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Voorwoord

Deze thesis is het resultaat van het onderzoek dat de afgelopen 6 maanden is
uitgevoerd naar de inzet van de bodycam binnen de basispolitiezorg. Hiermee wordt
door de onderzoekers het laatste deeI van de opleiding tot politiekundige bachelor
afgerond.

Aan het begin van ons onderzoek kwamen wij er al snel achter dat onder het
landelijke project sensing een landelijk project bodycams liep. Zo zijn wij terecht
gekomen bij projectleider n is zij onze opdrachtgever geworden. Samen
met n de exteme onderzoekert.~ijn wij tot een goede
invulling van dit onderzoek gekomen. AI snel bleek dat er antwoorden gezocht
moesten woraen Dlnnen eenneaen zen:over net georUlKvan ae ooaycam en ae
beelden. De opdrachtgever wilde meer weten over de persoonlijke ervaringen van de
gebruikers van de bodycam.

Aangezien wij beide op zoek waren naar een onderwerp dat ons sterk zou verbinden
met de operatie konden wij ons in deze doelstelling goed vinden. Met veel ambitie
hebben wij daama een selectie gemaakt van de vele onderzoeken die er zijn te
vinden over de inzet van bodycams en hebben deze met veel interesse gelezen.
Vervolgens zijn wij met veel plezier en enthousiasme op pad gegaan om contact te
leggen binnen de eenheden Den Haag en Rotterdam en hebben wij veeI collega's
kunnen spreken over het onderwerp.

Allereerst willen wij de opdrachtgeve~edanken voor de kans die zij ons
heeft gegeven om binnen haar project een steentje te kunnen bijdragen. Veel dank
gaat ook uit naar onze thesisbegeleider . Hij heeft ons met zijn
kritisch blik constant scherp gehouden en dit is de kwaliteit van de thesis zeer ten
goede gekomen. Daamaast danken wij ook ons in het begin een
goede startpositie heeft gegeven tijdens een brainstormsessie.

Veel dank gaat ook nog uit naar de twee basisteams waarbinnen wij de enquete en
interviews hebben afgenomen. In het bijzonder danken wij daarvoor

• cor de gastvrijheid en openheid die zij ons hebben geboden in hun
team. Tevens bedanken wij de politiemedewerkers die hebben meegewerkt aan het
invullen van de enquete en voor het meewerken aan het diepte-interview. Zonder
hen zou een stuk inhoud ontbreken, welke wat ons betreft onmisbaar was voor het
onderzoek.

Tot slot willen wij onze familie en vrienden bedanken die ons te allen tijde hebben
gesteund tijdens de uitvoering van ons onderzoek. Onze dank is dan ook zeer groot.
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Samenvatting
Het onderzoek voor deze afstudeerthesis is uitgevoerd in samenwerking met
opdrachtgeve~ op dit moment werkzaam bij de Nationale Politie
als Landelijke P~BOdYCams. Het ~roject Bodycams valt onder
het programma Sensing. In samenwerking~de volgende probleemstelling
tot stand gekomen: "Op welke wijze kan de inzet van een bodycam een bijdrage
leveren aan de basispolitiezorg binnen het basisteam?". De probleemstelling zal
beantwoord worden aan de hand van de drie deelvragen die opgesteld zijn. Elke
deelvraag is naar aanleiding van diverse onderzoeksmethoden beantwoord.

Deelvraag 1: Wat zegt de theorie over de inzet van bodycams binnen de
basispolitiezorg?". Deze deelvraag is beantwoord aan de hand van
Hteratuurondarzoek en enkala expertintarJiews. Het Htaratuurcndarzcek bestaat
voomamelijk uit Nederlandse en Engelstalige onderzoeken naar de inzet van
bodycams binnen de politie.

Vervolgens is deelvraag 2: "Hoe wordt de bodycam binnen de basispolitiezorg
ingezet?" beantwoord. Deze werd ook door middel van literatuuronderzoek en
expertinterviews beantwoord.

Tot slot is deelvraag 3: Wat zijn de ervaringen bij de inzet van de bodycam binnen
het basisteam?" beantwoord door middel van literatuurstudie. een enquete. diepte-
interviews en expertinterviews.

De literatuurstudie naar bodycams vormde een basis voor het onderzoek. Binnen
deze thesis zijn diverse Nederlandse en buitenlandse onderzoeken de revue
gepasseerd. Het aantal onderzoeken die in Nederland zijn uitgevoerd zijn schaars en
gedateerd. Aile onderzoeken zijn uitgevoerd door Bureau Beke en waren gericht op
het terugdringen van geweld tegen politieambtenaren door middel van de inzet van
bodycams. Echter is binnen geen van deze onderzoeken onomstotelijk vast komen
te staan dat de bodycam juist daarvoor zorgt. Wei zien respondenten binnen de
onderzoeken een rei weggelegd voor de bodycam bij de opsporing en het
vervolgingsproces. Ook worden enkele nadelen in de onderzoeken belicht. Zo zou
de bodycam een afschrikkende werking op burgers kunnen hebben en zou de
bodycam ervoor kunnen zorgen dat de agent meer terughoudend optreedt uit angst
dat hij wordt afgerekend op iets wat op beeld staat. Niet aileen het gedrag van de
politieambtenaar zou bernvloed kunnen worden maar ook die van burgers. Volgens
de Ombudsman blijkt dat bijvoorbeeld jongeren op een bepaalde manier op de
camera gaan reageren. Uiteindelijk geeft bureau Beke wei het advies de toekomstige
onderzoeken in te richten met andere doelstellingen dan aileen het terugdringen van
geweld. Hiemaast dient namelijk nagedacht te worden over wat de bodycam kan
betekenen voor het bevorderen van proactieve handhaving. opsporing en reactief
pOlitieoptreden.

Het aantal onderzoeken dat is uitgevoerd in het buitenland ligt een stuk hoger in
vergelijking met het aantal in Nederland. Hierbij is de aandacht uitgegaan naar
Engelstalige onderzoeken. Hierdoor zijn de onderzoeken die zijn besproken
uitgevoerd in Engeland of Amerika. Opvallend hierbij is dat de Engelse onderioeken
zich vooral richten op het effect dat de bodycam kan hebben op criminaliteit en het
strafrechtelijke proces. Tegenover de Amerikaanse onderzoeken die zich vooral
richten op het geweldgebruik door politieambtenaren en de tegen hun ingediende
klachten. In Amerika wordt ook vooral het doel nagestreefd om als politie



transparanter naar de samenleving te zijn. In de Amerikca.4£11l •• cken wordt
gesteld dat het geweldgebruik van politieambtenaren met een bodycam daalt en hun
gedrag zal verbeteren. Voorts zouden politieambtenaren wei meer proactief
handelen.

Vanuit Engelse onderzoeken vloeit voort dat de bodycam een bijdrage kan leveren
aan de vermindering van het aantal klachten tegen politieambtenaren. De bodycam
zou geen invloed hebben op het gedrag van politieambtenaren en het zou de
politieambtenaren zelfs een zekerder gevoel van zichzelf geven. Er wordt zelfs
gesteld dat het aantal incidenten binnen een bepaald gebied waarbinnen de
bodycam werd ingezet was gedaald ten opzichte van een ander gebied binnen
diezelfde politiemacht waar geen bodycams werden ingezet. Opvallend daarbij is dat
sommige van die gedaalde incidenten om te beginnen al niet een groot probleem
vormden en de onderbouwing dat dit door de inzet van bodycams zou zijn gedaald,
ontbreekt.

Toch blijkt uit aile aan bod gekomen buitenlandse onderzoeken geen eenduidig
antwoord op de vraag hoe de bodycam werkt en wat zijn bijdrage is binnen het
politiewerk. Helaas spreken onderzoeken elkaar ook regelmatig tegen. Een discussie
over de mythes van bodycams kan dan ook gevoerd worden. De vraag is namelijk of
de bodycam wei het hele verhaal filmt. Hij filmt namelijk aileen datgene waarop de
bodycam staat gericht. Ook de ruimte die politieambtenaren hebben om te filmen is
groot. Zij filmen niet continue en er wordt daarin een stukje professionaliteit van hen
gevraagd. Bodycambeelden kunnen helpen bij het vervolgen van een verdachte
maar zullen ook behulpzaam zijn bij het identificeren van niet goed functionerende
politieambtenaren. Het kan dan een bijdrage leveren aan de professionalisering van
de politie. Het is van belang dat hieromtrent een eenduidige procedure wordt
ontwikkeld. Voorts zullen bodycambeelden op te vragen zijn door externe partijen als
verdachten en hun advocaten. Er dient voor gewaakt te worden dat bodycambeelden
altijd ondersteunend blijven aan het bewijs. De laatste mythe is dat de bodycam zou
zorgen voor het redden van levens. Gedrag van burgers en politieambtenaren zou
zodanig veranderen waardoor extreem geweldgebruik daalt en dus levens worden
gered. Het bewijs hiervan is echter nog niet geleverd.

Vervolgens is gekeken naar de interne stukken binnen de Nationale Politie. Hieruit
blijkt dat de inzet van bodycams tot op heden nog niet per wet is geregeld. Wei is
vanuit het landelijke project een tijdelijk inzetkader opgesteld wat van toepassing
wordt zodra dit is goedgekeurd door de korpsleiding. Uit beleidsdocumenten blijkt dat
de bodycam wei degelijk vragen oproept bij de gemeenteraad. Naar aanleiding van
de pilot die in 2014 -2015 heeft plaatsgevonden in de eenheid Den Haag zijn er
vragen gesteld aan de Burgemeester en eenheidchef van Den Haag. Hieruit komt
het besluit naar voren om het project bodycams binnen de eenheid Den Haag voort
te zetten.

De ervaring met de inzet van bodycams ligt door het land verspreid over
verschillende vakgebieden zoals bikers, solosurveillance, horeca, risicowedstrijden
en evenementen. Toch blijkt de behoefte van elke eenheid nog veer breder te zijn, dit
loopt uiteen van forensische onderzoek tot het arrestatieteam. De inzet van de
bod m binnen het basisteam wordt verder ter discussie gesteld in interviews met•• .a1ro 24/7 en Tom van Ham, onderzoeker bij

Echter blijkt uit het tijdelijke inzetkader van het landelijke project bodycams dat er
onderscheid gemaakt wordt tussen de inzet van bodycams communicatief of
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operationeel.~ projectleider van pro 2417 is geTnterviewd over de inzet
van bodycams voor communicatie. Hieruit blijkt onder andere dat het scheiden van
operationele en communicatieve doelstellingen niet zo makkelijk is als het lijkt. Het is
namelijk zo dat als er voor communicatieve doeleinden gefilmd wordt en beelden
bruikbaar zijn voor operationele doeleinden deze beelden gewoon gebruikt worden.
Dit zou anders in strijd zijn met het Openbaar Ministerie. Artikel 3 van de Politiewet
blijft altijd leidend.

Tot slot wordt ingezoomd op de ervaringen van politieambtenaren met betrekking tot
de inzet van de bodycam binnen de basispolitiezorg. Uit het literatuuronderzoek blijkt
dat er weinig aandacht is voor verhalen uit de praktijk. Terwijl dit enorm van invloed
kan zijn om tot een zo effectieve en efficiente implementatie te komen. Dit onderzoek
richt zich op de basispolitiezorg, waardoor het vanzelfsprekend is om in gesprek te
gaan met de politieambtenaren.

~r is een enqueIe uiigezet binnen het Basisteam Jan riendrikstraat in de eenheid
Den Haag en het f1exteamvan het basisteam Delfshaven in de eenheid Rotterdam.
Van de 181 geadresseerden heeft 17% gereageerd op de enquete. Een van de
problemen waar beiden basisteams mee te kampen hebben blijken de vele defecte
bodycams te zijn. Uit de resultaten blijkt dat politieambtenaren graag met een
bodycam naar buiten willen, maar dat dit verhinderd wordt door deze defecten,
waardoor er een tekort aan bodycams ontstaat.

Uit de resultaten blijkt dat politieambtenaren veelal ervaren dat burgers neutraal
reageren op de bodycam. Ongeveer een kwart van de politieambtenaren ervaart dat
de burger positief reageert op de bodycam. Ondanks dat burgers neutraal of positief
reageren op de bodycam volgens politieambtenaren, zijn de meningen verschillend
over het onderwerp geweld. 32% van de politieambtenaren is van mening dat de
bodycam het geweld gebruik vermindert, in vergelijking met 58% van de
respondenten die van mening is dat de bodycam daar geen effect op heeft. Ais het
gaat over het geweldsgebruik van de politieambtenaren zelf denken aile
respondenten dat zij niet minder snel geweld gebruiken omdat alles gefilmd wordt.

Opvallend is dat politieambtenaren veel meer mogelijkheden zien dan aileen het
"terugdringen van geweld" wat vaak in onderzoeken wordt onderzocht.
Politieambtenaren gaan creatief om met de verschillende mogelijkheden die zij zien.
Wei zien zij voomamelijk de meerwaarde van de bodycam op het gebied van
opsporing en informatie verzamelen. Zij zien een grote rol weggelegd voor de
bodycam als het gaat om waarheidsvinding. Aan het terugdringen van geweld en het
afhandelen van meldingen levert de bodycam een mindere bijdrage volgens de
respondenten.

Naar aanleiding van de enquete zijn er diepte-interviews afgenomen bij 8
pOlitieambtenaren. In deze interviews zijn de persoonlijke verhalen van de
politieambtenaren benoemd om de soms slecht meetbare effecten van de inzet van
bodycams weer te geven. Deze persoonlijke verhalen geven duidelijke voorbeelden
weer waarbij de waarde van de bodycam bewezen wordt. Daamaast is ook aandacht
geweest voor de visie van de bodycamgebruikers.

Tot slot is gesproken met de leidinggevenderi •••
leidinggevenden bij de basisteams Delfshaven en Jan ndri
bodycam als een middel om het hele verhaal aan de samenleving te kunnen
vertellen. Daamaast zien zij nog vele andere mogelijkheden voor de bodycam. Zij



zien dan ook graag een uitbreiding van de bodycams op hun teams.

Naar aanleiding van het thesisonderzoek kunnen meerdere aanbevelingen worden
gedaan. De aanbevelingen die gedaan kunnen worden liggen allereerst op het
gebied van het scherp stellen van de doelstellingen die aan de inzet van bodycams
gegeven kunnen worden. Tevens dient daarbij nagedacht te worden of de
communicatieve inzet van bodycams wei buiten de scope van het onderzoek van het
LPB zou moeten vallen. Het juridische onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd
omtrent de inzet van bodycams op zowel communicatief gebied als operationeel
gebied wordt wei gezamenlijk gedragen. Daamaast hebben zij veer te maken met
afspraken die binnen de politie gemaakt moeten worden met politieambtenaren hoe
de bodycam ingezet kan en mag worden. Tevens betreffen het ook afspraken die
met ketenpartners gemaakt dienen te worden. Ook de korpsleiding dient zich te
realiseren dat er binnen afzienbare tijd een standpunt moet worden ingenomen
omtrent de inzet van bodycams die onderlegd wordt door het nog lopende juridische
::-::a:z:a;{. 23 :7:3:-::';:;; ',vaa:-:;: ;;~ :7:S!::C:;:Z:7:3 ;a~.·/3:"~<~"~.'::":~,:;=~~~~S!:::'::: r:;3~
zich mee. Naast dat een standpunt hierover door de korpsleiding de wildgroei aan
prive bodycams kan voorkomen, zorgt het ook voor een beperking van de fisico's die
het inzetlen van bodycams zonder vaststaand protocol met zich mee brengt.
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Afkortingenlijst
ACP: Algemene Christelijke Politiebond
AE: Arrestatie eenheid
AOT: Aanhoudings en ondersteuningsteam
AT: Arrestatie team
BCs: Bodycams
BPZ: Basis Politie Zorg
BTGV: Benaderingstechniek gevaarlijke verdachte
BVO: Basisvoorzieningen Opsporing
DSI: Dienst Speciale Interventies
GGP: Gebiedsgebonden Politiezorg
GTPA: Geweld tegen politieambtenaren
IBT: Integrale beroepsvaardigheden
JoW Island ofVVight
LPB: Landelijk project bodycams
NP: Nationale Politie
OG: Ondersteuningsgroep
OM: Openbaar Ministerie
PGE: Potentieel Gevaarlijke Eenlingen
PoIW: Politiewet
ROG: Regionale Ondersteuning Groep
TGO: Team Grootschalig Optreden
V.I.K: Veiligheid integriteit klachten
WPG: Wet politie gegevens



"If a picture is worth a thousand words then
a video must be worth at least a million"

- Ready & Young (2014)
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1. Inleiding
':4 bodycam is a device connected to the collar of a police officer's uniform, and it
holds a camera. Basically the camera sees what the officer sees. " (Bekkers &
Moody,2015(

Die extra ogen die de bodycam kan betekenen voor een politieman of -vrouw bewijst
zich in meerdere onderzoeken als aanwinst dan wei meerwaarde. Een zeer recent
onderzoek uitgevoerd door de University of Cambridge toont aan dat de inzet van
geweld door politieambtenaren in Rialto, California tegen burgers en klachten tegen
deze politieambtenaren aanzienlijk minder is dan voor het onderzoek. Het onderzoek
dat is opgezet door de University of Cambridge heeft twaalf maanden geduurd. In die
twaalf maanden werden politieambtenaren steekproefsgewijs uitgerust met een
bodycam waarmee elke interactie met het publiek werd opgenomen. Daartegenover
werden ook steekproefsgewijs politieambtenaren juist niet uitgerust met een
bodyt:::am. Hierbij werd de eerste groep gezier. a!s "experjmer.taf-shifts~ en de tweede
groep als "control-shifts". Een van de resultaten uit dit onderzoek is dat het gebruik
van geweld door de control-group twee keer zo hoog ligt ten opzichte van de
experimental-group (Ariel, Farrar & Sutherland, 2014).

Volgens Ham, Ferwerda en Kuppens (2010) ging in 2008 het Maastrichtse korps als
eerste van de Nederfandse Politie gebruik maken van de bodycam. Destijds stonden
deze minicamera's nog niet bekend als bodycam maar als Bobbycams, vemoemd
naar de Engelse agenten. De bikers binnen de Limburgse politie waren de eerste die
uitgerust werden met deze camera's. Voorafgaand werd al gezegd dat de bobbycam
een de-escalerende werking zou hebben. De beelden die voort zouden komen uit het
gebruik van de bobbycam zouden gebruikt worden als bewijslast in de rechtszaal
(ANP, 2008).

Vanaf dat moment heeft de bodycam zijn bekendheid binnen de Nederfandse Politie
verworven en is er in 2009 een pilot van start gegaan binnen een vijftal van de toen
nog oude korpsen Groningen, Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam Rijnmond
en Twente (Ham, Ferwerda & Kuppens 2010). Deze pilots zijn van start gegaan
vanwege de veronderstelling dat de inzet van een bodycam het gebruik van geweld
zou verlagen dan wei voorkomen. Tevens zou de inzet ervan bijdragen aan de
opsporing en vervolging van verdachten en zou het een effect hebben op de
veiligheidsbeleving van politieambtenaren. Deze pilot had tot doel om deze
veronderstellingen te toetsen (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011).

Een van de meest memorabele incidenten waarbij bodycambeelden openbaar zijn
gemaakt, zijn waarschijnlijk de beelden van het uit de hand gelopen strandfeest
Sunset Grooves in Hoek van Holland in 2009. Beelden die waarschijnlijk bij vele
politieagenten nog op hun netvlies staan gebrand. In de uiteindelijke reconstructie
van het incident is er gebruik gemaakt van animaties van het evenemententerrein,
camerabeelden die door de media gemaakt waren, beelden die op YouTube
geplaatst waren en bodycambeelden die politieagenten gemaakt hadden. Het was
destijds voor het eerst dat bodycambeelden voor reconstructie gebruikt werden
(Bekkers & Moody, 2015).

