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Mobiel cameratoezicht
Juridische kanttekeningen en voorwaarden

Handhaving rechtsorde:

• De politie ontleent het recht tot gebruik van een helmcamera of een ander type
mobiele camera aan artikel 2 van de Politiewet. Het wordt dan gebruikt ter
handhaving van de rechtsorde.

• Voor de inzet van kortstondig of mobiel cameratoezicht bij de handhaving van de
rechtsorde, bijvoorbeeld bij evenementen, horecatoezicht e.d. is daarom geen besluit
van de burgemeester of de gemeenteraad nodig. Dat zou wel het geval zijn wanneer
het recht ontleend werd aan art. 151 c van de Gemeentewet (handhaving van de
openbare orde.)

• Voor toepassing van mobiel cameratoezicht is een akkoord van de driehoek niet
vereist maar wordt wel geadviseerd.

Opsporing en vervolging:

• Als camera-opnamen zijn gemaakt in het kader van handhaving van de rechtsorde,
mogen de vastgelegde beelden door politie en justitie worden gebruikt voor opsporing
van strafbare feiten, net als beelden die door particulieren worden opgenomen. De
rechter bepaalt of opgenomen beelden rechtmatig zijn verkregen en dus gebruikt
mogen worden als (ondersteunend) bewijsmateriaal.

• Indien 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.

• Stelselmatige observatie van personen met behulp van camera's is alleen toegestaan
als het openbaar ministerie daar toestemming voor geeft. Dit geldt evenzeer voor
beelden die gemaakt zijn met mobiel cameratoezicht zoals helmcamera's, wanneer
sprake is van stelselmatige observatie van personen.

Gebruik en beheer.

• De camera wordt pas geactiveerd wanneer er sprake is van een vermoeden of
melding van een strafbaar feit, wanneer er daadwerkelijk een strafbaar feit gaande is,
bij dreiging van een verstoring van de openbare orde of bij een daadwerkelijke
aantasting van de rechtsorde.

• Het is dus niet de bedoeling dat de camera doorlopend opneemt.

• Het gebruik van de camera dient (indien mogelijk) na aankomst bij een incident
standaard aan de aanwezige betrokkenen medegedeeld te worden.
Wanneer in Den Bosch tot mobiel cameratoezicht wordt overgegaan is het



•

zinvol dit voorafgaand ook in de media kenbaar te maken.

De camera mag niet in een woning worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van de hoofdbewoner. De toestemming moet worden vastgelegd maar
kan ook worden opgenomen.

Beelden die met mobiel cameratoezicht zijn gemaakt mogen worden verwerkt op
grond van artikel 8 van de Wet Politiegegevens en daarom gelden de volgende
bewaartermijnen:

1. Opgenomen beelden van een incident mogen een jaar worden bewaard.
2. Wanneer het bewaren van de beelden niet langer noodzakelijk is dienen ze

vernietigd te worden.
3. Indien de beelden gebruikt worden, b.v. in een opsporingsonderzoek, mogen

die vijf jaar bewaard worden.
4. De beelden dienen ook altijd in een ongeknipte, aaneengesloten opname

bewaard te blijven.

Er zijn twee autorisatieniveaus, te weten gebruiker (alleen kijken) en beheerder
(kijken, bewerken en bewaren). Middels een afzonderlijke beveiligingscode hebben
respectievelijk gebruiker en beheerder toegang tot opgeslagen beelden.
Als beheerders zijn de voetbalcoordinatoij

|aangewezen.
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Aanleiding:
Nadat in Engeland goede ervaringen zijn opgedaan met de inzet van mobiele camerasystemen zijn
diverse regio's in Nederland, o.a. Haaglanden, Twente, Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-
Amstelland, ook gaan werken met mobiel cameratoezicht. Uit de eerste bevindingen blijkt dit een pro-
baat middel te zijn bij het terugdringen van agressie en geweld en het vergroten van het veiligheidsge-
voel van politiemensen.
Naast deze de-cscalerende werking is het vastleggen van gedragingen i.v.m. handhaving van de
rechtsorde (Art. 2 Politiewet) een argument voor gebruik van mobiele camerasystemen, b.v. als bike-
helmcamera.

