
Portefeuillehouder
Digitalisering&Cybercrime

L I T I E

P

P

A d r e s H o o f d s t r a a t 5 4
3972 LB Driebergen

Postadres Postbus 100
3970 AC Driebergen

In ternet www.po l lfie .n l
Behandeld
door p rogrammamanager sens ing

JH^mproject ieider Bodycams

Onderwerp Voortgang Bodycams Initiatieven

Politiechefs van de eenheden, hoofden van
directies.

Datum
Ons
Uw kenmerk
B l a d 1 v a n 2
Bijiage(n)

;19 februari 2015

> Geachte collega,

Op 12 december 2013 bent u alien gelnformeerd1 over de voortgang van het landelijk
programma Sensing. Binnen dit programma vallen oa. de deelprojecten ; ANPR en
Bodycams.

Het landelijke project Bodycams is vorig jaar als een zelfstandig project binnen het
programma Sensing van start gegaan. Op dit moment worden een aantal pilots georganiseerd
om te komen tot een uniforme toepassing van het instrument bodycams6. Daarbij wordt niet
alleen gekeken naar de technische toepassingsmogeli jkheden maar ook worden
organisatorische, juridische en politiek3 bestuurlijke vraagstukken onderzocht.
Het programma Sensing kijkt naar een breder gebruik van camera's waaronder bodycams en
zal hiervoor ook de bredere juridische kaders in beeld brengen alsmede gebruikersprotocollen
opstellen.

Het is van belang dat nieuwe initiatieven, die betrekking hebben op het gebruik en
implementatie van Bodycams, worden gecoOrdineerd en getoetst aan het nog te ontwikkelen
beleid van de Nationale Politie. Derhalve is de opdracht aan het landelijke project bodycams
om harmonisatie, uniformiteit en standaardisatie te bewerkstellingen.

Momenteel stel ik vast, dat er enthouslaste initiatieven worden genomen waarvan niet
duidelijk is of en in hoeverre die initiatieven passen binnen de technische en beleidsmatige
kaders die nu in ontwikkeling zijn.

Ik verzoek u daarom de onderstaande procedure te communiceren met de medewerkers in
uw eenheid die belast zijn met het vraagstuk bodycams.

Procedure nieuwe initiatieven Bodycams:

a. Vanuit uw eenheid worden nieuwe initiatieven als het gaat om aanschaf, verlenging
onderhoudscontracten en / of ontwikkelingen c.q. experimenten betreffende

Voortgang ANPR Initiatieven, kenmerk;2013/64796
Projectplan doorontwikkeling Bodycams, okt 2011 en Scope aanpassing projectvoorste! Bodycams, epril 2014.1 Kamervragen 1183 en antwoord op deze Kamervragen 1450.
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bodycams/ op het lichaam gedragen camera's gemeld aan de landelijk projectleider
bodycams door een contact persoon / dossierhouder uit de eenheid

b. U dient vast te stellen of er een (dringende ) noodzaak is voor de aanvraag tot
aanschaf;

c. Door de landelijke projectleider wordt een lijst bijgehouden van aangemelde
initiatieven;

d. De projectleider besluit of er wel of niet ondersteuning, toestemming verleend zal
worden

e. Indien geen ondersteuning of toestemming voor uw aanmelding wordt verleend, dan
kunt u zich daarbij neerleggen of bezwaar maken bij de programmamanager Sensing.
Hij zal in afstemming met mij een beslissing maken over wel of geen ondersteuning of
toestemming

f. Er zai een overzicht worden bijgehouden van landelijke initiatieven die worden
goedgekeurd en ondersteund

g. Totdat duidelijk is hoe het budget voor bodycams wordt ingericht zullen eventuele
aanschaffingen vooriopig voor rekening blijven van de eenheden.

De ondersteuning, die bij goedkeuring wordt geboden kan de volgende elementen omvatten
1. Bijdragen aan het formuleren van uw operationeel beleid
2. Bijdragen aan het inkoopproces (programma van eisen, in samenwerking afdeling

Inkoop e.a.)
3. Bijdragen aan de beheersondersteuning
4. Bijdragen aan de integratie in de politie ICT omgeving.
5. Bijdragen aan de juridische borging.

Bodycams worden reeds geruime tijd operationeei ingezet. Bij een eerdere landelijke uitrol
heeft het korps de toenmalige regiokorpsen voorzien in een aantal bodycams. Uitbreiding
daarop dient conform bovenstaand procedure te worden gemeld. Dit Lv.m. de toekomstige
uniforme technische en veiligheidseisen die gesteld zullen gaan worden aan de bodycams.
Operationele inzet van de reeds in bezit zijnde bodycams evenals onderhoud en beheer valt
in deze transitie fase buiten de procedure.

Ik verzoek u vriendelijk uw medewerkers die belast zijn met het dossier bodycams op de
hoogte te brengen.
Door mtddel van een schriftelijke inventarisatie willen wij trachten het landschap op bodycams
inzichtelijk te maken. De contactpersonen ontvangen daarvoor een schrijven. Eventuele
vragen over deze werkwijze of andere vragen kunt u stellen door een mail te sturen aan de
projectleiderllnil|ii nu IMMBBHBB^M11'!1"111" nl

Met vriende|

ihouder Dlpalisering en Cybercrime

« waaKzaam en dienstbaar»

Rejo Zenger

Rejo Zenger



