afkomstig van de systeembeheerders.
Over het aanwezige draagvlak bij de gebruikers van de bodycams gaf ■■)■■ het volgende aan:
"Het draagvlak is wisselend. De ene collega vond het prettig, maakte dankbaar gebruik van de camera en wist al
echt te spelen met de bodycam. Andere collega's waren minder enthousiast Ik heb het gevoel dat dit verscNl
vooral komt vanuit een stukje angst dat gaat over de mogelijkheid dat de opgenomen beelden ook kunnen leiden
tot een situatie waarin zijzeif worden geconfronteerd / aangesproken of worden bestraft in verband met het niet
juist handelen..."

Over het aanwezige draagvlak bij de gebruikers van de bodycam gaf ■■■■■■ het volgende aan:
"Collega's aan de Bos en Lommer bleken positief tegenover de implementatie van de bodycams te staan. Een
ieder gaf positieve readies en zag de bodycam als een hulpmiddel. Vooral de meerwaarde dat ze nu echt
objectieve constateringen konden vastieggen werd benoemd. Men had de verwachting dat dit ook vooral een
meerwaarde kon zijn op de processen-verhaal. De kanttekeningen die gegeven werden gingen over de reeds
beschreven On hun ogen) vele restricties."

Hoe reageren burgers op het gebruik van de bodycam?
De informatie die nodig te om deze deelvraag te beantwoorden is afkomstig van de systeembeheerders.
Over de readies van de burgers op het gebruik van de bodycam ^WKK^M het volgende aan:
"Volgens dfe gebruikers was er sprake van een verandering in het gedrag van een burger wanneer er gezegd
werd dat de bodycam aangezet zou worden of aan werd gezet De burger werd dan een stuk rustiger en het leek
alsof de burger meer op zijn of haar woorden en gedrag ging letten. De burgers leken ook wel meer tijd te nemen
voordat zij lets verbaal (terug) zeiden. Ook bteven ze regelmatig naar de bodycam kijken waardoor het leek alsof
de burger was afgeleid door de aanwezighmd van de bodycam"
Over de reacties van de burgers op het gebruik van de bodycam gafDHHHHH "et volgende aan:
"De reactie van de burgers ten aanzien van het bodycamgebruik is wisselend. Vaak riep de aanwengheid van
een bodycam vragen op. Er zijn ook voorbeelden bekend dat een burger direct zijn telefoon ging pakken en zeer
irritam met de camera van zijn telefoon de collega in zijn gezicht begon te filmen. Ook ontweken sommige
burgers het blih/eld van cfe bodycam. Aan de andere kant hebben we ook voorbeelden van de-escalerend gedrag
bij burgers meegemaakt wanneer er alleen al werd aangegeven dat wij de bodycam zouden gaan gebruiken als
Nj zich niet gepast zm gaan gedragen. *

Is men tevreden over de gebruikte bodycams?
P

Over de tevredenheid van de gebruikte bodycams gaf

het volgende aan:

