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1.3 Afkortingenlijst
Afkorting

Betekenis

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

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

|
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j

OvD

Officier van Dienst

PVE

Programma van Eisen

RTR

Regionale Toezicht Ruimte

SDK

Software Development Kit

SGBO

Staf Grootschalig Bijzonder Optreden

VMS

Video Management Systeem
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l.Managementsamenvatting
De basis activiteit van iedere operationeel commandant van een politie eenheid (of andere partners in de
veiligheidsregio) is om te observeren en zich daarmee te orienteren om vervolgens te beslissen en te
(laten) acteren. Bodycams ondersteunen dit proces zowel bij observeren en orienteren. De zijn bronnen
om een operationeel beeld te vormen. Het probleem bij deze bronnen is dat beelden makkelijk gemaakt
worden maar niet zo gemakkelijk gedeeld kunnen worden op hetzelfde moment. Zeker bij grote
evenementen is dit vraagstuk een van de grotere uitdagingen in de beeldtechnologie, vooral wanneer de
grenzen van de eigen organisatie en of eenheid overgegaan moeten worden om de samenwerking te
optimaliseren.
Dit rapport laat zien dat we technisch, organisatorisch, juridisch en financieel zover zijn dat dit probleem
feitelijk tot hetverleden kan behoren.
Dit rapport betreft de pilot inzet bodycams bij de politie tijdens twee evenementen in de zomer van 2014
in en rond Nijmegen: De Nijmeegse Vierdaagse en Operation Market Garden. Deze doorontwikkeling van
het gebruik van bodycams door de politie werd gesubsidieerd door de NCTV.
Doel was te komen tot een systeem integratie, zowel technisch als organisatorisch spelregels voor
correcte toepassing, ter voorbereiding op een geharmoniseerd gebruik door de Nationale Politie.

De uitkomsten pilot Nijmegen.
Er is meer duidelijk geworden over de gewenste eisen die gesteld moeten worden aan de bodycam en
verschillende merken voldoen aan die eisen. Hier is het mogelijk om desgewenst een Europese
aanbesteding te starten. Er is namelijk voldoende concurrentie gebleken.
De inzet van bodycams tijdens grote evenementen draagt bij aan snel in beeld krijgen van een (dreigend)
incident. Dankzij een goed zicht op een werkelijkheid kan de operationele politieleiding beter besluiten
over de inzet van incidentmanagement middelen. De indruk bestaat dat de bodycam inzet daadwerkelijk
die invloed heeft gehad tijdens de beide evenementen.
Het plug & play platform heeft het leeuwendeel van de aandacht gekregen. ^■■■IHHH^HI
Het
platform kon tevens locatie informatie toevoegen en het geheel op topografische kaart presenteren.
Bijzonder is ook dat een brandweer bodycam in zeer korte tijd, ad hoc, ook ontsloten kon worden.
Hiermee is ook ervaren dat het delen van video beelden door verschillende partners een grote versterking
geeft aan het zogenaamde omgevingsbewustzijn van de begeleidende organisaties.
De tijdens de pilot opgedane ervaring met het werken met bodycams heeft bijgedragen aan de kennis, die
noodzakelijk is, om de bodycam processen te integreren met SGBO processen. Daarmee is een
zogenaamd plug& play platform een onmisbaar hulpmiddel voor een operationeel verzicht met
verschillende camerabronnen.
Het gebruik van een publiek private toezichtruimte (RTR Nijmegen) maakt het delen van beeldinformatie
extra gemakkelijk. Zeker bij evenementen waarbij zowel publieke als private camerabronnen gebruikte
worden is een beeldregisseur voor de politie essentieel gebleken zowel voor het handhaven van de
openbare orde als voor de opsporing.

Aanbevelingen
Een operationeel beeld voor de politie dient te worden gedefinieerd, waarbij de inzet van bodycams niet
mag ontbreken.
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De politie dient beelden van derden te kunnen ontvangen en ook zelf beelden te kunnen delen met eigen
en ook andere organisaties zodat de politie kan bijdragen aan en profijt trekken van een gedeeld
operationeel beeld in samenwerking met andere organisaties.
Voor deze aanbevelingen dient een Common Operational Picture Platform te worden ingezet, tijdens
SGBO acties.

Opgeleverde producten
De pilot heeft de gevraagde producten opgeleverd
1. Een programma van eisen voor 4G bodycams
2. SDK voor 4G bodycams
3. Een calculatie model voor opslag impact analyse voor de Dienst ICT Nationale Politie (DICT)
4. Bouwstenen voor een Politie Business case die kan worden voltooid in overleg met de DICT
5. Een demonstratie film van de pilot
6. Een protocol voor regie op afstand1

Hoe nu verder?
Gewapend met deze nieuwe inzichten en concrete producten is het nu mogelijk een volgende stap te
zetten om het gebruik van bodycams in specifieke situaties beleidsmatig en infrastructureel te
harmoniseren. Dat zal in 2015 nog gestalte krijgen binnen het programma Sensing van de Nationale
Politie.

1 Intern document, opname in deeldraaiboek crowd controle Nijmegen
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2. Inleiding
In 2009 is in opdracht van de destijdse SBG Noodhulp van de politie een project gestart welke tot primair
doel had het vaststellen in hoeverre het gebruik van camera's en verwante technieken in de noodhulp zou
kunnen bijdrage in het terugdringen van het geweld tegen politie ambtenaren (GTPA). Een afgeleide
daarvan werden de doelstellingen het effectiever opsporen en vervolgen van de daders van dit geweld en
het effect op het veiligheidsgevoel van de politieambtenaar. Na een landelijke inventarisatie werd
vastgesteld dat er meer onderzoek en ontwikkeling nodig was van de bodycams. Dit om de functioned
eisen te verbeteren en te komen tot concrete, bruikbare toepassingen zodat de bodycam onderdeel gaat
uitmaken van de standaarduitrusting, gekoppeld aan de functie van de medewerker. De kamerbrief van
minister I. Opstelten2 met het onderwerp "Naar een veiligere samenleving" onderstreepte de noodzaak tot
doorontwikkeling. De minister gaf de landelijke Chief Information Officier de opdracht deze ontwikkelingen
verder op te pakken.
> Voor deze doorontwikkeling werd in 2011 uit naam van ■^■■■B een financiele bijdrage van €
200.000 gevraagd3 aan de NCTV. Dit verzoek werd op 2 december 2011 gehonoreerd4. In de toekenning
zijn opleververplichtingen opgenomen. In juli 20125 moest er echter geconstateerd worden dat de politie
niet kon voldoen aan deze verplichtingen. De oorzaken hiertoe en verzoek tot wijziging worden
o omschreven in de brief opgesteld doorHHHBB De NCTV ging op 7 januari 2013 akkoord met de
wijzigingsaanvraag. In deze toekenning, werden afspraken opgenomen aangaande de gewijzigde
oplevering.
p In het schrijven dooiflHHBop 21 mei 2014 wordt verantwoording gedaan over de actuele stand van
zaken. Eveneens wordt er een verklaring gegeven waarom de nationale politie deels niet heeft kunnen
voldoen aan de opleveringsverplichtingen gesteld door de NCTV. Bij dit schrijven worden een aantal
opleverproducten opgeleverd om het uitgegeven deel van de toekenning te verantwoorden7. Tevens
wordt de NCTV geinformeerd over een positieve nationale ontwikkeling. Dit betreft het oprichten van een
Nationaal programma Sensing. Dit programma Sensing heeft haar visie in januari 2014 voor het eerst
gepresenteerd aan het korpsmanagement overleg (KMO) en is door de korpsleiding na enkele
wijzigingen in augustus 2014 vastgesteld. Het landelijk project Bodycams is opgenomen in het
programma Sensing en zal haar activiteiten via het programma in 2015 voortzetten. Om deze reden werd
gevraagd het financiele toegekende bijdrage voor doorontwikkeling bodycams ten gunste te stellen van
het programma Sensing, gelabeld aan de pilot Bodycams.
Om het rest bedrag van de toegekende subsidie aan te wenden werd het programma Sensing onderdeel
project bodycams door de NCTV gevraagd een scope aanpassingsverzoek8 in te dienen. Dit gebeurde op
27 mei 2014.
p Op de indiening is akkoord gegeven middels een schrijven op 16 juni 2014 door
p (plaatsvervangend Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) aan(
Op basis van deze goedkeuring heeft het experiment Bodycams Nijmegen een doorstart kunnen maken.
Om door te kunnen ontwikkelen is er gekozen om een pilot te draaien ten tijde van de Nijmeegse
vierdaagse in juli dit jaar. Voorafgaand, tijdens en na afloop van deze wandelvierdaagse werden er in de
stad Nijmegen vele feesten georganiseerd, de zogenaamde vierdaagse feesten10. Hier werden 250.000
2 Kamerbrief, Min. I Opstelten, 28 268 nr. 330
3 Aanvraag ■■■■■■ 16 november 2011, kenmerk 1011449
4 Toekenning NCVT, kenmerk 2011-2000518834

