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1. Documentinformatie

persoons
gegevens

1.1 Versie historie
Ve r s i e D a t u m Opmerkingen

0.1 04-11-2014 ^ ^ ^ H Initiele versie

0.2 23-01-2015 ■ ■ ■ ■ ■ Review en aanvuilingen

0.3 25-11-2014 ^ ^ ^ H Definitieve versie

persoons
gegevens

1.2 Distributielijst
Ve r s i e D a t u m Opmerkingen

0.1 04-11-2014 Eerste interne versie ter review en aanvullingM„
0.2 23-01-2015 Tweede interne versie ter review en aanvulling

0.3 26-01-2015 ■ ■ ^ ter goedkeuring

1.3 Afkort inqenl i is t

A f k o r t i n g B e t e k e n i s

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BOB
Politie certificering voor technisch hulpmiddelen tbv.

opsporing

COP Common Operational Picture

GIS Geografisch Informatie Systeem

LON Landelijke Operationeel Netwerk

NDA Non Disclosure Agreement

ONVIF Open Network Video Interface Forum

OTAP Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie

OvD Officier van Dienst

OP Operational Picture

RTR Regionale Toezicht Ruimte

SDK Software Development Kit

SGBO Staf Grootschalig Bijzonder Optreden

VMS Video Management Systeem

Pagina 3 van21



2. Management samenvatting

Al geruime tijd wordt er binnen de diverse onderdelen van ons Korps Nationale Politie gebruik

gemaakt van bodycams. Op een paar plaatsen gebeurde dat gestructureerd op de meeste plaatsen

ongestructureerd. In de praktijk is gebleken dat bij het gestructureerd inzetten van bodycams dit
diverse positieve effecten heeft voor zowel de gebruikers als de politie organisatie.

Bodycams worden veelvuldig ingezet echter slechts heel enkel als gemtegreerd onderdeel van
een gemeenschappelijk operationeel beeld. Door de inzet en het gebruik van bodycams voelt

bovendien de gebruiker zich veiliger wetende dat er een filmcamera "mee draait" die niet alleen

zijn/haar gedrag vast legt, maar ook dat van de verdachte. Als er sprake is van een "discutabel"

politie optreden kan veel discussie voorkomen worden doordat de beelden "voor zich zelf

spreken".
Een opsporingsonderzoek, in termen van dader identificatie, kan ingrijpend verkort worden als er

authentieke camerabeelden zijn van het betreffende incident.

Doordat er met behulp van de bodycam live beelden kunnen worden gestreamd naar een

operationeel commando, is de commandant in staat om zich een objectief en actueel beeld te
vormen van de situatie ter plaatse. In de meest ideale situatie komen de beelden van vaste en

mobiele camera's en de bodycam beelden, in het operationeel centrum samen in een "Common

Operational Picture". Zo kan de oordeelsvorming en besluitvorming binnen de crisisorganisatie

optimaal ondersteund worden door dat er sprake is van objectieve en actuele beeldinformatie.
Ook bij opschaling is het naast hogere "echelon" in staat om zich met behulp van de verzamelde

beeldinformatie, snel een objectief beeld te vormen van de actuele situatie ter plaatse.
Ten slotte kan de verzamelde bodycam beeldinformatie in voorkomende gevallen ook gebruikt

worden als input voor de informatie organisatie. Ook hier zeggen beelden meer dan woorden.

Mits gestructureerd ingezet als onderdeel van een probleem gerichte aanpak kan het gebruik van

bodycams voor de organisatie leiden tot een capaciteitswinst binnen diverse verschillende

bedrijfsprocessen (toezicht, handhaving, opsporing en informatie). Bovendien kan de

gestructureerde inzet van bodycams het veiligheidsgevoel van collega's positief bei'nvloeden.

Bodycams ingezet als gemtegreerd onderdeel van een gemeenschappelijk operationeel beeld
maakt de beeldvorming bij evenementen, crisis situaties en calamiteiten authentiek, uniform en

betrouwbaar.
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3. Van 1ST naar SOLL

Hierbij is het van groot belang duidelijkheid te krijgen over de organisatorische, technische en financiele
consequenties van de landelijke invoering van de bodycam faciliteit. Niet alleen voor de duur van het
project op basis van subsidiegelden, maar ook zeker na het project op basis van de kosten van beheer en
exploitatie. Hiervoor moeten een aantal uitgangsposities worden beschreven. De zogenaamde 1ST naar
SOLL situatie. Het kunnen ontsluiten van de live bodycam beelden als onderdeel van een
gemeenschappelijk operationeel beeld maakt het project compleet.

3.1 De 1ST si tuat ie

De 1ST situatie is te beschrijven, maar zal gebruik moeten maken van een aantal aannames
(extrapolaties), omdat de huidige situatie is ontstaan door de verschillende manieren waarop bodycam's
in de voormalige 26 autonome politie regio's is ingericht. Tijdens de veldtesten bleek, dat de ene regio
daar volstrekt anders mee is om gegaan dan de andere regio. Binnen de 1ST situatie zal onderscheidt
worden gemaakt tussen de Huidige Materiele component en de Huidige Personele component. Er dient
(buiten de scoop van deze business case) een uitvraag gedaan te worden aan de 11 eenheden om
inzichtelijk te krijgen welke kosten op dit moment worden gemaakt voor deze twee componenten.
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Politie regio indeling CTR EBO Koppelvlak V M S I n f o d r a w * V i e v u * Z e p c a m *