! Programma Sensing, Landelijk Project Bodycams 2016: Definitie bodycam LPB: "De bodycam is een
draagbare camera, die op of aan het lichaam wordt bevestigd en die videobeelden en audio kan



Het laatste Nederlandse wetenschappelijke en invloedrijke onderzoek door bureau
Beke naar bodycams stamt alweer uit 2010 en 2011. Terwijl de bodycam steeds
vaker te zien is in de uitvoering van het dagelijkse politiewerk. Een relatief nieuw
fenomeen daarin zijn initiatieven als Pro 24/7 die de bodycam gebruikt om filmpjes te
maken voor social media teneinde uitvoering te geven aan een communicatieve
doelstelling. Momenteel ontbreekt er landelijk een eenduidige werkwijze en beleid
voor de inzet en het gebruik van de bodycam.

Binnen deze thesis zullen dan ook enkele recentere buitenlandse onderzoeken
worden gebruikt om weer te geven wat de bijdrage van de bodycam voor de
Nationale Politie kan zijn. Daarnaast zal op kleine schaal worden ge"inventariseerd
hoe de bodycam momenteel zijn functie vervult en is er specifieke aandacht voor de
ervaringen van de gebruikers van de bodycam. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden
binnen twee geselecteerde basisteams binnen de eenheden Den Haag en
Rotterdam. Is de bodycam echt de toekomst of moeten we ons gaan bezig houden
met 3::deie ii!r1ovaties binnen de I'lationa!e PoHtie?

1.1.Aanleiding/probleembeschrijving
Binnen de Nationale Politie worden er momenteel regelmatig pilots gedraaid met
betrekking tot de inzet van bodycams binnen de verschillende facetten van het werk.
Opvallend daarbij is dat het gebruik van bodycams in deze pilots nogal eens wordt
bestempeld als een aanwinst, maar dat een goede onderbouwing daarvan ontbreekt.
Ook is er in Nederlandse en buitenlandse onderzoeken niet terug te vinden of de
bodycam daadwerkelijk werkt naar verwachting. De conclusies die uit deze
onderzoeken voortvloeien zijn met regelmaat vaag en niet onderbouwd. De vraag
·Werkt de bodycamT die in deze onderzoeken wordt gesteld, blijtt ook
onbeantwoord. Deels komt dit door de verkeerde vraagstelling. De vraag of de
bodycam werkt, is namelijk niet de goede vraag. De beantwoording hiervan is niet
realistisch en praktisch niet te doen. Er zijn namelijk oneindig veel variabelen te
bedenken die tijdens het gebruik van een bodycam van invloed zijn op die werking.
Wei kan gekeken worden naar "hoe" de bodycam werkt. Wat kunnen we als politie
allemaal met de bodycam zelf en met de opgenomen beelden en wat niet? In dit
thesisonderzoek zullen de verschillende wijzen van gebruik van de bodycambeelden
worden onderzocht en zal gekeken worden naar de meerwaarde van het dragen van
een bodycam.

Ais onderzoekers lopen wij voomamelijk aan tegen het ontbreken van een eenduidig
beleid. De opdrachtgever van dit onderzoek,~ndelijk projectleider
bodycams, streett m & p: oject emaar hier verandering in te brengen. De
korpsleiding wil afstappen van regionaal beleid en wil een eenduidig nationaal beleid
vormen voor de Nationale Politie. In samenwerking met externe onderzoek

'-"er een vooronderzoek gestart naar de bodycam. Na afronding van dat
~oek zal er bepaald worden of er in Nederland ook een kwantitatief onderzoek

gehouden zal worden om de effecten van de bodycam in de praktijk te met d •-Een deel van dit onderzoek wordt in samenwerking m~itgevoerd
zodat dit een bijdrage kan leveren aan het vervolgonde~dering om
ervaringen vanuit de praktijk te onderzoeken was een wens van de landelijke
projectleider. Een deer van deze wens bestond ook uit het inventariseren wat nu
daadwerkelijk mogelijk is met het gebruik van bodycams. Zodoende is ertoe besloten
om dit onderzoek zo in te richten dat antwoord verkregen wordt op de vraag op
welke wijze de bodycam een bijdrage kan leveren aan de basispolitiezorg binnen het
basisteam.
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1.2. Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is:

"Het inzichtelijk maken hoe de bodycam een bijdrage kan leveren aan de
basispolitiezorg binnen het basisteam".

Er zal gekeken worden naar wat in de theorie omschreven staat over wat mogelijk is
met de bodycam(beelden) en wat het dragen van een bodycam in de praktijk aan
resultaten oplevert en welke voor- en nadelen dit instrument met zich meebrengt.

1.3. Probleemstelling
Op dit moment ontbreekt een landelijk beleid met betrekking tot de inzet en het
gebruik van bodycams. In de onderzoeken die reeds gedaan zijn in Nederland en het
buitenland wordt er vooral gekeken naar of de bodycam werkt in plaats van hoe
werkt de bodycam. De aanleiding en doelstelling hebben geleid tot een
probleemstelling. Oit is tevens de hoofdvraag van dit onderzoek. De probleemstelhng
luidt als voigt:

"Op welke wijze kan de inzet van een bodycam een bijdrage leveren aan de
basispolitiezorg binnen het basisteam?"

1.4. Oeelvragen
Om tot een beantwoording van de probleemstelling te komen zijn er drie deelvragen
opgesteld. De deelvragen van dit onderzoek zijn:

1. Wat zegt de theorie over de inzet van bodycams binnen de basispolitiezorg?
2. Hoe wordt de bodycam binnen de basispolitiezorg ingezet?
3. Wat zijn de ervaringen bij de inzet van de bodycam binnen de

basispolitiezorg?

1.5. Operationaliseren van begrippen
Hieronder worden enkele hoofdbegrippen omschreven zodat duidelijk wordt wat er
verder in dit onderzoek met deze begrippen wordt bedoeld. Deze begrippen zijn naar
voren gekomen aan de hand van de probleemstelling wat tevens de hoofdvraag van
dit onderzoek is.

Bodycam: '1>1'· .. '. ':'"V.
Een bodycam is te omschrijven als een mobiele camer~)de jas, pet of helm
bevestigd kan worden (Ferwerda, Ham & Kuppens, 2010). De camerabeelden die op

.at.~nt gemaakt worden, hebben in sommige gevallen een live-stream met de
meldkamer. In andere gevallen kunnen de beelden achteraf bekeken worden;·~·••••
literatuur zijn er diverse benamingen voor de omschrijving van een bodycam, on er
.wWpbbycam, Body Worn Video (BWV), Body Worn Camera (BWC), zepcam,
I5Od~era, on-officer video cameras en mobiel cameratoezicht.

Basisteam:
Bij de vorming Politie zijn de voorheen 26 korpsen verdeeld tot 10
regionale eenheden en een landelijke eenheid. ledere regionale eenheid bestaat uit
een aantal districten. Elk district is geografisch onderverdeeld in robuuste
basisteams en heeft een districtsrecherche en een flexteam. Een robuust basisteam
kan bestaan uit meerdere gemeenten of delen van een gemeente (Rijksoverheid,
2012a).



BPZ (Basispolitiezorg):
Basispolitiezorg is het basiswerk wat politieambtenaren 24 uur per dag en 7 dagen in
de week uitvoeren op straat. Dit laat zich onderverdelen in een aantal taken:
preventie, toezicht, verkeer, opsporing, handhaving en hulpverlening (Politie, z.j.).

1.6. Afbakening
In dit onderzoek wordt een advies gegeven over de wijze waarop de inzet van een
bodycam een bijdrage kan leveren aan de basispolitiezorg binnen het basisteam. Het
advies wat hieruit voortvloeit, zal niet door de onderzoekers geTmplementeerd
worden maar zal wei worden aangeboden aan het LPB.

Er is gekozen om het onderzoek uit te voeren in twee basisteams binnen de eenheid
Den Haag en Rotterdam. Beide eenheden hebben deelgenomen aan de eerste pilot
binnen de Nederlandse Politie (Ham, Ferwerda & Kuppens, 2010). Een voorwaarde
die gesteld is aan de basisteams is dat deze minimaal een jaar werkervaring met
oooycams neooen. LO Kan er vanull gegaan woraen oat de respondenten ruime
ervaring hebben met het werken met bodycams. Er is bewust een keuze gemaakt
voor een relatief kleinschalig onderzoek in plaats van een landelijk onderzoek. Hierbij
zullen er zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt worden.
Dit zal de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het onderzoek ten goede komen.
Wei wordt-aandacht besteed aan de zienswijze van de Nationale Politie met
betrekking tot het gebruik van bodycams. Voornamelijk zal worden gekeken naar
denk- en zienswijzen van leidinggevenden binnen de geselecteerde basisteams.
Tevens zal de visie vanuit het landelijke project bodycams worden gebruikt om de
enquetes en interviews richting te geven.

De onderzoeksvragen gaan over het daadwerkelijke gebruik van bodycams in de
praktijk. In dit onderzoek zal er niet uitgebreid ingegaan worden op andere relevante
onderwerpen, zoals de juridische grondslag, financien, ethische of technische
aspecten. Weliswaar zijn dit ook relevante zaken die komen kijken bij een eventuele
implementatie van bodycams binnen de Nationale Politie, maar dit zou een
grootschaliger onderzoek vereisen met een langere doorlooptijd. Dit onderzoek zal
zich expliciet richten op het verkrijgen van inzicht in de feitelijke meerwaarde die de
bodycam heeft voor het operationele politiewerk. Uiteraard is het mogelijk dat de
eerder genoemde relevante onderwerpen 'in het voorbijgaan' ter sprake komen in
een enquete of interview. Ais dat gebeurt, zal dat uiteraard verslag van gelegd
worden in het rapport, maar niet met de ambitie om hier een conclusie uit te trekken.

1.7. Leeswijzer
Deze thesis is opgebouwd uit 7 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 worden de methoden
van onderzoek per deelvraag nader toegelicht. Daarnaast worden de validiteit en
betrouwbaarheid, rol opdrachtgever en verantwoording samenwerking omschreven.
In hoofdstuk 3 wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag naar aanleiding van
de toegepaste onderzoeksmethoden. Voorts zal aan de hand van het v

literatuuronderzoek en interviews met experts in dit hoofdstuk ook een discussie
plaatsvinden over de theorie. In hoofdstuk 4 staat de tweede deelvraag centraal
waarin nog meer literatuuronderzoek wordt besproken maar ook wciPdtingegaan op
de communicatieve en operationele doelstelling van de bodycam aan de hand van
expertinterviews. In hoofdstuk 5 wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag
naar aanleiding van de toegepaste onderzoeksmethoden. De enquete en de diepte-
interviews spelen in dit hoofdstuk de hoofdrol. In hoofdstuk 6 komen de conclusies
aan bod en in hoofdstuk 7 zullen de aanbevelingen worden uiteengezet. Na dit
hoofdstuk zijn de literatuurlijst en verantwoording toegevoegd en zullen diverse
bijlagen volgen.
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2. Methoden van onderzoek
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de verschillende methoden van onderzoek
die zijn toegepast in deze thesis om antwoord te kunnen geven op de deelvragen en
uiteindelijk de hoofdvraag. Na het beantwoorden van de deelvragen en de
hoofdvraag kunnen er conclusies en aanbevelingen geschreven worden die zullen
resulteren in een advies richting de opdrachtgever. Aangezien wij de situatie met
betrekking tot de inzet van bodycams binnen het basisteam willen inventariseren,
kan er wat betreft onze hoofdvraag: "Op welke wijze kan de inzet van een bodycam
een bijdrage leveren aan de basispolitiezorg binnen het basisteam?" gesproken
worden van een beschrijvende onderzoeksvraag. Bij deze beschrijvende
onderzoeksvraag is grotendeels kwalitatief onderzoek van toepassing. Het
kwalitatieve onderzoek als ontwerp van deze thesis stelt ons allereerst in staat om in
te gaan op de al uitgevoerde onderzoeken en velddocumenten. Daamaast biedt hat
ook de ruimte de opvattingen die mensen over het gebruik van de bodycam hebben,
weer te geven in deze thesis. Tevens kunnen wij door dit ontwerp een grote groep
mensen betrekken in het onderzoek en kunnen wij op deze manier een
representatieve dwarsdoorsnede verkrijgen hoe de bodycam momenteel binnen het
basisteam wordt ingezet (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009).

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de verschillende
methoden van dataverzameling welke zijn gebruikt om antwoord te krijgen op de
deelvragen en de hoofdvraag. Ook zal beschreven worden waarom voor deze
methoden is gekozen. In de tweede paragraaf zal per deelvraag aangegeven worden
welke methode van onderzoek gebruikt zal worden . Tot slot zal nog worden
ingegaan op de validiteit en betrouwbaarheid in het algemeen en vervolgens ook in
het licht van dit onderzoek.

2.1. Methoden van dataverzameling
De thesis zal zower kwalitatief als kwantitatief onderzoek bevatten en daarbij zullen
verschillende methoden van dataverzameling worden gebruikt. Dit wordt ook wei
multimethodeaanpak genoemd en doordat per deelvraag meerdere method en
worden toegepast, leidt dit tot triangulatie. In paragraaf 2.3. zal nader worden
ingegaan op het begrip triangulatie (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009).

De thesis bevat beschrijvend kwalitatief onderzoek waarbij een Iicht wordt geworpen
op de inzet van bodycams binnen het basisteam. Een deel van het kwalitatieve
onderzoek zal bestaan uit een literatuurstudie. Onderdeel van de Iiteratuurstudie zal
het bestuderen van enkele invloedrijke Nederlandse en buitenlandse onderzoeken
naar het gebruik van bodycams zijn. De literatuurstudie wordt uitgevoerd op basis
van de sneeuwbalmethode. In Nederland zijn tot op heden slechts twee gewichtige
onderzoeken (door bureau Beke) uitgevoerd met betrekking tot het gebruik van
bodycams door de politie. De literatuurlijsten van deze onderzoeken waren het
startpunt van deze thesis. Pilots e.d. worden in het verlengde van deze onderzoeken
uitgevoerd. Hierdoor is het van belang deze twee onderzoeken te betrekken bij de
literatuurstudie. Een zoekslag binnen de database Vubis van de politieacademie
levert nog een derde onderzoek op van bureau Beke. Deze tezamen met enkele
relevante Nederlandse artikelen waarin de bodycam een enkele keer wordt genoemd
en de jurisprudentie, zullen deeI uitmaken van de Nederlandse literatuurstudie. Naast
deze onderzoeken zullen we ook enkele invloedrijke buitenlandse onderzoeken
selecteren. Selectie vindt plaats op basis van verwijzingen door instanties als
politievakbond ACP en door het zoeken op diverse zoektermen in databases als
politiekennisnet, Kompol, mediatheek van de politieacademie en Google. Vooral



land en als Engeland en Amerika hebben al een ruimere ervaring dan Nederland in
het gebruik van bodycams en hier kunnen wij weer van leren.

Tevens zullen wij interne documenten raadplegen om een completer beeld te krijgen
van wat politiemensen zelf denken over hoe de bodycam ingezet kan worden.

Deze documenten zullen voornamelijk worden aangereikt door de projectleider
bodycams, tevens opdrachtgever van deze thesis. Dit onderdeel van de
literatuurstudie kan gezien worden als deskresearch.

Na de literatuurstudie zullen wij ook onderzoek uitvoeren in de vorm van een
enquete. Voor het afleggen van de enquetes zullen wij twee basisteams selecteren
waarbinnen wij bij de operationele politiemedewerkers die ervaring hebben met het
dragen van een bodycam de enquete zullen afnemen. Deze politiemedewerkers
zullen geselecteerd worden in samenwerking met de Regionaal dossierhouder

zullen worden geselecteerd, hebben op zijn minst een jaar werkervaring met de inzet
van bodycams. De enquete zal worden uitgezet door de teamchef dan wei de
leidinggevende van het desbetreffende basisteam. De teamchef dan wei
leidinggevende van de geselecteerde teams zal ook worden ge·interviewd. Het is
interessant om hun visie op de inzet van bodycams te belichten. Uiteindelijk zijn het
toch de leidinggevenden die input zullen geven over het al dan niet inzetten van de
bodycam. Hierop zal beleid ontwikkeld worden. Gezien het feit dat de respondenten
die geselecteerd worden ruime werkervaring op het onderwerp hebben, kunnen er
zowel gesloten vragen als open vragen gesteld worden. Zo kunnen we een
representatieve weergave bij elkaar verzamelen over hoe de bodycam momenteel
gebruikt wordt en wat er met de bodycambeelden gebeurt. Een dergelijke enquete
zou binnen andere basisteams die ervaring hebben met de inzet van de bodycam
ook afgenomen kunnen worden (Baarda, e.a., 2012).

Vanuit de enquetes zullen er mensen geselecteerd worden waarbij een diepte
interview afgenomen zal worden. In deze interviews zal dieper worden ingegaan op
de verschillende aspecten van het gebruik van de bodycam. Hierdoor wordt meer
ruimte gecreeerd voor persoonlijke en emotionele aspecten. Deze interviews zullen
worden afgenomen in de vorm van topicinterviews waarbij een lijst van topics de
leidraad vormt voor het af te nemen interview. Voor deze vorm wordt gekozen zodat
zo min mogelijk risico bestaat dat er belangrijke onderwerpen niet worden
besproken. Door de specifieke operationele voorkennis van het onderwerp worden
de juiste onderwerpen tijdens het interview besproken maar zal ook nog genoeg
ruimte zijn om in te gaan op eventuele onderwerpen die tijdens het interview naar
voren komen (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009).

Tot slot zullen er enkele interviews worden afgenomen bij experts. Hierbij valt te
den ken aan personen die niet persoonlijk betrokken zijn bij het onderwerp. In dit
geval bedoelen wij dan person en die zelf geen bodycam dragen maar wei vanuit
andere invalshoeken een mening erover hebben die van belang kan zijn voor dit
onderzoek. Door ons is een selectie van experts gemaakt die wij gaan benaderen
voor een interview. Allereerst zullen wij een criminoloog binnen bureau Beke
benaderen voor een interview. Bureau Beke is tot nu toe pionier wat betreft
Nederlandse onderzoeken naar de bodycam. Tot slot zullen wij ook nog Pro 24/7
benaderen voor een interview. Zij zijn pionier op het gebied van het delen van
bodycambeelden op social media en kunnen ons meer vertellen over wat dit voor de
politie betekent. Wij zullen ernaar streven de interviews in persoon af te nemen maar
zullen er soms niet aan ontkomen interviews per email uit te voeren. Door Baarda
e.a. wordt voor wat betreft het afnemen van interviews via email zelfs verondersteld
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dat mensen beter nadenken over de antwoorden die zij geven op schriftelijke
interviews omdat ze dan ook hun antwoorden nalezen en die dan nog eventueel aan
te passen. De analyse van de verschillende interviews zal plaatsvinden door de
resultaten hiervan onder te verdelen onder de drie deelvragen. In de interviews zal
namelijk ook worden ingegaan op de theorie van de inzet van bodycams, de
daadwerkelijke inzet van bodycams nu en de persoonlijke ervaringen van
pOlitieambtenaren. De resultaten van de interviews zullen per genoemde
onderwerpen worden ingedeeld en geanalyseerd. (Baarda, De Goede & Teunissen,
2009).

2.2. Methoden van onderzoek per deelvraag
In hoofdstuk 1 van deze thesis zijn 3 deelvragen opgesteld waarmee de hoofdvraag
beantwoordt kan worden. Hiema zal per deelvraag worden omschreven door middel
van welke onderzoeksmethoden antwoord gegeven zal gaan worden op de vragen.

De onderzoeksmethode matrix ziet er als voigt uit:

Deelvraag Literatuurstudie Enquete Diepte- Expertinterviews
interviews

1 x x

2 x x

3 x x x x

2.2.1. Oeelvraag 1

Wat zegt de theorie over de inzet van bodycams binnen de basispolitiezorg?

Binnen deze vraag is de literatuurstudie een belangrijk onderdeel. Hierdoor komen
we te weten waar we nu staan met betrekking tot de inzet van bodycams. We
verkrijgen bepaalde voorkennis die we nodig hebben om interviews en enquetes op
te kunnen stellen zodat we gericht vragen kunnen gaan stellen over belangrijke
topics. Wij kunnen hiermee achterhalen wat de mogelijkheden zijn met
bodycambeelden en kunnen dit hierna in de praktijk toetsen.