P

5 Stand van zaken brief.MHB 11 Juli 2012
6 Akkoord wijziging door NCVT, kenmerk 340232, 7 januari 2013

P 7 Brie^HIMi 21 mei 2014.
8Projectplan Bodycams scopeaanpassing.BMBrnei 2014,versie 0.3
P
9Goedkeuring scopeaanpassing,(^HHHIJuni 2014,kenmerk 526057
P 10 Voor meer informatie: http://www.vierdaagsefeesten.nl/vierdaagsefeesten-2014/
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en 300.000 bezoeker per dag verwacht. Om deze feesten in goede banen te leiden werden er ca.250 en
300 politiemedewerkers ingezet. Het was bij uitstek een gelegenheid om hetgeen wat ontwikkeld is
voorafgaand aan de vierdaagse, te testen. Het plan van aanpak Pilot bodycams dd 15 mei 2014 van de
RTR NL is goedgekeurd op 1 juli 2014 door de landelijke projectleider Bodycams, MevrouwMHMB
mondeling, tijdens overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
De eerste test is conform dit plan uitgevoerd tijdens de vierdaagse. Uit deze test zijn verbeterpunten
komen. Deze punten zijn verwoord in het document Tussen-Evaluatie. De Tussen-Evaluatie is in versie
0.3 op 30 September 2014 aangeboden aan mevrouwMM Gekozen is om om deze geTntegreerd in
dit eindrapport op te nemen.
De verbeterpunten zijn vervolgens in augustus dit jaar door het ontwikkelteam onder de loep genomen en
vervolgens getest in de tweede pilot van dit project. Namelijk tijdens de Market Garden11 te Nijmegen van
14 tot 20 September 2014.
Dit einddocument beschrijft die bevindingen, de resultaten en verwoordt in hoofdstuk 10 de
aanbevelingen, die door het regionale toezicht ruimte (RTR NL) na aanleiding van de behaalde resultaten
nodig worden geacht door te ontwikkelen.

Landelijk projectleider bodycams, Programma Sensing.

11 Voor mee informatie; http://omg2014.allunited.nl/index.php?page=lnformatie&menuid=282
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3. Doelstelling pilot Nijmegen
Omdat er veel technische aspecten in dit document worden beschreven is het van belang het groter doel
niet uit het oog te verliezen. Alle technische ontwikkelingen en de daarbij operationele aspecten moeten
leiden tot het beter vroegtijdig onderkennen van veiligheidsrisico's tijdens evenementen en het reguliere
toezicht in de binnensteden. Dit betreft een systeemintegratievraagstuk, inclusief spelregels (governance)
welke uiteindelijk zullen leiden tot harmonisatie, integratie en snelle mobilisatie voor het Korps Nationale
Politie. Het open video management systeem zal eveneens andere sensoren zoals CCTV camera's
koppelen aan de positie van de bodycams en deze geografisch in beeld brengen. Die ontwikkeling is een
van de doelstelling van het nationaal programma Sensing waaronder het project bodycams is
opgenomen.
Deze pilot erop gericht om voor de genoemde punten oplossingen te bieden:
Optimaal ondersteunen van de crisisbesluitvorming door het aanleveren van geobjectiveerde beelden op
basis van een multichanneling. Vaste camera's en live bodycams. Zodanig dat op basis van het
gemeenschappelijke operationele beeld(COP) dat dan gevormd wordt middels vroeg interventie
slagvaardig en doortastend kan worden opgetreden, waardoor incidenten c.q. crisissituaties " in de kiem
gesmoord" kunnen worden.
Een oplossing die niet of nauwelijks bemvloed wordt door intensief gebruik van de openbare telecom
infrastructuur. 3G werkt bij intensief gebruik zeer beperkend op de operationele inzet van camera's die
gebruik maken van 3G verbindingen. Gebruik maken van 4G en/of Wi-Fi moet dit risico beperken terwijl
de beeldkwaliteit gewaarborgd blijft.
Beelddata afkomstig van bodycams gebruikt in de ene regio} waren niet beschikbaar voor andere regio's.
Met deze pilot moet de beelddata offline zowel als online ook voor andere regio's/eenheden ontsloten
kunnen worden. Hierdoor is opschaling en informatiedeling beter gewaarborgd. Tijdelijke tussentijdse
opslag bij een private leverancier is niet meer aan de orde.
Relevante beelddata wordt in de pilot, WPG proof opgeslagen, zodanig dat deze voor alle aangesloten
eenheden ook offline beschikbaar is voor onderzoek
In de pilot worden meerdere producenten van bodycams (alle aan de politie leverende
fabrikanten)uitgenodigd om te participeren. Gelijke kansen voor alle partijen zodat ergeen sprake is van
een mogelijke vendor lock-in. (Deze fabhkanten werken onder NDA)

3.1 Resultaten en tussenresultaten
Een gemtegreerd waamemingsplatform111 waarop plug & play publieke bodycams waarnemingsmodules
merk onafhankelijk kunnen worden omsloten door NP en waarvan de output door middel van COP
technologie geleverd wordt aan plug & play visualisatie modules op basis waarvan een gemtegreerd
omgevingsbeeld op een GIS121 kaartlaag wordt samengesteld.
De pilot moet opleveren:
- beproefd multiprotocolaire aansluit mogelijkheid voor live bodycams.

12 Een geheimhoudingsverklaring of geheimhoudingsovereenkomst (ook wel vaak aangeduid met de Engelse term non-disclosure
agreement) is een contract dat ervoor moet zorgen dat de ene partij de unieke onderdelen van een product of dienst die wordt
toegelicht door een andere partij niet kan gebruiken voor eigen doeleinden en informatie die samenhangt met een product, dienst, of
idee voor zich houdt en, behoudens medewerkers in het bedrijf zelf, geheimhoudt.
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- beproefd betrouwbare ontsluiting van sensoren via een apparaat/beeldscherm wat any Place, any
time, anywhere inzetbaar is op basis van een breedbandige, vertrouwde (VPN)11 internet
aansluiting.
- ontsluiting van sensoren met centrale bediening van de sensoren en decentrale uitkijk
mogelijkheid.
- opschaal mogelijkheid van sensor informatie ook buiten de "lokale eenheid".

De opgeslagen beelddata voor afnemers binnen het politiedomein kan ontsloten worden. Met
ander woorden, dat de opslag en het ontsluiten van de live bodycam data ook offline binnen het
politiedomein ontsloten wordt
Bedrijfsvoering:
Verbeterde bevelvoering en risicobeheersing. Bij besluitvorming rondom evenementen en crisis
situaties wordt het procesmodel Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (kortweg
BOB) gehanteerd. Door deze pilot willen we met name de beeldvorming, de eerste en
beeldbepalende stap voor de rest van het proces, verdergaand professionalises en veel
efficienter maken. Door op en geharmoniseerde wijze, (beeld) informatie, actueel, uniform en
authentiek aan te bieden wordt de kans op "botsende beelden" nadrukkelijk verkleind en daarmee
de kwaliteit van de besluitvorming rond evenementen en crisissituaties nadrukkelijk positief
be'fnvloed.