RE1 Noord-Nederland Groninqen Ja, eenheid Ja, COP Milestone 80

Leeuwaarden Ja, eenheid Ja Cathexis

Veendam Ja, eenheid Ja Onbekend

RE2 Oost-Nederland Nijmegen Ja, eenheid Ja, COP Milestone 80

Apeldoorn Ja, eenheid Nee Onbekend

Arnhem Ja, eenheid Nee Onbekend

Barneveld Ja, eenheid Nee Onbekend

Ede Ja, eenheid Nee Onbekend

Hengelo Ja, eenheid Nee Onbekend

Zwolle Ja, eenheid Nee Cathexis

RE3 Midden-Nederland Utrecht Ja, eenheid Nee Genetec 75

Almere Ja, gemeente Nee Genetec

Utrecht Ja, gemeente Nee Genetec

RE4 Noord-west-Nederland Zaandam Ja, eenheid Ja, COP Griffid 20

Alkmaar Ja, gemeente Nee Bosch

RE5 Amsterdam-Amstelland Amsterdam Ja, eenheid Nee Onbekend 30

RE6 Haaglanden Den Haag Ja, eenheid Nee Onbekend 40

RE7 Rotterdam-Rijnmond Rotterdam Ja, eenheid Nee Genetec 30

RE8 Zuid-West-Nederland Middelburg Ja, eenheid Ja, COP Milestone 30

Renesse Ja, eenheid Ja, COP Milestone

Vlissingen Ja, eenheid Ja, COP Milestone

RE9 Noord-Brabant-Oost Eindhoven Ja, eenheid Ja, COP Milestone 30

RE10 Limburq Maastricht Ja, eenheid Ja, COP Milestone 25

Heerlen Ja, eenheid Nee Genetec

Sittard Ja, eenheid Ja, COP Milestone

Venlo Ja, eenheid Ja, COP Milestone

LE11 RTIC Driebergen Ja, dienst ICT Ja, COP Milestone 50

Politie academie ** Apeldoorn Onbekend Nee Onbekend 110

Totaal 27 540 0 600

* Van de fabrikant Infodraw zijn de opgeven aantallen 100% 4Gstreaming maar niet per landelijke en/of regio eenheid

gespecificeerd, fabrikant Vievu is momenteel nog onbekend en fabrikant Zepcam heeft zijn aantallen gespecificeerd aangegeven
voor de bodycam record only en live streamen gezamenlijk.
** De Politie academie is niet meegenomen in de optelling van het aantal Camera Toezicht Ruimtes binnen het Korps Nationale

Politie.
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3.1.1 Infrastructuur, techniek en organisatie
Met onderstaande afbeelding is de situatie geschetst waarbij bodycams worden ingezet binnen
een eenheid. Bij deze inzet wordt enerzijds ondersteuning verleend door een Centrale Toezicht
Ruimte, meer concreet de RTR-NL, gesitueerd binnen de regionale eenheid Oost-Nederland van
het Korps Nationale Politie en anderzijds door de Landelijke eenheid tijdens een SGBO.
Onderstaand voorbeeld is uitgewerkt naar aanleiding van de inzet tijdens de feesten van Leidens
ontzet. Hierbij heeft de RTR-NL de eenheid den Haag, district Hollands-Midden ondersteund bij
de inzet van bodycams. Ook de Landelijke Eenheid leverde ondersteuning in de vorm van
beredenen, uitgerust met bodycams. De bodycams van de LE waren van het zelfde merk en type
als de bodycams afkomstig van de eenheid Oost Nederland. Echter omdat de bodycams van de
LE ingericht waren binnen het netwerk van de LE, konden deze beelden niet worden
doorgezonden vanuit de centraal ingerichte regie. Vanuit de regie konden alle aangesloten
camera's ten behoeve van het OC worden ontsloten zodat er een operationeel beeld kon worden
gepresenteerd.
Leids ontzet is een evenement, georganiseerd door of vanwege de gemeente Leiden. Het crowd
management en crowd control is daarin dan ook door of vanwege de gemeente Leiden ingericht.
De politie maakt bij het uitvoeren van haar toezichthoudende taak tijdens dit evenement gebruik
van de door de gemeente Leiden ingerichte camera infrastructuur. Omdat de camera's van de
eenheid Oost Nederland ontsloten waren via de RTR-NL infrastructuur konden de bodycam
beelden en de camerabeelden van de gemeente Leiden gecombineerd worden vanuit een
regieplatform tot een gezamenlijk operationeel beeld. De bodycam beelden van de LE konden
alleen ontsloten worden via een apart werkstation, waardoor geen koppeling met het
regieplatform mogelijk was, en de beelden dus ook niet onderdeel konden uitmaken van het
gezamenlijke operationele beeld.

1ST I Situatie
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Toelichting op de bovenstaande afbeelding:
1. Bodycams gedragen door politie medewerk(st)ers.
2. Datacentrum van derde c.q. dataserver van Zepcam.
3. Remote meekijk client van OvD.
4. Regiewerkplek politie in Camera Toezicht Ruimte.
5. Remote meekijk client AC/OC bij SGBO.
6. Remote meekijken via Live View client.
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3.1.2 Operationele regievoering:
Cruciaal voor het optimaal kunnen benutten van (beeld)data is de regie.
Regie op het proces; het onderhoud en beheer van de apparatuur en de beelddata, en regie op
de inhoud; de intake en verificatie van de beelddata.
De Operationele regievoering op camerabeelden in z'n algemeenheid en live bodycam beelden in
het bijzonder, is in de meeste eenheden niet geregeld.
Binnen veel eenheden worden de bodycams lokaal, binnen de teams onderhouden, beheerd, en
uitgekeken. Er wordt geen regie gevoerd op de intake en verificatie van de camerabeelden
afkomstig van evenementen c.q. crisissituaties. Dit gebeurd vaak pas achteraf Bovendien
berust op de beelden van live bodycams die lokaal beheerd worden, ook niet geen regie. De
beelden kunnen dan ook niet live worden doorgezonden naar een meldkamer op het "moment
supreme".