Terugdringen geweld:
In Engeland, waar de helmcamera al veel langer gebruikt wordt, is aangetoond dat van het camerage
bruik een preventieve werking uitgaat. Agressieve burgers, die de politie met geweld dreigen, deinzen
terug zodra hen wordt verteld dat hun gedragingen op film worden vastgelegd.

Verbeteren bewijslast:
Ook in de bewijsvoering tijdens het strafproces geven opgenomen beelden een heldere en objectieve
weergave van de betreffende incidenten. Hierdoor kan de rechter de overtuiging behalen uit de came
rabeelden. Daarnaast werd de rechtbank ook in vele gevallen gevoed met sfeerbeelden die opgenomen
waren tijdens het incident. Het mobiel cameratoezicht verhoogt daarnaast het gevoel van veiligheid bij
politiemensen. (bron: Guidance for the police use of body-worn video devices)

Handelen tijdens stressvolle situaties:
Iedere politieagent krijgt in stressvolle situaties te maken met tunnelvisie. Bij het gebruik van de helm
camera kunnen de videobeelden achteraf in alle rust geanalyseerd worden. Welke personen waren erbij
betrokken? Welke kleding had hij/zij aan? Wat was zijn of haar rol in het geheel? Wie deed nou wat?
Zo zijn er nog tal van vragen te bedenken waar men een antwoord op zal krijgen door het bekijken van
de beelden.

Proef Den Bosch:
Naar aanleiding van deze positieve ervaringen is begin 2009 een proef gedaan met een geleende mo
biele camera die bevestigd wordt op de helm van een biker.
In deze proef is de camera gebruikt tijdens een horecatraining, tijdens een jeugddienst in Rosmalen,
tijdens een horecaweekend en tijdens een demonstratie van dierenactivisten bij Notox.
De kwaliteit van de opgenomen beelden was verrassend goed en de bediening van de apparatuur erg
gebruiksvriendelijk. Ook bij duisternis en kunstlicht waren de beelden van goede kwaliteit. Hetgeen de
biker hoort en ziet wordt opgenomen en kan later in alle rust bekeken worden.

Juridische kanttekeningen:
Uiteraard zijn aan het gebruik van een mobiele camera in de publieke ruimte enige juridische kantte
keningen verbonden. In de bijlage bij deze notitie worden deze uiteengezet en samengevat komt het op

Betreft Helmcamera's
Kenmerk S t a t u s Vo o r s t e l

WAAKZAAM EN DlENS TBAAR

Pagina 1 van 2



het volgende neer:

• Gebruik van een helmcamera bij de handhaving van de rechtsorde, valt onder artikel 2 van de
Politiewet en niet onder artikel 151 c van de Gemeentewet

• Naast handhaving van de rechtsorde (het primaire doel) kunnen beelden voor opsporing ge
bruikt worden.

• Voor toepassing van mobiel cameratoezicht is een akkoord van de driehoek niet voorgeschre-
ven maar wordt wel geadviseerd.

• Bij het starten van cameraopnamen is het wenselijk dat dit, indien mogelijk, wordt aangekon-
digd. Wanneer in Den Bosch tot mobiel cameratoezicht wordt overgegaan is het wellicht zin-
vol dit voorafgaand ook in de media kenbaar te maken.

• De camera mag niet worden gebruikt voor stelselmatige observatie.
• De camera mag niet in een woning worden gebruikt zonder toestemming van de hoofdbewo-

ner. Deze toestemming moet worden vastgelegd maar mag ook worden opgenomen.
• Opgenomen beelden vallen onder de Wet Politiegegevens en mogen daarom gebruikt worden

met toepassing van de in deze wet genoemde bewaartermijnen (zie bijlage).

Offerte:
De helmcamera die in de meeste regio's in Nederland in gebruik is en die wordt geadviseerd door de
portefeuillehouders in Rotterdam en Leiden, betreft de Zepcam Tl.
Ten behoeve van deze notitie is een offerte gevraagd aan het bedrijf Forcecam te Emmeloord voor de
aanschaf van twee helmcamera's.
Een mobiel camerasysteem bestaat uit een recorder/player, een bullet-camera met klem, een draadloze
afstandsbediening die om de pols bevestigd kan worden, een lader, USB aansluiting en software. Bij
aanschaf geeft Forcecam begeleiding aan de medewerkers die met de camerasystemen gaan werken.
Opgeslagen beelden zijn middels een beveiligingscode alleen te bereiken voor geautoriseerde gebrui-
k e r s / b e h e e r d e r ( s ) . ^ ^ ^ ^

V De aanschafprijs per camera bedraagtQ(HIB excl. Btw.