Bij deze deelvraag dient rekening te worden gehouden met het feit dat de
onderzoeken die gepubliceerd zijn veelal positief zijn over het gebruik van de
bodycam in de praktijk. Voor dit onderzoek is het van belang dat zowel de voor- als
nadelen belicht worden, dit met als doer om een zo onafhankelijk mogelijk onderzoek
te leveren.

Daarnaast is binnen deze deelvraag ruimte voor de mening van experts. Er zullen
een aantal experts per email worden benaderd om hun mening en denkwijze te
geven over het gebruik van bodycams binnen de politie. Zoals eerder omschreven
zal de mening van een criminoloog worden geraadpleegd. Deze kan inzichten geven
die waardevol kunnen zijn om te verklaren hoe personen reageren op een bodycam
(zowel de politieambtenaar als de burger). Het is interessant om te zien welke
andere voor- en tegenargumenten de criminoloog benoemt ten opzichte van de
politieambtenaren die er dagelijks mee werken. Er dient daarin rekening te worden
gehouden met het feit dat er slechts een selecte groep naar hun mening wordt



gevraagd waardoor het beeld dat aan de hand van deze interviews wordt verkregen
niet representatief is (Baarda e.a., 2012).

2.2.2. Oeelvraag 2

Hoe wordt de bodycam binnen de basispolitiezorg ingezet?

Om het antwoord te krijgen op deze vraag zal onder andere literatuurstudie worden
uitgevoerd in de vorm van deskresearch. Er zal worden gekeken of er interne
documenten bestaan welke gebruikt worden om de huidige werkwijze binnen de
eenheden vorm te geven. Om deze documenten te krijgen zal allereerst een
zoekslag worden gedaan binnen de mediatheek van de politieacademie, de
database Kompol en zal de opdrachtgever worden benaderd.
Met interne stukken als handboeken, pilots, evaluaties en inzetkaders zal een beeld
worden geschetst hoe de eenheden nu omgaan met de inzet van bodycams en waar
bijvoorbeeld nog behoeften liggen.

Daamaast zullen ook enkele experts aan het woord komen. We laten hierin de visie
van Van Ham van bureau Beke en Verweij van Pro 2417 op de inzet van bodycams
de revue passeren. Tot slot zal er nog worden ingegaan op de scheiding van inzet
van bodycams voor communicatieve doeleinden en operationele doeleinden.

2.2.3. Oeelvraag 3

Wat zijn de ervaringen bij de inzet van de bodycam binnen het basisteam?

Om antwoord te krijgen op deze vraag zullen wij in contact moeten treden met de
gebruikers van de bodycams. Allereerst zal dat gebeuren door middel van het
afnemen van een enquete binnen 2 ervaren basisteams. Het eerste basisteam zal
worden geselecteerd binnen de eenheid Den Haag en het tweede binnen de eenheid
Rotterdam. Beide eenheden hebben ruime ervaring in het gebruik van bodycams en
hebben meegedraaid in de allereerste pilot in 2009 van bureau Beke (Ham,
Ferwerda & Kuppens, 2010).

In het onderzoek van Ferwerda e.a. (2010) komt naar voren dat het voormalige korps
Rotterdam-Rijnmond de meeste respondenten had op de vragenlijst over bodycams.
In het vervolgonderzoek wat daarna heeft plaatsgevonden door Ham, Ferwerda en
Kuppens (2011) richtten zij zich voornamelijk op het voormalige korps Haaglanden.
Beiden korpsen hebben een grote rol gespeeld in de twee grote onderzoeken die in
Nederland hebben plaatsgevonden. Dit heeft er redelijkerwijs toe geleid dat onze
keuze voor het uitvoeren van dit onderzoek is gevallen op deze twee eenheden.

Binnen de geselecteerde basisteams zal in overleg met de contactpersonen van
deze teams een enquete per email worden uitgezet. De enquete zal in overleg en
door de teamchef dan wei de leidinggevende van het geselecteerde basisteam
worden uitgezet. Deze teamchef dan wei leidinggevende van het geselecteerde
basisteam zal zelf ook worden ge"interviewd zodat hij ons kan informeren over de
wijze waarop hij de toepassing van de bodycam binnen de basispolitiezorg ziet.
Denkwijzen en inzichten van leidinggevenden zijn waardevol om te bepalen welke
toekomst zij weggelegd zien voor de bodycam.

Er is gekozen om de enquete per email uit te zetten zodat een groot aantal
respondenten kan worden bereikt. De geadresseerden hebben direct naar de
onderzoekers gereageerd. Daarnaast is deze manier afnemen van een enquete
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efficient in tijd en zal het een globaal beeld van de huidige situatie geven waar in de
vorm van diepte-interviews verder op in zal worden gegaan.
De enquete zal voornamelijk bestaan uit een serie gesloten vragen voorzien van
antwoordschalen. Bij het formuleren van de vragen is er voor gezorgd dat de vragen
duidelijk en niet meerduidig (open voor interpretatie) zijn. Bij de antwoordschalen is
rekening gehouden dat deze ook voor elke respondent duidelijk moet zijn. Hierdoor
is gekozen om niet met een zogenoemde waarderingsschaal te werken. De
waarderingsschaal waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de cijfers 1 tim 5
waarbij 1 bijvoorbeeld staat voor "helemaal mee eens" en 5 voor "helemaal mee
oneens" kan verwarrend zijn voor respondenten als bij meerdere vragen
verschillende waarderingsschalen worden gebruikt. Hierdoor is ervoor gekozen om
de antwoordschalen op te bouwen uit woorden waar geen misverstand over kan
bestaan. De enquete zal worden afgesloten met de open vraag om zowel een
positieve als negatieve ervaring over de bodycam kort te omschrijven zodat hieruit
een selectie kan worden gemaakt voor de diepte-interviews (Baarda e.a., 2012).

Met de enquete zal een globaal beeld worden verkregen wat voor ervaringen
politieambtenaren hebben met het inzetten van een bodycam tijdens hun
werkzaamheden. De diepte-interviews die aan de hand van de enquete zullen
worden afgenomen zijn op basis van welwillendheid. Deze diepte-interviews zullen
ons meer vertellen over de voor- en nadelen van de inzet van bodycams. Wij zullen
de geseleeteerde respondenten bevragen over de inzet van bodycams en het
gebruik van de bodycambeelden. Bij het interviewen van de respondenten zal voorts
ook balans worden gezocht tussen het beliehten van negatieve en positieve
ervaringen zodat een zo eerlijk mogelijk beeld kan worden geschetst. Bij deze
diepte-interviews dient net zoals bij de expertinterviews rekening te worden
gehouden met het feit dat de weergave van feiten geen representatief beeld zullen
opleveren maar sleehts een schets van hoe de inzet van de bodycam er in de
praktijk uit ziet.

2.3. Validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek ..
De kwaliteit van een onderzoek is afhankelijk van de validiteit en betrouwbrarheid
van de resultaten in een onderzoek. Deze begrippen hangen met elkaar samen en
behoeven enige uitleg.

2.3.1. Validiteit
Over validiteit kan gezegd worden dat het erom gaat dat je daadwerkelijk meet wat je
wilt meten. Een gevaar wat bestaat bij het meten van variabelen is dat mensen
soeiaal wenselijke antwoorden willen geven (Baarda & Bakker, 2012).

Bij de af te nemen enquete zal goed gekeken moeten worden naar de formulering
van de gesloten vragen en de mogelijke antwoorden die gegeven kunnen worden. Bij
de interviews zal goed gekeken moeten worden dat wij niet bevooroordeeld het
gesprek in gaan en dat wij open vragen blijven stellen. Ook moeten we ervoor
zorgen dat we de respondenten niet een bepaalde riehting in sturen door
bijvoorbeeld suggestieve vragen te stellen.

De validiteit van dit onderzoek kan worden verantwoord doordat de enquete die
binnen de basisteams is afgenomen binnen andere (met het gebruik van bodyeams)
ervaren basisteams replieeerbaar is. Het ligt dan in de lijn der verwaehting dat de
uitkomsten ervan vergelijkbaar zijn met de in dit onderzoek naar voren gekomen
resultaten. Daarnaast komen de onderzoeksresultaten uit eerste hand, namelijk van
de gebruiker van de bodyeam zelf (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009).



2.3.2. Betrouwbaarheid
Met betrouwbaarheid wordt bedoeld dat hetgeen je meet nauwkeurig wordt gemeten.
Hierbij is het van belang dat er een goed meetinstrument wordt gebruikt (Bijleveld,
2009).

Hiervoor is al onderbouwd waarom het uitvoeren van deskresearch, het afnemen van
een enquete en het afnemen van interviews de juiste meetinstrumenten zijn om
antwoord te krijgen op de deelvragen en de hoofdvraag. De betrouwbaarheid van het
breedte- en diepte onderzoek voigt ook uit het feit dat het enquete onderzoek wordt
gedaan onder een relatief grote groep medewerkers van 2 basisteams die ruime
ervaring hebben met het gebruik van de bodycam. De diepte-interviews zullen voorts
de variatie geven die meer op toeval gebaseerd kan zijn, maar waarvan we wei
kunnen verwachten dat die situaties zich ook elders zullen voordoen. Dat maakt ook
de gedetailleerde verhalen relevant voor andere gebruikers van de bodycam
(Baarda, De Goede & Teunissen, 2009).

Tot slot kan nog gezegd worden dat door het inzetten van diverse
onderzoeksmethoden (per deelvraag) wordt ondervangen dat het onderzoek
beperkte resultaten oplevert. Deze manier van onderzoeken wordt triangulatie
genoemd en verhoogt de waarde van het onderzoek. Het verdient de voorkeur dat
gebruik wordt gemaakt van drie soorten onderzoeksmethoden (Bijleveld, 2009).

2.4. Ro. opdrachtgever en begeleider
De rol van de opdrachtgever tijdens dit onderzoek is het faciliteren bij het verkrijgen
van interne stukken en om ons als onderzoekers in contact te brengen met de juiste
personen. Daarnaast h ons in contact met

naar Bodycams en fungeert in dit onderzoek als klankbord. Ook zijn er
afstemmingsmomenten geweest om te voorkomen dat bepaalde zaken dubbel
onderzocht worden. De begeleider vanuit de politieacademie geeft begeleiding bij het§ ~ n van de thesis en
geeft . begeleider van de
academie zal net als onderzoek~ngeren als klankbord om ons waar nodig
bij t~ ~turen en richting te geve~ hij als vraagbaak fungeren wanneer dit
nodlg IS.

. . .. waardoor een sam~
een logische keuze is. Daarbij is het literatuuronderzoek van dusdanige orMa .
voor het verkrijgen van een compleet beeld het gerechtvaardigd is dat dit met zijn
tweeen wordt uitgevoerd. Op deze manier kan het onderzoek breder aangevlogen
worden, waardoor er tot verschillende inzichten gekomen kan worden. Dit zal het
onderzoek diepgang geven en naar een hoger niveau tillen. Tot slot is er gekozen
voor deze samenwerking zodat er twee basisteams binnen twee eenheden belicht
kunnen worden.

2.5.1 Individuele bijdrage
De individuele bijdrage van de onderzoekers is nader toegelicht in het logboek en de
reflectieverslagen die zijn opgesteld. De reflectieverslagen zijn apart ingeleverd bij de
thesisbegeleider.
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3. De theorie over de inzet van hodycams
binnen de basispolitiezorg
In dit hoofdstuk zal er antwoord gegeven worden op de eerste deelvraag naar
aanleiding van de resultaten die voortkomen uit de onderzoeksmethoden die zijn
toegepast in dit hoofdstuk. Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en
interviews.

3.1. Deelvraag 1:
In dit hoofdstuk staat de eerste deelvraag van dit onderzoek centraal:

" Wat zegt de theorie over het gebruik van bodycams binnen de basispolitiezorg?n

Dit hoofdstuk begint met een inleiding over de theorie van bodycams. Door middel
van literatuuronderzoek zullen een aantal invloedrijke Nederlandse en buitenlandse
onderzoeken nader worden belicht. Wat kunnen we leren van deze onderzoeken en
wat zeggen deze onderzoeken daadwerkelijk over hoe de bodycam wordt gebruikt
en wat het oplevert. Tevens is er binnen dit hoofdstuk een plek voor jurisprudentie
waarin de bodycambeelden een rol hebben gespeeld. Tot slot wordt ingegaan op de
discussie die voortvloeit uit de resultaten van de onderzoeken. Want wat is de
daadwerkelijke opbrengst van deze onderzoeken tot nu toe eigenlijk?

In dit hoofdstuk zullen drie experts aan het woord komen die iets te zeggen hebben
over de theorie achter de bodycam. Een van de experts waar mee gesproken is

met zijn
ns bodycams

uitgevoerd. Oit zijn tevens de enige onderzoeken die er binnen Nederland zijn
gedaan naar bodycams.

Naast van Ham'
media platform waarmee de eenheid Rotte_<;f r middel van filmpjes op social
media communiceert met burgers. Deze fil e . gemaakt met bodycams die de
politieambtenaren tijdens hun werk dragen. perationeel expert en heeft
door zijn werk ervaring en kennis over de theorie van bodycams.

Tot slot is er een gesprek geweest rP4II••_n de eenheid Rotterdam. De Regionale doss nnen
eenheden maken deel uit van het Landelijke Project Bodycam. Hierdoor beschikken
zij over informatie die iets kan zeggen over de theorie van de bodycam.

3.1.1. Inleiding
Voor het beantwoorden van de deelvraag is het van belang om in kaart te brengen
wat uit onderzoeken naar voren is gekomen over de opbrengsten en kosten van de
inzet van de bodycam in de basispolitiezorg. Dit is van belang om vervolgens vast te
stellen of dat gebruik in de praktijk wat oplevert zodat voortzetting ervan
gerechtvaardigd is. Wat zijn nu eigenlijk de effecten van het gebruik van de bodycam
en wat levert het op? Zien we die effecten terug in het gedrag van mensen (burgers
en politieambtenaren) of zien we de effecten aileen terug in die zin dat de
bodycambeelden worden gebruikt binnen het strafproces.



In 2008 stelde minister ter Horst 1 miljoen euro beschikbaar voor de politie om
technologische middelen waaronder camera's aan te schaffen. Deze zouden een
bijdrage moeten leveren aan de opsporing en vervolging van daders die agressie en
geweld gebruiken tegen medewerkers met een publieke taak. Eerder in 2008 had de
minister geld beschikbaar gesteld voor een proef met camera's op de ambulance
(Rijksoverheid, 2008).

Later in 2008 bleek dat de minister deze proef met camera's op de ambulance graag
uit wilde breiden naar de politie om daar een vergelijkbare pilot te starten. De politie
wilde namelijk hun horeca-diensten en voertuigen die als eerst ter plaatse zijn bij
incidenten uitrusten met camera's. Dit met als doer om de opsporing en vervolging
van verdachten makkelijker te maken. Op basis van de behoefte van de korpsen en
de lopende initiatieven zou de pilot ingericht worden en de resultaten eind 2009
f:.1~k:~nr:!2~rneek:t w')rd'C'n(""inisteri~ "en 8innenf?ndsl'" ~3ken gn Kr)ninkrijksrgJ::lties.

2008).

In Nederland zijn slechts nog een beperkt aantal onderzoeken naar dit onderwerp
uitgevoerd. Aile drie de onderzoeken die zijn uitgevoerd, werden door Bureau Beke
gedaan. Hoewel de onderzoeken meer dan vijf jaar oud zijn, zullen deze
onderzoeken toch in dit hoofdstuk de revue passeren zodat vastgesteld kan worden
waar Nederland op dit onderwerp staat. Voor de meer recentere onderzoeken is heil
gezocht in het buitenland. Aangezien de grote hoeveelheid aan buitenlandse
onderzoeken maar ook de technologische ontwikkelingen is er voor gekozen aileen
onderzoeken te selecteren vanaf hetjaar 2013. Daamaast heeft selectie ook
plaatsgevonden op basis van taal. Vanwege de taalbarriere die zou ontstaan, is
ervoor gekozen aileen Engelstalige onderzoeken te selecteren. Tot slot is binnen
deze onderzoeken gekeken naar welke onderzoeken werd doorverwezen om die
vervolgens ook in dit onderzoek te verwerken.

3.2. Resultaten literatuuronderzoek: De bodycams in Nederland
Binnen Nederland zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van
bodycams binnen de BPZ. De door bureau Beke uitgevoerde onderzoeken richten
zich voomamelijk op de mogelijkheid van bodycams tot het terugdringen van geweld
tegen politieambtenaren. Onderzoekers stellen in deze onderzoeken dat de bodycam
een de-escalerend effect zou kunnen hebben of geweld tegen politie kan voorkomen.
De vooraf gestelde doelstelling (het terugdringen van geweld tegen
politieambtenaren) is aan de hand van deze pilots echter niet aangetoond. Voorts
geven de onderzoekers aan dat er teveel is gefocust en beperkt is op deze
doelstelling terwijl andere doelstellingen ook van belang zouden kunnen zijn. Een
bredere en selectievere inzet van bodycams is volgens de onderzoekers meer op
zijn plaats. Hierbij valt te denken aan:

Het bevorderen van proactieve handhaving; zo kunnen veelplegers of
bijvoorbeeld jeugdgroepen door middel van de bodycam op film worden
vastgelegd. Hierdoor wordt informatie verkregen over signalementen die ook
weer gedeeld kunnen worden tijdens een briefing. Daamaast zijn
betrokkenen er dan van op de hoogte dat ze in de gaten worden gehouden.
Opsporing door middel van cameratoezicht; te denken valt hierbij aan
bijvoorbeeld een brand waarbij ter plaatse omstanders met de bodycam
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worden gefilmd die later als getuige dan wei verdachte kunnen worden
gehoord; en
reactief politieoptreden; waarbij het gaat over de een op een situatie tussen
politieambtenaren en burgers en er bijvoorbeeld een klacht tegen die
politieambtenaar voortvloeit (Ham, Kuppens & Ferwerda, 2011).

Vooraf goede doelstellingen vaststellen van het uit te voeren onderzoek en zorgen
voor uniformiteit zijn dingen die echt van belang zijn, aldus Van Ham, criminoloog bij
bureau Beke (T. van Ham, interview, 18 mei 2016).

In 2009 is onder leiding van bureau Beke de pilot 'cameratoepassingen in de
noodhulp' gestart binnen de vijf voormalige korpsen Groningen, Haaglanden,
Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond. Het onderzoek zegt zich te richten op de
effecter. en resultaten van de mobieie camera's op het politiepersoneel, burgers en
opsporing (Ham, Ferwerda & Kuppens, 2010).

Om dit te kunnen meten zijn er digitale vragenlijsten binnen de korpsen afgenomen.
In deze vragenlijsten is er onderscheid gemaakt in bodycams en camera-auto's.
Voor wat betreft de korpsen Haaglanden, Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond
komt in het onderzoek naar voren dat het overgrate deel van de respondenten weinig
ervaring heeft met het gebruik van de bodycam. Ook komt er naar voren dat 40% de
bodycam helemaal niet of nauwelijks gebruikt op straat. Situaties waarin bodycarns
wei gebruikt worden, zijn bij het aanspreken van jeugd(groepen}, tijdens
incidenten/dreigende incidenten, bij het in beeld brengen van jeugd(groepen}, het
aanspreken van uitgaanspubliek of het aanspreken van ander publiek (Ham,
Ferwerda & Kuppens, 2010).

Tevens kornt in het onderzoek naar voren dat respondenten vooral een rol voor de
bodycam weggelegd zien in de opsporing en vervolging. Van de respondenten denkt
32% dat de bodycarn een de-escalerende werking kan hebben en 14% denkt dat de
camera een ral zou kunnen spelen bij het terugdringen van geweld tegen
politieambtenaren. Terwijl er van een toegenomen veiligheidsgevoel onder de
politieambtenaren nauwelijks sprake is. Naast deze 'positieve' effecten ziet 10% van
de respondenten ook negatieve effecten bij het gebruik van de bodycam. Het zou het
contact met de burger moeizamer kunnen maken en het zou juist oproepen tot
agressie (Ham, Ferwerda & Kuppens, 2010).

