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1. Inleiding

De technologische ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden op het gebied van mobiele
camera's nemen razendsnel toe en zijn bereikbaar voor de gewone consument. De politie en
andere hulpverleners worden er tijdens hun optreden in toenemende mate mee geconfronteerd,
denk aan het verschijnen van videomateriaal van politieacties op diverse sociale media.
Beelden gaan vervolgens razendsnel de wereld over, daarbij niet gehinderd door enige wet- en
regelgeving ten aanzien van het delen van deze beelden.
De politie is de afgelopen decennia zelf ook meer en meer gebruik gaan maken van
videobeelden. Denk bijv. aan de inzet van de politiehelicopter met (warmte)camera, de ANPR,
video surveillance met onopvallend politievoertuig, het uitkijken van de camera's in de openbare
ruimte (CCTR) of het meekijken met beveiligingscamera's|^MBIvanuit de GMK- De
'bodyworn camera' of 'bodycam'1, waarbij de camera wordt gedragen door een individuele
collega, lijkt een logische volgende stap. Het is daarom belangrijk dat de politie, zowel korps- als
eenheidsleiding, een heldere opvatting heeft over deze toepassing en duidelijke spelregels
vaststelt. Voor de politie gelden er immers andere regels ten aanzien beeldgebruik dan voor de
gemiddelde burger. De urgentie om een duidelijk beleid te hebben neemt toe, mede als gevolg
van onderstaande ontwikkelingen:
■ Er bestaat een groeiende behoefte vanuit diverse onderdelen binnen onze eenheid om

mobiel cameratoezicht in te zetten, denk hierbij aan: de ME (ongeregeldheden random
voetbalwedstrijden), het VOV (overlast in het openbaar vervoer), politie-optreden bij
demonstraties (vastleggen van uitingen op spandoeken), Themis (aanpak liquidates), district
West (aanpak ernstige jeugdoverlast, Osdorperbangroep) en communicatie (PR-doeleinden /
social media). Ook vanuit de noodhulp bestaat de behoefte; denk aan meldingen met een
gevaarzetting voor de openbare orde of voor de collega's zelf (verwarde man/vrouw met een
mes, huiselijk geweld, agressieve winkeldief, etc).■ Op dit moment worden bodycams - of de eigen camera / smartphone - al incidenteel gebruikt
binnen onze eenheid zonder dat er duidelijke spelregels zijn. Hierin schuilt afbreukrisico. Er is
geen algemeen uitvoeringsprotocol en een helder juridisch kader ontbreekt.■ Steeds vaker wordt het politieoptreden gefilmd door omstanders en/of verdachten zelf. De
opgenomen beelden worden via sociale media gedeeld en kunnen grote maatschappelijke
en politiek-bestuurlijke impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ongeregeldheden random
de voetbalwedstrijden Ajax-Celtic en Ajax-Cambuur in het seizoen "I3/'14.

■ In Rialto, California, is in een wetenschappelijke case study de meerwaarde van de 'body-
worn video camera's' voor het eerst aangetoond (artikel NY-times).

Concept landelijke kaderstelling bodycamgebruik politie
Deze notitie is gebaseerd op de "concept landelijke kaderstelling bodycamgebruik politie" die
opgesteld is door collega ■■^■H in afstemming met de landelijke projectleider bodycams.
Deze kaderstelling is verspreid onder de contactpersonen binnen de eenheden en wordt
momenteel getoetst op bruikbaarheid.

.oorgesteld besluit
In afwachting van de vaststelling van de landelijke kaderstelling bodycamgebruik politie door de KL dient de inzet van
bodycams - ten behoeve van uitvoering van de politietaak (zowel openbare orde als opsporing) - binnen de eenheid
Amsterdam zich te houden aan de spelregels zoals vastgelegd in dit document.
Alle inzet met bodycams vindt vootlopig plaats onder de noemer pilot. Voor de inzet van bodycams wordt vooraf
schriftelijk toestemming gevraagd aan de eenheidsleiding, zie paragraaf 4.1. De eenheidsleiding besluit vervolgens of
instemming van de Driehoek noodzakelijk is.
Communicatie-, reclame en PR doeleinden, waarbij beelden verspreid worden via internet en de social media - vallen
buiten de context van dit spelregel document.