Organisatie:
Concept set van spelregels. Een set van spelregels aangaande randvoorwaarden en condities
waarop private partijen, fabrikanten van bodycams, kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld de
betreffende leverancier moet niet "bij de politie bekend zijn". Deelnemende partijen dienen een
"non disclosure agreement" te accepteren en te ondertekenen. Kortom een set van afspraken
waardoor de onderlinge concurrentie niet wordt be'fnvloed en waarbij er geen kennis commercieel
ge-exploiteert kan worden die is opgedaan in de pilot
Spelregels welke integratie en snelle mobilisatie van plug&play bodycams in combinatie met
andere waameming- (CCTV), analyse- en COP visualisatiemodules mogelijk maken. te
b i j v o o r b e e l d i n t e g r a t i e v a n b o d y c a m s i n g e b r u i k b i j ■■■ ^ ■■■■■ ^ ■■ I H ^ H I
^ ^■H H | ^ H H H H | | ^ B B H I H H B ^ o g e / ( / / c t o t i n t e g r a t i e v a n b o d y c a m s i n g e b r u i k
bij gemeente toezichthouders?

dit waar mogelijk te
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ondersteunen door politie medewer/cers.MIIHHHHHiop een evenementen terrein zelf,
met live bodycams naar de betreffende locatie te sturen, en daarna passende maatregelen te
(laten) treffen
Programma van eisen. Er is een PVE van aan te sluiten vaste camera's. Een PVE van aan te
sluiten bodycam camera's is onlangs opgeleverd. Deze moet nog worden vastgesteld en wordt
gehanteerd tijdens deze pilot. Mogelijk dat uitkomsten uit deze pilot een herziening nodig hebben
op het opgeleverde PVE voor 4G bodycams
Governance. Cameratoezicht tijdens evenementen is een primaire verantwoordelijkheid van de
organiserende gemeente. De gemeenten organiseren cameratoezicht primair vanuit hun
eigenstandige verantwoordelijkheid voor het crowd management tijdens het evenement. De
"kleur" van de beelden tijdens een evenement of crisis, kan echter heel snel veranderen. Crowd
management kan razendsnel overgaan in "crowdcontrol" en dat kan weer direct doorschieten naar
"opsporing '. Alleen een concept zoals we tijdens de pilot willen realiseren maakt het mogelijk
zowel de gemeente in haar waarde te laten, als de politie en OM optimaal gebruik te laten maken
van de sensor informatie. Alleen bij een goede voorbereiding en afstemming van
(technische)maatregelen vooraf, kan tijdens een evenement of crisis dit gerealiseerd worden.
Aangezien de politie "volgend" is bij de handhaving van de openbare orde, en de gemeente
bepalend, is het de policy van deze pilot om versterkend te willen werken aan de gemeentelijke
preventive maatregelen, zodanig dat daardoor de heterdaadkracht ven de repressieve
verantwoordelijkheid van het OM en de politie worden bevorderd. Elkaar versterken door samen
te werken. Governance op de pilot: initiatief/regie/projectleiding volledig bij de politie. Uitvoehng
zowel bij de politie als bij private partijen.

3.2 Scope van het project
Tot de scope van het project behoren conform plan van aanpak pilot Bodycams:
3.2.1Voorwaardelijke voorzieningen:
• Realisatie bodycam interface!
• Realisatie integratie in technisch platform;
• Inrichting COP centrale server omgeving;
• Licenties COP Modules.
Deze onderdelen worden in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt qua aanpak en resultaat.
3.2.2 Kern activiteit:
• Veldtesten Bodycams tijdens 4-daagse Nijmegen en Operation Market Garden.
Deze Veldtesten worden beschreven in hoofdstuk 5 en 6.
3.2.3 Documenten
• Uitwerking inzet concepten bodycams en governance;
• Opstellen Business case en of evaluatie;
Deze documenten zijn als bijlage toegevoegd bij dit eindrapport.
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4. Realisatie voorzieningen
4.1 Realisatie bodycam interface (maximaal 3-stuks fabrikanten)
4.1.1 Aanpak

p
T

Op basis van het document Programma van Eisen t.b.v. Bodycams, auteur|
datum 10 mei 2012 zijn er^pabrikanten aangeschreven:

Ivan

! niet te kunnen
Tijdens de voorbereiding van de pilot bleek de fabrikant van I
voldoen aan de eis van de 4G streaming video ten opzichte van de fabrikanten

Met de drie fabrikanten, ondanks dat de fabrikant |H1 op dat moment niet aan de eis kon
voldoen, is onderzoek gestart vanuit een open innovatie en gezamenlijk overleg om tot een
uniform SDK document te komen op de uitgangspunten: het weergeven van realtimestreaming
video, weergeven van de GPS locatie en de opslag van de streaming video. Aanvullende
functionaliteiten als audio, noodknop en/of etc. zijn hierbij buiten de scope van het Plan van
Aanpak pilot Bodycams gehouden;

T

Hierop hebben er drie fabrikanten positief op gereageerd om deel te nemen aan het Plan van
Aanpak pilot Bodycams. Met de drie fabrikanten: MHHIHHHHBis voorafgaand aan
de verstrekking van het Plan van Aanpak pilot Bodycams per fabrikant een NDA getekend;
De technisch projectleider MHHB1 heeft zich biJ de landelijke projectleider MHBi
aangemeld voor een update van zijn politie screening.

P
4.1.2

Resultaat:
Bodycam interface is ontwikkeld, technisch gerealiseerd en opgeleverd.
SDK document is vanuit een open innovatie opgesteld, vastgesteld in het project team en
opgeleverd.

4.2 Realisatie integratie in technisch platform
4.2.2

Aanpak
Met de drie fabrikanten is in gezamenlijk overleg vanuit een open innovatie op basis van de
gerealiseerde 4G bodycam interface onderzocht of de mogelijkheid om de applicatie software van
de fabrikanten bodycams die per fabrikant verschillend als extra schakel te vervangen om deze
rechtstreeks te integreren in een video management systeem. Nader onderzoek heeft echter
uitgewezen dat de applicatie software van de fabrikanten naast de opslag over meer
functionaliteiten beschikken welke noodzakelijk zijn voor de communicatie tussen het device
bodycam en de applicatie server voor kunnen ontvangen van de realtime video, (

Op basis van de uitkomst van het onderzoek om de applicatie server te vervangen is verder
onderzoek in welk video management systeem de opslag te integreren en onder welke conditie
Native of ONVIF.
Na verkenning van de verschillende Video Management System die binnen Nederland worden
toegepast zijn de volgende fabrikanten naar voren gekomen: ^^^■^■■■■■■^ In
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overleg met de drie fabrikanten is besloten om te kiezen voor het video management systeem
fl^^m vanuit het open karakter die de fabrikant na streeft. Dit VMS is in meerdere camera
toezicht ruimtes operationeel die een integratie is op basis van de open standaard van ONVIF te
realiseren.
4.2.2Resultaat:
De fabrikant m^B heeft de integratie op basis van ONVIF binnen het video management
systeem technisch gerealiseerd en opgeleverd.