Binnen de piloteenheden worden de opsporing en vervolging genoemd als een
hoofdzaak waar de bodycam een bijdrage kan leveren. In totaal zijn er 13 zaken
aangedragen door de respondenten waarbij de bodycam een rol heeft gespeeld. Wei
blijkt achteraf vaak dat de meerwaarde van de beelden beperkt is omdat er te laat
begonnen wordt met filmen. Uiteindelijk zijn er zes zaken geweest waarbij de
bodycam een ral heeft gespeeld in de opsporing en vervolging (Ham, Ferwerda &
Kuppens, 2010).

Een tweede onderzoek dat door bureau Beke werd uitgevoerd, werd onder andere
toegespitst op het effect van de bodycam op het geweld tegen de politie en de-



escalerende werking ervan. De pilot waarop dit onderzoek is gebaseerd, werd
uitgevoerd binnen het werkgebied van politiebureau Delft. Opvallende conclusies uit
dit onderzoek zijn onder andere dat het gevoel van veiligheid onder het bodycam
dragende politiepersoneel niet is veranderd. Daamaast is gebleken dat de bodycam
een veel minder grote rol speelt tijdens incidenten dan van tevoren werd ingeschat.
4% van de respondenten had de verwachting dat de bodycam geen rol zou spelen.
Na de pilot was 41% van de respondenten van mening dat de bodycam geen rol
speelde. Toch blijkt de bodycam in ieder geval bij 41% van de respondenten 1 keer
per dienst te hebben bijgedragen (Ham, Kuppens & Ferwerda, 2011).

Kijkend naar de incidenten waarbij de bodycam is ingezet blijkt uit het onderzoek van
Van Ham e.a. dat hij vooral is ingezet bij het aanhouden van een verdachte. Op de
tweede plaats wordt de bodycam vooral ingezet bij het aanspreken van
'_!itgaarsplJbfie'-<. Het is "oore' 'Jp'/a!!erd am te zien dat de bodycam o"er de ~ehele
linie veel minder is ingezet dan van tevoren ingeschat door de respondenten. De
respondenten hebben ook aangegeven op welke zaken zij denken dat de bodycam
het meest effect zou kunnen hebben. Voorafgaand dacht 15% van de respondenten
dat het terugdringen van het geweld tegen de politie hoofdzaak zou zijn. Na de pilot
dacht nog maar 4% dit. De grote winnaar was met 55% het proces van opsporing en
vervolging. Voor en na de pilot dacht 55% van de respondenten dat het effect van de
bodycam hierin het hoogst zou zijn (Ham, Kuppens & Ferwerda, 2011).

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Van Ham e.a. is allereerst dat het
terugdringen van geweld tegen de politie niet is aangetoond. Volgens de bevraagde
deskundigen zou het kunnen maar uit cijfers is dit in deze pilot niet naar voren
gekomen. Daamaast is er bij 10 van de 12 gefilmde geweldsincidenten niet aan de
geweldplegers gemeld dat alles werd gefilmd. De invloed die de bodycam in zulke
gevallen zou kunnen hebben, kan dus niet worden aangetoond (Ham, Kuppens &
Ferwerda, 2011).

Tijdens de jaarwisseling 2009-2010 werd de bodycam bij vijf toenmalige korpsen
ingezet nl.: Groningen, Haaglanden, Hollands-Midden, Rotterdam-Rijnmond en
Twente. In dit onderzoek gaven respondenten aan dat de bodycam het best gericht
ingezet kan worden tijdens horecadiensten of evenementen. Als voorbeeld gaven
respondenten de rellen in Hoek van Holland waarbij ook met bodycambeelden een
goed beeld van de situatie kon worden geschetst. Daamaast benoemden meerdere
bodycamgebruikers een verandering in het gedrag van burgers naar de
politieambtenaren toe. Men paste hun taalgebruik aan en men hield zich in. Dit geldt
volgens de politieambtenaren ook voor zichzelf. Alles wordt immers opgenomen. Tot
slot gaven sommige respondenten aan dat zij zich ook veiliger en meer ondersteund
voelden bij het idee dat er achteraf altijd beelden van incidenten zouden zijn (Ham,
Ferwerda & Kuppens, 2009-2010).

Ook worden in dit rapport de nadelen van de bodycam belicht. Zo merken
respondenten dat de camera mensen kan afschrikken waardoor minder goed contact
kan worden gemaakt met bijvoorbeeld jeugdigen. Daamaast zou de bodycam ervoor
kunnen zorgen dat de agent terughoudender optreedt vanwege de angst dat hij iets
fout zou kunnen doen op camera. Dit kan ook nadelig zijn voor de eigen veiligheid.
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Tot slot bleken er ook veel respondenten niet gefilmd te hebben omdat het niet nodig
was. Achteraf bleek regelmatig dat de opgenomen beelden van aanhoudingen geen
bijdrage leverde in de verdere afhandeling van de zaak (Ham, Ferwerda & Kuppens,
2009-2010).

Over de mate van invloed van de bodycam noemt van Ham een voorbeeld met
betrekking tot cameratoezicht in voetbalstadions. Van Ham zegt hierover "Mensen
die bewust problem en willen veroorzaken, die weten dat de camera's er zijn en die
zijn er heel erg mee bezig waar de pakkans het hoogst is" (T. van Ham, interview, 18
mei 2015).

Deze mensen weten bijvoorbeeld waar de dode hoek in het cameratoezicht zit. Wei
is van Ham van mening dat de criminaliteit kan terugdringen, maar dat het weinig
effect zai hebben in uitgaansgebieden waar mensen onder invloed zijn van alcohol.
Deze mensen zullen er toch wei op los slaan omdat zij niet meer stil staan bij de
consequenties. Cameratoezicht kan situaties positief be"invloeden, maar het is geen
heilige graal (T. van Ham, interview, 18 mei 2015).

Naast deze onderzoeken werd er door de Nationale Ombudsman ook een onderzoek
gedaan naar het optreden van politieambtenaren binnen bureau De Heemstraat in
Den Haag. Dit bureau maakt al geruime tijd gebruik van bodycams. In dit onderzoek
worden een aantal gedragsaspecten van burgers belicht. Zo bleek na verloop van tijd
datjongeren in de wijk er op een bepaalde manier op reageren. Zij gingen
bijvoorbeeld achter de politieambtenaar die filmt staan zodat ze niet gefilmd konden
worden of zeiden dat ze onheus bejegend werden op het moment dat de camera uit
stond terwijl dit niet het geval was (Balen, de Vries & van Wijk, 2014).

Er is een democratisering van informatie en kennis ontstaan. Dit zorgt ervoor dat
publieke en private organisaties zich minder als autoriteit op kunnen stellen en zich
meer als partner moeten gaan gedragen in de relatie met hun 'klant'. Social media
en Smartphones zorgen voor een versnelling hiervan. Deze modeme middelen
zorgen ervoor dat nieuwe netwerkverbanden in de samenleving ontstaan en dat de
meer traditionele manieren onder druk komen te staan (Duijneveldt, Os en Tops,
2011 ).

Kijkend naar de Nederlandse onderzoeken kunnen er vier pijlers omschreven
worden waarop de inzet van een bodycam binnen de BPZ een bijdrage kan leveren.
Toetsing op deze vier pijlers zal dan ook inzicht geven in hoeverre de bodycam een
bijdrage levert. De vier pijlers waarbij binnen dit onderzoek verder zal worden
uitgegaan zijn: het terugdringen van geweld, bevorderen van proactieve handhaving,
opsporing en reactief politieoptreden (Ham, Ferwerda & Kuppens, 2010).

3.3. Resultaten literatuuronderzoek: De bodycams in het buitenland
Het aantal onderzoeken dat is gedaan in het buitenland naar de inzet van bodycams
ligt een stuk hoger dan in Nederland. Oat de Nederlandse denkwijze ook door
buitenlandse onderzoeken wordt beTnvloed blijkt wei uit een artikel en interview uit
september 2015 waarin politievakbond ACP pleit voor de uitrusting van agenten met



een bodycam. Het zou een goed technisch hulpmiddel zijn. Programmamanager
Sensing Peter van den Ende bevestigt ook dat de eerste resultaten positief zijn. Hij
zegt dat we er in het huidige tijdsbeeld feitelijk bijna niet meer omheen kunnen de
bodycam in te zetten. Hierbij wordt ook gekeken naar de uitkomsten van het eerste
wetenschappelijke onderzoek dat is uitgevoerd door de University of Cambridge
(Wijk, 2015).

In het onderzoek uitgevoerd door de University of Cambridge wordt de conclusie
getrokken dat ook het gedrag van politieambtenaren verandert bij het gebruik van de
bodycam. Cijfers tonen namelijk aan dat het geweldgebruik door politieambtenaren
fors daalt als zij een bodycam dragen (Ariel, Farrar & Sutherland, 2014).

Het geloof in de bodycam in het buitenland is groot. Niet voor niets wit President
Ba!'"ac!<:0ba'"T12 $263 !"""'i!joer ir\/gstere.., i.., onder ardere l)od~'G8ms IIoor
politieambtenaren. Het doe I ervan is om als politie meer transparant te werk te gaan
en de relatie tussen politie en minderheidsgroepen te verbeteren. Het onderwerp
laaide op naar aanleiding van de dood van Michael Brown in Ferguson die door een
politiekogel om het leven kwam en de discussie die daarover ontstond met
betrekking tot het handelen van de politieambtenaar. Obama zegt hierover dat dit
onderwerp niet aileen actueel is in Ferguson maar dat het in heel Amerika speelt en
dat hij toegewijd zal blijven om dit aan te pakken (Dann & Rafferty, 2014).

Het eerder genoemde onderzoek gedaan door de University of Cambridge richt zich
op het geweldgebruik door politieambtenaren en klachten tegen politieambtenaren.
Uit dit rapport blijkt dat eerder nog nooit een onderzoek is uitgevoerd waarbij er
sprake is van het daadwerkelijk voor langere tijd volgen van een controle groep en
experimentele groep om de effecten van de inzet van de bodycam te toetsen. In
Rialto California hebben ze dit onderzoek daadwerkelijk uitgevoerd gedurende een
periode van 12 maanden. In die 12 maanden werden bijna 1000 diensten van
politieambtenaren getoetst op geweldgebruik en/of klachten die al dan niet tegen hen
werden ingediend. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen de "control shifts"
waarbij politieagenten geen bodycam droegen en "experimental shifts" waarbij zij
juist wei bodycams droegen. De uitkomsten hiervan zijn met elkaar vergeleken maar
ook met de cijfers van de periode voor het onderzoek (Ariel, Farrar & Sutherland,
2014).

De resultaten van het onderzoek geven weer dat het geweldgebruik door
politieambtenaren zonder een bodycam twee keer zo hoog ligt als het geweldgebruik
door politieambtenaren met een bodycam. Voor wat betreft de ingediende klachten is
geen noemenswaardig verschil gevonden tussen de "control shifts" en "experimental
shifts". Opvallend is dat het aantal klachten in het jaar van dit onderzoek enorm is
gedaald. In hetjaar 2011-2012 werden namelijk nog 24 klachten ingediend
tegenover 3 klachten in 2012-2013. Voor wat betreft het geweld waren er in 2012-
2013 vijfentwintig gevallen van geweldgebruik waarbij er zeventien gedurende de
"control shifts" gebeurden en 8 gedurende de "experimental shifts". Het aantal
gevallen van geweldgebruik in het jaar van het onderzoek was ook al lager dan het
jaar ervoor waarbij er 67 gevallen van geweldgebruik geregistreerd werden (Ariel,
Farrar & Sutherland, 2014).
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Het onderzoek stelt verder dat de verandering in gedrag van politieambtenaren in
situaties met burgers een enorme aanwinst zal zijn. Het onderzoek geeft ook aan dat
niet aileen de bodycam zelf kan bijdragen aan een gedragsverandering. Sociale
processen worden dikwijls be"invloed door groepsdruk, sociale wenselijkheid,
leiderschap en/of perceptie van gevaar (Ariel, Farrar & Sutherland, 2014).

Het onderzoek vertelt ons dat het erop lijkt dat mensen ervan leren als zij
geobserveerd worden op hun manier van handel en in situaties en dat het effect
blijvend is, ook als de observatie verdwijnt. Kortom uit het onderzoek komt naar
voren dat ondanks de be"invloeding door het John Henry2 en het Hawthome3 effect
de uitkomsten nog steeds verschillen met de cijfers van voor het onderzoek en dat
de effecten van een bodycam nog groter zouden kunnen zijn als het onderzoek
"schoner" wordt uitgevoerd (Ariel, Farrar & Sutherland, 2014).

Uit dit onderzoek blijkt dat in bijna aile gevallen van geweldgebruik door
politieambtenaren, zij dit geweld niet initieerden en dat in meer dan de helft van de
zaken alcohol in het spel was. Het is in dit onderzoek verder ook niet duidelijk
geworden op wie de bodycams nou eigenlijk een effect hebben. Er kan in ieder geval
geconcludeerd worden dat de inzet van bodycams geweld vermindert. Slechte
ervaringen met contacten met de politie en buiten proportioneel geweld door de
politie zijn de twee grootste factoren voor een blijvende verstoorde relatie tussen de
samenleving en politie. Het was de drijfveer van dit onderzoek om te onderzoeken of
dat door de inzet van bodycams be"invloed kan worden. Oe onderzoekers geven aan
dat ondanks de positieve resultaten binnen dit onderzoek er meer onderzoek gedaan
dient te worden op grotere schaal (Ariel, Farrar & Sutherland, 2014).

Een ander recent onderzoek is deze van de Metropolitan Police uit Londen. Oit
onderzoek zegt zich te richten op de impact van de bodycam op klachten tegen de
politie, de hoeveelheid van controles oftewel 'stop and searches' en de
strafrechtelijke uitkomst bij gewelddadige incidenten. Oit onderzoek is in mei 2014
van start gegaan in tien stadsdelen van Londen. Elk van deze stadsdelen startte hun
deelname aan het onderzoek op een ander moment in het jaar. Binnen elk van deze
stadsdelen waren vijf noodhulpeenheden betrokken bij het onderzoek. Oeze werden
willekeurig toegeschreven aan een team die bodycams droegen of aan een team dat
als controlegroep fungeerde. Twee teams waren uitgerust met bodycams en drie
teams werden aangewezen als controlegroep. Er is bewust voor gekozen am de
politieambtenaren willekeurig toe te wijzen aan deze groepen. Oit zou er toe leiden
dat er een betere uitspraak gedaan kan worden over de effecten en gevolgen
(Grossmith e.a., 2015).

2 John Henry effect: hiervan is sprake als de controle groep zich anders gaat gedragen omdat zij zich
bewust zijn van hun rol als controle groep
3 Hawthorne effect: Hiervan is sprake als het gedrag van de onderzochte persoon uitsluitend een
uitwerking is doordat hij meedoet aan een onderzoek



Dit onderzoek heeft uiteindelijk 48.212 video-opnamen opgeleverd wat goed was
voor 12.212 uur aan film. Uit het onderzoek komt naar voren dat de bodycam een
bijdrage kan leveren aan de vermindering van het aantal klachten tegen
politieambtenaren. Ondanks dat het in het onderzoek niet bewezen kan worden,
gaven de politieambtenaren in interviews aan dat zij bij bepaalde incidenten zagen
dat de bodycam het gedrag veranderde. De bodycam had geen invloed op het aantal
controles 'stop and searches' die uitgevoerd werden. Wei is het aantal uitgevoerde
arrestaties door de politieambtenaren 'iets' minder dan normaal. Het onderzoek laat
zien dat de bodycam geen invloed heeft op de beslissingen die een politieambtenaar
maakt. Wei zou het politieambtenaren zekerder laten voelen en het idee geven dat
zij minder hoeven te verantwoorden omdat het op film staat (Grossmith e.a., 2015).

'v"OOltS LJiijkt uii dit ondefzoek dat de iJodycam gee(l LJljurage heelit geielle,·G ddll :let
aantal arrestaties voor gewelddadige misdaden. Wei was er een 'lichte' verlaging van
het aantal aanklachten tegen verdachten bij incidenten waar de politieambtenaren
uitgerust waren met bodycams. Uit de statistische analyse van het onderzoek blijkt
dat de bodycam een beperkte bijdrage heeft op de strafrechtelijke vervolging.
Daarentegen geloven politieambtenaren dat de bodycam bijdraagt aan een betere
kwaliteit van bewijs. Politieambtenaren noemen specifiek dat de bodycam van
waarde kan zijn bij huiselijk geweld zaken. Als reden hiervoor wordt genoemd dat
beelden emotionele gebeurtenissen beter laten zien dan een omschrijving van de
situatie op papier. Hierdoor zou het een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het
vervolgtraject van een rechtszaak (Grossmith e.a., 2015).

Ellis, Jenkins en Smith voeren aan dat Engelse onderzoeken zich meer richten op
het effect wat de bodycam kan hebben op criminaliteit en het strafrechtelijke proces.
In vergelijking met de onderzoeken die in Amerika worden uitgevoerd die zich meer
richten op het geweldgebruik en klachten tegen politieambtenaren. Vergeleken met
de tijd waarin geen bodycams werden gebruikt zijn in de tijd waarbij wei bodycams
werden gebruikt in the Island of Wight 11,5% minder klachten tegen
politieambtenaren ingediend. Onderzoekers benoemen deze daling als bemoedigend
(Ellis, Jenkins & Smith, 2015).

In opdracht van de Hampshire Police in Engeland voerden zij een onderzoek uit naar
de effecten van de inzet bodycams binnen de politie van 'the island of Wight' (hierna
verder te noemen: loW). In dit onderzoek is voornamelijk gekeken naar de impact
van de bodycam op het leveren van bewijs in zaken en op het handelen en de
prestaties van politieambtenaren op loW. Aile politieambtenaren werden onder de
naam 'Operation Hyperion' op 1 juli 2013 voorzien van een bodycam en maakten
onderdeel uit van een grote pilotstudy. In dit onderzoek is aandacht gegeven aan
zowel de mening van de politieambtenaren over de bodycam als de inwoners van
loW. Seide partijen bleken voordat de pilot was gestart erg veer vertrouwen te
hebben in de werking van de bodycam en dat was na afioop ervan niet anders (Ellis,
Jenkins & Smith, 2015).
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Binnen dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen voorvallen en criminaliteit en is
vergeleken met in jaar 1 en 2 maar ook met de hele politiemacht Hampshire
tegenover die van loW. Zo is te zien dat de voorvallen in loW in het jaar van de
bodycam met 5,6% is gedaald tegenover een daling van 2,5% in Hampshire dat jaar.
Voor criminaliteit gold in loW een daling van 7,8% tegenover 3,1 % in Hampshire.
Oat een daling van criminaliteit en zogeheten voorvallen binnen loW groter is dan in
Hampshire wijst erop dat de bodycam een positief effect zou hebben. Het aantal
voorvallen daalde in jaar 2 met 9%. Wei moet hierbij vermeld worden dat de
aantallen van sommige voorvallen om te beginnen al niet schrikbarend hoog waren
dus het daadwerkelijke effect is klein. Onderzoekers hebben vervolgens gekeken
naar de daling van criminaliteit door in ieder geval die voorvallen die niet doorgaan
voor een misdrijf eruit te filteren. Dan is te zien dat deze criminaliteit in jaar 2 met
18% is afgenomen. Geweld tegen de politie is bijvoorbeeld met 36% afgenomen.
Daarnaast zijrobedreigirogen met de deed met 44% afgenomen en wapenvergrijpen
met 31%. Deze dalingen worden door de onderzoekers ook toegeschreven aan de
bodycam omdat veel van deze gebeurtenissen ook plaatsvinden in de open bare
ruimte. Wederom dient wei weer in het achterhoofd te worden gehouden dat
percentages misleidend kunnen zijn. De bedreigingen met de dood zijn gedaald met
44% van 16 naar 9 in een jaar. Het probleem was om te beginnen al niet erg groot
(Ellis, Jenkins & Smith, 2015).