i

1 Een bodycam is een mobiele (video) camera die op of aan een jas, pet, of helm kan worden bevestigd. De beelden worden

opgeslagen op een geheugendrager en/of kunnen via mobiele data direct worden doorgestuurd naar een centrale locatie.
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Het inzetten van bodycams is primair gericht op de handhaving van de openbare orde c.q.
acties die een vervolg krijgen in gebouwen of woningen, waarbij niet stelselmatig beeldopnamen
worden opgenomen. De beeldopnamen kunnen in het kader van opsporing worden gebruikt
indien uit de handhaving openbare orde strafbare feiten naar voren komen. Voor stelselmatig
gebruik van de bodycam wordt verwezen naar de wetgeving die vanuit de BOB is
voorgeschreven.

Ondanks het feit dat er nog maar weinig wetenschappelijke studies zijn die de toegevoegde
waarde van bodycams aantonen zijn er hoge verwachtingen van dit instrument die in diverse
publicaties zijn beschreven. Bodycams worden vaak aangehaald in relatie tot:

1. Het terugdringen van - en het registreren van - geweld tegen politie.
■ Het dragen van de bodycam lijkt een de-escalerend effect te hebben in situaties die uit de

hand dreigen te lopen. Jongeren vertonen minder baldadig gedrag wanneer zij beseffen
dat zij worden gefilmd.

2. Het registreren van strafbare feiten, evenals het registreren en identificeren van verdachten.
■ De bodycam heeft een rol in het proces van opsporing en vervolging. Er is sprake van

een toegenomen controle en een hogere pakkans.
3. Het registreren van verstoringen van de openbare orde.

■ De beelden die opgenomen worden door de inzet van bodycams helpen met de
sfeerbepaling en het reconstrueren van openbare orde verstoringen (de camera
registreert immers meer dan het menselijk oog).

4. Het bevorderen van het veiligheidsgevoel van politieambtenaren.
5. Het gebruik van de opgenomen beelden als ondersteunend bewijsmateriaal in strafzaken.

■ De beelden die opgenomen worden door de bodycams helpen in het juridisch proces,
onder andere met de sfeerbepaling en het reconstrueren van het incident (de camera
registreert immers meer dan het menselijk oog). De bodycam leidt indirect tot een
tijdsbesparing in de bewijsvoering. Doordat de beelden die met een bodycam gefilmd zijn
in de rechtszaal als bewijsmateriaal kunnen dienen, hoeven agenten minder vaak te
getuigen. Bovendien bekennen wetsovertreders eerder schuld.

6. Het bevorderen van de juiste bejegening burger versus politieambtenaar en vice versa
■ Mobiel cameratoezicht leidt tot een toename in de professionaliteit van politiepersoneel.

Het aantal aanklachten tegen politiefunctionarissen vertoont een aanzienlijke afname en
de afhandeling van dergelijke klachten neemt minder tijd in beslag.

De resultaten van een recente case study (William Farrar en Barak Ariel. University of
Cambridge. 2013) zijn overtuigend en geven zeer sterke aanwijzingen dat het gebruik van
body-worn video camera's positief effect heeft op het aantal klachten tegen politieagenten
(88 % reductie) en het geweldsgebruik door politie (60% reductie).

Het dragen van de bodycam is primair bedoeld voor politiemedewerkers die zich tijdens hun
dienst gaan begeven in een potentieel overlastgevend gebied. Dit kunnen bijvoorbeeld
motorrijders, fietsers en wijkagenten betreffen. Daarnaast kan de bodycam ingezet worden in
het proces noodhulp of bij grootschalig optreden wanneer er kans is op openbare orde
verstoringen (bijv. ME-inzet rondom voetbalwedstrijden). De beelden kunnen ook van
toegevoegde waarde zijn voor de opleiding, denk aan de politieacademie of IBT trainingen. Aan
de hand van beelden kan teruggekeken worden in hoeverre de getrainde procedure is
toegepast en waar in het optreden of de procedure verbeterpunten zijn. Tot slot kan de
bodycam ingezet worden voor opsporingsdoeleinden.
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ndis

3.1. Afstemming Burgemeester en Openbaar Ministerie
Voor iedere inzet van bodycams in de eenheid Amsterdam wordt momenteel toestemming
gevraagd aan de lokale driehoek2. Zie voorbeeld toestemmingsbrief driehoek in bijlage 5.1. De
voorkeur gaat uit naar een voorlopige accordering in afwachting van het landelijk beleid. Elke
keer afzonderlijk toestemming vragen kost onnodig veel capaciteit.

