Organisatieonderdeel Juridische Zaken
Wob-coordinatiedesk
Behandeld door
Functie medewerker Wob-coordinatiedesk
Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1
2514 BP Den Haag
Telefoon 088-169
E-mail wobcoordinatiedesk@knp.politie.nl
Onskenmerk KNP15001721
Uw kenmerk
Datum

P< . .#L I T I E

Retouradres: Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Dhr. R Zenger
Midwoudpad 75
1058 ED Amsterdam

Bijlage(n) 24
Pagina 1/2

VERZONOEN 2 9 HAW 2016

Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek

Geachte heer Zenger,
Op 8 december 2015 heb ik uw Wob-verzoek van 6 december 2015 ontvangen. U
vraagt hierin om documenten met betrekking tot - kort samengevat het gebruik van
bodycams bij de politie. Op 8 december 2015 is de ontvangst van uw verzoek
bevestigd. Hierbij is tevens uw verzoek verdaagd tot 2 februari 2016. Na het verlopen
van de tijd is contact met u geweest over het verlopen van deze beslistermijn.
Met deze brief neem ik een besluit op uw verzoek.
Het verzoek
In uw brief verzoekt u om informatie die onder de politie berust en die betrekking heeft
op document die zien op het gebruik van bodycams, in de periode van 2010 tot datum
verzoek, onder gebruik verstaat u zowel het gebruik van bodycamera's in genoemde
periode alsmede het beoogde gebruik in de toekomst. U heeft telefonisch aangegeven
onder bodycams te verstaan, alle camera's die op het uniform gedragen kunnen
worden. Tevens verzoekt u om informatie over aantallen, aantal inzages en klachten
ten aanzien van het gebruik van bodycams.
Lopende het verzoek is er contact met u geweest over het verzoek, en over de
procedure.
Wettelijk kader
Ik heb uw verzoek beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is
dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene
die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van die informatie bestaat,
voor zover neergelegd in al bestaande documenten. Het bestuursorgaan kan
openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich een of
meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of
beperkingen voordoen.
Inventarisatie documenten
Na inventarisatie bij de verschillende politie eenheden en het landelijke project
bodycams, blijkt een deel van de door u verzochte informatie bij de politie te berusten.
In totaal zijn er 29 documenten aangetroffen die betrekking hebben op uw verzoek.
Hier onder treft u een overzicht van de aangetroffen documenten die betrekking
hebben op uw verzoek.
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Ten aanzien van de onderwerpen klachten en inzages zijn geen documenten
aangetroffen.
Ten aanzien van het aantal camera's zijn er geen documenten aangetroffen die in een
antwoord voorzien op uw verzoek.
1 Eindrapport pilot Nijmegen
Beheersplan Bodycams Bikepatrol ENN
Bijlage 1 Gebruikersinstructie bodycam versie 2 RR
Bijlage 3 geleidelijst materiaalgebruik pilot bodycam RR
Bijlage 6 protocol bodycam remote beheer Post Ned
eindevaluatie gebruik bodycams district A vdef den haag
Evaluatie bodycams AMS d5 2014 v 1 0
Handleiding zepcam zebra 2015
__9 informatie verzoek min VenJ nov 2015
10 Instructie gebruik mobiele camera's MN 2012
V\_ Kaderstelling gebruik bodycams versie 1 3 de den haag
XI memo jur adv mobiel camera gebruik
J_3 Praktijkgids v 1 0 2010
14 Protocol surveillancecamera ENN
Rapport cameratoezicht in beweging politie ervaringen met nieuwe vormen van cameratoezicht
15 bureau beke 20101
16 Spelregels inzet bodycams AMS _versie 1 5 24 feb 15
17 Start document bodycams definitief versie 13 8 juli 2015
18 verzoek om opdrachten ontwikkelen werkgeverstandpunt inzake BCS versie 0 1
19 workflow liverstream
20 RIS289100 Evaluatie Pilot Bodycams 1
21 RIS290420 bijlage Evaluatie pilot bodycams 201420151
22 ter kennisname opdracht onderzoeksvraag juridisch onderzoek BC inzake en gebruik november
23 Bevindingen bodycams 2015 gemarkeerd
24 bespreking werkgroep 03031 OJierzien
25 handleiding zapcam zebra 2015
26 overzicht inzetvoorbeelden oost ned
27 20141001 Kader voor publicatie (bodycam)films van politieoptreden op externe media Amsterdam
28 Mail Noord Holland
29 Notifies Pro24/7
Overweging
Gebleken is dat uw verzoek ziet op een periode van 2010 tot de datum van uw
verzoek. Binnen genoemde periode zijn er bij de politie veel veranderingen
doorgevoerd.
Op 1 januari 2013 zijn alle voormalige (26) politiekorpsen ondergebracht in 1 nationale
politie, bestaande uit 10 regionale politiekorpsen en een landelijke eenheid. Voor deze
datum waren alle korpsen zelfstandig verantwoordelijk voor het beleid ten opzichte van
bodycamera's. Na deze datum zijn er verschillende ontwikkeling geweest die zagen
toe op het gebruik van bodycams en de toepassing hiervan. Dit heeft er toe geleid dat
er binnen het korps nationale politie nagedacht moest worden over een landelijk beleid
ten aanzien van het gebruik en de toepassing van bodycamera's.