Bij de beelden waarbij er geen sprake is van regie, en die lokaal worden beheerd en uitgekeken,
is er meestal ook geen sprake is van verificatie en interpretatie van de beelden gerelateerd aan
andere camerabeelden. Omdat de aldus aangeleverde (beeld)data niet binnen de context van de
lokale situatie vergeleken kan worden met andere (beeld)data, is deze informatie relatief
betekenisloos. De beelden zijn dan ook voor de totale operatie vrij inhoudsloos. De echte waarde
van de beelden kan dan ook pas achteraf geconstateerd worden. Dan pas blijkt dat de beelden
wel degelijk inhoud bleken te hebben die van invloed hadden kunnen zijn op de operatie...
Hierdoor kunnen en worden die beelden dus ook vaak niet gebruikt in de oordeelsvorming op het
moment dat het er toe doet, en binnen een operatie vormen ze daarmee ook zelden input voor de
besluitvorming. Zicht op de maximaal toegestane bewaartermijn is ook niet geborgd.

Bij het lokaal onderhouden, beheren en uitkijken van camerabeelden wordt de capaciteit
benodigd voor deze werkzaamheden, versnipperd en ongecoordineerd ingezet. Borging voor
continuiteit en kwaliteit zijn er vaak niet.

Een andere aangetroffen variant is de variant waarbij de beelddata afkomstig uit binnensteden,
ook tijdens evenementen, worden uitgekeken door commerciele private ondememingen, veelal
Particuliere Video Alarmcentrale's.
Op verzoek van de politie, of op eigen initiatief kan (beeld)data worden doorgestuurd naar de
politie. Van enige regie op de intake en verificatie, op het beheer en de ontsluiting van deze
(beeld)data is in deze situatie geen sprake. De regie op de (beeld)data is in deze situatie geheel
in handen van de commerciele private ondememingen. Kortweg gezegd, "de slager keurt zijn
eigen vlees".
Vanuit de gedachte dat deze (beeld)informatie voor de politie de start is van haar interne
verwerkingsproces, moet er van uitgegaan kunnen worden dat de aangeleverde data, integer,
origineel, geverifieerd en betrouwbaar is. Kortom regie op de start van het proces. Immers als de
aangeleverde (beeld)data niet aan die eisen voldoet, zal er in het vervolgtraject, in het
opvolgende interne bedrijfsproces, ook geen betekenis aan deze data toegekend kunnen worden.
Daarmee is de aangeleverde data wellicht "leuk" om te zien maar feitelijk niet te gebruiken voor
verdere oordeelsvorming en/of besluitvorming. In deze situatie zal het aangeleverde
beeldmateriaal altijd door "politie eigen nader onderzoek" geverifieerd en gevalideerd moeten
worden. Hiermee draagt de aldus aangeleverde (beeld)data geen bijdrage aan het efficienter
inrichten van de politie bedrijfsprocessen.

3.2 De SOLL situatie

De 1ST situatie is beschreven, waarbij de aanname is gemaakt dat het feitelijke cameratoezicht wordt
uitgevoerd door publiek-privaat georganiseerd "video voorportalen" waarbinnen de politie, de haar bij wet
opgedragen, regiefunctie vorm en inhoud geeft. Het beschrijven van de SOLL situatie is gebaseerd op de
situatie zoals die nu feitelijk operationeel in binnen de eenheden Oost-Brabant, Limburg en Oost-
Nederland en zich volgens de huidige voornemens, zal uitbreiden naar Noord Nederland en Noord
Holland. In de beschrijving van de SOLL situatie, wordt er ook verwezen naar de cameratoezicht
centrales van de eenheden Rotterdam en Amsterdam, waarbij ook vorm en inhoud is gegeven aan de
politie regiefunctie. In de beschrijving van deze SOLL situatie worden deze ook als videovoorportaal
gepositioneerd. Bij het beschrijven van de SOLL zijn de videovoorportalen gepositioneerd vanuit de
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publiek-private samenwerkingsgedachte. De videovoorportalen van Amsterdam en Rotterdam zijn primair
alleen vanuit de publieke gedachte ingericht.

3.2.1 Infrastructuur, techniek en organisatie
In de Soil situatie is er sprake van een netcentrisch ingerichte infrastructuur. Bij de inrichting ervan is er
voor gezorgd dat er geen sprake is van een 'Vendor lockin". Kenmerkend voor een "vendor lockin" is dat
partijen die willen aansluiten "gedwongen worden" om gebruik te maken van een of twee bepaalde
installateurs en/of van een merk en type voorgeschreven apparatuur.
In de SOLL situatie is er geen gedwongen winkelnering, maar is er sprake van een programma van eisen
om te kunnen voldoen aan de geformuleerde kwaliteit en integriteit criteria. In de SOLL situatie is er
sprake van een technische compartimentering waardoor de continuiteit en stabiliteit van de infrastructuur
geoptimaliseerd is. Het PVE is daarom niet alleen op technisch niveau, maar ook op organisatorisch
niveau beschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beveiligingsbeleid (VPN en sensoren, zijn niet voor
iedereen toegankelijk, toegang is geprotocolleerd, apparatuur zoals firewalls etc. en het netwerk wordt
door politie gescreende medewerkers beheerd).