3.2. Politiewet
De politie ontleent het gebruik van de bodycam aan artikel 3 Politiewet; "de politie heeft tot taak
in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende
rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen
van hulp aan hen die deze behoeven". Er is momenteel nog geen wetsartikel specifiek voor het
gebruik van de bodycam.

3.3. Wet politiegegevens (WPG)

Bij het gebruik van de bodycam is een aantal artikelen van de WPG van toepassing.

Het gaat om de volgende artikelen:
■ artikel 1: definities
■ artikel 7: geheimhoudingsplicht
■ artikel 8: uitvoering van de dagelijkse politietaak
■ artikel 15: ter beschikking stellen
■ artikel 16: verstrekking aan opsporingsambtenaren en gezagsdragers
■ artikel 25: verzoek om kennisneming

De diverse WPG-teksten zijn integraal opgenomen in bijlage 5.2.

3.4. Gebruik van de camera en opgeslagen beelden

3.4.1. Gebruik bij bestrijding overlast en handhaven openbare orde
Voor het gebruik van de bodycams is een instructie opgegesteld welke beschreven staat in §
4.2 van dit document. De bodycams mogen in principe alleen worden gebruikt in de openbare
ruimte. De bediener kondigt van tevoren tegenover de burger aan dat hij / zij de camera gaat
aanzetten. NB. In de praktijk zal dit niet altijd mogelijk zijn. Ook hier is de vraag of het juridisch
noodzakelijk is. Cameratoezicht in de openbare ruimte wordt meestal met borden aangegeven.
Als algemeen wordt gepubliceerd dat de politie bodycams gebruikt hoeft het wellicht niet meer
aangezegd te worden.
Daarnaast mag er niet zonder toestemming gefilmd worden op privaat grondgebied (woningen
en/of bedrijven). Het geven van deze toestemming moet op de film worden vastgelegd. Als er
geen toestemming wordt gegeven wordt de camera uitgezet. Alleen bij optreden in het kader
van een noodsituatie mag de toestemming achterwege blijven (bijvoorbeeld bij optreden in een
woning bij huiselijk geweld).
De beelden mogen niet gebruikt worden voor reclame-doeleinden. Dit kan alleen met
uitdrukkelijke toestemming van alle personen die op beeld zijn vastgelegd. Het is niet
toegestaan om stelselmatig te volgen zonder dat daar toestemming voor gegeven is door de
Officier van Justitie. Het filmen mag in deze situatie dan ook vanzelfsprekend niet plaatsvinden.

2 Het is de vraag of toestemming van de driehoek een juridisch vereiste is, maar omdat het gebruik van bodycams in

de experimentele (pilot) fase zit, is gekozen voor deze werkwijze.
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3.4.2. Gebruik bij handhaving van de rechtsorde (opsporingsdoeleinden)
De inzet van bodycams bij opsporingsonderzoeken is toegestaan, maar dient vooraf altijd
getoetst te worden bij een Officier van Justitie. De juridische grond hiervoor is artikel 3
Politiewet.

3.4.3. Gebruik van de opgenomen beelden
De beelden die opgenomen zijn, kunnen in drie gevallen worden gebruikt;
1. bij opsporing en vervolging van strafbare feiten,
2. bij klachtbehandeling; zie hiervoor atikel 16, lid 1, sub d, onder 1 van de WPG
3. intern onderzoek; zie hiervoor; artikel 16, lid 1, sub d, onder 2 van de WPG

Het kan dus voorkomen dat de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) de beelden
gebruikt om nader onderzoek te doen naar het handelen van de betreffende medewerker.
Overigens voert de medewerker zelf regie over het gebruik van de bodycam; hij / zij kan de
camera zelf aan- en uitzetten.
Het registreren van verstoringen van de openbare orde, met als mogelijk gevolg de opsporing
en vervolging van strafbare feiten, valt hier dus ook onder.

3.4.4. Bewijsvoering
Camerabeelden kunnen zonder bezwaar, via de eigen waarneming van de rechter ex art. 339
lid 1 aanhef en onder 1 van het Wetboek van Strafvordering, als bewijs in een strafzaak worden
gebruikt, mits in beginsel rechtmatig verkregen. Overigens besluit de betreffende Officier van
Justitie hierover.