« waai<zaam en clienstbaar»

Datum
Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek
Pagina 3/3

LITI E

Na de realisatie van de nationale politie is een beleidsvisie Sensing opgesteld. In de
beleidsvisie Sensing van de minister V&J wordt het programma Sensing een
sleutelrol toegekend in de visie op Sensing.
Een van de deelprojecten van dit programma is het landelijk project bodycams(LPB)
Een resultante van het LPB is het startdocument bodycams welke op 8 juli 2015 is
vastgesteld.
Het doel van het project is om de doorontwikkeling van het gebruik van bodycams bij
de politie in te richten en tussentijdse oplossingen te vinden voor opkomende vragen
alsmede richting te geven aan de thans lopende initiatieven in de operatie van de
politie.
Naast het startdocument bodcyams wordt door de politie nagedacht over een
landelijke beleid ten aanzien van het plaasten van beelden gemaakt door
bodycamera's voor communicatieve doeleinden. Ook dit beleid is nog niet ontwikkeld
en nog niet vastgelegd in een document. Wei zijn er echter enkele pilot's geweest en
nog lopend die zien op het plaatsen van beelden op internet.
Veel van de document die onder uw verzoek vallen betreffen dan ook oudere
documenten, dan wel documenten die in de toekomst vervangen zullen worden door
landelijke versies dan wel door landelijk gestuurd beleid.
De documenten zoals genoemd in dit besluit geven daardoor een verouderd en
onvolledig beeld. Wel zijn er in genoemde periode al diverse verschillen tussen het
beleid van de verschillende korpsen en eenheden gelijk getrokken.
Om u toch een beeld te geven over onze verwachtingen met betrekking tot het gebruik
van bodycamera's in de toekomst is met u besproken een gesprek te voeren met
enkele betrokken partijen binnen de politie. Dit overleg staat gepland om plaatst te
vinden op 6 april 2016.
Met betrekking tot de aantallen bodycamera's zijn geen documenten aangetroffen. Op
dit moment is het aantal bodycamera's nog niet vastgesteld in een document, dit komt
door de verschillende manieren van aanschaf en registratie binnen de voormalige
korpsen en eenheden.
Beoordeling en besluit
Ik verklaar op de documenten voorzien van de nummers 15 en 20 de Wob niet van
toepassing, gebleken is dat deze documenten reeds openbaar zijn.
Ik wijs uw verzoek om documenten met betrekking tot document 6 af. Van genoemd
document is wel een samenvatting beschikbaar, deze samenvatting betreffen de
documenten 20 en 21.
Ik wijs uw verzoek op de overige documenten, met uitzondering van bovenstaande
documenten met in achtneming van artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde
uitzonderingsgronden toe. De documenten zullen geanonimiseerd aan u verstrekt
worden. In het geval van anonimisering zal per passage worden aangegeven op welke
grand deze passage wordt geweigerd.
Voor het overige wijs ik uw verzoek af, over klachten en aantallen inzages is bij de
politie geen informatie in documenten aangetroffen.
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Klachten en inzages worden wel in categorieen geregistreerd, maar niet op een
dusdanig specifiek onderwerp-niveau. Om te zien of een klacht of inzage betrekking
heeft op het gebruik van bodycams, zou elke klacht en/of inzage inhoudelijk
beoordeeld moeten worden.
Ook wijs ik uw verzoek over het aantal bodycams binnen de politie af. Op dit moment
is het aantal bodycams binnen de politie niet geregistreerd in documenten, een
verstrekking van aantallen zou een onjuiste weergave geven van het aantal camera's
wat door de politie gebruikt wordt.
Motivering besluit
Document 7
Het document eindevaluatie bodycams district A vdef den haag (7) zal niet openbaar
worden gemaakt.
Een evaluatie is bij uitstek een document dat is bestemd voor intern beraad en bevat
persoonlijke beleidsopvattingen. Dat geldt in ieder geval voor de onderhavige
evaluatie. Politie Den Haag wil lering trekken uit het project en beleid formuleren dat in
de toekomst gebruikt kan worden. Het openbaar maken van het document wordt
daarom deels geweigerd op grand van art 11, Wob
Daarnaast wordt het openbaar maken van dit documenten deels geweigerd op grand
van art 10, lid 2 onder d van de wob omdat dit document tevens tactieken en
strategieen bevat. Openbaar maken kan de effectiviteit van de inzet van het middel
bodycams in gevaar brengen.
Zou aan u het document worden verstrekt met doorhaling van alle passages waarop
bovenstaande twee artikelen van toepassing zijn, dan blijft er weinig over en zou u van