I

Daarnaast heeft|

j ondervonden dat (goede) bodycams moeilijk te verkrijgen zijn omdat ze zeer schaars
zijn binnen deze eenheid. Dankzij diverse 'geluksfactoren' (het contact met de landelijke projectcoordinator
bodycams & enige kennis vooraf) waren er net op tijd bodycams voorradig om de beschreven inzet te kunnen
laten plaatsvinden.
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In dit hoofdstuk zal een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag die voorafgaand aan dit onderzoek is
gesteld:
"Wat kunnen wij leren van de inzet van de bodycams bij het uitgevoerde project?"
Alaemeen beeld:
De inzet van de bodycam lijkt, net zoals de beschreven inzet van vorig jaar, zonder veel ophef te zijn verlopen.
Zowel bij de burgers als bij de gebruikers is er geen sprake geweest van een waarneembare weerstand die heeft
geleid tot enige commotie.
Anders dan de beschreven inzet van vorig jaar stonden er dit jaar veel minder spelregels opgenomen in de
aanvraag die ingediend was bij het driehoeksoverleg. Hierdoor bevatte de aanvraag veel minder restricties
waardoor er meer professionele ruimte ontstond. Hierdoor konden de spelregels, die langzamerhand ontwikkeld
waren door de projectgroep 'het derde oog\ gehanteerd worden conform het advies uit de evaluatie van vorig
jaar. Dat heeft een verbeterslag betekend voor de sturing op- en reproduceerbaarheid van de bodycaminzet.
Er lijkt een beeld te ontstaan dat de basispolitie zorg, over het algemeen welwillend tegenover het gebruik van de
bodycam staat. Dit ondanks het ontbreken van een succesvoorbeeld waaruit de meerwaarde van de bodycam
ook daadwerkelijk naar voren komt bij een opsporings- en /of vervolgingstraject.
Wat de gebruikers vooral als succes hebben ervaren is de constaterina dat er sprake was van een oositieve
veranderina in het aedraa bii de burgers nadat die burgers het besef kreaen dat de oolitiemedewerker een
bodvcam droeg.
Zoals beschreven bij de afbakening: er is geen prestatiemeting uitgevoerd.
Punten die coed ainaen:
• Er is gewerkt aan de hand van spelregels. Dit maakt een verbeterde sturing op- en reproduceerbaarheid
van bodycaminzet mogelijk.
• Er is een wederom een aanvraag ingediend bij een driehoeksoverleg teneinde toestemming te krijgen
voor de inzet van de bodycams. Dit is nog steeds redelijk uniek en wordt, ook gezien het feit dat de
aanvraag tijdig was ingediend, als een positief punt benoemd.
• Vergeleken met vorig jaar bevatte de aanvraag minder restricties waardoor er sprake was van een
grotere professionele ruimte.
• De gebruikers van de bodycams hadden wederom zelf de keuze om te bepalen of er gefilmd werd. Bij
vorige pilots was die keuze er soms niet omdat de bodycams de gehele tijd aan het filmen waren. Bij die
pilots leidde dit dan ook vaak tot weerstand bij de gebruikers omdat men zich 'gecontroleerd' voelde. En
dat lijkt een gevoelig punt te blijven, aangezien sommige collega's ook tijdens deze inzet een vorm van
angst / vrees leken te ervaren.
Punten waar in het vervolg rekenino mee oehouden kan worden:
• In de aanvraagnota voor het driehoeksoverleg werd gesteld dat de bodycams vorig jaar niet waren
gebruikt. Dit is feitelijk onjuist. Zeker omdat er vorig jaar speciaal een evaluatie was geschreven van die
inzet is dit moeilijk te verklaren aan de buitenwereld. Wellicht speelt de informatiedeling een rol.
• De term 'Ramadandiensten' en inzet van bodycams vanwege of tijdens de Ramadan kan een vertekend
beeld geven. De legitimiteit van de bodycaminzet ligt in de overiast die veroorzaakt wordt gedurende een
bepaalde periode. Er is wellicht sprake van een crusiaal verband tussen overiast en de
Ramadanperiode, maar de organisatie zou zich bewust moeten zijn dat er niet een schijn moet ontstaan
van een 'oorzaak-gevolg verband'.
• Het is moeilijk om goede bodycams te regelen. Dit kost veel tijd en of geld. Er is namelijk sprake van een
schaarste; de gebruikte bodycams waren geleend omdat de eenheid Amsterdam zelf maar over een
paar bodycams beschikt.
• Een goede borging van een gedegen evaluatie behoord voorafgaande aan de start van een
bodycaminzet gemaakt te worden. De informatie van een dergelijke evaluatie is veelal weer de input
voor andere processen. (Dit punt staat niet in de analyse beschreven maar wordt door de auteur op
eigen titel gemaakt.)
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Aanbevelingen:
Met in achtneming van de hiervoor genoemde punten volgen nu de aanbevelingen:
• Bij een volgende inzet wederom de spelregels hanteren zoals die tijdens deze actie genoemd zijn.
Dit dan ook op de aanvraagnotitie vermelden en verder geen restricties in die notitie vermelden ten
aanzien van het bodycamgebruik.
• Bij een volgende bodycaminzet ook weer investeren in de landelijke implementatie van bodycams door
kennis te delen. Dankzij voorgaande investeringen is de inzet van bodycams mogelijkt. Daar zou men
bewust van moeten zijn en blijven. Leg contact met de landelijke eenheid en pak de punten zoals die
verwoord staan in deze evaluatie op.
• Bij het kiezen van een type bodycam wederom kiezen voor een bodycam waarbij sprake is van een
opnamesysteem dat pas ingeschakeld wordt indien de gebruiker hiertoe opdracht geeft. Er moet dus niet
sprake zijn van een vol automatisch opnamesysteem, of een systeem dat enkele seconden voor het
inschakelen ook al opneemt. Het toestel moet zeer eenvoudig zijn om te bedienen en het dragen van de
bodycam moet niet een belemmering zijn voor de diender.
• Dit document kan worden gebruikt als 'groeidocument'. Zodoende worden ook toekomstige lessen
gebundeld waardoor deze centraal verzameld worden.
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Aanvragen bodycams 2013 & 2014:
Digitale bijlage: Spelregels inzet bodycams (bij het insturen van deze evaluatie is
dit document apart gevoegd)
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Burgemeester van der Laan
H o o f d o f fi c s e r v a n J u s t i c e