Het netcentrisch ingerichte netwerk maakt het mogelijk dat publieke camera's (sensoren), publiek-private
camera's (sensoren), maar ook private camera's (sensoren) op dit netwerk kunnen aansluiten. De
aangesloten camera's kennen in principe een technisch, centraal georganiseerde eerste tijdelijke opslag
voor de duur van 7 dagen. De camera's (sensoren) worden uitgekeken in de daartoe ingerichte video
voorportalen onder regie van de politie. Het is de politie regisseur die kan besluiten om, op aanvraag
vanuit de publieke en/of de publiek-private partners, camerabeelden veilig te stellen. Technisch en fysiek
wordt de betreffende data dan uit het tijdelijke, netcentrisch ingerichte centrale opslag "op gehaald", en
gestald in het WPG ingerichte datadomein van de RTR-NL, welke fysiek gevestigd is in een
politiekantoor. In dit RTR-NL domein kan de opgeslagen (beeld)data maximaal 28 dagen opgeslagen
worden. De regiefunctie van de politie binnen het RTR-NL domein maakt gebruik van een platform
waarbinnen VMS onafhankelijk camerabeelden kunnen worden ontsloten, het iCopp.
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Binnen het RTR-NL domein worden de camera's uitgekeken en bedient door cameraobservanten.
De cameraobservanten staan onder de directe operationele regie van de politie regisseur.
De cameraobservanten maken gebruik van een VMS om de camera's te bedienen, (beeld)data terug te
kijken en op te slaan. Binnen het RTR-NL concept kunnen dit dus verschillende VMS'n zijn.
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Ondanks dat de camera's bediend worden vanuit diverse VMS'n is de politie regisseur toch in staat om
deze beelden binnen zijn regieplatform te ontsluiten, te verifieren en waamodig te combineren met andere
camerabronnen, zoals bijvoorbeeld bodycams. Vanuit het regieplatform kan al deze (beeld)data
samengebracht worden tot een gezamenlijk operationeel beeld, het common operational picture.
In plaats van een presentatie van een serie gefragmenteerde niet door politie regie geverifieerde
(beeld)data, is via de RTR-NL nu al de mogelijkheid aanwezig om geverifieerde, in verband met elkaar
gebrachte (beeld)data te presenteren. De op deze wijze tot stand gebrachte beeldvorming maakt een
goed onderbouwde en efficiente oordeelsvorming mogelijk, waardoor een slagvaardiger besluitvorming
gerealiseerd kan worden.
Concreet, nu al kunnen camerabeelden afkomstig van de Centrale van Pro Rail, gecombineerd worden
met bodycam beelden van de politie. Dit gebeurd bijvoorbeeld ieder jaar tijdens de vierdaagsefeesten van
Nijmegen. Dit zou ook structureel gedaan kunnen worden, waarbij, als de lijn tussen Centrale van Pro
Rail en RTR-NL permanent zou zijn, alle aangesloten stations ontsloten zouden kunnen worden en,
ingeval van een incident, gecombineerd met bodycam beelden. Dat de aldus gecombineerde beelden
vervolgens op elke gewenst locatie kunnen worden ontsloten en een "mooie" spin-off.

3.2.2 Operationele regievoering
De operationele regievoering in de SOLL situatie is belegd bij de politie. Dit vanuit de bij wet aan de politie
toegekende verantwoordelijkheid voor het realiseren van toezicht en handhaving van de openbare orde in
het publieke domein en het uitvoerende opsporingsprimaat dat bij de politie is belegd, onder
verantwoordelijkheid en aansturing van het Openbaar Ministerie.
Het invullen van de operationele regiefunctie is cruciaal voor het efficient en effectief kunnen inzetten van
camera's in z'n algemeenheid en bodycams in het bijzonder.

Feitelijk is met de inrichting van de operationele regiefunctie van de politie, gerelateerd aan de haar
wettelijk opgedragen taak, impliciet gezegd dat de (beeld)data benodigd als input voor deze processen,
de processen intake, toezicht, handhaving, opsporing en informatie, ook onder regie van de politie
verzameld moeten worden wil deze data gebruikt kunnen worden voor verdere afhandeling binnen de
respectievelijke bedrijfsprocessen. Als de verificatie van de (beeld)data, de integriteit, de authenticiteit en
de kwaliteit van de betreffende (beeld)data bij de start van het proces, bij de bran, is gewaarborgd,
kunnen de opvolgende processen zo efficient mogelijk worden ingericht. Is dit niet het geval, zie
beschrijving "1ST situatie" dan zal altijd omgevingsonderzoek nodig zijn om de objectieve waarde die
toegekend kan worden aan de betreffende data, vast te kunnen stellen. Bij een evenement of crisis
situatie is daar geen tijd voor en moet de beeldvorming gebaseerd worden op geverifieerde, authentieke
en integere (beeld)data, afkomstig van sensoren die "onder regie" van de politie vallen.
De RTR-NL is op de bovenstaande wijze ingericht waardoor de, door of vanwege de RTR-NL,
aangeleverde (beeld)data ook gebruikt kan worden voor de opbouw van een gezamenlijk operationeel
beeld, ter ondersteuning van de crisis beeldvorming, als input voor de crisis oordeelsvorming die
uiteindelijke leidt tot crisis besluitvorming. Zonder controle bij de bran, is het totale vervolgtraject
inhoudelijk van inferieure kwaliteit. Nog steeds geldt voor de informatievoorziening dat slechte input altijd
leidt tot slechte output.
Vanuit de RTR-NL wordt geverifieerde informatie, (beeld)data aangeleverd zodat deze kan worden
ingelezen in het gezamenlijke operationele beeld, het common operational picture. Hierdoor ontstaat er
een eenduidige beeldvorming op alle operationele en beleidsniveau's. Waardoor de oordeelsvorming en
de besluitvorming slagvaardiger en efficienter kan plaats vinden.
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Het netcentrisch ingerichte RTR-NL netwerk strekt zich uit over een groot deel van Nederland. Inmiddels
wordt het RTR-NL concept gebruikt in 4 van de 10 regio's, Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant, Limburg
en Oost-Nederland. In Noord-Holland is de toezichtruimte in Zaanstad ook zodanig ingericht dat de
beelddata via het iCopp platform met elkaar gedeeld kan worden. Dit geld evenzo voor de publieke
toezichtruimten van Amsterdam en Rotterdam. Noord-Nederland is men voornemens het RTR-NL
concept ook te implementeren. Hiermee is in feite al een "netwerk" beschikbaar waarin 8 van de 10
eenheden kunnen participeren. Door, parallel aan de infrastructuur, ook de organisatie, lees de regie,
eenduidig in te richten ontstaat een zeer slagvaardige organisatie. Bodycam beelden kunnen eenvoudig
gedeeld worden. De bodycams kunnen tussen eenheden uitgewisseld worden en ongeacht de locatie van
inzet kan de beelddata vanuit de regie van de betreffende eenheid opgepakt worden. Hierdoor kan de
lokaal ingerichte commandostructuur optimaal ondersteund worden. Daar waar nodig kan snel
opgeschaald worden naar, indien nodig, landelijk niveau.
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RE1 Noord-Nederland Groningen Ja, eenheid Ja, COP Milestone
^Hm^n^^^ l