Landelijke pilot:
In de politieregio's Rotterdam Rijnmond en Hollands Midden loopt een landelijke pilot t.a.y. mobiel
camera toezicht. De bevindingen van deze pilot worden te zijner tijd verwerkt in een landelijke richt-
lijn. Naast mobiele camera's die op een bike-helm bevestigd worden wordt onder andere gewerkt aan
de ontwikkeling van een type camera dat d..m.v. een accessoire op de kleding van een medewerker
bevestigd kan worden (b.v. in de spreeksleutel van een portofoon). De landelijke richtlijn zal naar ver-
wachting echter nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Aanbeveling:
Met name tijdens horecatoezicht, een situatie waarin de politie, horecamedewerkers en mtgaanspu-
bliek met regelmaat met geweld geconfronteerd worden, zijn de positieve resultaten, die van de inzet
van mobiele camerasystemen verwacht mogen worden, aanzienlijk.
Op grond van het bovenstaande adviseer ik om, in afwachting van de landelijke richtlijn over gebruik
van mobiele camerasystemen, voorlopig over te gaan tot de aanschaf van tweehehncmera's ten be-

V hoeve van het biketeam in Den Bosch. De totale kosten hiervoor bedragenfllHB excl«Btw-
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's-Hertogenbosch, 17-11-2010

Aanleiding:
Bij het opstellen van de maatregelenmatrix van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) 's-
Hertogenbosch medio 2009 is, naast een scala aan andere maatregelen, tevens cameratoezicht in de
openbare ruimte door de convenantpartners geopperd als een goed middel in het tegengaan van hore-
cagerelateerde gewelds- en overlastincidenten.
Bij de behandeling van het voorstel over nieuwe openingstijden voor de horeca in September 2010 en
naar aanleiding van het coalitieakkoord 2010 heeft de burgemeester de gemeenteraad toegezegd om te
laten onderzoeken of het plaatsen van toezichtcamera's voor dit doel zinvol en haalbaar is.
Aan de politie is gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot dit onderwerp.

Bevoegdheid:
Er zijn verschillende mogelijkheden die de inzet van camerasystemen in de openbare ruimte mogelijk
maken. Naast de mogelijkheid voor de politie om op grond van artikel 2 van de Politiewet, ter handha
ving van de rechtsorde gebruik te maken van mobiele camerasystemen, kan de burgemeester op
grond van artikel 151c lid 1 Gemeentewet (statisch-)cameratoezicht toepassen op openbare plaatsen
indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

Dit advies richt zich uitsluitend op de principiele vraag of cameratoezicht in de horecagebieden van de
binnenstad van 's-Hertogenbosch wenselijk en/of noodzakelijk is.

Doel van cameratoezicht:
Het doel van cameratoezicht is een bijdrage te leveren, als sluitstuk van het pakket aan maatregelen die
in het kader van de KVU reeds zijn getroffen, aan het terugdringen van overlast door uitgaanspubliek,
geweldsincidenten en drankmisbruik (al dan niet door jongeren).
Het inzetten van cameratoezicht kan hier een zinvolle bijdrage leveren door:

• Een andere, meer effectieve en tactischere inzet en aansturing van het politietoezicht.

Bij het gebruik van cameratoezicht op hot-spots kan de politie effectiever en gerichter worden ingezet.
Zo is het voor de politie niet langer noodzakelijk om zich ter plaatse doorlopend fysiek op te houden.
Ongeregeldheden kunnen immers in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd zodat de politie toch
op tijd ter plaatse kan zijn om op te treden en escalatie te voorkomen.
Het politietoezicht kan hierdoor mobieler worden en dat heeft een voordeel. Soms is de doorlopende
aanwezigheid van politiemensen op een hot-spot op zich al de aanleiding voor incidenten zoals bij
voorbeeld belediging van een politieambtenaar. Kortom, de politie kan, als de situatie dattoelaat, zich
wat meer op de achtergrond houden, terwijl de situatie ter plaatse toch continu gemonitord kan blijven.
Daarnaast kunnen, doordat het politietoezicht mobieler wordt, de overige locaties in de binnenstad
meer in de surveillance opgenomen worden.