Bums 19pi5 2013
EStagefo) 0
1
orotefwerp Inzet bodycams gedurende Ramadan
Extra maatreoeten vamwafp* P^«n«ften
tn<feafgdop©ndagsnisophetKareJDGOTrr^^
meerdere maten de ccnfrontatie gez<x^t met or^er andere straatcoaches on depoBtie.C^) het
Abraham Staalmanplein te een pofitieauto verrueld en neemt de aanwezige jeugd steeds vaker een
augend© h<aialng aan tegOTC^aarrwezige pestle.
De poQtte heeft medadaarom besSoten om extra maatregelen te nemen em tijdens de ramadan
overiast tegen te gaan en openbare oide verstoringen tevoorkomea Dit betekent dat er extra
toezicht wordt gehouden op plekken waar mcgeSjk overiast dan wel opsnbar©verstonngen kunnen
plaatsvlnden. Daamaast is de H IN-knop geacSveerd om zodoende de informatjepositie van de
poffite te optimafiseren.
Bodvcams
Aanvuaend op deze extra maatregelen te het voorstel van de poStie om gedurende de ramadan
bodycams in te zettenin het kader van de ui^o«rmgvandepotitie^ak;speafiekmdebuurt
Slotervaart - waaronder het Abraham Staalmanplein-enaebuurtLa^dfust^waaronderhetKarel
Dcormanptem - van 18:00 uur tot 09:C0 uur. Gedacht kan worden aan een bodycam per koppel
van 2 personen. De bodycams zullen niet permanent opnamen maken, aBeen ate er sprake ©van
dreigende of escaierende situatie zutten deze w©
opnemea wotdt dit door de betrc&en poStteamhtenaien ex^
personen die gefilmd gaan worden. Van etke opname wordt een registratie aangemaakt in de
pofitiesystemen. Bij de daadwerkelijke inzet wordt ook gebruik gemaakt van de richtlqnBn in een
landefljk vastgesteld protocol
Met behu!p van de booycams kan onder andere op objectieve wijze het optreden van depoBtie
worden vastgelegd dan wel kunnen beelden naderhand gebruikt werden voor opsporing en
identiicatte. Daamaast is uit de ervaringen in andere eenheden gebleken dat het gebtu& van
bodycams doorgaans een preventieve uitwerking heeft op het gedrag overtastgevende jettgd.
Gevraagd besluit:
tnstemmen met de inzet van bodycams in de buurt Stotenvaart - waaronder het Abraham
Staalmanpfern - en de buurt LandSust - waaronder het Karel Doormanp&em - van 18:00mir tot
03^0uur vanaf vandaag tot het einde van de ramadan (waarschijnSjk 8 of 9 augustus 2013).
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Interne memo Pjef L I T I E
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■■■ ^ ■■ H

km
Burgemeester van der Laan
^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ _ H o o f d o f fi d e r v a n J u s t i t i e