3.4.5. Beheer en opslag

De opgenomen beelden worden voorlopig lokaal op een laptop opgeslagen. Formeel mogen
beelden conform de artikelen 8, lid 1 en 6 en artikel 14 lid 2 van de WPG, in beginsel, maximaal
10 jaar worden opgeslagen. De praktijk leert echter dat binnen maximaal 6 weken nadat een
incident heeft plaatsgevonden er bijvoorbeeld een klacht wordt ingediend. Om ook de
proportionaliteit en noodzakelijkheid te dienen van de privacy van de burger wordt een
maximale opslagduur van 3 maanden gehanteerd.

Het teambureau waar de bodycams op dat moment worden ingezet is verantwoordelijk voor het
juiste beheer en opslag. Na drie maanden is het bureau waar de camera's worden gebruikt
verantwoordelijk voor het wissen van de beelden; dit kan handmatig danwel automatisch. Dit
laatste heeft de voorkeur. Daarnaast is van belang dat er logging plaatsvindt van wie in de
opslagfaciliteit op dat moment actief is.

S p e l r e g e l s i n z e t b o d y c a m s P a g i n a 6 v a n 1 3

Rejo Zenger

Rejo Zenger


Rejo Zenger




4.1. Taken en verantwoordelijkheden gebruik bodycams
Binnen het gebruik van de bodycam zijn er vier belangrijke rollen te onderscheiden: de
gebruiker, operationeel coordinator (OpCo, voorheen chef van dienst), taakaccenthouder en de
systeembeheerder.

4.1.1. Gebruiker
De gebruiker van de bodycam:■ Gaat op een zorgzame wijze om met het aan hem verstrekte camerasysteem en accessoires;
■ Is verantwoordelijk voor de opgenomen beelden en is bekend met de werking/mogelijkheden

van de apparatuur. Hij of zij draagt er zorg voor dat de beelden aan het einde van de dienst
worden overgedragen aan de OpCo. Hiermee wordt ook de verantwoordelijkheid van de
beelden overgedragen;■ Geeft in BVH aan dat er gebruik is gemaakt van de bodycam en geeft tevens aan of er
beeldmateriaal voorhanden is. In die gevallen dat de beeldopnamen in een vervolgtraject
moeten worden gebruikt wordt dit vastgelegd. Als er niets bijzonders is hoeft er ook geen
registratie plaats te vinden.

Bij het verstrekken van de bodycam wordt door een taakaccenthouder de werking van de
bodycam uitgelegd aan de gebruiker en wordt verwezen naar bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

4.1.2. Operationeel Coordinator (OpCo) en taakaccenthouder
De OpCo draagt zorg voor:
■ De uitgifte en inname van alle componenten van het camerasysteem;
■ De registratie van alle gegevens op het uitgifte- en inname formulier.
Bij de OpCo is in de vorm van de uitgiftelijst een logboek aanwezig, waarin de volgende
gegevens worden vermeld:■ Aan wie het camerasysteem is uitgereikt;
■ Welk systeem of welke componenten werden uitgereikt;
■ Wie het systeem inlevert;
■ De controle op het juist functioneren van het systeem c.q. de componenten, zowel bij uitgifte

als bij ontvangst;■ Het registreren of er beelden worden opgeslagen en door wie;
■ Het registreren aan welke persoon / instantie beelden zijn verstrekt in de betreffende BVH-

registratie.■ Het registreren aan wie en op wiens last beelden ter inzage zijn gegeven vermelden in de
betreffende BVH-registratie

Per basisteam is er een taakaccenthouder 'bodycams' die een training heeft gevolgd en is
gecertificeerd voor de functie.

De systeembeheerders dragen zorg voor:
■ De opslag van opgenomen beelden;
■ Het registreren aan welke persoon / instantie beelden zijn verstrekt;
■ Het registreren aan wie beelden ter inzage zijn gegeven;
■ De controle op en het vernietigen van opgeslagen beelden, die niet of niet meer worden

gebruikt en waarvan de termijn van opslag (90 dagen) is verstreken;■ De verantwoordelijkheid voor het branden van opgeslagen beelden ten behoeve van het
opsporingsonderzoek danwel een mogelijke klacht.