80
RE2 Oost-Nederland Nijmegen Ja, eenheid Ja, COP Milestone 80
RE3 Midden-Nederland Utrecht Ja, eenheid Ja, COP Genetec 75
RE4 Noord-west-Nederland Zaandam Ja, eenheid Ja, COP Griffid 20

RE5 Amsterdam-Amstelland Amsterdam Ja, eenheid Ja, COP Onbekend 30

RE6 Haaglanden Den Haag Ja, eenheid Ja, COP Onbekend 40

RE7 Rotterdam-Rijnmond Rotterdam Ja, eenheid Ja, COP Genetec 30

RE8 Zuid-West-Nederland Middelburg Ja, eenheid Ja, COP Milestone 30

RE9 Noord-Brabant-Oost Eindhoven Ja, eenheid Ja, COP Milestone 30

RE10 Limburg Maastricht Ja, eenheid Ja, COP Milestone 25

LE11 RTIC* Driebergen Ja, dienst ICT Ja, COP Milestone 50

Politie academie ** Apeldoorn Onbekend Nee Onbekend 110

Totaal 11 540 0 600
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4. Realisatie van de SOLL situatie

4.1 Algemene, functionele aanpak situatie

Binnen de onderscheidene eenheden, met uitzondering van de eenheden Oost-Nederland, Limburg en
Oost-Brabant, meer concreet bij de RTR-NL Zuid te Eindhoven en bij de RTR-NL Oost te Nijmegen, wordt
gewerkt op basis van technieken en procedure's, die zijn ontwikkeld binnen het publiek-private
samenwerkingsverband van de RTR-NL in de Brainpoort te Eindhoven en de HSD te den Haag. Binnen
RTR-NL zijn organisatie en techniek op elkaar afgestemd. Buiten de RTR-NL is dat niet het geval. De
RTR-NL Zuid te Eindhoven en de RTR-NL Oost te Nijmegen zijn organisatorisch zowel als technisch
identiek ingericht. Een migratietraject van 1ST naar SOLL zal zich dan ook moeten richten op zowel de
organisatorische migratie, als op de technische bij de nieuwe partners van de RTR-NL.

De 1ST situatie is beschreven, waarbij de aanname is gemaakt dat het feitelijke cameratoezicht wordt
uitgevoerd door een publiek-privaat georganiseerd "video voorportalen" waarbinnen de politie, de haar bij
wet opgedragen, regiefunctie vorm en inhoud geeft.

Het beschrijven van de SOLL situatie is gebaseerd op de situatie zoals die nu feitelijk operationeel in
binnen de eenheden Oost-Brabant, Limburg en Oost-Nederland en zich volgens de huidige voornemens,
zal uitbreiden naar Noord Nederland en Noord Holland. In de beschrijving van de SOLL situatie, wordt er
ook verwezen naar de cameratoezicht centrales van de eenheden Rotterdam en Amsterdam, waarbij ook
vorm en inhoud is gegeven aan de politie regiefunctie. In de beschrijving van deze SOLL situatie worden
deze ook als videovoorportaal gepositioneerd. Bij het beschrijven van de SOLL zijn de videovoorportalen
gepositioneerd vanuit de publiek-private samenwerkingsgedachte. De videovoorportalen van Amsterdam
en Rotterdam zijn primair alleen vanuit de publieke gedachte ingericht.

Zoals gezegd zal het migratietraject zich richten op zowel de organisatie als de techniek. Binnen de
Hague Security Delta werkt RTR-NL bijvoorbeeld samen met VHP Human Performance en het Dutch
Institute for Technology, Safety and Security (DITSS). Vanuit deze samenwerking kan vorm en inhoud
gegeven worden aan de organisatorische begeleiding van de implementatie. Met betrekking tot de
techniek van het COP, is iCopp de partner van RTR-NL. iCopp richt zich niet op apparatuur maar op de
gebruikers interface waardoor bij de implementatie, indien gewenst, gebruik gemaakt kan worden van de
bestaande hard en software. Uiteraard mits die voldoet aan het PVE.

4.1 In de Soil situatie is er sprake van een netcentrisch netwerk
In de SOLL situatie zijn alle toezicht ruimten opgenomen in een netcentrisch ingericht netwerk. De
aangesloten toezicht ruimten kunnen gebruik maken van een netcentrisch ingerichte (beeld)data opslag,
De lokaal werkende cameraobservanten kunnen in de SOLL situatie blijven werken met hun "eigen"
lokale video management systeem. Ten behoeve van de politie regie, de laag over de observance laag
heen, wordt gebruik gemaakt van de iCopp. Op basis van autorisatie wordt primair de "eigen" lokale
omgeving bediend. In voorkomende gevallen kan niet alleen de "eigen" lokale omgeving ontsloten
worden, maar kan ook "mee gekeken worden" met de omgeving van andere toezicht ruimten. De
regievoering over de lokale omgeving is primair lokaal belegd.