T
T

De fabrikanten ■■■^■■■■^B hebben het proces van integratie met elkaar nog in
behandeling en is derhalve nog niet gerealiseerd.
De fabrikant ■■§ wacht nog eerst op de nieuwe ontwikkelingen omtrent de i
streaming device.

i met 4G

4.3 Inrichten COP centrale server omgeving

T
T

R

4.3.1Aanpak:
Met de RTR netwerkbeheerder is de architectuur onderzocht van hetfHBnetwerk om aan te
sluiten op de COP centrale server omgeving, die is gesitueerd in het data center vanm^Bte
(■^■B en is ingericht met het onderliggende beveiligde glasvezel netwerk om de
verschillende locaties te koppelen:
Ontwikkeling
Test
Acceptatie
Productie
Op de bovenstaande locaties zijn aanvullende hardware matige beveiligingsmaatregelen
aangebracht en een separateBBBnetwerk ingericht om de operationele processen van de RTR
niet te kunnen beinvloeden tijdens de ontwikkeling en veldtesten.
Voor het inrichten van de centrale locatie voor de 4G bodycam applicatie servers van de
fabrikanten en centrale opslag IHB^BBB voor de realtimestreaming video van de 4G
bodycams is gekozen voor het ■■■■■■■■■i van de politie eenheid regio OostNederland, ■■^■■■■■B te ■■■■ om de opslag van realtimestreaming video te
kunnen voldoen aan de eisen van WPG art. 3.
4.3.2 Resultaat:

T

B^Bnetwerk is ingericht, operationeel en opgeleverd.

T

4G Bodycam applicatie server(s) en centrale opslag (
opgeleverd.

|zijn ingericht, operationeel en

4.4 Licenties COP modules
4.4.1 Aanpak:
T
T

Met de ICT netwerkbeheerder van de RTR,MHBHB zijn de verschillende locaties
ingericht met een desktop welke zijn voorzien van de licentie COP modules waaronder de
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■■■■■■■■■■■■■■■ I H H H H H H B
en
de
Gelderland-Zuid.
( ■■■■■■■■■ ^
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4.4.2 Resultaat:
Ingericht, getest en operationeel.

4.5 Conclusie voorwaardelijke voorzieningen
Uit bovenstaande blijkt dat de technische en organisatorische voorzieningen t.b.v. de veldtesten
met 4G bodycams concreet zijn opgeleverd waarmee de veld test(en) zelf zou kunnen beginnen.
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5. Veldtest 4-daagse van Nijmegen
5.1 Beoogde doelstellingen
Ten aanzien van de Techniek:
- Testen of de drie, binnen de politie organisatie meest gebruikte 4G bodycam fabrikanten,
daadwerkelijk technisch kunnen koppelen met het door de Regionale Toezicht Ruimte, kortweg
RTR-NL, gebruikte video management systemen en gebruikers platform (fabrikant);
- Aantonen dat het door de RTR-NL gebruikte gebruikers platform ter ontsluiting van
camerabeelden, daadwerkelijk fabrikant onafhankelijk 4G bodycam beelden kan ontsluiten
(gebruiker);
- Aantonen dat 4Gbodycam beelden, ongeacht de plaats van inzet, via het door de RTR-NL
ingezette gebruikers platform, op willekeurige plaatsen, mits op die locatie internet beschikbaar is,
ontsloten kan worden.
Ten aanzien van Operatien:
- Het opleveren van een document waarin de operationele randvoorwaarden en condities staan
beschreven waaronder 4G bodycams in de operationele politie praktijk kunnen worden ingezet;
- Het opleveren van een document met betrekking tot de beeldregistratie en het beheer van de
beeldregistratie.

5.2 Datum, toepassing en duur
Datum:
- De veldtest is op woensdag 16 juli 2014 uitgevoerd in de RTR te Nijmegen.
Toepassing:
- Drie 4G bodycams van de fabrikant|HBziJn ingezet tijdens het SGBO 4-daagse feesten van
Nijmegen.
Duur:
- De veldtest is gestart om 09:00u en beeindigd om 17:00u.
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5.3 Behaalde doelstellingen
Ten aanzien van de Techniek:
- De scope van het Plan van Aanpak pilot Bodycam's, zie paraaf 2.3.1 t/m 2.3.4 zijn behaald.

Ten aanzien van Operatien:

- Het beheer van de beelden is ondergebracht als taak en verantwoordelijkheid bij de|

T
T

^■■■■■■■■■■■■■■■■■B D e b e e l d e n , o p g e n o m e n d o o r e n u i t g e z o n d e n
met een 4G Bodycam worden vastgelegd op een VideoServer, geinstalleerd in hetSHUHHI
MHH^HHH^H|jH^g|^ggggggggggBHiHHHBvan
de
Nederland van het Korps Nationale Politie. Opgenomen beelden worden maximaal 28 dagen.
Hierbij is aangesloten op de bewaartermijn van artikel 151C Gemeentewet (cameratoezicht in het
kader van openbare orde en veiligheid). Indien camerabeelden voor uitoefening van b.v. de
opsporingstaak van de politie worden opgevraagd voor gebruik binnen het politie
Opsporingsproces gereserveerd kunnen deze ook aanzienlijk langer worden bewaard binnen het
politiedomein. (politiewet Artikel 3 )13
Het opvragen van de beelden geschiedt met behulp van een via intranet beschikbaar gemaakt
elektronisch formulier. In dit formulier moeten de naam, rang, contactgegevens, motivatie van het
opvragen van het beeldmateriaal en een BVH nummer vermeld staan. Tevens is het akkoord van
een leidinggevende noodzakelijk. Daarna kan het formulier per e-mail verzonden worden aan de
postbus van de RTR. Na ontvangst worden de relevante beelden vastgelegd op een
gegevensdrager en overgedragen aan degene die de beelden heeft opgevraagd. Na ontvangst
moet het uitgeprinte opvraagformulier door de aanvrager aan de RTR geretourneerd worden per
interne postNa 28 dagen worden de beelden gewist.
Als extra is een protocol, politie-regisseur opgesteld met betrekking tot het "op afstand"
inschakelen van een 4Gbodycam, zonder tussenkomst van "drager" van de 4G bodycam.
Bijkomstigheid is dat dit protocol ook door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in behandeling is
om intern af geprocedeerd te worden. Kern van dit protocol is dat in principe een 4Gbodycam
alleen aangezet wordt door de persoon die de 4G bodycam met zicht voert. Een 4Gbodycam kan,
technisch gezien, alleen geactiveerd worden door de regisseur politie werkzaam binnen de RTR.
Het is de OvD tijdens een inzet onder normale omstandigheden, of de OC tijdens een inzet onder
SGBO omstandigheden, die de politieregisseur binnen de RTR opdracht kan geven de
4Gbodycam op afstand te activeren. De betrokken "drager" van de 4G bodycam wordt hierover
achteraf geinformeerd.

5.4 Niet behaalde doelstellingen
Ten aanzien van de Techniek:
- Vanwege de vertraging in de totstandkoming van het Plan van Aanpak pilot Bodycam s was het
niet mogelijk in de resterende tijdsbestek om na de realisatie van het ontwikkelen van een
interface voor het gebruik van 4G bodycam's om de twee fabrikanten voor de veldtest 4-daagse
van Nijmegen te integreren. Hiervoor is in overleg met de fabrikanten en de RTR besloten om de
fabrikant ■■■■ te integreren en ■■■ na de veldtest van 4-daagse van Nijmegen te
integreren op basis van eventuele aanvullende bevindingen welke hierop invloed hebben.

13 Hier verwijst het landelijke project naar het document Juridisch kader. Januari 2015. Gemeente wet artikel 151 .c wordt daarin niet
meer gehanteerd als het gaat om het inzetten van een bodycam, een op het lichaam gedragen camera
14 Conform artikel 27 WOR, lid k en I heeft de OR instemmingsrecht bij de inzet van bodycams.
Het gaat hierbij er om de "regeling omtrent het verwerken alsmede bescherming van persoonsgegevens medewerkers" en "regeling
inzake voorzieningen gericht voor waarneming van of controle op gedrag of prestaties van medewerkers"
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Ten aanzien van de Operatien:
- (■g H H H H H H H H H ^ I ^ H I I l ^ H I H I H B i s v a n w e g e h e t k o r t e t i j d s b e s t e k d o o r
vertraging aan de voorkant van het project niet gerealiseerd in deze veldtest doordat de
afstemming met de verantwoordelijke te kort dag was.