Indien beelden worden gebrand op een datadrager voor het ter beschikking stelling danwel
verstrekking aan derden, licht de systeembeheerder de teamchef in.
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4.2. Algemene spelregels voor het maken van opnamen

Voor de gebruiker van de bodycam gelden de volgende algemene spelregels:
■ Het gebruik van de bodycam vindt niet permanent en niet stelselmatig plaats. De bodycam

wordt geactiveerd op basis van de inschatting of verwachting van de gebruiker dat er zich
een situatie voordoet of gaat voordoen die is geescaleerd of dreigt te escaleren;

■ Maakt alleen opnamen in de openbare ruimte. Het filmen in woningen en of bedrijven is in
principe verboden tenzij de bodycam specifiek wordt ingezet in het kader van
opsporingsonderzoeken. In dat laatste geval is altijd toestemming nodig van de Officier van
Justitie,

■ In sommige situaties kan het gebruik van de camera in een woning en of bedrijf worden
gerechtvaardigd. De gebruiker dient hier extra zorgvuldig mee om te gaan. Denk aan een
geplande risico-instap bij een bekende verzetpleger (iemand van wie mag/kan worden
verwacht dat hij zich tegen zijn aanhouding zal verzetten).

■ Het filmen mag in dit geval geen onevenredige inbreuk op de privacy opleveren. Indien
mogelijk wordt de OpCo en de Officier van Justitie hier vooraf over geraadpleegd;■ Start de opnamen en maakt met luide stem of andere niet mis te verstane wijze kenbaar dat
er wordt gefilmd, deze kenbaarheidvereiste blijft slechts achterwege, wanneer de
omstandigheden dit niet toelaten. Let op, het duurt vaak enkele seconden voordat de camera
audio en video gaat vastleggen.3

■ Noemt na het starten van de opname de locatie waar de beelden worden opgenomen en
noemt tevens zijn/haar personeelsnummer. Wanneer de omstandigheden dit niet toelaten,
gebeurt dit voor het stopzetten van de opname.

Voor het gebruik van de opgenomen beelden gelden de volgende spelregels:
■ Het is ten strengste verboden, buiten de daarvoor aangewezen personen, om kopieen van

beeldmateriaal te maken;
■ Per incident mag er niet in de beelden worden geknipt. Het gehele incident moet

aaneengesloten opgenomen zijn. Er mag dus geen samenstelling van geknipte opgenomen
aanwezig zijn.■ Het verkregen beeldmateriaal wordt aangemerkt als dienstmateriaal en het is daarom dan
ook absoluut verboden om dit beeldmateriaal voor privedoeleinden (artikel 7 WPG) te
gebruiken of om dit beeldmateriaal op het internet4 te plaatsten en te verspreiden op het
politie-intranet. De beelden zullen uitsluitend professioneel gebruikt worden. Schending van
het hierboven gestelde zal worden aangemerkt als 'plichtsverzuim" of 'schending van het
ambtsgeheim'. Bij overtreding zal e.e.a. conform strafrecht of interne regelgeving van de
afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) worden afgehandeld.■ Gebruiker van de bodycam geeft bij de OpCp aan dat er beelden via de camera zijn
opgenomen en stelt de systeembeheerder de betreffende camera beschikbaar. Deze zorgt
voor het veiligstellen van alle opgenomen beelden op de laptop. De opgenomen beelden
worden eerst veilig gesteld voordat deze bekeken worden door de gebruiker.

■ Het veiligstellen van de beelden wordt niet door de gebruiker zelf gedaan.
■ Inzage van beelden op aanvraag/verzoek van de betrokkene (die is gefilmd) vindt alleen

plaats door tussenkomst van de privacyfunctionaris van afdeling bestuursondersteuning,
juridische zaken. De burger dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de
politiechef. Bij niet-interne zaken kan de afdeling VIK zonder tussenkomst van de teamchef
een verzoek indienen tot het ter beschikking stellen van beelden. Bij interne onderzoeken
wordt de teamchef in principe altijd op de hoogte gesteld (artikel 25 WPG)