4.1.1 Ten aanzien van de Operationele regievoering

De regievoering moet in de SOLL situatie binnen het Korps Nationale politie, binnen alle toezicht
ruimten binnen de eenheden, op een uniforme wijze zijn belegd. Concreet binnen alle toezicht
ruimten moet er door de politie voorzien zijn in het voeren van operationele regie binnen de
toezicht ruimten.
Dit wil zeggen dat;

De cameraobservanten politie gescreend zijn alvorens ze binnen de toezichtruimte mogen
werken,
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- door politie medewerk(st)ers fysiek toezicht wordt uitgevoerd op de uitvoering van de
cameraobservatie werkzaamheden,

- door politiemedewerk(st)ers toezicht gehouden wordt op de (beeld)data registratie,
- politie medewerk(st)ers de operationele briefing van het observanten personeel coordineert,
- de opslag en distributie van veiliggestelde (beeld)data volgens de afgesproken procedure's

verloopt,
informatiestromen binnen de toezicht ruimte gecoordineerd worden en op basis van "need to
know" ontsloten worden,

- functioned contacten met publieke en private partners onderhouden worden.

4.1.2 Ten aanzien van de dienst IM
Met de technische implementatie van het RTR-NL concept kan de, door de respectievelijke toezicht
ruimten ontsloten (beeld)data, op diverse plaatsen binnen zowel als buiten de politie organisatie ontsloten
worden. Voorwaarde is een internet aansluiting met, bij voorkeur, hoge bandbreedte. Voor het ontsluiten
van (beeld)data, "live" zowel als off-line, binnen de politie organisatie zal de dienst IM van de politie een
"toegang" naar de data-opslag van RTR-NL moeten realiseren. Dit zelfde geld voor de andere
organisatie's zoals OM en Defensie en gemeenten.
Voor de interne (beeld)data opslag moet zorg gedragen worden door de dienst IM binnen de politie, en
door de ICT beheer organisatie's van de respectievelijke andere organisatie's, voor zover dat
noodzakelijk en wenselijk is.
Voor wat betreft het onderhoud en beheer van de hard- en software zal tussen de dienst IM en de
leverancier van de betreffende hard- en/of software. iCopp, afspraken gemaakt moeten worden.
Los van de technische implementatie zal ook de organisatie er "klaar voor moeten zijn". Techniek en
organisatie moeten op elkaar afgestemd zijn.

4.2Technische aanpak

4.2.1 Ten aanzien van de COP

Om op alle "niveaus" ontsloten te kunnen worden zodat op alle relevante plekken het
gemeenschappelijke operationele beeld, het common operational picture, gepresenteerd kan
worden moet iCopp als gebruikersinterface gelnstalleerd worden. Door iCopp zal als een modulair
platform aangeboden worden. Afhankelijk van de gewenste functionaliteit kan een
gebruikersinterface gerealiseerd worden die "op maat is gesneden". Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de gebruikers interface voor een informatierechercheur, een interface voor een operationeel
commandant in een COPI of een algemeen commandant in het beleidscentrum. Allen maken
gebruik van dezelfde (beeld)informatiebronnen maar de mate waarin die ondersteund wordt door
andere functionaliteiten is afhankelijk van de functionele wens van de gebruiker. Een
informatiedienst medewerk(st)er zal wellicht aanvullende sensoren willen ontsluiten en/of social

Technische gegevens mbt media, of beelddata direct willen terug zien. In de iCopp kan dat omdatMHHHI^^^^^HI
S y s t e e m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J / ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

4.2.2 Ten aanzien van de dienst IM

De dienst IM zal aan de voorkant helder willen hebben wat de respectievelijke functionaliteiten
zijn die per "client" ontsloten moeten worden, gerelateerd aan de rol van de client in het
respectievelijke bedrijfsproces. Op basis van de geformuleerde functioneel wenselijke situatie,
kan dan de techniek ingericht worden en kunnen gebruikers worden opgeleid in het gebruik van
het hulpmiddel. Niet zozeer in het technische gebruik er van, als wel wat het gebruik van een
COP heeft voor de rol en positie van de client in het eigen, maar ook in de andere processen.
Ervaring in het werken met een COP bij de jaarlijks terugkerende vierdaagsefeesten te Nijmegen
leert dat "nieuwe" AC'S en OC's moeten "leren" niet "op de stoel" van een sectorcommandant te
gaan zitten, omdat "alles" gemonitord kan worden.
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4.2.3 Ten aanzien van de dienst ICT

De dienst ICT zal, op basis van het door de dienst IM aangeleverde functionele specificaties, in
overleg moeten met iCopp om de gevraagde functionaliteiten ook op de functioneel gewenst
geachte locaties te kunnen ontsluiten. Het eenvoudigste is als dit via het politie datanetwerk
gerealiseerd kan worden, maar dan moet er een VPN gelegd worden tussen het netcentrische
RTR-NL netwerk en het politie datanetwerk. Alsdan is de dienst ICT in staat om via de bestaande
beheer organisatie, in samenspraak met iCopp, de implementatie te realiseren. De eventueel
benodigde interne project organisatie kan dan bemenst worden met "eigen" terzake deskundig
personeel.

