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I n l e i d i n g P r o g r a m m a S e n s i n g "■%
De opdracht van het programma Sensing is door de Korpsleiding bekrachtigd in de visien
Sensing is in juni 2014 door de plaatsvervangend korpschef in overleg met de fSfegefeuillehol
Cybercrimebesproken en goedgekeurd en op 22april 2015defmitief vastaeielddtode r>OFpsleiding. Het
programma heeft tot doel om ontwikkelingen in sensortechnologie te on<$freoej^n erv%$&ekenis ervan voor het
K o r p s N a t i o n a l e P o l i t i e i n k a a r t t e b r e n g e n . " ^
Dit programmaplan gaat uit van de volgende pijlers:
1. 'Sensing-huis' op orde;
2. Korps in control;
3. Keten op orde;
4. Studie op Sensing-dilemma's;
5. Technologische vernieuwing.

,W

praktijk vandaag op orde wordt gebracht, hoe het korps
r ketenpartners op Sensing niveau kan samenwerken.

\\ optrekken om gezamenlijk naar een nieuwe dimensie
benutten van moderne inzichten en technologie brengt het

Met deze pijlers beschrijft het programma h
in control kan komen en hoe de Nationj|^Pi
Maar ook, hoe de politie met belarjpke si
van surveilleren in de samenleyjngl|,grj
korps in een voorwaartse beyjltjing
Het programma zal dilemrt^^fi het licr%brengen en debatteren in diverse gremia. In de komende vier jaar
worden voorstellen ter^^Luitvorrrlfeaangeboden, die op een breed maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.

Het programmes' ^Wti^)l projecten, maar heeft een eigenstandige doelstelling. Onder regie van het
programma.^progr^^Lamanager Sensing worden projecten als ANPR, CCTV, VCN en bodycams binnen de
portefeuill^^it|l^6ringvl^ybercrime uitgevoerd. De toepassing van deze systemen is al bekend bij politie en
burgers^ia^^sys^n wordt nu landelijk in plaats van lokaal of per eenheid ingericht In projectvorm wordt
dejnzet 6r^an tel^jlet licht gehouden en wordt gezocht naar standaardisatie en harmonisatie (op beleidsmatig
vt^%Met^aktisch gebruik) van verschillende toepassingen.

't,*,̂ CBi?V,#

1 (Tekst uit de bijlage A van het Visie document) "Door de korpsleiding is aan de aandachtsgebied houder Digitalisering en
Cybercrime de opdracht verstrekt tot het inrichten van een Programma Sensing. Dit programma is ingericht met een
programmamanager en drie projectleiders op de onderwerpen:

1. Cameratoezicht
2. ANPR
3. Bodycams

Het programma Sensing ontwikkelt, onderzoekt de ontwikkelingen in sensortechnologie en de betekenis hiervan voor het Korps
Nationale Politie. Het programma brengt advies uit over de toepassingsmogelijkheden en de consequenties hiervan voor de
samenleving en politie. Het programma richt zich op sensoren die de politie ondersteunen in de handhaving en opsporing, zeker
als de tijdsfactor van belang is."
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Projectdefinitie

Probleemstellinq
V66r de vorming van de Nationale Politie deed het instrument bodycams zijn intrede bij de voormalige
regiopolitiekorpsen. Het gebruik van bodycams nam, na de vorming van de Nationale Politie, verder toe. Voor het
programma Sensing een reden om het project Bodycams in te richten.

De Bodycams2 worden door gebruikers ervaren als meerwaarde in het werk. De digitalisering van de samenleving
vraagt van de politieorganisatie mee te gaan in deze ontwikkeling. Beelden vastleggen, beelden delen, er
informatie uithalen, door menig burger wordt dit als gewoon ervaren. Beelden zijn krachtig, zeker ondersteund
d o o r a u d i o , z e m a k e n h e t " p l a a t j e " c o m p l e e t . %

Binnen de politie worden momenteel enkele honderden bodycams actief binnen de operatie^jeEl
het project ook vast dat honderden bodycams ongebruikt blijven. Dit terwijl het aantal bodyram^ge1||chijnlijk
toeneemt. De oorzaak is naar alle waarschijnlijkheid gelegen in het feit dat het gebruik^n de mefestg eilheden
nu nog een overwegend experimenteel karakter heeft. Borging, juridische inkadering, opslag en^e^er,
protocollering van het gebruik, een eenduidig pakket van eisen, een voortdurende geTnstitufi^li^erde
ontwikkelomgeving zijn tot dusverre niet ontwikkeld. Evenmin is er een een^idi^feld wa^bodycams
meerwaarde hebben, waar ze effectief zijn en waar niet, of welke ongev\g$ste egect^^j^^iven aan het gebruik.