Betreft Advies cameratoezicht
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• Het vroegtijdig signaleren van overlast en/of geweldsincidenten.

Om dit effect te bereiken op de momenten dat hier behoefte aan is (b.v. tijdens horecatoezicht) is het
noodzakelijk dat de camerabeelden live worden uitgekeken door gekwalificeerde medewerkers die
dreigende situaties kunnen herkennen en politie-eenheden kunnen aansturen bij de aanpak van zo'n
situatie. Het live uitkijken van de beelden kan op meerdere plaatsen gebeuren, maar moet nog nader
uitgewerkt worden.

• Gebruik van camerabeelden ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek, de daarmee gepaard gaan-
de preventieve werking en vergroting van veiligheidsgevoelens.

Doordat personen, die zich in een gebied bevinden waar cameratoezicht wordt toegepast, weten dat
hun gedrag mogelijk op beeld wordt vastgelegd en ook gebruikt kan worden in een strafrechtelijk on
derzoek heeft het cameratoezicht een preventieve werking ten aanzien van hun gedrag. Verschillende
onderzoeken hebben aangetoond dat een dader zich niet altijd laat weerhouden van het plegen van
incidenten door de aanwezigheid van camera's, feit is wel dat de politie achteraf beschikt over deugde-
lijk bewijsmateriaal en goed en snel kan reageren op het via de camera geconstateerde feit. Daarnaast
heeft de proef met de mobiele helmcamera's (die de politie sinds februari 2010 gebruikt) aangetoond
dat het publiek anders reageert als zij beseft dat hun gedrag wordt opgenomen op camera.
Last but not least zal het veiligheidsgevoel van (uitgaans-)publiek, horecaportiers- en medewerkers,
politiemensen en andere beroepsgroepen zoals b.v. taxichauffeurs, ambulance- en brandweerpersoneel,
met de inzet van camera's naar verwachting toenemen.

• Crowd-management bij grote publieksevenementen.

De binnenstad van 's-Hertogenbosch kent vele, soms grote, evenementen en in het recente verleden is
dat meermalen aanleiding geweest om in het kader van crowd-management maatregelen te nemen die
te dichte mensenmassa's moeten voorkomen. Met name tijdens het Tros Muziek Festival op de Markt
en bij het scherm op de Parade tijdens de finale van het wereldkampioenschap voetbal, waren de beel
den van de tijdelijk geplaatste camera's hiervoor onmisbaar.
Bij het instellen van cameratoezicht in de binnenstad kunnen de camera's tevens gebruikt worden by
maatregelen in het kader van crowd-management en is het (indien op de juiste plaatsen aangebracht)
niet nodig dat daarvoor steeds opnieuw tijdelijke camera's worden geplaatst.

Kansen en risico's
Het plaatsen van camera's in de openbare ruimte ligt gevoelig. Gevoehg by het publiek en gevoelig in
de politiek. "Big Brother is watching you", wordt dan aangehaald. Tegelijkertijd zijn camerasystemen
op vele plaatsen al ingeburgerd en worden als een normaal verschijnsel van deze tijd gezien.

Er moet altijd voldoende aanleiding zijn om dit middel toe te passen. Helaas blijkt dat in de afgelopen
periode, ondanks alle door de partners genomen maatregelen uit het KVU, de cijfers een verkeerde
kant op lijken te gaan.

In de eerste drie kwartalen van 2009 was er namelijk sprake van 155 geweldsincidenten in de binnen
stad tijdens uitgangsuren. In de vergelijkbare periode van 2010 bedraagt dit aantal 163 en daarby moet
aangetekend worden dat een van de grootste uitgaansgelegenheden m de Karrenstraat smds enkele
maanden (tijdelijk) gesloten is.

Camera's zouden een vorm van schijnveiligheid kunnen creeren en er MOET dan ook altijd een goede
opvolging plaats kunnen vinden. Deze opvolging is voldoende geborgd middels de wekelijkse inzet
van het horecadetachement van de politie.
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Advies:
Naar aanleiding van bovenstaande argumenten adviseren wij de gemeente 's-Hertogenbosch om came
ratoezicht in te stellen, als sluitstuk op alle eerder genomen maatregelen uit de KVU in de drie horeca-
concentratiegebieden: Parade/Torenstraat, Markt en Karrenstraat/Uilenburg.

17november2010,
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