5.5 Overige bevindingen
Onderstaande overige bevindingen vallen buiten de scope van de veldtest en het Plan van
Aanpak pilot Bodycam's en dienen meegenomen te worden voor nader onderzoek.
Ten aanzien van de Techniek:
V

V

V
Ten aanzien van de Operatien

- In de module GIS worden de GPS locaties van de bodycam real-time weergegeven.
Toekomstige functionaliteit opzoeken van bodycam devices in de GIS kaart is wenselijk. De
bestaande functie in de module CRM [sent position] functioneert alleen bij vaste GPS
coardinaten. Dynamische GPS moet nog verder worden onderzocht om hierop te zoeken.

5.6 Gebruikers ervaringen
Onderstaande gebruikers ervaringen vallen buiten de scope van de veldtest en het Plan van
Aanpak pilot Bodycam's en worden aanbevolen voor nader onderzoek.

T
T
T

Ten aanzien van de Techniek:
- Opslag van de videobeelden van de drie stuks bodycams is alleen wanneer deze door de
collega op straat wordt ingeschakeld. De videobeelden van de bodycams worden via het 4G
netwerk van KPN rechtstreeks gestreamd naar de applicatie server en de opslag server welke in
het politiedomein conform WPG art. 3 zijn gesitueerd. De opgeslagen videobeelden van de inzet
van de bodycams in de afgelopen dagen zijn beoordeeld. Kwaliteit van de videobeelden zijn goed
echter kan beter. Instellingen binnen de i^^B module moet bij de volgende veldtest beter
worden ingesteld. Voorde opslag van de videobeelden is gekozen voor het onderliggende video
managementsysteemBHBiwelke is geinstalleerd op de opslag servers binnen het politie
domein.
,
.
L
,
...
.
.MHM^Hmgmj^^worden de bodycam devices gepresenteerd middels
een icoon. Indien de bodycam device uit staat verdwijnt het icoon van de kaart.\

T
Ten aanzien van de Operatien:
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- Na einde dienst van de collega's worden de bodycam devices teruggebracht naar het bureau
waar handmatig handelingen zijn vereist om de lokale opslag van de bodycam veilig te stellen op
een separate server. Wellicht in de volgende veldtest onderzoeken of dit binnen een beveiligde
omgeving op basis vanflm^Bautomatisch kan worden geupload naar de centrale server.
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6. Verbeterpunten
De hierboven genoemde punten zijn enkel verbeterpunten welke in de eerste veldtest zijn
gevonden en deze zijn doorgevoerd voor de tweede veldtest. Hier worden de verbeterpunten
nader uitgewerkt in actiepunten binnen de scope en aandachtspunten voor verder onderzoek
(buiten scope).

6.1 Vaststellen en vertalen in actiepunten
De punten in deze paragraaf genoemd zijn meegenomen in de volgende veldtest Operation
Market Garden
6 . 1 . 1 Te c h n i e k
Realisatie integratie in technisch platform fabrikant bodycam Infodraw;
Impact analyse inzet Bodycams uitwerken voor de benodigde capaciteit van het generieke
koppelvlak en opslag op basis van 28-60-90 dagen;
Synchronisatie 'polling' time devices en device ID;

T
T

Eisen aan de bodycam welke dienen te voldoen aan de|

|door de politie.

6.1.2 Operatie
Naast realtime beelden, afkomstig van 4G bodycams gedragen door voet- en fiets surveillanten,
ook 4G bodycam beelden van motorsurveillanten kunnen tonen op de aangesloten locaties in het
kader van het SGBO Operatie Market Garden;
De 4G bodycam beelden vanuit het publiek-private RTR-NL netwerk door de RTR-NL politie
regisseur kunnen doorsturen naar (SGBO) locatie buiten de betrokken eenheid (i.v.m. mogelijke
opschaling);
Het WPG proof vastleggen, beheren en ontsluiten van de betreffende (video)data.

6.2 Geconstateerde puntenbuiten scope
Onderstaande punten vallen buiten de scope van de veldtest en het Plan van Aanpak pilot
Bodycams en dienen meegenomen te worden voor nader onderzoek.
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7. Veldtest Operation Market Garden
7.1 Inleiding
Operation Market Garden (OMG) stond dit jaar in het teken van de 70e verjaardag. Zaterdag 20
September 2014 trok de colonne historische legervoertuigen opnieuw door Brabant. Tijden deze
tocht draaide er een SGBO. Het verzoek van de commandant maakte dat de test met bodycams
dit keer uitgevoerd werd door een motoragent. Deze motoragent is als extra ingezet en eventuele
uitval van camera's o.i.d. hebben zo geen invloed gehad op de operatie OMG zelf.

7.2 Beoogde doelstellingen OMG
7.2.1 Techniek
De tweede veldtest Operation Market Garden (OMG) heeft binnen de scope van techniek als doel
om de bevindingen van de eerste veldtest 4-Daagse van Nijmegen en vanuit een andere
omgeving, namelijk de toepassing van een 4G bodycam gedragen door een motor agent, te
beoordelen en wellicht andere inzicht te geven in de bevindingen van deze twee veldtest OMG.
^■H I H H H H H H H H I I H I I i H H ^ H ^ ^ ^ H H I I I I I I ^ ^ H i i l ^ ^ B H B D a a r t o e
de veldtest een motoragent welke ter ondersteuning werd ingezet, voorzien van twee 4G
j bodycams met streaming device van de fabrikanten■■■■■■■■ De camera's van de 4G
bodycamszijn middels een clips op de kleding van de motoragent bevestigd.
De aanpassingen van de verbeterpunten uit de eerste veldtest, zie onderstaand overzicht, zijn
geevalueerd tijdens de veldtest OMG.
- Impact analyse inzet 4G bodycams uitwerken voor de benodigde capaciteit van het generieke
koppelvlak en opslag op basis van 28-60-90 dagen;

T - Eisen aan de 4G bodycam welke dienen te voldoen aan de|

7.2.2 Operatie
De tweede veldtest Operation Market Garden (OMG) heeft binnen de scope van Operatien:

T
T

Een collega zal op een motor het evenement Market Garden begeleiden van Veghel naar
Nijmegen;
Deze collega draagt opvallende politiekleding;
Deze collega is volledig vrijgemaakt voor de test. Hij assisteert bij de begeleiding van de stoet
maar wordt verder niet ingezet voor andere werkzaamheden;
Alleen in uitzonderlijke situaties kan het Hoofd Mobiliteit (HMOB) van het SGBO inzet vragen van
deze collega;
De collega zal zowel rijdend als stilstaand operationeel zijn;
Bij aanvang is er dynamische begeleiding van Veghel naar Nijmegen;
Bij aankomst in Nijmegen zal de 4G bodycam drager enige tijd zich statisch ophouden;
In de RTR zal een regisseur aanwezig zijn;
Vanuit de regie in de RTR in Nijmegen worden de beelden verstuurd naar o.a. de SGBO-ruimte in
^HBVanuit die ruimte stuurt het HMOB de operatie Market Garden aan;
Het SGBO inSHBis operationeel op zaterdag 20 September vanaf 09.00 uur;
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T
T

T
T

De regisseur zal de beelden ook doorsturen naar de GMK in

ien naar de

I worden
Indien de GMK hiertoe beschikbaar is, zullen de beelden ook naar het RTIC ir
g e s t u u r d fl H i
De regisseur zal de monitoring doen van de twee 4G bodycams van de twee merken die worden
getest;
De regisseur zal tevens de monitoring doen van de andere>B4G bodycams die worden ingezet
en operationeel zijn;
De regisseur zal werken varflHBen ook vanuit dit platform worden de beelden bekeken en
verstuurd.

7.3 Datum, toepassing en duur
De veldtest heeft plaatsgevonden op zaterdag 20 September 2014 uitgevoerd in de RTR te
Nijmegen. De 4G bodycams van de fabrikanten ■^■■■■■■■B zijn beide op het
veiligheidsvest van de motoragent geplaatst tijdens het SGBO van Operation Market Garden.
De test heeft geduurd van 9.00 uur tot 17.00 uur.

