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Onderwerp Raadsvragen over bodycams

Geachte heer Van der Laan,

Op 2 november hebben raadsleden Groot Wassink (GroenLinks) en
Paternotte (D66) vragen gesteld over het gebruik van bodycams door de Amsterdamse
politie. De politie is gevraagd om advies voor de beantwoording van deze vragen.
Hieronder vindt u ons advies voor zover de vragen betrekking hebben op de politie.

Voordat ik hier echter aan toekom is het belangrijk om eerst in algemene zin stil te
staan bij de ontwikkelingen op het gebied van bodycams. Vooralsnog is er geen
landelijk beleid vastgesteld over bodycams. Momenteel wordt landelijk beleid
ontwikkeld en wordt gewerkt aan een landelijke project. Vooruitlopend op dit project
wordt ondertussen in enkele politie-eenheden geexperimenteerd met het gebruik van
bodycams voor verschillende doeleinden. Ook in de eenheid Amsterdam wordt op
kleine schaal gebruik gemaakt van bodycams. De eenheidsleiding draagt er zorg voor
dat dit zorgvuldig en terughoudend gebeurt.

1. Wanneer eindigt de pilot en worden de resultaten er van aan de gemeenteraad
pepresenteerd?
Op dit moment worden in de Eenheid Amsterdam in pilotvorm bodycams gebruikt voor
het maken van audiovisuele persberichten met als doel om meer inzicht te bieden in
en transparant te zijn over het dagelijkse politiewerk. Beelden die met dit doel zijn
opgenomen kunnen onder andere worden gepubliceerd op de facebookpagina's van
de verschillende basisteams. Eind 2016 wordt deze pilot geevalueerd.
Naast de pilot 'audiovisuele persberichten' zijn binnen de eenheid Amsterdam in 2014
zijn - met uw toestemming - bodycams ingezet tijdens de Ramadan in het kader van
de openbare orde. Hoewel tijdens de Ramadan inzet vrijwel geen opnamen zijn
gemaakt, waren de ervaringen met bodycams over het algemeen positief vanwege het
de-escalerende effect en de positieve invloed die het dragen van bodycams heeft op
de (subjectieve) veiligheid van politiemedewerkers.
Daarnaast worden bodycams kleinschalig ingezet in het kader van de veiligheid van
politiemedewerkers en ter ondersteuning van waamemingen van politiemedewerkers
bij bijvoorbeeld incidenten. Tot slot kunnen bodycams ook gebruikt worden in het kader
van de opsporing, dit gebeurt onder het gezag van de hoofdofficier.
Zoals hierboven aangegeven is op dit moment een breder landelijke project in
ontwikkeling. De verwachting is dat dit project medio 2016 van start gaat. De eenheid
Amsterdam heeft aangegeven bereid te zijn om aan dit project mee te werken.
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2. Wanneer is het oostellen van het in de raadscommissie Aiaemene Zaken c.a.
genoemde 'protocol bodycams' naar verwachtina afaerond?
Omdat er nog geen landelijk beleid is over hoe moet worden omgegaan met gebruik
van bodycams voor operationele en niet-operationele doeleinden, is er voor de pilot
'audiovisuele persberichten' een protocol opgesteld en is de afspraak gemaakt dat de
publicatie op externe (sociale) media van beeld- en geluidsopnamen gebeurt onder
regie van bureau communicatie van de eenheid Amsterdam. In het protocol wordt
stilgestaan bij de privacyaspecten: beeld- en geluidsopnamen worden bijvoorbeeld
voor publicatie zodanig bewerkt dat verdachten bij uitzending van de beelden, geluiden
en teksten niet te herkennen of te identificeren zijn. Tevens worden namen,
straatnamen, huisnummers en kentekens, die kunnen leiden tot herkenning/
identificatie van verdachten, visueel en auditief onherkenbaar gemaakt. Tot slot wordt
er niet in woningen gefilmd.
Voor de overige operationele inzet zijn eveneens richtlijnen opgesteld. Allereerst wordt
pas gefilmd als er sprake is van bijvoorbeeld een dreiging, overlast of een verstoring
van de openbare orde. Als er wordt gefilmd dan wordt dit expliciet kenbaar gemaakt
aan de personen die gefilmd worden, tenzij de situatie dit niet toelaat (dan wordt
naderhand zo spoedig mogelijk verteld). Het bewaren en gebruik van de beelden
gebeurt in overeenstemming met de Wet politiegegevens (Wpg).
In verband met de te starten landelijke project is een protocol in ontwikkeling die ingaat
op alle relevante aspecten zoals het dragen en gebruik van operationele bodycams en
het opslaan en bewaren van gemaakte beelden. De verwachting is dat dit protocol in
het voorjaar gereed is.