Een ander onderzoek wat heeft plaatsgevonden bij de Mesa Police Department,
Arizona in Amerika gaat meer in op de invloed die de bodycam heeft op het gedrag
van politieambtenaren. In dit onderzoek is gekeken of de toeschrijving van een
politieambtenaar tot het dragen van een bodycam invloed heeft gehad op het gedrag
en de perceptie van de politieambtenaar over bodycams. Dit onderzoek heeft
plaatsgevonden onder 100 politieambtenaren voor een duur van 10 maanden.
Uiteindelijk heeft dit onderzoek 3698 stukken aan experimentele data opgeleverd
(Ready & Young, 2015).

Uit het onderzoek komen belangrijke inzichten naar voren over de consequenties op
het politionele gedrag van een politieambtenaar als hij of zij een bodycam draagt. De
resultaten suggereren dat politieambtenaren meer proactief handel en zonder hierbij
meer ingrijpende strategieen te gebruiken die een invloed zouden kunnen hebben op
de legitimiteit van de organisatie (Ready & Young, 2015).

De resultaten laten zien dat er minder staande houdingen, fouilleringen en
aanhoudingen gedaan werden door politieambtenaren die een bodycam droegen. Zij
gaven sneller een bekeuring en gingen vaker het gesprek aan met de burger. De
politieambtenaren gaven aan dat zij de bodycam juist behulpzaam vonden in
situaties waarbij zij een waarschuwing gaven, een staandehouding en fouillering of
een aanhouding hadden. Wei blijven er in dit onderzoek twee vragen onbeantwoord.
De eerste betreft of politieambtenaren met bodycams daadwerkelijk anders reageren
in hun contact met burgers dan politieambtenaren die geen bodycam dragen. Het
tweede is het feit dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen of de gebruiksaanwijzing
voor de inzet van bodycams hier invloed op heeft gehad (Ready & Young, 2015).



De Edmonton Police Service in Canada heeft ook nog een uitgebreid driejarig
onderzoek gedraaid naar de effectiviteit van de inzet van bodycams. Uit dit
jarenlange onderzoek zijn enkele aanbevelingen voortgevloeid die bruikbaar kunnen
zijn voor andere politiemachten. Allereerst is de inzet van bodycams volgens de
onderzoekers aileen succesvol als de frontlijn goed ge"informeerd wordt en dienen zij
volledig te begrijpen hoe de bodycam gebruikt moet worden. Daamaast kan vanuit
dit onderzoek statistisch niet worden bewezen of de inzet van bodycams klachten
verlagend en/of geweld reducerend is. Ook het effect dat bodycams op het publiek
hebben, is lastig te meten omdat het van zoveel variabelen afhankelijk is. Zowel een
positief als een negatief effect blijkt mogelijk. Tot slot blijkt uit dit onderzoek dat
gedurende de pilot er geen bodycambeelden zijn gebruikt in de rechtbank dienend
als bewijs. Voorts zijn de beelden volgens de onderzoekers ook nog eens subjectief
te interpreteren. Om echt een investering te gaan doen in de bodycams zal er nog

Service, 2015).

Tot slot is er recentelijk nog een onderzoek gedaan waarbij veel onderzoekers uit de
voorgaande besproken onderzoeken de krachten hebben gebundeld. De titel
waarmee zij dit onderzoek publiekelijk hebben gemaakt doet vermoeden dat de
bodycam geen goed middel is om in te zetten door de politie. De titel is namelijk:
"Wearing body cameras increases assaults against officers and does not reduce
police use of force". Dit onderzoek is op grote schaal uitgevoerd door de resultaten
binnen 8 politiemachten binnen 6 jurisdicties samen te voegen. Het onderzoek omvat
resultaten van 2122 verschillende politieambtenaren binnen 8 politieafdelingen. De
pilot werd uitgevoerd door op wekelijkse basis politieambtenaren wei of niet uit te
rusten met een bodycam. De politieambtenaren met een bodycam werden geacht de
bodycam op enkele uitzonderingen na altijd aan te hebben en aan burgers altijd te
vermelden dat zij een bodycam droegen en dat alles gefilmd werd (Ariel, e.a., 2016).

Het betreft wederom een onderzoek dat zich richt op enkel het geweldgebruik door
een politieambtenaar en de aanvallen tegen een politieambtenaar. De twee
belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat er allereerst geen waarneembaar
effect is waargenomen op het gebruik van geweld door politieambtenaren die een
bodycam droegen. Daamaast zou naar aile waarschijnlijkheid het wei zo zijn dat een
politieambtenaar vaker wordt aangevallen (Ariel, e.a., 2016).

Voorts kon uit dit onderzoek worden afgeleid dat de bodycam er niet voor zorgt dat
het geweldgebruik door politieambtenaren verminderde ook al werden ze dus
gefilmd. Er waren zelfs situaties bij waarbij het geweldgebruik juist toenam. De uitleg
hiervoor zou zijn dat wanneer een situatie al verhit eraan toeging, de aanwezigheid
van de bodycam dit aileen maar erger maakte en de politieambtenaar nog meer
geweld dan gebruikelijk zou hebben moeten toepassen. Aanvallen tegen
politieambtenaren zouden toenemen en er is aileen de waarschijnlijke
veronderstelling dat politieambtenaren veiliger zouden zijn als ze een bodycam
dragen (Ariel, e.a., 2016).

De onderzoekers van dit onderzoek benadrukken dat ondanks deze resultaten het
niet de bedoeling moet zijn het idee van bodycams helemaallos gelaten moet
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worden. Er wordt namelijk nog steeds waardevol onderzoek gedaan en daarbij kan
het zijn dat deze uitkomst niet voor aile politiemachten op gaat. Tot slot dient nog
rekening te worden gehouden met het feit dat geweld binnen de ene politiemacht
anders wordt gezien dan bij de andere politiemacht. De resultaten per politiemacht
kunnen dus anders uitvallen. Daarbij kan in ieder geval wei gesteld worden dat in
sommige plaatsen en in sommige gevallen de bodycam wei degelijk zijn bijdrage
heeft geleverd (Ariel, e.a., 2016).

3.4. Resultaten literatuuronderzoek: Jurisprudentie
Binnen de NederJandse jurisprudentie zijn er zes zaken te vinden waarin de
bodycam een rol heeft gespeeld. Vijf van deze zes zaken staan in verband met de
rellen in Hoek van Holland tijdens Sunset Grooves in 2009.

Een \Ian de zaken betreft een hoger beroep zaak doOi de oliders van het dodelijke
slachtoffer die tijdens de rellen is gevallen. In deze hoger beroepzaak waren een
medewerker van het Regionale Ondersteuning Groep (ROG) en een medewerker
van het biketeam de beklaagden. Na ballistisch onderzoek bleek het lid van het
biketeam degene te zijn die het slachtoffer dodelijk geraakt heeft met zijn
vuurwapen.4

Op basis van de reconstructie die gemaakt is door de vele getuigenverklaringen,
reconstructie van video's van YouTube en bodycambeelden van de agenten is het
hof van oordeel dat de medewerker van het biketeam uit noodweer gehandeld heeft
waarbij schieten noodzakelijk was.5

"Het hof heeft op de in de raadkamer getoonde beelden kunnen zien dat [zoon van
klagers] nadat al vele waarschuwingsschoten waren gelost, zich kort voordat hij
dodelijk werd getroffen v66r de menigte bevond en dus v66r de andere
relschoppers".6

Een tweede zaak betreft een strafzaak tegen een verdachte die zich tijdens de rellen
bevond in enkele sectoren waar de politie schoten heeft gelost. Dit is vastgesteld op
basis van filmpjes die de verdachte op zijn mobiele telefoon had. Op deze filmpjes
zijn de schoten die later op de avond afgevuurd zijn door de politie duidelijk te
horen.7

Op basis van de filmpjes op de telefoon van de verdachte is aileen vast te stellen dat
hij zich in de nabijheid van de politieambtenaren bevond tijdens de rellen. Er is op
basis van de beelden niet vast te stellen in hoeverre de verdachte betrokken is
geweest bij het geweld en het dreigen met geweld tegen de politieambtenaren. De
verdachte komt niet voor op de bodycambeelden die door politieambtenaren

4 HR 20 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1431, par. 17.
5 HR 20 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1431, par. 20.
6 HR 20 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1431, par. 24.
7 Rb Rotterdam, 19 maart 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL8099.



gemaakt zijn toen de menigte zich aan hun opdrong en hun volgden.8

Op basis van beelden bleek dat de verdachte wei onderdeel was van een groep die
zich schuldig heeft gemaakt aan openlijke geweldpleging. De rechtbank rekent het
de verdachte dan ook zwaar aan dat mede door zijn handelen deze avond zo uit de
hand gelopen is.9

Een derde zaak betreft een strafzaak tegen een verdachte die terecht staat voor
meerdere strafbare feiten, waaronder deze tijdens Sunset Grooves in Hoek van
Holland. Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte zich tijdens het festival al
dusdanig agressief gedroeg en zich gewelddadig gedroeg jegens feestgangers"
Hierdoor maakte de verdachte zich schuldig aan openlijke geweldpleging C.q. geweld
in vereniging. Later blijkt uit bodycambeelden dat het aandeel van de verdachte
~.ote.· i::-.~a'-I de ve."dediging 0eweert. ujJ de bodycaiilbeelde" ;3 te zie •• dat da
verdachte zich bevindt in de groep die zich richting de politieambtenaren beweegt.
Op deze beelden is te horen dat de groep 'joden' roept en dat er voorwerpen richting
de politieambtenaren worden gegooid. De bodycambeelden laten op een gegeven
moment zien dat de verdachte zich voor de groep bevindt die zich richting de
politieambtenaren verplaatst. Op dat moment hebben de pOlitieambtenaren hun
wapenstok getrokken en is te zien dat de verdachte schoppende bewegingen maakt
naar de politieambtenaren.1O

Een vierde zaak betreft wederom een strafzaak tegen een verdachte die een rol
heeft gehad in de rellen tijdens Sunset Grooves in Hoek van Holland. De verdediging
pie it onder andere dat de privacy van de verdachte is geschonden door het openbaar
maken van de beelden. Volgens de verdediging is dat destijds niet gegaan volgens
de gebruikelijke werkwijze. Hierbij moet er eerst toestemming gevraagd worden aan
de Hoofd Officier van Justitie voordat de beelden openbaar gemaakt worden. Door
het ontbreken van deze toestemming heeft het Openbaar Ministerie een afweging
moeten maken tussen de persoonlijke levenssfeer en de strafrechtelijke handhaving.
Hieruit bleek dat de gebeurtenissen tijdens Hoek van Holland de rechtsorde
dusdanig geschokt hebben. De rechtbank is dan ook van mening dat Openbaar
Ministerie wei voldaan heeft aan de formele eisen, waardoor strafvermindering niet
van toepassing is in deze zaak.11

In deze zaak levert de bodycam wederom een bijdrage aan het vaststellen van de rol
van de verdachte tijdens de rellen. Op de bodycambeelden gemaakt door de
politieambtenaren is te zien dat de verdachte zich voorop bevindt in de groep die
zich richting de politieambtenaren beweegt. Op de beelden is te zien en te horen dat
de verdachte zijn armen in de lucht steekt terwijl de groep 'joden' roept. Aan de
lichaamshouding van de verdachte is te zien dat hij hier schreeuwend aan mee doet.

8 Rb Rotterdam, 19 maart 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL8099.
9 Rb Rotterdam, 19 maart 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL8099.
10 Rb Rotterdam, 19 maart 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL8100.
11 Rb Rotterdam.,2 februari 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL 1681.
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Op de geluidsfragmenten van de bodycambeelden is te horen dat de agenten roepen
'naar achter' en 'kijk uit'. De verdediging betoogde dat het aandeel van de verdachte
tijdens de rellen aanzienlijk minder was en dat hij door de massa van de groep werd
meegevoerd. De bodycambeelden bewijzen hierbij het tegendeel omdat deze laten
zien dat de verdachte zich op een gegeven moment vooraan de groep bevindt. De
verdachte geeft dit later ook zelf toe.12

De vijfde zaak betreft ook een zaak tegen een verdachte die een rol heeft gehad
tijdens de rellen. De verdediging pieit zich in deze zaak ook op het feit dat de
persoonlijke levenssfeer van de verdachte is aangetast door het openbaar maken
van beelden. De rechtbank heeft dit net als in de vierde zaak verworpen om dezelfde
redenen. De verdediging pleit dat de verdachte zich aileen in een vroeg stadium zich
heeft opgehouden rondom politieambtenaren en/of relschoppers maar dat hij zich
niet schu!dig heeft gemaakt aar. het gooien van voorNerpen of schreeuwen richting
de politieambtenaren.13

Uit de bodycambeelden gemaakt door politieambtenaren blijkt dat de verdachte
vooraan meeloopt in de groep die zich tegen de politieambtenaren richt. Op deze
beelden is te zien dat de verdachte een lach op zijn gezicht heeft en zich niet
distantieert van de groep. Op een gegeven moment bevindt de verdachte zich zelfs
tussen de Iinie van politieambtenaren en de groep relschoppers. De rechtbank is
hierbij van mening dat de rol van de verdachte groter is geweest dan de verdediging
als eerst heeft betoogd.14

Kijkend naar deze vijf zaken lijkt het erop dat bodycambeelden pas ingezet en/of
openbaar gemaakt worden als de rechtsorde dusdanig verstoord wordt. In vier van
de vijf zaken hebben beelden van bodycams een bijdrage kunnen leveren aan de
vervolging van verdachten.

In de laatste en zesde zaak ontbreken de bodycambeelden. Dit betreft een zaak
waar 11 verdachten zijn aangehouden voor winkeldiefstal, witwassen en heling. Het
vermoeden hierbij is dat zij als georganiseerde groepering diefstallen plegen door het
land. Tijdens een controle van een woning, waar later een van de verdachten werd
aangehouden, werd kleding aangetroffen waar de alarm labels nog aan vast zaten.
Hierbij ontstond het vermoeden dat het gestolen kleding betrof. Politieambtenaren
droegen tijdens deze binnentreding een bodycam, maar de beelden zijn nooit binnen
het gestelde termijn van "30 dagen" volgens het proces-verbaal van bevindingen
van de politieambtenaar, veilig gesteld. Het ontbreken oftewel niet meer beschikbaar
zijn van bodycambeelden is onherstelbaar vormverzuim volgens het wetboek van
strafvordering. De rechtbank heeft dit vormverzuim geconstateerd en is tot oordeel
dat het verzuim geen verdere consequenties had voor het vervolg van de zaak

12 Rb Rotterdam, 2 februari 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL 1681.
13 Rb Rotterdam, 19 maart 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL4549.
14 Rb Rotterdam, 19 maart 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BL4549.



omdat het geen belangen heeft geschaad. De handelingen met betrekking tot het
binnentreden van de woning zijn vastgelegd in het proces-verbaal van bevindingen
van de politieambtenaren.15

3.5. Discussie resultaten literatuuronderzoek
Kijkend naar de in dit hoofdstuk besproken onderzoeken komen er voor wat betreft
de inzet van bodycams enkele punten naar voren waarover discussie gevoerd kan
worden.

Naar aanleiding van de doodgeschoten Michael Brown in Ferguson in de
Amerikaanse staat Missouri waren veel mensen van mening dat wanneer de
politieambtenaar een bodycam had gedragen de situatie anders was afgelopen. Het
dragen van een bodycam zou het verantwoordelijkheidsgevoel bij de
poIit:earrabtenaren './er~cger., !<!acntar: '/er~j~derer. sr. sen bescha'/e~d effec!
hebben op de interactie tussen politie en burgers. Het adopteren van dit middel op
grote schaal is dus een logisch gevolg. De vraag is aileen nog wanneer dit gaat
gebeuren. Ais het aan de professoren Ready & Young ligt, moeten we niet te hard
van stapel lopen en kritischer kijken naar de keerzijden van de bodycam die zij ook
wei "the three mythes" noemen (Ready & Young, 2014).

Naast Ready en Young denkt La Vigne16 ook dat er mythes zijn over het gebruik van
de bodycam. De mythes van beide zullen gebruikt worden om de discussie in deze
paragraaf vorm te geven.

3.5.1. Filmt de bodycam het hele verhaal?
La Vigne geeft aan dat de bodycam helemaal niet het hele verhaal filmt. De bodycam
filmt aileen datgene vanuit de positie dat hij gericht staat. Een politieambtenaar kiest
zelf waar hij de bodycam bevestigt. In hoeverre bestaat het gevaar dat de rest van
het verhaal (datgene wat niet op film wordt vastgelegd) zelf wordt ingevuld?

In het onderzoek van de Edmonton Police benoemen de onderzoekers ook de
subjectiviteit van de beelden. Mensen kunnen dingen gaan invullen die ze niet zien.
Ook zijn de beelden voor verschillende interpretaties vatbaar (Edmonton Police
Service, 2015).

Ook bestaat er het gevaar dat politieambtenaren zelf dingen gaan invullen of anders
verwoorden in hun processen verba/en door deze te schrijven aan de hand van de
bee/den in p/aats van hun eigen zintuige/ijke waamemingen, aldus Sanders (R.
Sanders, persoonlijke communicatie, 20 april 2016).

De eerste mythe van Ready en Young heeft ook te maken met interpretatie. Elk

15 Rb Den Haag, 22 maart2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:2941.
16 Nancy La Vigne is de directeur van het centrum van justitiebeleid bij de "Urban Institute" in
Washington D.C. en leidt een onderzoek naar de impact van bodycam in drie Amerikaanse steden.
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persoon interpreteert beelden naar zijn eigen referentiekader en ervaringen. Zij
stellen dan ook de vraag: "If a picture is worth a thousand words then a video must
be worth at least a million"(Ready & Young, 2014).

3.5.2. Ze filmen 24/7
In werkelijkheid blijken politieambtenaren grote ruimte te hebben wanneer zij filmen.
Ais elke politie-burger interactie verplicht gefilmd moet worden, moet dat van bovenaf
opgelegd gaan worden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het onderzoek dat werd
uitgevoerd binnen bureau De Heemstraat van de eenheid Den Haag. Zo is te lezen
dat zij de vrijheid hebben om te kiezen of zij een bodycam dragen of niet. Daamaast
is de standaardwerkwijze dat de bodycam altijd uitstaat tot de politieambtenaar heeft
meegedeeld dat hij gaat filmen (Balen, Vries & Wijk, 2014).

Ook uit de pilot uitgevoerd in Delft blijkt dat er grate vrijheid bestand in het we! of niet
dragen van de bodycam (Ham, Kuppens & Ferwerda, 2011).

Regionaal dossierhouder Rob Sanders van de eenheid Rotterdam geeft aan dat voor
wat betreft het wei of niet filmen van incidenten nog steeds moet worden uitgegaan
van de professionaliteit en integriteit van collega's. Net zoals daarvan uit wordt
gegaan wanneer collega's een geweldsmiddel inzetten (R. Sanders, persoonlijke
communicatie, 20 april 2016).

Van Ham is van mening dat je natuurlijk nooit iemand kan dwingen om zo'n bodycam
te dragen (T. van Ham, interview, 18 mei 2016).

3.5.3. De bodycambeelden zullen slechte politieambtenaren identificeren
Politieambtenaren worden aangesproken op hun gedrag en niet functionerende
politieambtenaren zullen naar aanleiding van bodycambeelden worden ontslagen.
Aileen blijkt er ook een discussie gaande over de mogelijkheid het gebruik van
bodycambeelden uit te sluiten wanneer het enkele doel bestaat om slecht gedrag
van politieambtenaren te ontmaskeren. Ook Van Ham benoemt de mogelijkheid om
pOlitieambtenaren te beoordelen op hun handelen aan de hand van de door hen zelf
gemaakte bodycambeelden (Wijk, 2015).

Ais een politieambtenaar zelf verdachte wordt, hoeft hij zoals het strafprocesrecht
zegt niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Het bewijsrecht geeft echter de
mogelijkheid dan nog steeds om de bodycambeelden te gebruiken als bewijsmiddel.
In hoeverre wordt de pOlitieambtenaar daar dan tegen beschermd?