3 Deze opstarttijd is afhankelijk van het type camera. Deze instructie heeft betrekking op de camera Vievu LE3)
4 Door deze spelregel is het verspreiden van beelden via internet en de social media (bijv. Facebook) niet toegestaan
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Indien de opgenomen beelden kunnen leiden tot bewijsvoering, waarheidsvinding of
sfeerbeelden, zal de betreffende verbalisant in de registratie en/of het proces-verbaal dienen
te vermelden dat er video-opnames zijn gemaakt en dat deze zijn veiliggesteld via de
systeembeheerder.
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5. Bij lagen

5.1. Voorbeeldbrief toestemming Driehoek inzet bodycams

Interne memo
Organisatieonderdeel Eenheid Amsterdam

Eenheidsleiding

Behandelddoor ja
Functie Beleidsadviseur

Telefoon
E-mail

Datum 14-10-2014
Bijlage(n) 0

Pagina 1

POLITIE

Burgemeester van der Laan
Hoofdofficier van Justitie

L

onderwp Jiuet bodycams in overlastgebied Osdorper Ban

Spelregels inzet bodycams

Geachte leden van de Driehoek,

Het gebied random de Osdorper Ban kent aljaren een grate mate van jeugdproblematiek. Dit uit
zich recent in toename van de overlast (vaak tot laat in de nacht) en verstoringen van de openbare
orde. Hiervoor is grotendeels een criminele jeugdgroep verantwoordelijk die dagelijks actief is in de
buurt. Deze groep (en aanwas hiervan) waant zich onaantastbaar en neemt steeds vaker een
dreigende houding aan tegen de aanwezige handhavers, straatcoaches en politie. In een aantal
gevallen escaleerde dit tot ernstige incidenten bv. de mishandeling van handhavers met een stuk
hout, de vernieling van politievoertuigen, de belediging en bedreiging van politiemedewerkers en
belemmering van deze medewerkers in hun werkzaamheden. Deze incidenten beinvloeden niet
alleen de veiligheidsgevoelens van buurtbewoners negatief, maar ook die van de in dit gebied
werkzame ordehandhavers.

Om deze problematiek terug te dringen, is in eerste instantie gei'nvesteerd in het zoeken van
verbinding met deze groep en de mogelijkheden om vooral de 'kopstukken' strafrechtelijk aan te
pakken. Dit leidt vooralsnog tot onvoldoende resultaat, daarom wordt in aanvulling hierop gekozen
voor een actievere repressieve aanpak. Dit betekent concreet dat de overlast wordt bestreden via
het vierfasenmodel Jeugclovertast en het speciaal in West opgestelde bejegeningsprofieljeugd.
Uitgangspunt is daarbij een zero tolerance optreden ten opzichte van deze groep.
Aanvullend op deze extra maatregelen wil de politie bodycams inzetten om de overlast en
dreigende openbare ordeverstoringen te voorkomen dan wel spoedig te beeindigen. Bodycams zijn
afgelopen tijd vaker op deze manier ingezet door de politie, onder meer tijdens de Ramadan.

Inzet bodycams
Het gebruik van de bodycams is in eerste instantie bedoeld voor politiemedewerkers die zich
tijdens dienst individueel in de Osdorper Ban en het omliggende gebied begeven. Gezien de
recente ontwikkelingen is de keuze gemaakt om politiemedewerkers in te zetten die ruime ervaring
hebben met het werken in dit gebied en met deze jongeren. Reden voor de inzet van de bodycams
is de-escalerende werking die uitgaat van het zichtbaar dragen van bodycams. Mochten er
overlastgevende gedragingen dan wel ordeverstoringen worden vastgelegd dan kunnen de
beelden naderhand gebruikt worden voor opsporing en identificatie.
Daarnaast kan als de situatie hier aanleiding toegeeft een bodycam ook gedragen worden door
een ieder die werkzaam is in de basispolitiezorg en zich gaat begeven in een potentieel
overlastgebied.

Wiize van gebruik bodycams
Aan het gebruik van een bodycam zijn de volgende voorwaarden verbonden:
. Er wordt pas gefilmd als sprake is van daadwerkelijke overlast of een verstoring van de

openbare orde.
• Als er gestart wordt met opnemen dan wordt dit door de betrokken politiemedewerkers expliciet

kenbaar gemaakt aan de personen die gefilmd gaan worden, tenzij de situatie dit niet toelaat.
In het laatste geval wordt naderhand dit - voor zover mogelijk - zo spoedig medegedeeld aan
de gefilmde personen.

• Beelden worden binnen 28 dagen vernietigd als deze niet voor een zaak worden gebruikt.