Inmiddels is duidelijk dat de inzet van bodycams bij de bereden
evenementen waardevol is. De opgedane ervaringen zijn echtei
baten tegen elkaar af te wegen. Het project bodycams is on$er
basis voor het gebruik van bodycams.

Als gevolg van het in 2015 vastgestelde visiedocum
startdocument is op 23 juni 2015 vastgesteld
document beschrijft waarom een landelijk pr|Ject nodi
gaan worden. Het project heeft meerdere exigrimentei

chteenheden tijdens
bnderbouwd om kosten en

it op het realiseren van een solide

is het startdocument bodycams geschreven. Dit
louder Digitalisering & Cybercrime. Het

akitfpffs, wat de doelstellingen zijn en hoe deze behaald
Itenuit de voormalig regiokorpsen overgenomen.

Proiectdoelstellina landeliik projects
Primair heeft project bodycam^t^^^ill^pt toepassingsgebied te onderzoeken, op het effect dat de
bodycam op dat proces he^j|3e onde^eksresultaten worden door de projectleider vertaald naar een
implementatievoorstel/ bus^^^^se. *%,

doel Tr|i doorontwikkelen van het technisch hulpmiddel (de bodycams) en de inzet
in operationele field labs, op zowel technisch als ergonomisch vlak.

primaire en secundaire doelen wordt er tegelijkertijd gekeken en geacteerd op actuele,
mende taakuitvoeringsproblematieken (spreekwoordelijk: tijdens de verbouwing blijft

Secundair heeft het
ervan. Dit wordt q

Naast het
opkomen\
de winkikoi

In projecf^j||wordt de inzet van bodycams en het gebruik van bodycam-beeldmateriaal onderzocht. Tevens
wordt gezochtnaar een gestandaardiseerde en geharmoniseerde toepassing van bodycams op beleidsmatig vlak
en het praktisch gebruik.

De uit de onderzoeken en of bod3ycam OFL's afkomstige resultaten leiden mogelijk tot implementatievoorstellen,
die worden opgeleverd in de vorm van Business Cases en of regelingen. De Korpsleiding besluit of en in
hoeverre de aangeboden Business Cases en/of regelingen worden geimplementeerd.

2 Definitie bodycam; op en of aan het lichaam bevestigde camera met audio functionaliteit. Het apparaat dient voor deze reden

te zijn ontwikkeld.
3 Startdocument project bodycams 3..3 schema / naar een business case
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Output project

• Business Cases4 voor onderstaande toepassingsgebieden (mogelijk worden Business Cases samengesteld
van toepassingsgebieden, op basis van overeenkomsten):
o (solo) surveillance (hondengeleiders, bikers, motorrijders);
o grootschalig optreden & evenementen (risicowedstrijden/ bereden politie/bikers, AE/ME, verkenners);
o handhaving openbare orde en veiligheid (horecadiensten, jeugd);
o noodhulp;
o opsporing (mogelijk ook FO).

Om "de winkel open te houden" gedurende de looptijd van het project en de overdracht aan de staande
o r g a n i s a t i e : 1

• wordt er een (tijdelijke) procedure6 experimenten en aankoop bodycams opgesteld en^ehaiteerd;
• adviseert en regisseert het project nieuwe experimenten en aankopen bij melding ewar^m^wp^^y

p r o c e d u r e ; - % ^
• wordt er een inventarisatie gehouden om lopende (oa. financiele) verplichting&i in kaartl^rl&gen en

een eigenaar gezocht deze verplichtingen na te komen. Dit proces wordt i.s.m.^ipst EM/gbC
u i t g e v o e r d ; * $ , ^ k * * *
wordt er indien van toepassing een procedure Europese aanbeste${hg cp|gstart. Qplrait proces i.s.m.
dienst FM/PDC/IV. Het project is hiervan de initiator niet de uitv$erder..

gebruik van een bodycamDe volgende regelingen zijn noodzakelijk voor een solide en uniformel|asis*%or h|
d o o r N P : _

• Een werkgeversstandpunt. Deze is noodzakelijk o^o.a^spra^|^te maken met de COR6;
• Juridisch kader (onderzoek naar onder welke vo^al^g^nneer bodycams ingezet kunnen worden

en voor welke doeleinde beeldmateriaal7 benut mag
• Inzetprotocol (opname in relevante werkprobassen af%erplicht of optioneel technisch hulpmiddel);
• Programma van eisen voor; 1) de bgffSEftjffiJ^a w^rd on|y en 3. SDK8;
• Een overzicht aan gewenste en noodzakelijk^e^^Ehe voorzieningen.