Van Ham zegt hier nog over dat het iets moet zijn wat je in een procedure moet
regelen. Elke dienst moeten de beelden veilig gesteld worden en op het moment dat
een politieambtenaar dat heeft gedaan, zijn die beelden niet meer van hem en kan
het gebruikt worden in een eventuele strafzaak. De beelden kunnen de
politieambtenaar ook vrij pleiten maar het kan ook de andere kant op vallen. Voor de
organisatie is dit aileen maar beter. Letterlijk zegt Van Ham nog: "De bee/den vanuit
cameratoezicht worden ook weleens ter bewijsvoering gebruikt, waarom zou dat
anders zijn voor bodycambeelden" (T. van Ham, interview, 18 mei 2016).
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Van Ham denkt voorts nog dat politieambtenaren genoeg vertrouwen hebben in hun
eigen handelen en dat dit niet verandert als er een camera bij is (T. van Ham,
interview, 18 mei 2015).

Daarnaast kan de bodycam een bijdrage leveren aan de professionalisering van de
politie. Door de bodycam kan de politieambtenaar zijn eigen handelingen terug zien
en kan men kritische naar zichzelf kijken. Wei moet hierbij meegenomen worden dat
niet iedereen hier voor openstaat en bereid is om op deze manier naar zichzelf te
kijken (T. van Ham, interview, 18 mei 2015).

Ook de politie als overheidsinstelling moet zich afvragen hoe zij zichzelf neer willen
zetten als organisatie. "Transparantie, ook eer/ijk en oprecht in de gevallen dat het
goed of minder goed gaat en die bee/den moet je vrijgeven" (T. van Ham, interview,
1i3 mi'\i ?()15)

In het onderzoek door de Mesa Police Department wordt aangegeven dat de politie
anders is dan andere organisaties omdat zij het geweldsmonopolie bezit. De
aanwezigheid van camera's zoals bodycams kan de legitimiteit van de politie
verhogen in de ogen van burgers, omdat de bodycam een soort verantwoording voor
de politieambtenaar aflegt welke in elk stadium van zijn of haar handelen gevolgd
wordt. Daarnaast zou de bodycam ook van invloed zijn op het gedrag van de burger.
Hierbij wordt het onderzoek van Ariel & Farrar (2013) genoemd om aan te geven dat
de burger zich meer bewust zou zijn van zijn eigen handelen als zij bekeken worden,
dit zou ervoor zorgen dat zij sneller hun gedrag aanpassen (Ready & Young, 2015).

Hierbij sluiten ook de tweede en derde mythe van Ready en Young aan. De tweede
mythe gaat volgens hen in op dat de bodycam juist een betere interactie tussen
politie en burgers in de weg staat. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het meeste werk
van de politie in sociale kring ligt. Het bemiddelen van ruzies, het assisteren bij een
onwelwording of het doorverwijzen van mensen naar instanties. In die gevallen is het
dragen van een bodycam juist een obstakel en kan het de werkzaamheden
moeilijker maken. Een slachtoffer van een bepaalde misdaad kan zich kwetsbaarder
voelen doordat een bodycam alles filmt. Zij willen Hever hun privacy (Ready & Young,
2014).

De derde en laatste mythe van Ready en Young gaat over wat de bodycam betekent
voor het gedrag van politieambtenaren. Door de professoren Ready & Young werd in
Mesa, Arizona een bodycam experiment uitgevoerd waarbij 50 politieambtenaren
een jaar lang werden uitgerust met een bodycam en 50 politieambtenaren geen
bodycam droegen. Hieruit bleek dat politieambtenaren die een bodycam droegen
minder vaak zogenoemde "stop & frisks" uitvoerden en meer bonnen uitschreven in
vergelijking met de politieambtenaren die geen bodycam droegen. Kennelijk waren
zij bang om aangesproken te worden op hun (wei of niet) handelen. Wei bleek uit dit
onderzoek dat politieambtenaren met bodycam zich meer proactief opstelden naar
burgers toe. Zij zoeken meer interactie in tegenstelling tot de politieambtenaren die
geen bodycam droegen (Ready & Young, 2014).
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Uit het onderzoek bij de Metropolitan Police lijkt het te ontbreken aan overtuigend
bewijs wat het aandeel van de bodycam is bij klachten tegen de politie, de
hoeveelheid controles en de strafrechtelijke vervolging. Het succes lijkt hem vooral te
zitten in het gevoel wat de agenten hebben bij het dragen van een bodycam. Doordat
het onderzoek specifiek gericht is op de Metropolitan Police Londen geven de
onderzoekers aan dat hun bevindingen niet te vergelijken zijn met politieambtenaren
in andere gebieden of in andere functies (Grossmith e.a., 2015).

3.5.4. Publieke toegang tot bodycambeelden
Beelden zouden toegankelijk worden voor het publiek. Ais het als bewijs wordt
gebruikt, kan de advocaat ze ook opvragen. Dit kost tijd en geld. Uit de jurisprudentie
blijkt dat de bodycambeelden een bijdrage geleverd hebben aan de vervolging en
opsporing van verdachten tijdens de rellen in Hoek van Holland bij het feest Sunset
Grooves. Voora! in de vervolging en dan lJoornamelijk op individuee! v!ak hebben
beelden van de bodycam een bijdrage geleverd. Opvallend is dat een van de
verdachte een lagere straf krijgt omdat hij niet terug te zien is in de bodycambeelden
gemaakt door politieambtenaren. Hierdoor wordt er wei degelijk een waarde
gehangen aan het ontbreken van bodycambeelden.

Er worden door de Edmonton Police Service twee aspecten benoemd die vallen
onder kosten van de inzet van de bodycam. Allereerst moet rekening worden
gehouden met de enorme dataopslag die zou moeten plaatsvinden. Daamaast moet
rekening worden gehouden met hoe andere partijen als het Openbaar Ministerie,
advocaten en de rechtbanken omgaan met deze verandering. Zullen mensen op een
gegeven moment minder snel veroordeeld worden omdat er geen bodycambeelden
zijn? Met andere woorden zal de geloofwaardigheid van politieambtenaren dalen als
deze bij een zaak ontbreken? (Edmonton Police Service, 2015).

Verweij, projectJeider van Pro 2417 zegt hierover letterlijk: "We moeten er ook voor
waken dat de bee/den ondersteunend b/ijven aan het bewijs" (W. Verweij, interview,
29 april 2016).

Van Ham geeft nog aan dat het interessant is om te kijken wat de juridische status
nou precies is van de bodycambeelden. Wat gebeurt er dan als een politieambtenaar
een bodycam verliest en wat te doen met de gevallen waarbij een pOlitieambtenaar
zijn prive bodycam voor werk gerelateerde doeleinden gaat gebruiken? (T. van Ham,
interview, 18 mei 2016).

3.5.5. Zorgen bodycams voor het redden van levens?
De bodycam zou een positief gedragseffect op zowel de pOlitieambtenaar als op de
burgers hebben. Echter het daadwerkelijk aantonen van de impact die de bodycam
heeft op bijvoorbeeld het aantal doden waarbij een politieambtenaar betrokken is, is
nag ver van ans verwijderd (La Vigne, 2015).

In het onderzoek gedaan in Rialto, California ligt de focus op het geweldgebruik door
politieambtenaren tegen burgers. De meting van het geweldgebruik in dit onderzoek
is wei beperkt. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt in het soort geweld
en/of de duur van het geweld. Daarbij kan het geweld zijn toegebracht door twee



pOlitieambtenaren maar wordt het in dit onderzoek als 1 keer geweld geteld. Er wordt
vooral bij de "control shifts" uitgegaan van de geweldsrapportages die worden
geschreven door politieambtenaren. Daamaast ligt de focus van dit onderzoek op de
door burgers ingediende klachten tegen politieambtenaren. Hierbij dient ook in
ogenschouw te worden genom en dat burgers niet altijd de meest betrouwbare
informatie zullen verschaffen maar geeft ook een inzicht in het gebruik van geweld
door politieambtenaren. Kijkend naar de cijfers voorafgaand aan het onderzoek kan
gezegd worden dat geweld noch ingediende klachten een regelmatig terugkerend
fenomeen zijn (Ariel, Farrar & Sutherland, 2014).

Uit de Nederlandse onderzoeken die belicht worden in dit hoofdstuk komt de
bodycam vooral positief naar voren en lijkt negativiteit met betrekking tot de bodycam
zich vooral te richten op de apparatuur en de draagbaarheid hiervan. Toch benoemt
Fe!"'Ne:-:::!air. he! a:-tike! 'far. !<!"'...!!je:-(20~ 1) 'I'!at de !t:eerzijde !t:er. zljr. 'far. 'let 'jit"Jsten

van iedereen met een bodycam. Hij benoemt hierbij dat contact maken en behouden
beter lukt zonder camera (Kruijer, 2011).

Voor de manier waarop de Nederlandse Politie zijn werk uitvoert, is het van
essentieel belang dat politieagenten in contact blijven met de burger. Anders dan in
andere landen is onder andere community policing 17 datgene wat er in Nederland
voor heeft gezorgd dat er nog geen grootschalige etnische rellen uitgebroken zijn
(Adang, Quint & van der Wal, 2010).

Wijkagenten en buurtregisseurs hebben de bodycam in het eerste onderzoek door
bureau Beke van de hand gewezen. Zij gaven destijds aan dat de burger hun niet
meer vertrouwden als zij een bodycarn droegen (Kruijer, 2011).

Na de eerste evaluatie van Bureau Beke kwarn er een artikel uit in het politievakblad
Blauw. In dit artikel denkt men dat mobiel cameratoezicht vooral geschikt lijkt te zijn
voor de bikers en wijkagenten om het geweld tegen politiepersoneel te verminderen.
Ook vanuit de landelijke projectleider leek de focus voomamelijk te liggen op het
verminderen van het geweld tegen politieambtenaren (Blauw, 2011).

3.5. Validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeken
Met betrekking tot de Nederlandse onderzoeken uitgevoerd door bureau Beke in
samenwerking met diverse korpsen kunnen enkele kanttekeningen worden
geplaatst. Een discussie over de betrouwbaarheid en validiteit kan namelijk gevoerd
worden.

Het tweede onderzoek van bureau Beke dat werd uitgevoerd in 2011 was gericht op
het terugdringen van geweld tegen politieambtenaren door het gebruik van
bodycams. Hierbij werd binnen het gebied van politiebureau Delft een pilot van drie

17 Community policing is binnen de Nederlandse Politie ook wei bekend als gebiedsgebonden werken
oftewel werken vanuit de wijk.
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maanden gedraaid. Drie maanden is een zeer korte periode om gedegen conclusies
te kunnen trekken. Daarbij werden de bodycams niet consequent gedragen
waardoor slechts een selectief groepje mensen de bodycam daadwerkelijk gebruikte
en daar aile conclusies op zijn gebaseerd. Het onderzoek heeft zich voorts gericht op
de vraag of de bodycam bijdraagt aan het terugdringen van geweld tegen
politieambtenaren. Respondenten hebben zelf aangegeven op de stelling: "Mobiele
camera's kunnen bijdragen aan het voorkomen van geweld tegen de politie". Dat dit
inderdaad een mogelijkheid is maar niet daadwerkelijk zo hoeft te zijn, omdat je
afhankelijk blijft van externe omstandigheden (zoals, wie spreek je aan, wanneer en
hoe) (Ham, Kuppens & Ferwerda, 2011).

Uit het onderzoek van Ham, Ferwerda & Kuppens (2010) komt naar voren dat de
respondenten binnen de korpsen Haaglanden, Hollands Midden en Rotterdam-
Rijnmond weinig ervaring tijdens de pilot hadden met het gebruik van de bodycam.
Ais suggesties voor verbetering worden er aileen maar zaken benoemd die
betrekking hebben op de apparatuur of draagbaarheid van de bodycam. Het
onderzoek richt zich dan ook voomamelijk op de draagbaarheid van de bodycam en
nauwelijks op de effecten van een bodycam. Wei wordt in het onderzoek aangehaald
dat een bodycam een de-escalerende werking kan hebben. De respondenten
bevestigen dit ook, maar dit wordt in het onderzoek niet onderbouwd met casussen
(Ham, Ferwerda & Kuppens, 2010).

Binnen een onderzoek is het wenselijk dat de daarin bestaande eenheden onderling
een bepaalde onafhankelijkheid hebben. Eenheden en hun uitkomsten zijn niet
onafhankelijk van elkaar. Dit komt in het onderzoek van de University of Cambridge
naar voren. Aangezien de 'control shift' en de 'experimental shift' uit een groep
mensen bestaat waarbij de ene dag een politieambtenaar tot de 'control shift'
behoort en de andere dag diezelfde politieambtenaar tot de 'experimental shift'
behoort, is er geen ontkomen aan dat sociale processen worden be"invloed. Er zal
dus een kleine marge zijn waarin politieambtenaren hun gedrag aanpassen vanwege
het experiment (Ariel, Farrar & Sutherland, 2014).

Dit alles zorgt ervoor dat het moeilijker is om een gewichtig effect aan te tonen.
Probleem is dat er ook geen model is om dit "bij-effect" binnen het experiment door
te berekenen. Mensen binnen de 'control shift' waren zich ervan bewust en hebben
dit "nadeel" aangepakt door zich gewoon zo goed mogelijk als dat kon als zichzelf te
gedragen ook al staan ze niet op film (Ariel, Farrar & Sutherland, 2014).



4. De inzet van de hodycam hinnen de
BPZ
Naar aanleiding van de resultaten die voortkomen uit de onderzoeksmethoden zal er
in dit hoofdstuk antwoord gegeven worden op de tweede deelvraag. Er is gebruik
gemaakt van literatuuronderzoek en interviews.

Dlt hOoiastuKzal oegmnen met een InlelMl1 3t :MM oaR ae IM\!C11k SRILl :
de BPZ.
Paragraaf 2 van dit hoofdstuk zal allereerst ingaan op het landelijke project
bodycams. Oit deer van het onderzoek zal de inventarisatie bevatten van de huidige
inzet van bodycams en waar de behoeften binnen de eenheden nog liggen voor het
inzetten van bodycams. Ook zal binnen deze paragraaf het handboek bodycams
worden besproken. Oit stuk is tot op heden het enige stuk dat is geschreven over het
daadwerkelijke gebruik en inzet van bodycams en op aangeven van de
opdrachtgever van dit onderzoek wordt dit gezien als het document van waaruit
momenteel het meest gewerkt wordt.

Vervolgens zal worden ingegaan op een onlangs afgeronde evaluatie van een pilot
die van juni 2014 tot en met april 2015 draaide binnen de eenheid Den Haag.
Interessant hierbij is dat deze evaluatie gaat over een van de basisteams
waarbinnen voor dit onderzoek enquetes zijn afgenomen. Tot slot zal in deze
paragraaf het landelijk inzetkader bodycams besproken worden. Het is de bedoeling
dat dit (tijdelijke) landelijke inzetkader per mei 2016 definitiefwordt en een voorlopige
leidraad vormt voor de operationele inzet van bodycams.

Ook zijn er voor het beantwoorden van deze deelvraag enkele interviews afgenomen
bij enkele experts op het gebied van de inzet van bodycams. Allereerst werd
gesproken 1 & ; _:_ Hij heeft samen met zijn team het
label 24/7 ontwikkeld waarbij op een transparante manier getracht wordt goed
politiewerk te laten zien aan de samenleving. Oaamaast is gesproken met Tom van
Ham, onderzoeker bij bureau Beke. Bureau Beke is het enige Nederlandse
onderzoeksbureau dat tot op heden onderzoeken heeft uitgevoerd naar de inzet van

binnen de politie. Tevens werd gesproken met ••••
Oelfshaven. Hierbij is gekeken wat de experts vanuit hun rol

specifiek te zeggen hebben over de inzet van de bodycam binnen de BPZ.
Oaarnaast zijn er ook gesprekken geweest m rojectleider
bodycams e~ionaal dossierhouder bodycams eenheid Rotterdam.
AI deze resultaten zullen worden weergegeven in paragraaf 3 van dit hoofdstuk.

Uit de resultaten van het literatuuronderzoek en de expert interviews is gebleken dat
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er een grijs gebied bestaat tussen de verschillende doelstellingen die aan de inzet
van bodycams gegeven kunnen worden. Zo kunnen communicatieve en operationele
doelstellingen misschien niet los van elkaar gezien worden. De afwegingen
hieromtrent worden weergegeven in paragraaf 4 van dit hoofdstuk. Oit gebeurt aan
de hand van de afgenomen expert interviews.

4.1.1.lnleiding
Tot op heden is de inzet van bodycams nog niet per wet geregeld, dit terwijl
bodycams al sinds 2008 door de politie worden gebruikt. Hoe kan het dat er dan nog
steeds niets is vastg

Toch is het vreemd dat een standpunt uitblijft. De populariteit van het delen van
beelden met de hele wereld neemt namelijk aileen maar toe. Met een wildgroei aan
politiemedewerkers die met (prive) bodycams lopen als resultaat. Er zijn al diverse
YouTube-kanalen te vinden die het dagelijkse werk van de politieagent laten zien. Te
denken valt hierbij aan Pro 24/7 en Prio 1 Zuiderpark 18 maar ook aan social
mediaplatformen als Facebook, Twitter en Snapchat waarop basisteams steeds
meer beelden delen met de samenleving.

Oat er door social media veeI mensen bereikt worden, blijkt ook uit het aantal views
wat het Youtube kanaal van Pro 2417 heeft. Het best bekeken filmpje heeft 523.000
views en dit is niet het enige door dit platform gemaakte filmpje met zoveel views.
Het ging hier om de redding van een drenkeling waarbij een mooie samenwerking
tussen de politie, ambulancepersoneel en burgers is te zien. Het filmpje was bedoeld
als voortichting tijdens de warme zomerdagen als een waarschuwing voor burgers
om goed op de eigen maar ook andermans kinderen te letten (Pro 24/7, 2015).

Oat er vanuit de Nationale Politie behoefte is om social media te gebruiken blijkt wei
uit het bericht op het intranet van de politie op 18 februari 2016. Hierbij zet de
Nedertandse Politie 12 bekende Nedertandse vloggers in om onderwerpen
bespreekbaar te maken. Op deze ~W!~~.r.4e~~~te bereiken
en te zorgen dat de politie meer benaderbaar is voor jeugd. Social media is de
uitkomst om het gat tussen jeugd en politie kleiner te maken (Stecher, 2016).

Ook vanuit de landelijke inventarisatie naar de huidige inzet van bodycams en waar
~ete7i__ &iW i.lnog liggen, blijkt dat er op een eenheid na veel
beTangstelling is voor het uitbreiden van die inzet van bodycams·.lili

SI I. r •
18 Pro 2417 en Prio Zuiderpark zijn de namen van het socialmedia a arm waarol ee"heid
Rotterdam en het basisteam Zuiderpark, eenheid Den Haag filmpjes en boodschappen delen. Dit doen
zij via YouTube- en Facebookaccounts am het echte politiewerk te laten zien.
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voor de inzet van bodycams in het politiewerk ligt op aangeven van de eenheden
binnen de meest uiteenlopende takken van de politie.
De interne stukken die in dit hoofdstuk worden besproken tezamen met de expert
interviews zullen een compleet verhaal vormen wat de huidige inzet van bodycams
inhoudt en waarop wellicht nog terrein te behalen valt. Vooral op dat laatste aspect
kunnen de ge"interviewde experts een belangrijk licht werpen. Tot slot wordt gekeken
of de communicatieve en operationele doelstelling bij de inzet van bodycams los van
elkaar gezien kan worden.

4.2. Resultaten Literatuuronderzoek
Zoals is aangegeven in paragraaf 1 van dit hoofdstuk zullen binnen deze paragraaf '
enkele interne documenten worden besproken om de huidige inzet van bodycams
binnen de Nationale Politie inzichtelijk te maken. Het aantal interne stukken die te

tussen de eenheden onderling weinig met elkaar gedeeld maar ook binnen
eenheden zelf blijkt het lastig aan interne documenten te komen. Ook de in paragraaf
4.2.3 genoemde evaluatie naar aanleiding van de in district A uitgevoerde pilot kon
niet voor dit onderzoek worden gebruikt. De wijze waarop de evaluatie op deze pilot
is uitgevoerd is ook onbekend gebleven. Desalniettemin is getracht een compleet
beeld te schetsen van de beschikbare informatie.