7.4 Behaalde doelstellingen
7.4.1Techniek
Onderstaand de bevindingen van de veldtest Operation Market Garden.

7.4.20pslag, Beeld- en GPS weergave:
|De opslag van de 4G beelden worden op de
(welke is gesitueerd binnen het politie domein om te voldaan aan de Wet Politie
Gegevens artikel 3.
^■■■■■is buiten beschouwing gelaten vanwege het nog niet kunnen leveren van een 4G
streaming device voor de bodycam;

V

server is binnen het politie domein gesitueerd om te voldoen
aan de WPG art. 3.

|zijn overeengekomen om hier in meer functionaliteiten in onder te brengen
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7.4.3 Werking 4 G bodycams
Tijdens de veldtest Operation Market Garden zijn de twee 4G bodycams van de verschillende
fabrikanten ■■■■^■■B gemonteerd op de kleding van de motoragent. i

V

V

Het delen van de 4G video met andere veiligheidspartners:
De beelden van de 4G bodycams vanf

V

V

GPS posities van de 4G bodycams:
Tijdens de test zijn ook de GPS posities van de twee verschillende fabrikanten van 4G bodycams
gevalideerd. De nauwkeurigheid van de GPS positie van de motoragent was bij beide 4G
bodycams goed.
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T
T

7.4.4 Operatie
De door de motorsurveillant aangeleverde 4G bodycam beelden kwamen ook bij hoge snelheid,
goed binnen bij de RTR-NL toezicht ruimte te Nijmegen;
Doordat alle aangeleverde camerabeelden, vast zowel als mobiel, publiek zowel als privaat, via
het publiek-private RTR-NL glasvezel netwerk werden ontsloten en binnen een IHHH^B
konden worden gepresenteerd, was de RTR-NL in staat om alle relevante (beeld)informatie, live
naar de aangesloten clients (externe partners binnen de Veiligheidsregio naar de GMK te
en de

Omdat alle (beeld)sensoren ontsloten werden binnen het publiek-private RTR-NL netwerk, was
de RTR-NL regisseur ook in staat om de live beelden terstond te onderbreken om direct terug te
kijken. Hierdoor kon een actuele gebeurtenis ook direct gereconstrueerd worden en geforward
naar de aangesloten clients;
- Doordat alle aangesloten clients de actuele beeld informatie allemaal binnen dezelfde tijdspanne
konden ontvangen ontstond er ook een eenduidig, actueel operationeel beeld van de situatie ter
plaatse;
- De via het ■■ netwerk geforwarde, online beeldinformatie, kwam soms met enige vertraging
T binnen bij de ontvangende client. Door deze vertraging is operationele sturing gebaseerd op
beeldinformatie verstuurd via het huidigefiB lastig. Immers een operationele inzet vereist soms
T
direct actie. Actie waarin "elke seconde telt";
- Binnen de pilot is de online beeldinformatie afkomstig van de 4G bodycams opgeslagen en
beheerd in een door de RTR-NL gecontroleerde WPG proof omgeving;
- Tijdens de pilot zijn ook de door de Brandweer Gelderland-Zuid gebruikte live bodycams ontsloten
binnen de RTR-NL omgeving. Zodoende kunnen nu zowel politie als brandweer 4G bodycams
worden ontsloten en geforward vanuit de netcentrische RTR-NL infrastructuur, naar alle
aangesloten clients. Hierdoor kan ook in een Multidisciplinair grootschalig optreden een
multidisciplinair eenduidig, uniform en actueel operationeel beeld van de situatie ter plaatse
gepresenteerd worden vanuit de RTR-NL.

7.5 Niet behaalde doelstellingen
Alle doelstellingen zijn behaald zowel op technisch als operationele doelstellingen.

7.6 Gebruikers ervaring
HetflHHHI^HiHHHBvan de Nationale Politie laat een hinderlijke vertraging zien
bij het doorzetten van de real-time 4G bodycam beelden. Dit punt is vooral hinderlijk omdat met
name de gebruikers beslissingen willen nemen op basis van een real-time beeld. Zij geven aan
dat een vertraging van enkele minuten niet acceptabel is. Het combineren van beelden is alleen
dan waardevol wanneer de beelden near real-time kunnen worden getransporteerd.
Gebruikers zijn tevreden over de gebruikte apparatuur. Zowel ten aanzien van de
bedienbaarheid, als de wijze waarop deze gedragen moest worden. Het enige verbeteradvies
was gericht op de integratie van de apparatuur met de nieuwe operationele uniformkleding. Kort
na de proef is, in overleg met de landelijk projectleider uniformkleding, een testexemplaar
vervaardigd, dat momenteel in de praktijk getest wordt; bevindingen zullen worden gedeeld met
het landelijke project bodycams.
- In overleg met de gebruikers, de SGBO leiding, GMK en de lokale medezeggenschap, is een
protocol16 voor de politie regisseur van de RTR-NL opgesteld, voor het remote activeren van de
4G
bodycam. Deze instructie gaat zo ook door de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid
16 Het protocol behoeft nog afstemming en wordt t.z.t. opgenomen in het deelprotocol crowd controle Oost
Nederland en zal als intern document worden gehanteerd.
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overgenomen worden. Zie bijlage 6.
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8. Verbeterpunten
8.1 Verbeterpunten voor volgende pilots
8.1.1 Ten aanzien van de techniek

T
T

De camera van ■■■pn wellicht later ook ^■p/erdienen een nieuwe kans om op deze
markt te komen en kunnen wellicht bij een volgende pilot betrokken worden.
8.1.2 Ten aanzien van de operatie
Aansluiten, beheren en ontsluiten van brandweer 4G bodycams in de RTR-NL omgeving ten
behoeve van een verder ontwikkeling van een gedeeld operationeel beeld.
Er dient een visie te worden ontwikkeld ten behoeve van dat gedeelde operationele beeld en de
rol van bodycams daarin.
De evaluatie van de voor en nadelen van de toepassing van bodycams vraagt om een ander type
onderzoek dat over meerdere pilots heen loopt zodat een gedegen beeld ontstaat over de
uitdagingen en valkuilen van de bodycam toepassing.
8.1.3 Ten aanzien van de onderzoeksagenda voor bodycams
Zoals in deze pilot ook is gebleken zijn er vele vraagstukken random de toepassing van
bodycams. In deze pilot zijn vele technisch- operationele vraagstukken getackeld maar nog vele
vragen blijven onbeantwoord. Om volgende pilots te ontwikkelen is een volwassen referentie
kader nodig zodat per pilot steeds meer vraagstukken worden aangepakt. De brede
mogelijkheden om bedrijfsdoelstellingen aan de toepassing van bodycams te verbinden vereist
een serie onderzoeken waar de bedrijfsdoelstellingen bediend worden terwijl de randvoorwaarden
op juridisch, professioneel, politiek en financieel terrein goed onderzocht worden.
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9. Eindbevinding
9.1 De toegevoegde waarde van bodycams in de operatie
De veldtesten in deze pilot heeft laten zien dat het waarnemen tijdens evenementen zich goed
laat regisseren en dat de techniek ruime mogelijkheden biedt om juist op de hot spots direct
overzicht te krijgen ter ondersteuning in het proces van de Beeldvorming. Juist de combinatie van
bodycams en het combineren van andere camera's met andere bronnen van informatie in een
Common Operational Picture maakt dat (de dreiging van) incidenten sneller geidentificeerd
worden ter ondersteuning in het proces van Oordeelsvorming. De SGBO leiding in (■■§
geeft aan dat zij diverse keren juist met de bodycam beelden ook sneller kon besluiten in het
proces van de Besluitvorming dankzij de waardevolle aanvulling op het beeld van de
werkelijkheid.
Zij geeft voorts aan dat het rimpelloze verloop van de evenementen te danken is aan vele
factoren maar zeker ook aan de inzet van bodycam. Wat men extra waardeerde is de
mogelijkheid om (bodycam) beelden van andere professionele organisaties te betrekken bij de
beeldvorming random een situatie.
Men hecht grote waarde aan het vermogen om op het niveau van informatie snel multidisciplinair
te kunnen samenwerken. Het real-time karakter van de bodycam bijdrage van diverse instellingen
is een groot goed zeker bij evenementen waar het tijd kritisch karakter een grotere rol speelt
zoals bij crisissituaties.
De betrokken politieambtenaren gaven aan dat zij aanzienlijk scherper waarnemen omdat hun
waarneming gedeeld kon worden middels de bodycam. Ofschoon directe conflict situaties zich
amper hebben voorgedaan hebben de collega's de overtuiging dat hun zelfvertrouwen waarmee
zij in zo'n situatie zouden treden aanmerkelijk grater zou zijn en dat zij meer in staat zouden zijn
om overzicht te houden en de juiste beslissingen zouden kunnen nemen.
De indrukken vanuit de operatie zijn derhalve ronduit positief, vooral wanneer de techniek
vlekkeloos werkt. Het zijn weliswaar impressies maar zij indiceren wel dat het de moeite waard is
om de orientatie op de bodycam als surveillance- en opsporingsinstrument verder gedegen voort
te zetten.