mij een zinledig document ontvangen. Daartoe verplicht de Wob niet.
Van deze evaluatie is echter een samenvatting/extractie gemaakt ( documenten 20 en
21). Dit stuk is aan de Gemeenteraad van Den Haag gestuurd. Aangezien dat
document al te vinden is op/openbaar is gemaakt via de site van gemeente Den
Haag, verklaar ik hierop de Wob niet van toepassing.
Overige documenten
In de overige documenten zijn op grand van de volgende artikelen delen
geanonimiseerd en/of doorgehaald.
Art. 10 lid 1 sub c
Op grand van artikel 10 lid 1 sub c Wob blijft verstrekking van informatie achterwege
voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens zijn die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Volgens vaste
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak moet dit begrip restrictief worden
uitgelegd. Hiervoor wil ik u verwijzen naar jurisprudentie ARRvS 30 September 1985,
ECLI:NL:RVS:1985:AM9150. Het vertrouwelijk mededelen aan de overheid hoeft niet
expliciet te gebeuren. Voldoende is dat redelijkerwijs mocht worden aangenomen dat
het mededelen aan de overheid vertrouwelijk geschieden1.
Per element heb ik mij vergewist of dit gegeven voor openbaarmaking in aanmerking
komt. Dit wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met de letter "V".
1 Kamerstukken II, 1986/1987, 19859, nr. 3, p. 33
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Op grand van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang van inspectie, controle en toezicht, opsporing en vervolging van strafbare
feiten.
Volgens vaste rechtspraak hoeft de politie geen inzicht te verschaffen in haar
werkwijze en toe te passen tactieken. Openbaarmaking daarvan benadeelt de politie
namelijk in emstige mate bij toekomstig optreden waarbij de politie toezicht dient te
houden op de openbare orde en deze dient te handhaven en eventuele daaruit
voortvloeiende opsporingsactiviteiten verricht.
Door openbaarmaking kan namelijk op de werkwijze en toe te passen tactieken van de
politie geanticipeerd worden waardoor de politie gedwongen wordt nieuwe werkwijzen
te bedenken en extra capaciteit in te zetten. Daarbij is eveneens niet relevant dat
informatie toeziet op gebeurtenissen die inmiddels al achter de rug zijn. Vergelijkbare
gebeurtenissen, en dus soortgelijke wijzen van opereren, kunnen zich in de (nabije)
toekomst opnieuw voordoen.
Gelet op artikel 10 lid 2 sub c en d van de Wob mag ik verstrekking van informatie
achterwege laten als de hiervoor genoemde belangen door mij zwaarder worden
gewogen dan het belang van de openbaarheid. Met betrekking tot de hiervoor
genoemde uitzonderingsgrond wordt verwezen naar ABRvS 28 juli 2010,
ECLI:NL:RVS:2010:BN2615 en ABRvS 19 december 2012,
ECLI:NL:RVS:2012:BY6779.
De bovengenoemde twee weigeringsgronden zien beide toe op de uitvoering van de
politietaak zoals we die bij wet aan de politie is opgedragen. Daarom gebruik ik deze
weigeringsgronden naast elkaar.
Per element heb ik mij vergewist of informatie voor openbaarmaking in aanmerking
komt. Wanneer dit niet het geval is en de bovenstaande weigeringsgronden van
toepassing zijn, wordt dit aangegeven in de kantlijn van bijgevoerde documenten
aangeduid met de letter "T".
Art. 10 lid 2 sub e
Op grand van artikel 10 lid 2 sub e van de Wob blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de
persoonlijke levenssfeer van bij de openbaarmaking betrokken personen wordt
geeerbiedigd.
Namen, dienst- of personeelsnummers, (e-mail)adressen en telefoonnummers van
burgers en ambtenaren worden op grand van art. 10 lid 2 onder e Wob
geanonimiseerd/verwijderd. Ik ben van mening dat het belang van eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking.
Voor burgers geldt dat zij erop mogen vertrouwen dat bij contact met de overheid er
zorgvuldig met zijn of haar persoonsgegevens wordt omgegaan en deze niet in de
openbaarheid worden gebracht.
Voor ambtenaren geldt dat indien zij geen openbare functie vervullen zij eveneens
erop mogen vertrouwen dat zijn of haar persoonsgegevens niet in de openbaarheid
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worden gebracht. Met betrekking tot de hiervoor genoemde uitzonderingsgrond wordt
verwezen naar ABRvS 17 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL4132, AB 2010/91.
Wanneer deze weigeringsgrond van toepassing is, wordt dit aangegeven in de kantlijn
in de bijgevoerde documenten met de letter "P".
Artikel 11 lid 1 Wob
Artikel 11 lid 1 van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt
over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
Het interne beraad ziet in dit geval op het interne overleg dat plaatsvindt tussen
ambtenaren van politie onderling en het overleg met vertegenwoordigers van andere
organisaties. De documenten zijn een weergave van een vertrouwelijk en informeel
gesprek en geen (formeel vastgestelde) notulen. Onder persoonlijke
beleidsopvattingen worden onder meer verstaan: meningen, opinies, commentaren,
voorstellen en conclusies, welke voorkomen in bovengenoemde documenten.
Ambtenaren moeten in alle openhartigheid onderling en met burgers kunnen
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan
voor zijn rekening wil nemen relevant. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State heeft bepaald dat het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het
oogmerk waarmee dit is opgesteld. Met betrekking tot de hiervoor genoemde
uitzonderingsgrond verwijs ik u naar: ECLI:NL:RVS:2014:2621, r.o. 11.1.
Gelet hierop verstrek ik geen informatie over de persoonlijke beleidsopvattingen
opgenomen in de documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad.
Ik acht het voorts niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke
discussie. Ik zie daamaast dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11
lid 2 van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over
deze persoonlijke beleidsopvattingen. Indien er in bovengenoemde documenten feiten
staan die zodanig verweven zijn met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar
niet los van kan worden gezien, maak ik ook deze informatie niet openbaar.
Dit wordt in de bijgevoerde documenten aangeduid met de letter "I".
Passages niet vallende onder uw verzoek
In de documenten zijn tevens passages aangetroffen die niet vallen onder de reikwijdte
van uw verzoek. Deze passages zijn eveneens doorgehaald. Dit wordt in de
bijgevoegde documenten aangeduid met de letter "R".
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Bij de verstrekking van dit besluit zitten op dit moment niet alle document zoals
genoemd in de inventarisatie, overweging en beoordeling van dit besluit. De
documenten zullen verspreid aan u openbaar gemaakt worden.
Bij dit besluit zullen de volgende documenten worden bijgevoegd. De overige
documenten zullen na afstemming aan u worden verzonden.
1 Eindrapport pilot Nijmegen
Beheersplan Bodycams Bikepatrol ENN
Bijlage 1 Gebruikersinstructie bodycam versie 2 RR
Bijlage 3 geleidelijst materiaalgebruik pilot bodycam RR
Bijlage 6 protocol bodycam remote beheer Post Ned
Evaluatie bodycams AMS d5 2014 v 1 0
Handleiding zepcam zebra 2015
informatie verzoek min VenJ nov 2015
10 Instructie gebruik mobiele camera's MN 2012
11 Kaderstelling gebruik bodycams versie 1 3 de den haag
12 memo jur adv mobiel camera gebruik
14 Protocol surveillancecamera ENN
16 Spelregels inzet bodycams AMS _versie 1 5 24 feb 15
18 verzoek om opdrachten ontwikkelen werkgeverstandpunt inzake BCS versie 0 1
19 workflow liverstream
22 ter kennisname opdracht onderzoeksvraag juridisch onderzoek BC inzake en gebruik november
23 Bevindingen bodycams 2015 gemarkeerd
24 bespreking werkgroep 03031 OJierzien
25 handleiding zapcam zebra 2015
26 overzicht inzetvoorbeelden oost ned
27 20141001 Kader voor publicatie (bodycam)films van politieoptreden op externe media Amsterdam
28 Mail Noord Holland
Mocht er tevens informatie in documenten worden vastgelegd welke relevantie tonen
met uw verzoek in de periode tussen besluit en openbaar making, dan zal u hiervan op
de hoogte worden gehouden.
Er is getracht volledig aan uw verzoek te voldoen. Mocht u onverhoopt documenten
missen, dan kunt u uiteraard kiezen voor het indienen van een bezwaarschrift.
Niettemin geef ik u in overweging in dat geval contact op te nemen met de
behandelend ambtenaar. Nagegaan zal dan worden in hoeverre alsnog aan uw
verzoek kan worden tegemoet te komen.
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Rechtsmiddelen
Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen dit besluit
kunt u binnen zes weken nadat het bekend is geworden bezwaar indienen. Het
bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en tenminste de naam en het
adres van de indiener bevatten, als ook de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan de korpschef, t.a.v. de Wob-coordinatiedesk,
Postbus 17107, 2502 CC te 's-Gravenhage.
U kunt geen bezwaarschrift per e-mail indienen.
Hoogachtend,
de korpschef,
namens deze,
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