Gevraagd besluit:
(nstemmen met de inzet van bodycams in Osdorper Ban en het omliggende gebied, omsloten door
de Ookmeerweg, Meer en Vaart, Osdorpergracht en de Hoekenesgracht tot en met 1 januari 2015.
Na 1 januari zal de politie beoordelen of de verdere inzet van bodycams im het gebied noodzakelijk
is.
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5.2. WPG artikelen

Artikel 1. Definities
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a) politiegegeven: elk persoonsgegeven dat in het kader van de uitoefening van de politietaak wordt
verwerkt;
b) politietaak: de taken, bedoeld in de artikelen 3 en 4. eerste lid, van de Politiewet 2012:
c) verwerken van politiegegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
politiegegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken,
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, vergelijken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van politiegegevens;
d) verstrekken van politiegegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van politiegegevens;
e) ter beschikking stellen van politiegegevens: het verstrekken van politiegegevens aan personen die
overeenkomstig deze wet zijn geautoriseerd voor het verwerken van politiegegevens;
f) verantwoordelijke: dit is bij:

• 1 °. de politie: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012:
• 2°. de rijksrecherche: het College van procureurs-generaal;
• 3°. de Koninklijke marechaussee: Onze Minister van Defensie;
• 4°. een gemeenschappelijke verwerking van politiegegevens met het oog op een

gemeenschappelijk doel door twee of meer organisaties als bedoeld in dit onderdeel: de
verantwoordelijke die door de betrokken verantwoordelijken is belast met de feitelijke zorg voor
de verwerking en het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 4:

g) betrokkene: degene op wie een politiegegeven betrekking heeft;
h) het College bescherming persoonsgegevens: het College, bedoeld in artikel 51 van de Wet
beschermina persoonsaeaevens
i) bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke politiegegevens verwerkt, zonder aan zijn
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
j) Onze Ministers: Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie gezamenlijk;
k) ambtenaar van politie: de ambtenaar, bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 2012, alsmede de
ambtenaar van de Koninklijke marechaussee voor zover werkzaam ter uitvoering van de politietaken,
bedoeld in artikel 4. eerste lid, van de Politiewet 2012, en, indien artikel 46 wordt toegepast, de
ambtenaar, werkzaam bij de in dat artikel bedoelde dienst;
I) gerelateerde gegevens: de politiegegevens die bij de vergelijking van gegevens, bedoeld in de artikelen
8. tweede lid, 11. eerste en tweede lid. 12. vierdelid en 24. eerste lid, overeenkomen en de erbij
behorende gegevens alsmede de politiegegevens waarmee bij het in combinatie met elkaar verwerken
van politiegegevens, bedoeld in de artikelen 8, derde lid en 11. vierde lid, verband blijkt te bestaan, voor
zover verdere verwerking van de gegevens voor het betreffende doel noodzakelijk is;
m) persoonsgegeven, ontvanger en toestemming van de betrokkene: hetgeen daaronder wordt verstaan
in de Wet beschermina persoonsaeaevens:
n) afschermen: het markeren van opgeslagen politiegegevens met als doel de verwerking ervan in de
toekomst te beperken;
0) kenmerken: het markeren van opgeslagen politiegegevens, zonder de bedoeling om hun toekomstige
verwerking te beperken;
p) bestand: elk gestructureerd geheel van politiegegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens
gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde
criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht
1) De ambtenaar van politie of de persoon aan wie politiegegevens ter beschikking zijn gesteld is verplicht
tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot
verstrekking verplicht, de bepalingen van paraaraaf 3 verstrekking toelaten of de politietaak in bijzondere
gevallen tot verstrekking noodzaakt.
2) De persoon aan wie politiegegevens zijn verstrekt is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens
voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe
noodzaakt.
3) Artikel 272, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing.
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Artikel 8. Uitvoering van de dagelijkse politietaak
■ Politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak

gedurende een periode van een jaar na de datum van de eerste verwerking.■ Voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak kunnen
politiegegevens ten aanzien waarvan de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken
geautomatiseerd worden vergeleken met politiegegevens die worden verwerkt op grond van het eerste
lid teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende gegevens. De gerelateerde
gegevens kunnen verder worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak.■ Voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak kunnen
politiegegevens ten aanzien waarvan de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken in combinatie
met elkaar worden verwerkt teneinde vast te stellen of verbanden bestaan tussen de betreffende
gegevens. Indien zulke verbanden bestaan kunnen de gerelateerde gegevens verder worden verwerkt
met het oog op de uitvoering van de politietaak.