4.2.1. Inzet bodycams binnen de Nationale Politie
Sinds 2008 is de bodycam binnen de Nationale Politie in opkomst. Uit het landelijke
overzicht ervaring/behoefte bodycams Nationale Politie, dat i~esteld door de
opdrachtgever van deze thesis, blijkt er een grote behoefte t~ t5:;ra~'raiil"Pi:lnvoer
van bodycams binnen de verschillende politieprocessen. In tabel 1 en 2 worden
afzonderlijk van elkaar de ervaringen en behoefte binnen de eenheden van de
Nationale Politie weergegeven. Over dit document dient nog opgemerkt te worden
dat het een levend document betreft en de in deze thesis weergegeven versie een
tijdsopname betreft.

Binnen de eenheden zit tot op heden de ervaring met de inzet van bodycams
voornamelijk bij de bikers, solosurveillance, tijdens horecadiensten, risicowedstrijden
en evenementen. Overige werkzaamheden waarbij de bodycam gebruikt kan worden
zijn bij de werkzaamheden van hondengeleiders, inkijkoperaties, oud & nieuw,
arrestantenvervoer en de werkzaamheden van de bereden politie. Binnen het
basisteam wordt de bodycam ook ingezet op koppels die o.a. belast zijn met jeugd.
In tabef1: Behoefte Bes NP is per eenheid de ervaringen die er zijn met de bodycam
weergegeven.
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Oost Nederland Evenementen: Bikers, koppels en
moto mjd ers.
Ho recad iensten
Risicowed strijd en
Inkijko p eraties
Ho nd eng eleid ers_.~~--~~~--~

Naast de ervaringen die de eenheden hebben met de inzet van de bodycam, is er
behoefte aan de uitbreiding van de bodycam binnen diverse werkzaamheden. In
tabel2: Behoefte BCs NP is weergegeven wat de behoefte per eenheid is. Zoals te
zien is in de tabel, is de eenheid Zeeland West Brabant de enige eenheid die destijds
heeft aangegeven over onvoldoende capaciteit te beschikken om nieuwe
experimenten op het gebied van bodycams aan te kunnen en willen gaan.



4.2.2. Handboek Bodycams
Binnen de Nationale Politie is nog geen landelijk inzetkader voor de operationele
inzet van bodycams van kracht. Het (tijdelijke) landelijke inzetkader dat vanuit het
landelijke project bodycams is opgesteld, wordt naar verwachting later dit jaar
bekrachtigd

In dit handboek wordt gesteld dat de bodycam primair ingezet wordt als middel in het
kader van het terugdringen van geweld tegen politieambtenaren. Daarnaast worden
nog een aantal andere doeleinden gehanteerd zoals opsporing en reflectie op eigen
gedrag. Dit handboek wordt voornamelijk onderbouwd met een onderzoek dat
gedaan is in Cornwall in het Verenigde Koninkrijk. In dat onderzoek wordt gesteld dat
de bodycam het aantal gevallen van asociaal gedrag op straat heeft teruggedrongen.
Het aantal arrestaties ten tijde van het bodycamproject bleek verhoogd met 85%.
Andere uitkomsten waren dat de beelden gebruikt werden voor bewijsmateriaal en
dat burgers zich er bewust van waren dat zij gefilmd werden (Campo, Hoefnagel &
Rodgers, 2009).
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Voorts stelt het handboek dat ten tijden van de pilot in Rotterdam Rijnmond in 2009
de inzet van de bodycam gebaseerd is op artikel219 van de Politiewet. De inzet van
de bodycam mag, zolang er geen sprake is van stelselmatige en permanente
observatie van burgers (Campo, Hoefnagel & Rodgers, 2009).

Ten tijde van het project waren er een aantal regels waarmee bij de inzet van
bodycams rekening gehouden moest worden. Allereerst lag de keuze om een
bodycam in te zetten bij het korps zelf. Het daadwerkelijke gebruik dan wei het
moment om de bodycam te gebruiken bij een incident lag echter bij de
politieambtenaar zelf. De politieambtenaar activeert zeit de bodycam op basis van
inschatting dat er zich een situatie voordoet of gaat voordoen. Indien de situatie het
toe laat, moet het door de politieambtenaar benoemd worden dat er gefilmd wordt.
Indien het ten tijden van de situatie niet mogelijk is, moet de burger achteraf in
~<:ennisgeste!d worden (Campo, Hoefnage! & Rodgers, 2009).

Wei moet te allen tijde het 'noodzakelijkheidscriterium' nageleefd worden. Dit
betekent dat als in een vervolgtraject het noodzakelijk is dat bodycambeelden
getoond worden (bijvoorbeeld bij een terechtzitting), rekening gehouden moet
worden met de privacy van de burgers die geen betrokkenheid hebben bij het
strafbare feit. In het handboek wordt dan ook aangeraden om de gezichten en
bijzondere kenmerken van burgers die niet betrokken zijn onherkenbaar te maken.
Indien de bodycam ingezet wordt, moet dit altijd vermeld worden in een proces-
verbaal van bevindingen. Hierin moet het gebruik van de bodycam toegelicht
worden en de feiten en omstandigheden benoemd worden (Campo, Hoefnagel &
Rodgers, 2009).

Het hoofddoel die binnen het onderzoek door bureau Beke centra'2WWil! WI het
terugdringen & registeren van geweld tegen politie. Daamaast waren?ijF ende
doelstellingen het registreren van strafbare feiten, registreren en identificeren van
verdachten, registreren van verstoring van de openbare orde, gebruik als bewijs in
stratzaken en bevorderen van het veiligheidsgevoel van politieambtenaren (Campo,
Hoefnagel & Rodgers, 2009).

kon worden als hu•• RiiF.'4MtISt §I] b a_ II ,mi•• " Uscg .; My•••I JlW"ft
juiste bejegening van burgers naar politieambtenaren en vice versa, de behandeling
van klachten en aangiften door politieambtenaren, confrontatie van burgers met hun
eigen gedrag en als ondersteuning bij het opnemen van een plaats delict of ongeval
(Campo, Hoefnagel & Rodgers, 2009).

Ais werkwijze wordt benoemd dat beelden die van belang kunnen zijn voor de
opsporing na de dienst door de afdeling cameratoezicht veilig gesteld worden en

19 Op 1 januari 2013 is de Politiewet 1993 vervangen door de Politiewet 2012. Hierdoor is artikel2
gewijzigd naar artikel 3 Politiewet.



beschikbaar gesteld worden aan de opsporing. Voor beelden waarbij er geen sprake
is van ondersteuning voor de bewijsvoering geldt een bewaartermijn van 28 dagen.
Dit is gebaseerd op het bewaartermijn wat vastgesteld is in de Wet Politiegegevens.
De verstrekking en de inzage van de beelden gaat conform de Wet en het Besluit
Politiegegevens (Camp, Hoefnagel & Rodgers, 2009).

4.2.3. Evaluatie inzet bodycams
Op 27 november 2015 zijn er naar aanleiding van de pilot binnen de Eenheid Den
Haag door de gemeenteraad van Den haag vragen gesteld aan de burgemeester.
Deze pilot liep van juni 2014 tot april 2015 en vond plaats binnen de basisteams De
Heemstraat, Hoefkade en Jan Hendrikstraat. De pilot werd uitgevoerd binnen de
basispolitiezorg van deze basisteams. De politieambtenaren binnen deze basisteams
werden verplicht om tijdens de dienst de bodycam te dragen. De pilot had een aantal
dc,a:sta::iilga,. y',,-aa,oiida,-: hat LrdtiSpa.-alit 'vv6argaV6:n ',,"ali po:itlevv6i:" !tet r6ducaisil
van geweldsincidenten en onderzoek te doen naar beheer en borgingsvraagstukken
en inzicht te geven in het investeringsvraagstuk (Gemeente Den Haag, 2015).

De burgemeester van Den Haag beantwoordt de vragen van de gemeenteraad in
een schrijven waarin hij ingaat op drie bevindingen die uit deze pilot naar voren zijn
gekomen. Ais eerste wordt genoemd dat het moeilijk is om een relatie te leggen
tussen de bodycam, de doelstellingen van de pilot en het terugdringen van geweld.
Ais tweede bevinding worden er een aantal cijfers genoemd die naar voren kwamen
naar aanleiding van de evaluatie van de pilot. Uit deze evaluatie zou blijken dat 90%
van de 54 gebruikers heeft aangegeven dat in hun beleving de bodycam een de-
escalerend effect heeft. Hiervan vindt 32% van de gebruikers dat de bodycam het
veiligheidsgevoel vergroot. Wei geeft 32% van de gebruikers aan dat zij hun gedrag
aanpassen als zij een bodycam dragen (Gemeente Den Haag, 2015).

Ten derde werd het verhogen van het professionaliteit in handelen en het tonen van
transparantie en het proportioneel toepassen van geweld genoemd. Het
laatstgenoemde is een van de redenen waarom de Eenheid Den Haag besloten
heeft deel te nemen aan deze pilot. De eenheidsleiding heeft dan ook besloten om
het project met bodycams binnen de eenheid Den Haag voort te zetten (Gemeente
Den Haag, 2015).

Ook de eenheidchef van de eenheid Den Haag, Van Musscher, heeft in een rapport
naar de gemeenteraad van Den Haag de resultaten uit deze pilot weergegeven. Hij
geeft hierin aan dat de behoefte om binnen dit district te werken met bodycams is
gelegen in het feit dat de burger steeds meer aandacht heeft voor een legitieme
politie in al haar optredens (m.n. in de toepassing van geweld en de-escalerend
optreden). Hierbij refereert hij ook weer naar het destijds in 2009 door Bureau Beke
uitgevoerde onderzoek naar de inzet van bodycams binnen de politie waaruit
onvoldoende resultaten waren voortgekomen waardoor landelijke implementatie van
de bodycams tot de opties behoorde (Nationale Politie, Eenheid Den Haag, 2015).

De pilot liep officieel van 1 juni 2014 tot en met 31 januari 2015 maar werd 2
maanden verlengd omdat men nog meer beeldmateriaal en informatie wilden
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verzamelen. De meting die nadien is gedaan, was enerzijds cijfermatig (aantal
geweldsincidenten en opgemaakte geweldsrapportages) en anderzijds uitgevoerd
door middel van een evaluatieformulier die is verspreid onder de gebruikers
(Nationale Politie, Eenheid Den Haag, 2015).

Kijkend naar de cijfermatige resultaten is het niet mogelijk een link te leggen tussen
de geweldsaanwendingen en de inzet van de bodycam. In dit rapport wordt letterlijk
gezegd:

"Hooguit kan voorzichtig geste/d worden dat dit effect enigszins
waameembaar is bij team De Heemstraat. "

Ook kijkend naar het geweld tegen politieambtenaren is geen doorslaggevend effect
van de inzet van bodycams te ontdekken (Nationale Politie, Eenheid Den Haag,
2015).

Uit de evaluatieformulieren zijn enkele conclusies getrokken. Ten eerste wordt
aangegeven dat men zich over het algemeen veiliger voelt door het dragen van een
bodycam (vooral onder solosurveillance). Ten tweede zou men hebben aangegeven
een gedragsverandering bij personen te hebben waargenomen doordat zij een
bodycam droegen. Uit de evaluatie blijkt zelfs dat meer dan 90% van de
respondenten heeft aangegeven dat de bodycam een de-escalerend effect heeft.
Tevens nog interessant om te benoemen is dat 56% van de respondenten die
regelmatig tot altijd een bodycam draagt is dat zij hun werkwijze niet aanpassen
doordat alles gefilmd word. Nog 32% geeft aan hun handelen wei aan te passen en
dat zij bewuster bezig zijn met hun professionaliteit. Tot slot heeft 89% van de
respondenten aangegeven dat zij de bodycam als standaard politiemiddel zouden
willen invoeren (Nationale Politie, Eenheid Den Haag, 2015).

De pilot heeft naast deze bevindingen nog opgeleverd dat ook vast is komen te staan
dat een goede sturing op de inzet van bodycams noodzakelijk is maar ook het beleid
omtrent het opslaan van beelden nog de aandacht verdient. Het rapport gaat nog in
op de toename van de inzet van bodycams in het buitenland en de toename van
beeld in het algemeen. De bodycam kan op veel vlakken bijdragen en hierdoor is
dan ook door de eenheid Den Haag besloten door te gaan met de inzet van
bodycams in afwachting van landelijke besluiten hierover. Letterlijk zegt Van
Musscher hierover:

"De recente ongerege/dheden in de Schilderswijk hebben de eenheids/eiding
gesterkt in de opvatting dat enerzijds het betrachten van transparantie door
de po/itie een goed streven is waarbij de bodycams kunnen he/pen,
anderzijds dat camerabee/den ook waardevo/ kunnen zijn bij het opsporen
van strafbare feiten door relschoppers" (Nationale Politie, Eenheid Den Haag,
2015). "

4.2.4. Inzetkader bodycams LPB
Binnen het landelijke project bodycams is een tijdelijk inzetkader omschreven vanuit
de behoefte die is ontstaan om een uniform en eenduidig handelingskader te
ontwikkelen. Dit inzetkader is tijdelijk van kracht omdat een uitgebreider onderzoek
dat momenteel nog loopt uiteindelijk de precieze richtlijnen zal omschrijven
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waarbinnen de bodycam ingezet kan gaan worden. Zo wordt onder andere
momenteel op juridisch gebied nog meer uitgezocht hoe de bodycam ingezet kan en
mag worden.

Dit tijdelijke landelijke inzetkader stelt dat de politie zeker in deze tijd met al zijn
technologische ontwikkelingen de bodycam effectief moet inzetten. Daarnaast zit de
politie meer dan ooit in een glazen huis waardoor het oneigenlijk gebruiken van
bodycams helemaal niet wenselijk is. Het doel van het inzetkader is om te
waarborgen dat bodycambeelden op de juiste manier worden verkregen op een
rechtmatige manier worden gebruikt. Om wildgroei van bodycams te voorkomen en
privacy van betrokkenen te beschermen, dient volgens het LBP ook een inzetkader
te worden vastgelegd (Programma Sensing, Landelijk Project Bodycams 2016).

In dit inzetkader komt de landelijke werkgroe!) onder andere terug op wie
verantwoordelijk is voor de besluitvorming rondom bodycams (aanschaf en inzet),
welk juridisch kader er van toepassing is, hoe de bodycam operationeel gebruikt
moet worden en de van toepassing zijnde organisatorische aspecten (Programma
Sensing, Landelijk Project Bodycams 2016).

Zo wordt gesteld dat de politie op basis van artikel3 van de politiewet 2012 de
bodycam inzet en dat het doel is om een bijdrage te leveren aan:

1. Handhaving openbare rechtsorde;
2. Opsporing en vervolging van strafbare feiten;
3. Klachtbehandeling; en
4. Intern onderzoek.

Daaronder verstaat het LBP letterlijk:
- Verhogen veiligheid en veiligheidsgevoel van de medewerker
- 8etere besluitvorming (situational awareness/common Operational picture)
- Handhaven van de openbare orde
- Verbeteren van heterdaadkracht en opsporing
- 8ijdragen van bewijsvoering
- 8ijdragen aan operationele inforrnatie voorziening
- Optimaliseren van preventie voor burger en politiemedewerker
- Opleidings- en of coachingsdoeleinden
- Verhogen van professionaliteit van de medewerker
- Genereren operationele data t.b.v. evaluatie, training en procesverbetering"

Daarbij dient rekenschap te worden gehouden met de Wet Politiegegevens (WPG)
(Programma Sensing, Landelijk Project Bodycams 2016).

king tot het
waaraan door de a on 0

politieambtenaar aileen een door de dienst aangewezen bodycam gebruiken waarbij
de politieambtenaar in overleg met een leidinggevende bespreekt wanneer de
bodycam mag worden gebruikt. Het inschakelen van de bodycam beoordeelt de
gebruiker zelf op basis van het doel, wettelijk kader en zijn eigen professionaliteit
(Programma Sensing, Landelijk Project Bodycams 2016).
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De werkgroep heeft in dit inzetkader ook aangegeven waar de bodycam gebruikt
mag worden en wanneer daar uitzonderingen op gemaakt mogen worden. Zo mag
de bodycam aileen op de openbare weg dan wei in openbare gebouwen gebruikt
worden. Uitzondering hierop va It te denken aan een noodsituatie die zich afspeelt in
een woning. Daarbij dient er altijd gemeld te worden dat er wordt gefilmd en indien
dat niet mogelijk is, wordt dit na afJoop alsnog vermeld aan de betrokkenen
(Programma Sensing, Landelijk Project Bodycams 2016).

,.

V~~r wat betreft de opslag van beeldmateriaal heeft het LPB ook de nodige
richtlijnen gesteld. Zo dienen de beelden verwijderd te worden zodra ze niet meer
nodig zijn en dient in de BVH registratie altijd vermeld te worden als er beelden zijn
opgeslagen (Programma Sensing, Landelijk Project Bodycams 2016).

Een belangrijke rege! is nag dat de processer. verbaa! niet op basis van
camerabeelden mogen worden opgemaakt. De beelden mogen dan ook aileen bij
hoge uitzondering door politieambtenaren worden teruggekeken. Voorts worden
beelden voor de duur van maximaal 28 dagen bewaard conform de WPG en anders
wordt dit in BVH geregistreerd (Programma Sensing, Landelijk Project Bodycams
2016).

Externe verzoeken voor het inzien van beelden verlopen volgens de landelijke
klachtenprocedure en interne verzoeken via het VIK. Tot slot dient nog gewezen te
worden op het feit dat dit inzetkader tijdelijk van kracht zal zijn. Er wordt namelijk nog
een gedegen juridisch onderzoek ingesteld om de juridische kaders duidelijk af te
bakenen en er dient verder vorm te worden gegeven aan een nationaal proces
waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten behoeve van de inzet
van bodycams nader worden beschreven, aldus het LPB (Programma Sensing,
Landelijk Project Bodycams 2016)

4.3. Resultaten interviews: Experts over de inzet·van de bodycam
Voor dit onderdeel van het onderzoek zijn er interviews afgenomen bij een aantal
experts die vanuit hun werkzaamheden kennis hebben over de inzet van bodycam.

De experts die aan het woord komen zijn Tom van Ham van Bureau Beke. Van Ham
is onderzoeker ottewel criminoloog bij het onderzoeksbureau Beke en heeft samen
met zijn collega's Ferwerda en Kuppens de drie NederJandse onderzoeken
gepubliceerd die er zijn over bodycams.

De tweede expert die aan het woord komt is de projecl:leider van Pro 2417'_
•••••••••••••• 1Wl vanuit deze

rol kreeg hij het verzoek om zic verdiepen in hoe je social media stevig kan
verankeren in het district. Zodoende ontstond Pro 24/7.Zij hebben deze baan er aan
gehangen omdat zij het als een label neer wilden zetten.

Het verschil tussen deze twee experts is dat Van Ham samen met Ferwerda en
Kuppens zich in hun onderzoeken gericht hebben op de operationele kant van de
bodycams. Daarentegen zet Pro 24/7 bodycams voornamelijk in voor



communicatiedoeleinden. Toch zijn er casussen geweest waarbij bodycambeelden
een bijdrage hebben geleverd aan de strafvervolging.