9.2 De toegevoegde waarde van deze pilot
Dat de inzet van bodycams bij evenementen voor met name de politie een waardevolle
operationele bijdrage leveren was al evident en is bij deze pilot opnieuw bevestigd. Een zeer
belangrijke waarde toevoeging echter bij deze pilot is geweest de bijzondere zorg voor de
technische aspecten.
Achter een vlekkeloze tijd- kritische performance van de techniek gaan veel inspanningen schuil.
De RTR heeft ervaring met het combineren van beeldinformatie afkomstige van verschillende
partijen, verschillende standaarden voor video management, verschillende merken van camera's.
Voor deze pilot is deze ervaring ingebracht via een zogenaamd MIB platform. Juist dankzij
deze technologie konden beelden van allerlei soort ontvangen worden en ook ter beschikking
worden gesteld in allerlei combinaties aan verschillende adressen tot en met de MB van de
officier van dienst of andere personen met noodzakelijke beslissingsbevoegdheden.
De verwaarloosbare tijd verschillen leidden tot een uitstekende ondersteuning van de
noodzakelijke communicatie tussen de verschillende samenwerkende organisatie (publieke en
private).
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i Het algemene bezwaar van een Vendor Lock-in wordt hierdoor voorkomen op het
niveau van bodycams of andere sensoren. Het is tijdens de pilot duidelijk geworden dat dit
technisch hart van de samenwerking uitstekend kan werken en ook binnen een reele
businesscase kan worden toegepast.
Ofschoon deze pilot vooral de toepassing van bodycams betrof, kan dankzij de pilot gesteld
worden dat ook andere bronnen die bijdragen aan een Common Operational Picture, eenvoudig
ontsloten kunnen worden en worden toegevoegd aan een integraal beeld.
Een laatste verworvenheid van de pilot is toch ook wel de waarde van de RTR. Vanwege het
open karakter van de technologie, in combinatie met de toegang tot politie omgevingen, middels
een politie beeldregie, is een open omgeving ontstaan waarin beelden kunnen worden
uitgewisseld terwijl dat binnen de huidige politie ICT omgeving intern niet ad hoc mogelijk is.
Daarmee vormt de RTR omgeving een potentieel voorportaal voor sensing activiteiten waar
verschillende organisaties, waaronder de politie, daadwerkelijk kunnen samenwerken met
gedeelde informatie. Ook de bodycams in de pilot Nijmegen toegepast bevestigen dit beeld.
In de zeer nabije toekomst van de politie ICT omgeving zullen beelden van bodycams goed
verwerkt kunnen worden, maar ook gedeeld met andere partijen. Op grand van de ervaring in
deze pilot zal de RTR vanuit de nieuwe infrastructuur van de politie ook beelden kunnen
ontvangen.
Nader onderzocht moet worden of de MM omgeving ook wenselijk is binnen het politie
domein. Met de RTR business case kan een dergelijk onderzoek eenvoudig worden opgezet.
Met de huidige gegevens kan nog geen een politie businesscase worden opgezet. Deze volgt in
de loop van dit jaar ten behoeve van de verdere ontwikkeling van toepassing van de business
case.

17

Zie hiervoor bijlage 2
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lo.Aanbevelingen

Aanbevelingen in dit document worden gedaan door de opdrachtnemer van deze pilot; het RTR NL

10.1 Verder onderzoek
De inzet van bodycams is een ontwikkeling die bij de politie plaatsvindt maar ook bij potentiele
partners random incidenten en evenementen. Met name geldt hier de toepassing door de
brandweer en wellicht later ook private partijen.

lO.i.iCo-creatie van operationele beelden: Een blik vooruit!
flHB gaat ervan uit dat data, gecreeerd door sensoren via netwerken, snel op relevantie wordt
geselecteerd of gebruikt wordt om relevantie te creeren. Daarmee wordt een relevant, informatief
beeld van de werkelijkheid opgebouwd. De algemene interpretatie van de demonstratie is dan
ook om te laten zien dat binnen de politie het vermogen kan worden ontwikkeld om in co-creatie
met derden een relevant operationeel beeld op te bouwen dat effectief en efficient bijdraagt aan
de uitvoering van politietaken.
■■lis een service, die het mogelijk maakt, dynamische en statische bronnen van data en
informatie realtime te verzamelen en met elkaar te verbinden tot een zogenaamde operational
picture (OP).

Vervolgens wordt deze COP, die gedeeld kan worden met andere publieke organisaties maar ook
met private ketenpartners, die daarmee hun eigen acties kunnen inzetten en waar nodig en
mogelijk hun informatie kunnen toevoegen aan het COP. De politie is slechts in beperkte mate
vrij om informatie te delen en creeert met haar eigen unieke toevoegingen en binnen haar eigen,
beveiligde ICT omgeving, een zogenaamde Police Operational Picture (POP).

T

Vanuit het POP worden verschillende processen binnen de politie bediend, zoals intake,
noodhulp, opsporing en intelligence en omgekeerd vullen deze processen de POP. Het kader
voor MHB is dus het real-time verzamelen en gemtegreerd, gevisualiseerd ontsluiten van
sensor informatie in relatie tot relevante omstandigheden. Positie in de veranderende horizontale
(netwerk) samenleving is niet meer zo belangrijk dan in de (oude) verticale omgeving. Positie
gaat plaats maken voor expertise, die wordt ingezet vanuit het programma in netwerken. Een
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vernieuwde horizontale relatie met de omgeving van de politie zal een gedeeld perspectief voor
de samenleving en dus ook politie laten zien.
flHB biedt de verschillende politieonderdelen en ketenpartners in die samenleving, die
bijdragen aan een actuele, dus real-time operational picture een samenhangende ontwikkeling
aan teneinde de response tijden en slagkracht van de politie aanzienlijk te verkorten en daarmee
de maatschappelijke schade te beperken en de heterdaadkracht te vergroten.
Het samenspel tussen een COP en POP anno 2020?
Het toekomstig resultaat van flH| is dus het beschikbaar maken van een politie operational
picture: Het ontwikkelde vermogen van de politie om, op basis van sensor informatie, in
samenwerking met ketenpartners en relevante informatie uit de omstandigheden te komen tot
een gedeeld operationeel beeld van een werkelijk incident of patroon dat relevant is voor de
politie en waarin zij haar eigen gesloten bronnen aan kan relateren. Dit beeld wordt voortdurend
(deels automatisch) aangepast aan de actualiteit.
Die POP is dus de basis voor iedere politie geleding. Op maat gemaakt voor de individuele agent
op straat die surveilleert tot en met het Nationale SGBO. Het resultaat moet dus voldoen aan
hoge eisen van directheid (real-time), deugdelijk ondersteunend materiaal voor de opsporing en
intelligence, schaal (van klein en individueel naar groot en multidisciplinair).
Een regisseur kan bepalen welke bronnen ontsloten worden voor welke doelgroep.
Zo kan een regisseur bepalen welke informatie direct naar een website kan die voor publiek
toegankelijk is, waarop publiek kan reageren met het uploaden van informatie. Die extra
informatie kan direct worden ingezet om het actuele beeld aan te passen en kunnen de
organisaties die actief zijn in en rand een event direct hun activiteiten aanpassen.
De regisseur draagt zorg voor snelheid in de data verwerking en voor de naleving van de eisen
die de wet eraan stelt. De regisseur zorgt ook voor de toegankelijkheid van alle loggings om de
response op een event te kunnen verantwoorden dan wel delen ervan te gebruiken voor
(forensisch) onderzoek). Daarmee positioneert MHI zich als een service die samenwerking
tussen publieke en private partijen optimaliseert random de openbare orde en veiligheid.
Wij raden dan ook aan om de hierboven reeds genoemde onderzoeks-agenda deels ook te
richten op de multidisciplinaire samenwerking, waarin met duidelijke, nog te ontwikkelen
protocollen beelden verzameld kunnen worden en met multidisciplinaire regie gedeeld kunnen
worden onder de betrokken partners bij een incident.
De RTR Nederland zou een publiek-private samenwerkingsverband tussen deze partners kunnen
zijn. Of dat wenselijk en mogelijk zou kunnen zijn dient onderzocht te worden. De voorwaardelijke
governance op een dergelijke gedeelde voorziening dient daarin meegenomen te worden als ook
de juridische en financiele randvoorwaarden.