4.3 Organisatorische aanpak

4.3.1 Ten aanzien van de COP

Vanuit het netwerk waarbinnen de RTR-NL opereert is aanvullende know-how en ondersteuning
aanwezig om zowel de RTR-NL eigen aanpak organisatorisch te begeleiden, als de
organisatorische verander aanpak bij de partners in veiligheid, zoals de politie en/of ministeries.
Bij de Hague Security Delta is bijvoorbeeld VHP Human Performance actief. Dit bedrijf is bekend
met de overheid, het iCopp en de RTR-NL. Meer specifiek momenteel voert VHP Human
Performance een project uit tb.v. de NCTB waar het gaat om het ontsluiten van Pro-Rail
camera's in de cameratoezicht ruimte van den Haag.
Kortom ook voor het begeleiden van het organisatorische deel van de aanpak kan de RTR-NL
van betekenis zijn.

4.3.2 Ten aanzien van de dienst IM

De dienst IM zal een project organisatie moeten opzetten waarbinnen de gewenste functionele
specificaties vanuit de respectievelijke bedrijfsprocessen eenduidig voor het Korps Nationale
Politie worden geformuleerd. Hierin kan evt. ondersteund worden vanuit het RTR-NL netwerk
binnen de Hague Security Delta.

4.3.3 Ten aanzien van de dienst ICT

De dienst ICT zal een project organisatie moeten opzetten die, op basis van de geformuleerde
functionele specificaties, de technische implementatie realiseert. Technisch is belangrijk dat de
interne dataopslag van veilig gestelde (beeld)data, "zwaluwstaart" met het camera observatie
proces zoals dat binnen RTR-NL is geformuleerd (zie bijlage procesbeschrijving cameratoezicht
RTR-NL)

4.4 Juridische aanpak

4.4.1 Ten aanzien van de wet- en regelgeving

Door de juristen en/of door de veiligheidsfunctionarissen van de dienst IM van de politie, zal de
regie verantwoordelijkheid van de politie ook juridisch onderbouwd moeten worden. Evenals het
afspraken kader met betrekking tot de opslag, distributie en beheer van de (beeld)data.
Onderzoek hiemaar wordt momenteel uitgevoerd vanuit het RTR-NL netwerk door het DITSS,
middels een onderzoeksopdracht uitgezet bij de juridische faculteit van de universiteit van Tilburg.
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5. Oplevering SOLL situatie

5.1 De SOLL situatie
In de SOLL situatie heeft het Korps Nationale Politie, en eventueel ook de andere partners in veiligheid
zoals brandweer, ambulancezorg, gemeenten, ministerie van V&J, Ministerie van Binnenlandse zaken,
ministerie van Defensie etc. de beschikking over de gezamenlijke faciliteit die het mogelijk maakt om, in
geval van een evenement, incident of calamiteit, te komen tot een gemeenschappelijk operationeel beeld
voor alle aangesloten partijen. Alle aangesloten camera's, ook de bodycams in gebruik bij politie,
brandweer en ambulancezorg, kunnen daarin worden ontsloten. Via het gezamenlijke COP, de iCopp,
kan niet alleen de beeld(data), maar ook aanvullende data op alle relevante plaatsen worden ontsloten in
het kader van het gezamenlijke operationele beeld.

5.1.1 De huidige Materiele component:
Afhankelijk van de geformuleerde wensen kan een client bestaan uit een eenvoudig werkstation,
een tablet, een smartphone maar ook een touchtable in een beleidscentrum. Dit kan apparatuur
zijn die nu al gebruikt wordt en die middels een extra toevoeging (een app.), de beschikking
krijgen over de gewenste functionaliteit. Het kan zijn dat er daarvoor op de betreffende client extra
software moet worden ge'installeerd, maar het kan ook zijn dat er geheel nieuwe apparatuur en
programmatuur moet worden aangeschaft (bijvoorbeeld een touchtable in een beleidscentrum).

5.1.2 De huidige Personele component:
Op dit moment wordt er binnen de RTR-NL gewerkt met ingehuurd, politie gescreend, personeel
van derden en met politie medewerkers die vanuit de politie daartoe gefaciliteerd worden. In de
SOLL situatie kan dat net zo zijn, maar zal de samenwerking tussen RTR-NL en Politie middels
een convenant geformaliseerd moeten worden. Het politie personeel benodigd om voor de
regierol binnen de RTR-NL ingezet te kunnen worden kan bijvoorbeeld afkomstig zijn vanuit de
Teams Technisch Toezicht binnen de eenheden. Dit geldt evenzo voor het personeel dat nodig is
om het onderhoud en beheer te voeren over de bodycam apparatuur en data.
Het personeel nodig voor zowel de organisatorische als de technische implementatie kan
gevonden worden binnen de bestaande respectievelijke organisatieonderdelen. Ook kan
personeel van derden hiervoor worden ingehuurd op basis van specifiek gewenste knowhow.
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6. Begrot ing

6.1 Budget overzicht
Ten behoeve van de implementatie van bodycams en of het COP zal per item een project organisatie
opgezet moeten gaan worden. Afhankelijk van de aard en omvang van de implementatie zullen daar
budgetten aan toegekend moeten gaan worden.
Voor wat betreft de implementatie van alleen de bodycams kunnen de investeringen vrij beperkt zijn.
Los van de aanschaf van bodycams, en de organisatorische inrichting, moet er gedacht worden aan het
realiseren van een VPN verbinding tussen het politie datanetwerk en het RTR-NL netwerk om een
controleerbaar en transparant datatransport tussen politie en RTR-NL mogelijk te maken. Met een VPN
kan de gehele politie organisatie van de gewenst geachte informatie worden voorzien.
Voor het uitkijken van alleen de bodycams, is een werkplek met beperkte COP functionaliteiten
noodzakelijk. Een aangepaste tablet kan dan al voldoende zijn.
De (beeld)data opslag van niet relevante data wordt 7 dagen technisch gerealiseerd binnen een
beveiligde WPG ingericht datacentrum. Door de politie regie kan beelddata worden veiliggesteld op een
fileserver zoals die nu fysiek is opgesteld binnen het politie domein. Opslag van de veiliggestelde
(beeld)data binnen de rekencentra van de dienst ICT Politie is de definitieve oplossing.