■ Politiegegevens, die worden verwerkt op grond van het eerste, tweede en derde lid, kunnen ter
beschikking worden gesteld voor verdere verwerking op grond van de artikelen 9,10 en 12.■ Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de categorieen
van gegevens op basis waarvan politiegegevens vergeleken kunnen worden.■ De politiegegevens, die zijn verwerkt op grond van het eerste, tweede en derde lid, worden vernietigd
zodra zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak en worden in
ieder geval uiterlijk vijf jaar na de datum van eerste verwerking verwijderd.

Artikel 15. Ter beschikking stellen van politiegegevens
1) De verantwoordelijke stelt politiegegevens ter beschikking aan personen die door hemzelf dan wel door
een andere verantwoordelijke overeenkomstig artikel 6. tweede lid, zijn geautoriseerd voor de verwerking
van politiegegevens, voor zover zij deze behoeven voor de uitvoering van hun taak.
2) In bijzondere gevallen kan, indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de politietaak, de
terbeschikkingstelling van politiegegevens door de verantwoordelijke worden geweigerd dan wel kan de
verantwoordelijke beperkende voorwaarden stellen aan de verdere verwerking. Bij algemene maatregel
van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de gronden waarop de terbeschikkingstelling kan
worden geweigerd en over de beperkende voorwaarden die kunnen worden gesteld

Artikel 16. Verstrekking aan opsporingsambtenaren en gezagsdragers
1) De verantwoordelijke verstrekt politiegegevens aan:
a) buitengewone opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvorderina,
voor zover zij deze behoeven voor de opsporing van strafbare feiten bij het onderzoek waarbij zij zijn
betrokken;
b) leden van het openbaar ministerie voor zover zij deze behoeven:

1 °. in verband met hun gezag of zeggenschap over de politie of over andere personen of
instanties die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast, of
2°. voor de uitvoering van andere hun bij of krachtens de wet opgedragen taken;

c) de burgemeesters voor zover zij deze behoeven:
1 °. in verband met hun gezag en zeggenschap over de politie, of
2°. in het kader van de handhaving van de openbare orde.

d) de korpschef, het College van procureurs-generaal, Onze Minister van Veiligheid en Justitie of Onze
Minister van Defensie voor zover zij deze behoeven in verband met:

1 °. het verrichten van een onderzoek naar aanleiding van klachten, als bedoeld in artikel 70 van
de Politiewet 2012. of
2°. disciplinaire bestraffing vanwege niet nakoming van verplichtingen of plichtsverzuim, als
geregeld bij of krachtens artikel 47 van de Politiewet 2012. of
3°. schorsing of ontslag van de ambtenaar van de Koninklijke marechaussee voor zover
werkzaam ter uitvoering van de politietaken, bedoeld in artikel 4. eerste lid, van de Politiewet
2012 vanwege niet nakoming van verplichtingen of plichtsverzuim als geregeld bij of krachtens
artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931.

2) Op de verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en d, is artikel 15, tweede lid, van
overeenkomstige toepassing

S p e l r e g e l s i n z e t b o d y c a m s P a g i n a 1 2 v a n 1 3



Artikel 25. Verzoek om kennisneming
1) De verantwoordelijke deelt een ieder op diens schriftelijke verzoek binnen zes weken mede of, en zo ja
welke, deze persoon betreffende politiegegevens verwerking ondergaan. Hij verstrekt daarbij tevens
desgevraagd inlichtingen over de vraag of de deze persoon betreffende politiegegevens gedurende een
periode van vier jaar voorafgaande aan het verzoek zijn verstrekt en over de ontvangers of categorieen
van ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt. De verantwoordelijke kan zijn beslissing voor ten
hoogste vier weken verdagen, dan wel voor ten hoogste zes weken indien blijkt dat bij verschillende
regionale of landelijke eenheden van de politie politiegegevens over de verzoeker worden verwerkt. Van
de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.
2) Bij regeling van Onze Ministers kunnen nadere regels worden gesteld over het verzoek en de wijze van
kennisneming
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