3. Wordt de raad zo snel moaeliik na oostelling van het genoemde protocol nader
oei'nformeerd?
Zie vraag 2 voor de afspraken voor de inzet van bodycams in het kader van
audiovisuele persberichten en overige inzet. Zoals gezegd is er een protocol in
ontwikkeling in het kader van het landelijke project. Zodra deze is afgerond kan de
gemeenteraad - indien nodig - hierover worden gemformeerd.

4. Hoeveel bodvcams worden er op dit moment door de Amsterdamse politie gebruikt?
Hoe vaak worden deze ingezet?
De eenheid Amsterdam heeft een twlntigtal bodycams in beheer. Deze bodycams
worden op beperkte schaal gebruikt voor de genoemde doeleinden bij vraag 1.

5. Hoe gaat de politie om met het vastgelegde materiaal? Hoe lang wordt het materiaal
bewaard? En waar?
Voor beelden die onder regie van bureau communicatie worden gebruikt als
audiovisueel persbericht geldt dat de originele, onbewerkte beeld- en geluidsopnamen
na publicatie zo snel mogelijk worden vernietigd. Dit is vastgelegd in het
eerdergenoemde protocol (zie vraag 1).
De beelden van operationele bodycams worden in eerste instantie opgeslagen op de
bodycam zelf. Enkele bodycams bevatten naast een opnamefunctie ook de
mogelijkheid om live te streamen, deze beelden worden opgeslagen op een landelijk
beveiligde server van de politie. De opgenomen beelden vallen onder de werking van
de Wpg. De Wpg stelt dat beelden net zolang bewaard mogen worden als noodzakelijk
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is voor de politietaak en vervolgens vernietigd worden. In de praktijk betekent dit dat
beelden doorgaans enkele dagen bewaard worden.

6. Waar wordt het beeldmateriaal voor gebruikt? In hoeverre wordt het beeldmateriaal
gebruikt voor oosporino respectieveliik evaluatie en traininosdoeleinden?
Beelden worden in beginsel gebruikt overeenkomstig het doel dat is gekoppeld aan het
gebruik van de bodycams. Daarnaast kunnen beelden bijvoorbeeld worden gebruikt ter
aanvulling op de eigen waamemingen van politiemedewerkers. Ook kunnen beelden
naderhand gebruikt worden voor de opsporing: bijvoorbeeld het identificeren van
verdachten. Als beelden gebruikt worden in het kader van een opsporingsonderzoek
dan worden deze beelden gevorderd. De zaaksofficier van justitie kan hiertoe
besluiten. Tot slot kunnen beelden eventueel gebruikt worden voor evaluaties en
trainingsdoeleinden, hier is op dit moment echter nog geen sprake van.

7. Wie bepaalt. en op welke grondslag, of door bodycams verkregen beeldmateriaal
gepubliceerd wordt op het voutube-kanaal van de politie Zeeburg?
In de Eenheid Amsterdam is de afspraak gemaakt dat de publicatie op externe
(sociale) media van beeld- en geluidsopnamen onder regie van bureau communicatie
gebeurt en aan de hand van een protocol (zie vraag 1). Bureau communicatie maakt
- in overleg met het team dat de beelden online wil zetten - de afweging of beelden

geschikt zijn voor publicatie.

8. In hoeverre vormt verondersteld inzicht over de werkwijze van de politie de basis
voor publicatie?
Een van de redenen voor publicatie kan zijn om op een laagdrempelige manier meer
inzicht te bieden in de werkwijze van de politie.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen
hebben, dan ben ik uiteraard te alien tijde bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

J.W. Pronker
Plv. Politiechef