Voor een concreet project, bijvoorbeeld een project waarbij het netwerk van NS-Prorail wordt ontsloten
middels het RTR-NL netcentrische netwerk, en waarbij de live-bodycams in de zelfde netwerk worden
ontsloten, die vervolgens op een aantal plekken in de politie organisatie ontsloten kunnen worden indien
nodig, kan een concrete projectbegroting opgemaakt worden. Dit project lijkt relatief snel realiseerbaar te
zijn omdat tijdens de vierdaagsefeesten, technisch gezien, een vergelijkbare constructie wordt
gerealiseerd.
Met een dergelijk project zijn dan alle camera's vanuit het NS-Prorail netwerk via de RTR-NL te
ontsluiten. Ingeval van een incident kan dan, door de inzet van bodycams ook vanaf de plaats delict mee
gekeken worden. Uiteraard vermits geautoriseerd.

Een concreet budget voor de implementatie van bodycams ten behoeve van het Korps Nationale Politie
enerzijds en een concreet budget voor de implementatie van het COP anderzijds is slechts zeer globaal
mogelijk omdat er op dit moment geen indicatie is van het aantal te implementeren iCopp clients en de
functionele wensen per client.

Een pilot waarbij RTR-NL en het Korps Nationale Politie hebben samengewerkt, het project Bodycams, is
mede gefinancierd vanuit het NCTB. Het NCTB heeft hier een bedrag van circa € 250.000,- beschikbaar
gesteld. Dit project was beperkt tot alleen de politie organisatie en de RTR-NL, en daarmee kosten
technisch goed controleerbaar. Een vervolg project zoals boven omschreven, waarin ook NS-Prorail
participeert, zal, en dat is een zeer globale schatting, voor circa € 750.000,- gerealiseerd moeten kunnen
worden, inclusief een drietal iCopp clients binnen de politie organisatie voor de duur van het project.
Waarbij de doorlooptijd van het totale project gesteld is op een jaar, en de veldtest voor de periode van 6
maanden.
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Bijlagen

Bijlage 1 Procesmodel Cameratoezicht RTR-NL

Bijlage 2 I Copp Prijslijst
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Procesmodel cameratoezicht
Cameratoezicht door pps, regie door politie.

Totale cameratoezicht in publieke domein, schil 1&2 op bedrijventerreinen onder regie politie. Schil 3&4 bedrijven(terreinen) doorPAC.

Acquisitie en
contributie
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iCOPP | Prijslijst 2015

Onderstaand zijn financiele gegevens Copp

Omschrijving Eenmal ig Per week
iCOPP | Desktop hardware: Flightcase uitvoering inclusief firewall,
toetsenbord, muis, joystick en beeldscherm voor ad-hoc situatie welke direct
op basis van plug-play in combinatie met de iCOPP | Desktop software kan
worden aangesloten op de iCOPP | Cloud omgeving.
iCOPP | Desktop software: voorzien van de modules: CMS & Event, Sensor
met de applicaties Bodycam & Video Management Systeem Milestone en
Geografisch Informatie Systeem. Tevens bestaat de functionaliteit om real
time videobeelden en content informatie te versturen naar een iPad van
bijvoorbeeld een Officier van Dienst. Voor de technisch specificatie van de
Desktop door derden aan te leveren zal in nader overleg met de
opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
iCOPP | iPad hardware inclusief voorzien van software waardoor real-time
videobeelden van de bodycam's en content informatie vanuit de iCOPP |
Desktop kunnen worden doorgezet naar de iPad, bijvoorbeeld voor de Officier
van Dienst ter ondersteuning in het operationeel proces van de Beeldvorming-
Oordeelsvorming-Besluitvorming.
iCOPP | Cloud omgeving niveau Pro voorzien van de modules: Content &
Event Management Systeem, Sensor en Geografisch Informatie Systeem. Op
de iCOPP | Cloud omgeving kunnen meerdere iCOPP | Desktop's of iPad's
worden aangesloten.
iCOPP | Koppelvlak met openbare bronnen en derden sensor informatie
systemen van externe beheerde omgevingen om deze informatie stromen,
bijvoorbeeld camerabeelden van de binnenstad van de gemeente, samen te
voegen tot een Common Operational Picture om tot een betrouwbare en
valide Situational Awereness te komen in het proces intake en noodhulp.
iCOPP | Opslag bodycam streaming video incl. managed firewall en monitoring
per bodycam met een bewaartermijn van 7-dagen op basis van 25 beelden per
seconden en beeldresolutie van 4CIF.
iCOPP | Opslag bodycam streaming video incl. managed firewall en monitoring
per bodycam met een bewaartermijn van 28-dagen op basis van 25 beelden
per seconden en beeldresolutie van 4CIF.

Op aanvraag Op aanvraag

Opmerking:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief de verbinding van de iCOPP | Desktop
naar de iCOPP Cloud omgeving.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief de eenmalige en abonnementkosten voor
de 4G SIM card van de telecom provider per bodycam.
Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd dat de opslag van de video streams
worden opgeslagen in een apart compartiment welke niet voor derden
toegankelijk is in het beveiligde datacenter Eurofiber te Groenekan welke
TRIER-3 is gecertificeerd.
Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op de inzet van minimaal 1-week, indien
de apparatuur voor een langere periode dan 4-weken worden gehuurd of een
vaste opstelling wenselijk is, zal er een andere tarief van toepassing zijn e.e.a.
in nader overleg met de opdrachtgever.
Alle genoemde prijzen zijn excusief 21% BTW, onder voorbehoud en geldig tot
31-12-2015.
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