Afhankelijk van de besluitvorming do#K^plE%HB^^ases en/of regelingen wordt besloten of en in hoeverre
de implementatie opdracht wordt ^ez^byjiet programma Sensing.

I n n o v a t i e : < ^ %
Nieuwe ontwikkelingeo^of toep%^ingsgebieden zullen als experiment meegenomen worden in de operational
field labs (OFL's) va^n^%pgramm^ensing9. Met interne innovatie zoals de komst van de nieuwe smartfoon
binnen MEOS zal 5v%bindt|g^Q^den gezocht. Internationale ontwikkelingen zullen worden gevolgd en daar waar
mogelijk verbptling eri^aansluiting worden gezocht.4'

% % ,
filzj&busin1§0s cases worden opgesteld i.s.m. relevante collega's en diensten als ICT/FM/IV & HRM.

Een business.cases zal voldoen aan de door IV gestelde eisen. (zowel juridische, beleidsmatige alsmede technische
vraagstukkenf^wlrden hierin in opgenomen) De oplevering geschied zodra er voldoende informatie voorhanden is doch uiterlijk
in het vierde kwartaal van 2017.

5 Brief voortgang Bodycam initiatieven. portefeuillehouder D&C.19022015
6 Conform artikel 27 WOR, lid k en I heeft de OR instemmingsrecht bij de inzet van bodycams.
7 Scope aanpassing door Portefeuillehouder D&C op 23 juni 2015, notulen Kerngroep D&C, operationeel en niet operationeel

BC inzet en materiaal
8 Een software development kit is een verzameling hulpmiddelen die handig zijn bij het ontwikkelen van bepaalde

camerabesturingssysteem, type hardware, of voor het maken van een integratie van software die een speciale techniek
gebruikt.

9 Hoofdstuk 4 programmaplan sensing 29092015
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Proiectresultaat

Het project is geslaagd, indien de bij resultaten als vermeld in de paragraaf 'output project', zijn opgeleverd.
Oplevering vindt plaats voor 31 -12- 2017.

Doorontwikkeling in opdracht van de minister
Van 26 korpsen naar een Nationale politie

Operationeel en niet operationeel gebruik
Geen ( gestaafde ) aantoonbare meerwaarde
Onduidelijkheden wet en regelgeving
Geen landelijk budget
Subjectiviteit is niet te kwantificeren
Geen vastgeste Id juridische grondslag
Geen uniform beheer
Geen afspraken met de COR
Geen werkgeversstandpunt KNP
Geen vastgestelde minimale technische eisen
Geen beleid waar beleid de bodycam ontmoet

Bodvcam steekt als een satepen door alle processen, be sluitvorming bele id moet worde n belegd bijdiverse portefeuilles (verschillende sturingsstrome n/ lijnen opsporing, jeugd, intelligencecommunicatie,d ienstverlening, VIK, CCB, GTPA, GDP A etc. etc.)

. Gezien het feit dat er een aankoop drempel is overschreden en het feit dat wij juridische en
oraanisatorische vragen nog dienen te beantwoorden alvorens wij tot eventuele uitbreiding ophet huidige aantal bodycams over te kunnen gaan, heeft het LPB voorgesteld middels diverse
experimenten(OFL's) op te starten beide partijen te bedienen.

♦ Daarmee wordt het volgende gezegd; getracht wordt de OFL's daar op te starten waardebehoefte het hoogste is. Zo is de operatie, in ieder geval tijdelijk, geholpen en kan het project de
projectvragen gaan beantwoorden.

♦ Uitkomsten worden vertaald naar implementatie business cases.

Het is vervolgens aan de Korpsleiding van de Nationale Politie om te besluiten of en op welke wijzetot bredere toepassing wordt overgegaan.