OBdemip tnzet bodycams gedurende Ramadan
Extra maatregelen vanweoe Ramadan
In de afgatopen dagen te op het Karel Dccfmanplem 's avonds en 's nachts door jongeren
meerdere maten de confrontatie gezc^t met onder andere straatcoaches en de pofitie. Op het
Abraham Staairnanpleln te een pofitieauto vemield en neemt de aanwezige jeugd steecte v aker een
dreigende hcudmg aan tegen de aanwezige pcSfie.
De poiSe heeft mede daarom bestoten om extra maatregelen te nemen om tijdens de ramadan
overiast tegen te gaan en openbare orde vetstorirtgen te voorkomen. Dit betekent oat er extra
toezicht woidt gehouden op plekken waar mc^Sjk overiast dan wel openbare verstoringen kunnen
plaatsvinden. Daamaast te er vanuit het regufiere mformatjeproces extra aandacht voor de onrust
op de pieinen/buurten (o.a op de social media) om zodoende de mformatiepositie van de pofitie te
optnnalteerefi
Bodycams
AanvuOend op daze extra maatregelen te het voorstel van depo&tie om gedurende de ramadan
bodycams in te zetten in het kader van de uitvoering van de pofitietaak; specifiek in de buurt
Sfofervaart-waaromferrtetAhfaha^

Docrmanptein - van 18#0 uur tot 03:00 uur. Gedacht kan worden aan een bodycam per koppel
van 2 personen. De bodycams zuQen niet perrnartent opnamen nmken, alleen ate er sprake is van
dreigende of escaSerende situatie zullen deze worden tngeschakeld Zodra er wordt gestart met
opnemert, wordt tfrt door debetrckkenpoBtieam^^
personen die gefilmd gaanwofdea Van efke qpnamewo«fteenregtetraueaangemaaktinde
Met behutp van de boaycams kan onder andere c|> objectieve wijze het optr«ien van depotitie
worden vastgelegd dan wel kunnen beelden naderhand gebruikt worden voor opsporing en
identificatie. Daamaast te uit de ervaringen in andere eenheden gebleken dat net gebru& van
bodycams doorgaans een preventieve uitwerking heeft op het gedrag overtastgevende jeugd
Gevraagd besluit:
Instemmen met de inzet van boaycams m de buurt Stotenvaart-waarorwlw
Staalmanptem-en de buurt Lanoljsl-waartm^ 18:G0uurtot
03:CCuur vanaf vandaag tot het einde van de ramadan (waarschQrijk 8 of 9 augustus 2013).
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Aan het gebrufo van een bodycam ztjnde volgende v^^
• Erwoidl pas gefilmd ate sprake is van daadwerkelijkeow^
van de openbare orde.
• <^ het moment dat erg^art wordt met opfiemen dan wordt da door debetrokken
polJtiemedewerkers exptfclet kenbaar gemaakt aan de personen die gefilmd gaan
worden. ternij de situatie dit niet toelaat In het laatste geval wordt naderhand dit
-voor zover mogetgk-20 spoedigmedegedaeld aan degotamdeperscnea
• Beelden worden binnen 28 dagen vemtetigd als deze niet voor een zaak worden
gebrulki
i met de Inzet van bcdy<ams in district 5 van 28 juni tot en met einde van de
1 (verwachte einddatum 27 juli 2014).

« waaxzaam en dienstbaar »
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