Eind rapport | pilot Bodycams Nijmegen, januari 2015, versie 1.3
Pagina 32 van37

10.2 Directe aanbevelingen uit de pilot
Adressering van de aanbevelingen /ontwikkelpunten:
Relatie met project
Dienst ICT

Dienst Juridische zaken

Dienst Informatie
management
Realtime intelligence Center
Team Technisch Toezicht

Camera Toezicht Ruimtes
Brandweer en Ambulance
diensten
Gemeenten en in relatie met
de Nationale Innovatie
Agenda Veiligheid innovatiespeerpunt nr. 10. Genetwerkte knooppunten

I moet video en de

Toelichting
Nader onderzoek vanuit het deelprogramma bodycams
naar de opslag van de video beelden welke op de lokale
SD-card van de bodycam worden opgeslagen. Zie
aanbeveling 5.6 Ten aanzien van de Operatien. Hoe
deze op te slaan in de regio of landelijk, het definieren
van een uniformiteitvan indexeren.
Nader onderzoek vanuit het landelijke project bodycams
naar de juridische- en bestuurlijke kaders ten aanzien
van de inzet en de bewaartermijn van de bodycam.
Immers het is onduidelijk welke beelden, hoelang
bewaard mogen of moeten blijven.
Nader onderzoek of de bodycam valt onder de BOB
certificering als Technisch Hulpmiddel of als mobiele
camera moet worden gezien.
Nader onderzoek vanuit het deelprogramma bodycam
van het landelijke programma Sensing met de | dienst
Informatie management naar toegevoegde waarde van
de opgeslagen beelden van de 4G bodycams.
Nader onderzoek vanuit het deelprogramma bodycam
van het landelijke programma Sensing met de Realtime
Intelligence Center en het Team Technisch Toezicht in
de eenheden over de vraag het nut en noodzaak en
wanneer de inzet van bodycams en welke toegevoegde
waarde dit oplevert voor de RTIC en de operationele
Camera Toezicht Ruimtes in de eenheden.
Nader onderzoek om te komen tot een National Camera
Model voor uniformiteit van de content en de benaming
van de camera sensoren om informatie uitwisseling van
camera's tussen de Camera Toezicht Ruimtes mogelijk
te maken vanuit verschillende onderliggende video
management systemen.
Nader onderzoek naar het organiseren van Common
Operational Picture genetwerkte informatie COP
koppelvlakken om informatie uitwisseling van 4G
bodycam beelden met de overige partners in de
veiligheidsregio en gemeenten mogelijk te maken.
Technisch is dit al mogelijk, maar organisatorische
moeten er goede afspraken worden gemaakt over de
regie op het beeldenverkeer.
Imoeten videobeelden naar de(
Vanuit!
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camera positie
gecombineerd kunnen laten
zien

Audio

Draagcomfort bodycam

gestuurd kunnen worden met GPS kaart over de positie
van de camera alsmede ook de aanbeveling 7.4.3 om
vanuit HBde beeldscherm indeling naar de '(■■aan
te kunnen passen, zodat een videobeeld samen met een
GPS kaart kan worden gecombineerd.
De potentiele audio mogelijkheden van de bodycams zijn
nog onvoldoende verkend. Het vraagt nog enkele
technische aanpassingen die voor het vervolg aandacht
verdient.
.
Nader onderzoek van de integratie van de bodycam in
het nieuwe veiligheidsvest met de landelijke projectleider
politie kleding welke modificaties noodzakelijk zijn om het
draagcomfort van de bodycam bij de gebruiker te
verbeteren.
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11. Opgeleverde producten
In hoofdstuk 4 is een aantal rand voorwaardelijke diensten en producten genoemd en conform het
plan van aanpak geleverd. Hieronder staan de documenten die zijn opgeleverd genoemd en
wordt verwezen naar de bijlage waarin het volledige betreffende document is opgenomen.

Programma van eisen 4 G bodycams
Een functionele behoefte stelling (eisen en wensen) voor een of meerdere 4G bodycams die kan
dienen als input voor een eventuele Europese aanbesteding voor de Landelijke inkoop
organisatie van politie, zie bijlage 1.

SDK voor 4 G bodycams
Een uniforme technische beschrijving op basis van een open innovatie waaraan de fabrikanten
van de 4G bodycams de integratie in het technisch platform zijn overeengekomen op basis van
ONVIF standaard, zie bijlage 2.

Calculatie model
Een calculatie model voor de berekening van de opslag impact analyse voor de dienst ICT, zie
bijlage 3.

Business case RTR bodycams
Een business model voor toepassing van 4G bodycams in een netcentrisch COP omgeving, zie
bijlage 4. Zoals eerder in dit document aangegeven betreft dit nog niet het document inzake de
politie business case maar louter de business case voor operationele multidisciplinaire
samenwerking. Met deze bouwsteen kan in de loop van het jaar een businesscase voor diverse
processen binnen de politie een volwaardige business case voor politietoepassingen worden
o p g e z e t . H i e r b i j h o u d e n w e d a n r e k e n i n g m e t h e t ^ ■ { ■■■■■■■■■■■■■■ i
waarin de functionele en technische beheersvraagstukken voor gebruik van de bodycams kunnen
worden opgelost.

Film inzake pilot
Er is een film ontwikkeld om de pilot goed weer te geven. Deze is vertoond aan
politiemedewerkers en mevrouwSH^^Bvan de NCTV op 29 oktober '14. De film zal
aangeleverd worden als bijlage 5

Protocol voor politieregisseur in RTR NL
Zoals in paraaf 7.6 aangegeven is er een protocol ontwikkeld met de diverse partners over de
wijze waarop de politieregisseur zijn werk geacht wordt te doen. Zie bijlage 6.
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12. Financiele verantwoording
Onderstaand overzicht betreft de verantwoording over het pilot budget18

V
R

Boevenstaande financiele verantwording is in afstemming met dienst financien KNP.

P
P

De verantwoording over het totale subsidie bedrag wordt gedaan in het begeleidend schrijven van
de oplevering aan ■■■■ plaatvervangend Nationaal Coordinator van de NCTV / kenmerk
526057 doorl

1 Zie hiervoor plan van Aanpak pilot bodycams versie 0.4: bijlage 5 met kenmerk: 2039.
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Bijlagen
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1
2
3
4
5
6

Functionele eisen & wensen 4G bodycams
SDK voor 4G bodycams
Calculatie model voor 4G bodycams capaciteit koppelvlak en opslag
RTR Nederland business case 4G bodycams
Film Plan van Aanpak pilot bodycams
Protocol politie-regisseur remote controle
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