
Bodycams basisteam Drenthe Noord, taakgroep Assen,.
18-05-2016

In dit schrijven zal worden aangegeven waarom Basis-team Drenthe Noord, Assen,
dringend de behoefte heeft aan bodycams en wat de huidige stand van zaken
momenteel is.

Motivatie
Binnen het basisteam Drenthe-Noord, bureau Assen is dringend de behoefte aan
bodycams. Momenteel zijn er voor de bikers van de politie bodycams van het merk
Zepcam. Deze zijn echter al een aantal jaren oud en de beeldkwaliteit laat, zeker in
schemer en donker, zeer te wensen over. Deze huidige bodycams gaan geregeld
defect en collega's klagen over de draagwijze van deze Zepcamp. Twee veel
gehoorde klachten zijn: "Extra kastje aan je koppel" en" nog meer kabels onder het
uniform".

GTPA
In de horeca van Assen hebben een aantal geweldsincidenten tegen politiecollega's
plaatsgevonden. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het geweld tegen politie
af neemt op het moment van het dragen van een bodycam. In Assen hebben de
collega's welke momenteel in de Horeca dienst draaien en in de BPZ dienstdraaien
geen beschikking over een bodycam. Ook heeft de gemeente Assen geen
cameratoezicht in centrum van Assen.

Aanschaf en Beheer
De gemeente Assen heeft omwille van bovengenoemde problematiek aangeboden
om bodycams uit te willen lenen aan de politie Assen. Deze bodycams mogen in de
Horeca en BPZ gedragen worden.De gemeente Assen heeft aangegeven de
bodycams te willen aanschaffen en te willen beheren. Alle kosten hiervan zijn voor
rekening van de Gemeente Assen.

Uitrol bodycams Landelijke Politie
Zodra er vanuit de politie een landelijke aanbesteding en uitrol is geweest voor
bodycams zullen de bodycams van de Gemeente Assen terug gaan naar de
Gemeente en zal het basisteam Drenthe Noord gaan werken met de bodycams van
de Landelijke Politie. De politie zal deze bodycams dus niet in eigendom hebben en
zullen er geen kosten aan hebben. Wel is duidelijk de afspraak dat de politie de
beelden zelf van de bodycams afhaalt en opslaat en dat de gemeente daar niet bij
kan komen. Zodra de bodycams terug gaan naar de Gemeente Assen zijn alle
beelden volledig gewist.

Merk en type
Na verschillende merken en types vergeleken te hebben zijn wij uit gekomen bij het
merk Oncall. Oncall is een Australischbedrijf dat in 2001 is opgericht. Het is
gespecialiseerd in livestreaming diensten aan bieden en heeft zelf een aantal



bodycams ontwikkeld voor politie en brandweer. De politie Drenthe Noord is niet
ge'mteresseerd in de live streaming-functie van de bodycam en zal hier GEEN
gebruik van maken.

De belangrijkste redenen dat onze keuze is gevallen op Oncall:
- Robuust (Hufterproof)
- Waterdicht
- Batterij eenvoudig en snel vervangbaar
- 30 seconden pre-record. ( Zet je de camera aan op opnemen, dan staan de

30 seconden ervoor er ook op )
- Hoge beeldkwaliteit
- Zeer goede opname kwaliteit in donker
- 150 Graden hoek opnemen
- GPS locatie tracer
- Toekomst mogelijkheid van gezichtsherkenning
- Specificaties staan op: http://www.mview.com.au/wearable-oncall-wi-fi-pro/

Beveiliging
De bodycam kan met een stevige clip worden bevestigd op het uniform van de
collega. Eventueel kan er nog een koord aan bevestigd worden. De bodycam
heeft een opslagruimte van 32 GB. Deze zit vast in het apparaat en is niet
uitneembaar. De beelden zijn zonder de meegeleverde software niet uit te
lezen. Mocht de camera verloren worden kan iemand de beelden die erop
staan niet bekijken. De bestanden zijn gecodeerd.

Gedragsregels
Voor de huidige bodycams zijn bij de levering gedragsregels geschreven.
Deze zijn gebaseerd op de toen geldende wet en regelgeving. Bij de invoering
van de Oncall bodycams zullen deze gedragsregels wederom toegepast
worden, met die verstande dat de wet en regelgeving veranderd en daarmee
ook de gedragsregels. Deze gedragsregels zijn als bijlage toegevoegd.

Praktijk
In Assen is ongeveer drie weken getest met twee Oncall bodycams.
Verschillende collega's uit verschillende disciplines hebben ermee gewerkt en
waren enthousiast over zowel de gemakkelijke bediening als de beeldkwaliteit.
De bodycams zijn getest in zowel de BPZ als de Horeca, zowel overdag als 's
avonds en 's nachts en met verschillende weerstypen.



In zowel Australie, Engeland en Amerika worden deze Oncall Bodycams
gebruikt door verschillende disciplines van de politie.


