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Aanleiding
Na aanleiding van de discussie die plaats heeft gevonden binnen de kerngroep D&C op 27 oktober jl.
aangaande de notitie Niet operationele inzet en gebruik van BC materiaal is deze onderzoeksopdracht
opgesteld.
Deze zal ter kennis name de kerngroep worden aangeboden.
Deze opdracht omschrijft het beleggen van verantwoordelijkheden en rollen m.b.t. de aanpak van de
problematiek 'Bodycam- beelden voor informatie over het politiewerk' en overige niet operationeel
gebruik.
Beleggen verantwoordelijkheden
De portefeuillehouder D&C heeft vastgesteld dat de uitvoering van dit onderzoek plaats vindt binnen
de kaders van het LPB. Er wordt geen nieuw project opgestart. Het onderzoek maakt deel uit van de
acties binnen het LPB.
Onderscheid1 gemaakt is tussen:
A; operationele inzet en gebruik beeldmateriaal van een bodycam
B; niet operationele inzet en gebruikt beeldmateriaal van een bodycam
A. Operationeel gebruik kent oa. de onderstaande toepassingsgebieden:
• (solo) surveillance. Denk hierbij ook aan motor agenten, hondengeleiders
• Evenementen waaronder risicowedstrijden en ander grootschalig optreden ( bereden politie,
bikers, AE, ME verkenners ea)
• Opsporing (waaronder FO, betreden PD, Jeugdgroepen )
• Noodhulp
Het doel van de inzet en gebruik van de beelden dat gegenereerd wordt tijdens bovengenoemde
inzet wil de politie organisatie gebruiken oa. ten gunste van:
• veiligheid medewerker ( GTPA)
• handhaving(openbare orde)
• Bewijsvoering (strafzaken, klachtenprocedure, disciplinair onderzoek)
• Life streamen t.b.v. tactische beslissingen door bijv. OvD meldkamer/ Commandanten
(S)GBO, OvD PD.
• Verbeteren heterdaadkracht
• Verhogen van de professionaliteit ( bijv. om geweld door politieambtenaren te
reduceren(GDPA)/ optimaliseren van preventie van burger en medewerker
• Intelligence
B. Niet operationeel gebruik valt te omschrijven in de volgende gevallen:
• informatie verstrekken over de politie organisatie
1 Discussie notitie Niet operationele inzet bodycam en gebruik beeldmateriaal. Behandeldatum kerngroep D&C 27 oktober
2015.

• ten behoeve van opleidingen en trainingen
• behandeling klachtenprocedure
• disciplinair onderzoek
Operationele inzet van een bodycam geschiedt op juridische grondslag onder politiewet 3. De inzet
moet het doel dienen. Mogelijk valt hiermee ieder opgenomen beeld onder de WPG en dient conform
behandeld te worden.
Momenteel is de juridische grondslag onduidelijk, wanneer er een bodycam wordt ingezet met als
doel beeldmateriaal vergaren ten behoeve van informatie verstrekken aangaande de politie
organisatie ( niet operationele doeleinde als profileren/ PR).
Of het materiaal, dat is gemaakt voor het ene doel ook mag worden gebruikt voor andere doelen
bijvoorbeeld intelligence of bewijsmateriaal en onder welke condities dan, is tevens onduidelijk. Hier
zijn zowel de privacybelangen van de burger als die van de politieambtenaar in het geding.
De hoofdvragen zijn dus:
1. Is er voldoende juridische basis voor niet-operationeel gebruik van de bodycam door
de politie in operationele en/of niet operationele omgevingen?
2. Mag beeldmateriaal van de bodycam, gemaakt voor het ene doel ook gebruikt worden
voor andere doelen en zo ja onder welke condities?
Deze vragen en hun subvragen zijn belangrijk en urgent z.s.m. beantwoord te krijgen. Belangrijk,
omdat ten onrechte gebruikt materiaal allerlei schadeclaims kan veroorzaken en mogelijk sepots kan
doen ontstaan bijv in strafzaken en urgent omdat er momenteel weinig is geregeld omtrent opname,
opslag, bewaartermijn e.d., terwijl het gebruik en de productie van beelden snel toeneemt. Of en in
welke proces en onder welke condities er gewerkt mag worden binnen de operationele politietaken
moet worden onderzocht. De antwoorden zijn nl. leidend voor verdere inzet en het vormen van een
werkgeversstandpunt.
Het platform privacyfunctionarissen adviseert om nadere afstemming te zoeken met oa. Min. V&J/
OM, CBP en uiteraard de (C) OR.
Uitvoering onderzoeksvraag "Niet operationeel inzet en Gebruik Bc's" als onderdeel van het
LPB.
Het LPB regisseert het onderzoek naar de legitimiteit van het gebruik van al het niet operationeel
bodycam (BC) beeldmateriaal zoals genoemd onder A&B.
Stakeholders als de operatie, Pro 24/7, dienst communicatie, VIK, HRM, e.a. zullen gevraagd worden
in nauwe samenwerking met het LPB de vragen vast te stellen waarop een juridische uitspraak dient
plaats te vinden.
Samen met het landelijk platform privacy officiers en juridische staf zal na de vraag articulatie of na
vaststellen van de antwoorden op deze vragen afstemming worden gezocht met oa. Min V&J / OM ,
CBP en de COR.
Het ontwikkelen van beleidskaders valt buiten de verantwoordelijkheid van het LPB2.
De verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de diverse beleidkaders wordt dus in een latere fase
vastgesteld door de portefeuillehouder/KL .
Uitkomsten zullen bijdrage, mogelijk zelfs randvoorwaardelijk zijn aan het vaststellen van
beleidskaders. Het LPB zal wel het initiatief nemen relevante portefeuilles te informeren over dit
juridische onderzoek en de mogelijke consequenties die de uitkomsten zouden kunnen hebben op
beleidkaders.
In afwachting van de vaststelling zal er door het LPB geadviseerd worden terughoudend te zijn met
het inzetten , zowel operationeel als niet operationeel, van een bodycam. Het is uiteraard aan de
overige onderdelen/eenheden dit advies op te volgen.

2 Tenzij dit als doel genoemd is in het startdocument bodycams

De juridisch uitkomst zal input zijn voor oa. dienst ICT en dienst FM. Derhalve zullen de uitkomsten
men die diensten worden gedeeld.
De consequenties die gepaard gaan met inzetten van bodycams vooruitlopend op de besluitvorming
en in afwachting van de juridisch antwoorden vallen niet onder de verantwoording van het LPB maar
onder de verantwoordelijkheden van de eenheden en/of onderdelen zelf.
In februari jl. is er een procedure brief voortgang bodycam initiatieven3 verstuurd. Op verzoek van de
PfDC met als reden regie te houden op de ontwikkeling, zal het LPB i.s.m. dienst FM getracht
worden een (nog) meer gecentraliseerde aanvraagprocedure te hanteren.
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Brief voortgang bodycam initiatieven. P. Zorko. 19 februari 2015