Output 1. LPB:
♦ business cases voor onderstaande toepassingsgebieden ( mogelijk vindt ereen samenstelling

plaats op basis van overeenkomsten):
♦ (solo) surveillance ( hondengeleiders, bikers, motorrijders)
♦ Grootschalig optreden & evenementen ( risicowedstrijden/ bereden politie/bikers, AE/ME,

verkenners)
« Handhaving openbare orde en veiligheid( horecadiensten, jeugd,
♦ Noodhulp
♦ Opsporing ( mogelijk ook FO
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Output 2; de winkel open te houden

wordt er een (tijdelijke) procedure[l] experimenten en aankoop bodycams
opgesteld en gehanteerd
adviseert en regisseert het project nieuwe experimenten en aankopen bij melding
ervan conform procedure
wordt er een inventarisatie gehouden om lopende verplichtingen in kaart te brengen
en een eigenaar gezocht deze verplichtingen na te komen. Dit
dienst FM7PDC uitgevoerd

Jit proces wordt i.s.m.

wordt er indien van toepassing een procedure Europese aanbesteding opgestart.
Ook dit proces i.s.m. dienst FM/PDC/IV. Het project is hiervan de initiator niet de
uitvoerder.

[1 ] Brief voortgang Bodycam initiatieven P Zorko. 19022015

Output 3;
Noodzakelijk voor een solide en uniforme basis voor het gebruik van een bodycamdoor NP:

♦ Juridisch kader ( onderzoek naar onder welke voorwaarden* wanneer en in
welke proces bodycams ingezet kunnen worden en voor welke doeleinde
beeldmateriaal benut mag worden)

♦ Inzetprotocol ( opname in relevante werkprocessen als verplicht of optioneel
technisch hulpmiddel)

» Programma van eisen voor de bodycam3/4 G, record only en SDK
» Een overzicht aan gewenste en noodzakelijke technische voorzieningen.
♦ Een vastgesteld landelijke begrotingspost
♦ Advies en ontwikkeling werkgeversstandpunt

* Conform artikei 27 WOR, lid k en I heeft de OR instemmingsrecht bij de inzet van bodycams

Planning:

Start OFL's 1 december a.s. Het aantal OFL's wordt besloten op aanlevering en haalbaarheid(
financieel&capaciteit). Indien er niet gestart kan worden in december zal getracht worden in 2016 te starten.
De OFL's kennen een doorlooptijd van 4/5 maanden.

De start van het juridisch onderzoek moet feitelijk nog vorm krijgen. Hier is geen capaciteit voor beschikbaar
gesteld. Echter nu het LPB formeel de opdracht lijkt er beweging in te komen. Vooronderzoek loopt wel.
(inventarisatie vragen binnen de diverse portefeuilles vaststellen)
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Ontwikkeling Werkgeversstandpunt: hiervoor zijn juridische kaders nodig. Gesprekken vangen in 2016 aan met
de COR.

Betreft: informatie over te politie organisatie verstrekken ( youtube kanaal
eenheid)

» Aandachtspunten
geen uniform beleid
geen vastgesteld juridische grondslag
OM dient betrokken te worden of beeldmateriaal gepubliceerd mag worden
(indien het strafzaken betreft?)
eigendom beeldmateriaal na publicatie ( bewerking van beeldmateriaal)

Een formele pilot: Pro 24/7 eenheid RR. Kent echtergeen landelijke doelstelling.
Overige eenheden onbekend bij het LPB.
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Sinds het experiment in 2009 (kamerbriefMiniopsteiten28 268nr330) zijn er in, de toen
nog autonome eenheden vele regionale ontwikkelingen geweest.

Dit noemen wij ervarinq.

Anno 2015 laat de operatie maar ook regionale driehoeken weten dat zij
het nodig achten bodycams in te zetten.

Dit noemen wij behoefte.

7 van 11



H
I

'ik

ECOO■DOm0)roG)C<uCOCOEE2o>ptotoco

c03>CO



Nationaal Programma Sensing, Landelijk Project Bodycams pmiTiE



Nationaal Programma Sensing, Landelijk Project Bodycams PVLITIE

T
Landelijke
eenheid

T

p

p

T

Eenheden werken elke met een regionaal (ontwikkelt) concept protocol, (bperationele inzet) Voor de nog op te zetten OFL's wordt een landelijk uniform
concept inzet kader gehanteerd. A

Inzet in afstemming met de Driehoek: uitsluitsel hierop zal door juridisch onderzoek moeten plaatsvinden.

Who's in (
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