Projectleider Pro 24/1:- r 2

5 Iii -
7

c
3 _

r s

8ij het gebruik van de bodycam voor communicatiedoeleinden in de eenheid
Rotterdam is het een 'no go' om te filmen in woningen. Dit staat omschreven in de
richtlijnen die opgesteld ~ JlJf!P!f" 1 r r: ; q 7 ] PM20

raakt. Voor het filmen op de openbare weg leeft Pro 2417 het principe na wat geldt
voor elke burger. De overheid heeft dezelfde bevoegdheden als de burger in
openbare ruirnT,,,n.•-

Waar de inzet van de bodycam voor operationele doeleinden vooral gericht is op
geweld en dan voomamelijk het terugdringen van geweld, heeft Pro 2417 met name
als doel om met de inzet van de bodycam tijdens het basis politiewerk transparantie
en goed politiewerk te laten zien. Hiermee hopen zij het vertrouwen van de burger in
de politie te vergroten

Het blijkt uit het interview~Zijn doelstellingen duidelijk heeft
vastgelegd en hetgeen wat zij beogen te bereiken met het project. Daarentegen

2°Artike18 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, spreekt over het recht op
eerbieding van prive familie en gezin. Dit betekent dat iedereen recht heeft op respect voar zijn prive
leven. Hieronder valt familie, gezin, woning en correspondentie.
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hangen er aan de operationele inzet van bodycams in veel eenheden geen
specifieke doelstellingen. Daarbij wordt de bodycam binnen het basisteam op veel
verschillende onderdelen ingezet. Hierdoor is het moeilijk om de daadwerkelijke
aI~l{eif.vajl.;di'bQdycam 'ta meterl~ ,'.•..., •. 5 &
••••• ;;;::" 'fa 'BUCf,_1m ·...,.'YtZ··, f·tTE; ;::;;;'-;aa

~It¥a" ".', &RJe_ltltt ••• .-rJiiJiill'17rw.ElUJl J 'I$l,atD,••• ,
welk~~cN&1tk·iiitiw~...,...,_:E b

oplevering van de camera's duidelijk is geweest_ Indien de
vastgesteld zijn, kan er meer gezegd worden over de effectiviteit van de bodycam (T.
va~~&~~~"'··~-""'<"~"""".mw I aIJiI$'IKnlfJU'il~<. ",i~ ••~CC.c. IC__ K ,]"'."-.0 ill r PC - aIL
inC. !6T1i".LP!!!i. "'''qgs: I ,1 d6 !._. t £3; B~l"'gjji • 5 - 5

leftlA!i7NJJ_Jif'arM"i£2iit!i •• ~e"'.Jjtl•• ii, -lE 'gJai5fZWAif n

gef4ii'R2Mf_"IF8&tkMR&·RiYFl¥fh!§6--.,.--tiMj-rett It,..
kunnen ~r!ij @Pl!In.n4irjfri;;ji;W;m-- 'T " __ lIllli.iii 5 1/••
• r5S"1 LLWM!FPyeur'lpjI""i: ,,'-T-:' i ....y 'f .,ilfl,,,.tj n s·
wei of niet gebeurt. Niet aileen binnen de politi. 2 •• af 'filY 1JF. . r. '
worden voor het uitkijken en opslaan van beelden. Het OM moet hierin ook de

;::Ii I i

I nz ,...._ •. 'U 7 • - 7 L - qa '
.2 '" I· -f' •iiiRrIIUijk@ fft&&§&eF i86 er odk een' elH&e hi6@l6A%M@h10.

9 • , MiZL.ttL -, ~ ~. ~, 7Nims. EeF1'veefvoorkomena-- '" '''-'-~
fenomeen is momenteel dat er politieambtenaren zijn die er voor kiezen c8J1. •
een bodycam aan te schaffen en deze te dragen tijdens de dienst De regel dat dit
niet is toegestaan is blijkbaar onder pOlitieambtenaren niet bekend. De
opdrachtgever heeft aangegeven dat deze regel is te vinden op het politie

Over de reden waarom pofitieambtenaren prive bodycams aanschaffen zegt van
Ham, dat zij dit doen omdat n. Dit kunnen er
een aantal zijn bijvoorbee/d een veilig gevoel, handhaving en goede ervaringen. De
bodycam heeft in de beeldvorming voor de politie zeker een meerwaarde. De
techniek en kwaliteit van de bodycam is in de afgelopen jaren enorm vooruit gegaan.
"Het is bereikbaarder geworden. Hoe bereikbaarder, hoe groter de wens" (T. van
Ham, interview, 18 mei 2015).

Aljjtnlrh' 111.1 L
Een vraag die hierover gesteld kan worden is waarom pOlitieambtenaren ervoor
kiezen om met een (ptive) bodycaJRl a:.F tLt" 111 hierop zal in hoofdstuk 5

21http://intranetpoiitie,!ocallcategOrie/ondersteuning/onderwerpenlilinformatiebeveiliging/overzichtlvraag
-en-antwoord



uitvoerig worden besproken naar aanleiding van de bij diverse politieambtenaren
afgenomen interviews.

Van Ham denkt dat de meerwaarde van de bodycam vooral tijdens de horeca-
diensten zal zijn. Vooral omdat hier vaak de 'doel-groepers,22 rondlopen. Indien het
uit de hand loopt heb je als politie de perfecte beeldvorming. Van Ham noemt hierbij
de rellen va"", . . ves als voorbeeld. Hierbij heeft
de bodycam een bijdrage geleverd aan de beeldvorming. "Dit kan je met geen pen
beschrijven" zegt Van Ham. Hiermee verantwoordt de politie door middel van
beelden haar optreden (T. van Ham, interview, 18 mei 2015). :.AIII__ •

Op de vraag op welk gebied de bodycam de grootste bijdrage kan leveren, zegt Van
Ham dat hij het meest neigt naar preventie. Hiermee bedoelt hij evenementen,
~creC3, toezIcht er: h3:idha'./!:ig. !:;teressa;;t ~:e!'"bfj !S 8~ gebr...!!~ te!::aker. '.fa!""! de

_...... .. . .
• ,. T ,

live-view functie, hiermee komt de sfeer goed over als men niet daadwerkelijk
aanwezig is op het evenement. Indien het allemaal goed ingericht is zou de bodycam
ook een bijdrage kunnen leveren aan de opsporing. Hierbij moet er wei worden
afgevraagd wanneer beelden wei of niet toegevoegd moeten worden en wanneer

aakt? Naast de handhaving van de open bare orde en
opsporing noemt Van Ham ook de mogelijkheid om de bodycam intern te ••_,..• lIiiJi'
bij training. Maar dan moet het wei gebruikt worden voor de politieambtenaar zelf
zodat deze kan zien waarom hij geweld gebruikt en hoe hij het deed. Oit moet aileen
ter reflectie gebruikt worden. Indien het voor het functionere zou worden,
kan dit invloed hebben op het draagvlak (T. van Ham, interview,·18 mei 2015).

4.4. Resultaten interviews: Communicatieve en operationele inzet
bodycams
In het tijdelijk inzetkader van het LPB wordt omschreven dat initiatieven met
bodycams met communicatiedoeleinden niet onder de scope van het project vallen.
Hiemaar wordt binnen het LPB dan ook niet verder naar gekeken (Programma
Sensing, Landelijk Project Bodycams 2016). De opdrachtgever heeft aangegeven
dat het juridische onderzoek naar de inzet van bodycams in gezamenlijk verband
wordt gedaan

Uit de interviews met experts blijkt dat communicatieve en operationele inzet van
bodycams niet altijd gescheiden •• erd besloten
in dit onderzoek toch aandacht te besteden aan deze overwegingen door er bij
experts verder op in te gaan.

am een beeld te krijgen van de inzet van bodycams met communicatieve doeleinden
is er gesproken me afC Ah,eid
Rotterdam. BPZ als wijkagent expert
GGP. Vanuit die functie heeft hij in 2013 van de chef wijkzorg de opdracht gekregen

22 Burgers die vaak in contact komen met de politie in verband met het plegen van strafbare feiten.
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om onderzoek te doen hoe je social media stevig kan verankeren in het district. Daar
vanuit is op districtsniveau gestart met een pilot en hebben zij de naam Pro 24/7
eraan gekoppeld._"We hebben geprobeerd een combinatie te
maken tussen niet helemaa/ commercieel maar we/ bepaa/de e/ementen die in
marketing zitten om die in Pro 24fl te stoppen. Het is heel anders denken
'commerciee/' en misschien werkt het daarom ook wei omdat het haaks staat op wat
we normaa/ doen in politiewerk" ••••••••

Het doel van Pro 24/7 is social media. Over de reden waarom zij filmpjes maken zegt
••• 1.1 Vijdoen dit weI ten behoeve van de operatie want wij willen de inwoners
laten lJeleven hoe po/itieagenten het werk be/even om zo ervoor te zorgen dat er een
stukje vertrouwen terug gegeven wordt in de politieorganisatie. Uit de beelden blijkt
ook dat mensen hun uiterste best doen in de politieorganisatie. Vit de bee/den b/ijkt
oak dat mansen hun uitarsta best doen am die boef ia vangen. Oak is het bedoeld
om het complete verhaal te laten zien dan aileen de gewelddadige aanhouding die
door omstanders wordt gefilmd. Buitenstaanders zien anders niet het verhaal wat
eraan vooraf gegaan is. Wat was de melding? Wat is de achtergrond van de
verdachte? Met welke mindset gaan col/ega's in die bus naar die melding toe en hoe
treffen ze hem aan? We brengen een stukje transparantie •••••••

~

In de inleiding van dit hoofdstuk werd al het filmpje van de geredde drenkeling
besproken. W'-hierover nog vertelt tijdens het interview is dat zij zelf ook
niet hadden v~dat het filmpje zo goed zou worden bekeken. Het filmpje werd
vertoont op het RTL nieuws en er werd ook nog een speciaal item door SBS6 met de
ouders van het jongetje gemaakt. In diezelfde periode was het onrustig in de
Schilderswijk in Den Haag naar aanleiding van het overlijden van Mitch Henriquez.
De relatie tussen de politie en de samenleving stond op gespannen voet. Verweij
zegt hierover dat dit filmpje de nuance heeft gelegd tussen wat het ene deel van de
samenleving over de politie uitte (namelijk negativiteit) en wat het andere deel van de
samenleving erover dacht. Door dit filmpje kon dat andere deel van de samenleving
zich ook uitten naar de zinloze relschoppers door zeggen dat de politie wei
degelijk goed werk als
voorlichtingsmiddel was gemaakt en geen andere doeleinden dan preventie voor
ogen had en ziet het als mooie bijvangst dat het filmpje ook andere invloeden heeft
voortgebracht ••••

Maar wat is nu de reden dat politieambtenaren de behoefte hebben om een
bodycam te dragen tijdens de uitvoering van hun werk? Is dit voor de transparantie
naar de politieorganisatie toe of heeft dit meer met het gevoel van politieambtenaren
zelf te maken~e"l i8~"n .lI'Il'WII-.a•• solosurveillance
gaan, motorrijders, wijkagent. aahf55ta' ••~.&;¥Whill'i,'~o~zijn aileen
en komen ook in situaties waar agressief op hun gereageerd kan worden. Op het
moment dat zij een camera dragen, voelen zij dat de camera een preventieve
werking heeft

Op de vraag of gedragsveranderingen bij burgers (rustiger worden), als zij weten dat
ze gefilmd worden, terug te zien zijn op de bodycambeelden die Pro 24/7
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abonnees krijgen automatisch een melding als Pro 2 euw filmpje upload.
Naast de 35.738 abonnees die Pro 24/7 bereiken zij nog veel meer mensen met hun
professioneel in elkaar gezette filmpjes (Pro 24/7, 2016).

De resultaten die initiatieven zoals Pro 24/7 opleveren zijn moeilijk te meten in cijfers.
H· men er soms vragen van bovenaf of het waard is om collega's in het
blauw vrij te maken voor social media. Vanuit de eenheidsleiding Rotterdam wordt dit
vanuit een strategische kant bekeken en vanuit welke richting de organisatie zich
beweegt. De eenheidsleiding kijkt waar de bedreigingen en kansen liggen en zij zien
in Pro 24/7 een enorme ••."",.'c __

•••••••••••••• ".,. •• ""ia binnen de eenheden duidelijk gestuurd
worden. Pro 24/7 plaatst beelden van goed politiewerk. Ais aile eenheden binnen de

'feel good' filmpjes. Hierin moet een balans 9 orden en Pro 24/7 doet dit nu
voor id Rotterdam. Binnen de eenheid Rotter en de basisteams
zich aanmelden voor Pro 24/7, zij krijgen dan een uitleg en de benodigde camera's
aangeleverd. Hierdoor is er binnen de eenheid Rotterdam een roulatie tussen de
verschillende basistea

Indien er nog twijfels zijn over de effectiviteit van social media kan men zich de vraag
stellen welk onderdeel binnen de politieorganisatie hetzelfde kan bereiken als de
mannen van Pro 24/7. Zij hebben het voor elkaar gekregen om met "vier man met
tientallen filmpjes 7 miljoen views te krijgen"

. -' . ...;; :"", . ~_' ",.
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Ais voorbeeld van het verdwijnen van effecten van cameratoezicht noem•••••
een casus waarbij er op een locatie in Crooswijk een camera geplaatst werd omdat
er veel problematiek was metjongeren die aan het drugs dealen waren. De eerste
twee a drie weken was het rustig maar daarna stonden ze gewoon weer onder de
camera de de ~ent gewend aan een camera
in het straatbeeld, waardoor zij deze gaan vergeten. Het zou dus zo kunnen zijn dat
dit effect zich ook zo ontwikkelt bij de bodycam

aangeleverd krijgt zeg~et wordt niet altijd gemeld, heel vaak niet zelfs
want als mensen onder invloed zijn van drank of drugs letten ze helemaal niet op die
camera. Op een gegeven moment als je ze maar lang en vaak genoeg draagt, gaat
het effect ook weg"

De "pera+ionoo!expe""-"'" bas!'sto~"""ne'fshav"'n be'/ostint i,..,hot 'IntOf"'o/io'Nv ..........._ i~ii ••_,-,,1.1 t.J 6. I _I - "':::1 •• , •. - •. ,_ •..•..•

dat bij hem is afgenomen wa~gt over burgers die onder invloed zijn van
drank en drugs. Toe~erd geconfronteerd met de uitspraak di~
hierover had gedaan zegt hij: "8ij doorsnee contacten heeft hij een dempende
werking. Maar bij abnormale mensen, te denken valt hierbij aan mensen die onder
invloed zijn van is het weI weer een
goed middel om het

De werkwijze met betrekking tot de inzet van bodycams voor communicatie is
vastgesteld in een werkwijze binnen de eenheid Rotterdam. Pro 2417 heeft een

Ministerie. Onderling hebben zij de
afspraak dat er gefilmd wordt voor social media. Indien er sprake is van strafbare
feiten is het Openbaar Ministerie woordvoerder en de politie voert het onderzoek uit.
De woordvoerder van het Openbaar Ministerie gaat vervolgens met een zaaksofficier
in gesprek of het goed is dat de beelden openbaar gemaakt worden en of het de
zaak niet schaadt. Hierbij is voorlichtingscommunicatie van toepassing op Pro 24/7.
Indien er al een uitspraak gedaan is in de zaak krijgt Pro 24/7 toestemming voor het
maken van een video. Tijdens het maken van de video's wordt er rekening gehouden
met diverse privacyaspecten

Toch is er een grijs gebied waarmee Pro 24/7 werkt. Er is onder andere niet
vastgelegd hoe lang een video online mag blijven. Daarnaast worden voor de video's
mensen onherkenbaar gemaakt en wordt soms ook de stem vervormd. Maar er zijn
door de rechtbank nog geen uitspraken gedaan tot hoe ver dit moet gaan. Wei zegt

_"rover dat " ...zodra de identiteit niet meer herleidbaar is, is het ook geen
politiegegeven in het kader van de WPG meer". Wei moet er met de WPG rekening
gehouden worden met redelijkheid en billijkheid. Tot hoever moet je gaan en tot
wanneer is een persoon herleidbaar? •••••••

De discussie die gevoerd kan worden is of initiatieven als Pro 24/7 bijdragen aan de
doelstelling van de Nationale Politie om transparanter naar de burger te zijn
waardoor de inzet van bodycams met als doelstelling enkel en aileen communicatie
weI degelijk onder de scope van het landelijk project bodycams komt te vallen. Aan
de populariteit van initiatieven als Pro 24/7 kan namelijk niet zomaar aan voorbij
worden gegaan. Het YouTube kanaal van Pro 24/7 heeft 35.738 abonnees. Deze
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het gedrag van politieambtenaren en geweld, richten de Nederlandse onderzoeken
zich nog op andere aspecten zoals het reactief politie optreden, opsporing en
proactieve handhaving (Ham, Ferwerda & Kuppens, 2010).

In deze onderzoeken wordt voornamelijk door middel van enquetes, observaties en
interviews een waardeoordeel gegeven over de meerwaarde van de bodycam. Dit
terwijl er weinig ruimte lijkt te zijn voor de verhalen vanuit de praktijk. Dit resulteert er
in, zoals belicht is in hoofdstuk 3, dat er uit veel onderzoeken geen overduidelijke
resultaten naar voren komen.

Aileen vanuit het onderzoek dat door Ariel e.a. in 2014 werd gepubJiceerd bleek uit
cijfers dat de politieambtenaren met een bodycam minder geweldsincidenten had in
vergelijking met de politieambtenaren zonder een bodycam. Echter als we daarbij het

zelfs het aantal gevallen van geweld tegen politieambtenaren verhogen en zou het
geen invloed hebben op het verminderen van geweldsgebruik door de politie. Dit
alles is opgemaakt op basis van cijfermatige resultaten (Ariel, 2016).

Toch zijn er onderzoeken die zich wei richten op het belang van verhalen achter de
cijfers. In een onderzoek van Jennings, Lynch en Fridell (2014) staat omschreven dat
in Amerika de politie min of meer gedwongen wordt om te werken met bodycams. Zij
stellen dat als men wi! dat de bodycam daadwerkelijk van meerwaarde kan zijn het
belangrijk is dat de implementatie zo effectief en efficient mogelijk gebeurt. Om tot
een succesvolle implementatie te komen stellen Jennings, Lynch en Fridell (2014)
dat het belangrijk is om te kijken of de politieambtenaren open staan voor het gebruik
van de bodycam en wat hun positieve en negatieve meningen hierover zijn.

In de vele onderzoeken die gedaan worden naar bodycams wordt er steeds meer
bekend over de impact die een bodycam heeft of kan hebben. Maar er is nog steeds
weinig bekend over de percepties die agenten hebben. Terwijl hetjuist belangrijk is
om deze percepties te begrijpen omdat dit invloed kan hebben op de onderzoeken
die gedaan worden. Politieambtenaren die er negatief in staan zullen de
implementatie van de bodycam proberen te ondermijnen. Politieambtenaren die juist
positief zijn over het gebruik van de bodycam kunnen de implementatie juist
versterken (Jennings, Lynch & Fridell, 2014).

Indien het Landelijke Project Bodycams gewichtige inhoud wit geven aan de door
hun te vormen landelijke werwijze voor het inzetten van bodycams, is ruimte voor de
verhalen van politieambtenaren over specifieke ervaringen vanuit de praktijk zeer
waarde'.sit*iW$~.,ruime ervaring in het gebruik van bodycams
kunnen pre_ ~ •••• as " ••••••• 0 iiWezet kan worden. Door te
luisteren naar deze persoonlijke verhalen worden bovendien sommige moeilijk te
meten aspecten van de inzet van de bodycam die wei een meerwaarde leveren toch
aan het licht gebracht. Hier wordt door het LPB enigszins uitvoering aan gegeven
doordat sinds januari 2015 elke eenheid tijdens bijeenkomsten vertegenwoordigt
wordt door een doss
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5. Wat zijn de ervaringen van het basisteam
met de bodycam
In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de derde deelvraag naar
aanleiding van de resultaten die voortkomen uit de onderzoeksmethoden die zijn
toegepast in dit hoofdstuk. Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, enquetes
en interviews.

5.1. Deelvraag 3
In dit hoofdstuk staat de derde deelvraag van dit onderzoek centraal:

Wat zijn de ervaringen bij de inzet van de bodycam binnen de basispolitiezorg?".

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de informatie die is verkregen vanuit de
eenheden Den Haag en Rotterdam en de daarbinnen geselecteerde teams. Binnen
de eenheid Den Haag is het Basisteam Jan Hendrikstraat geselecteerd en voor de
eenheid Rotterdam betreft dit het basisteam Delfshaven.

Het doer van dit hoofdstuk is geweest om in kaart te brengen wat de ervaringen bij
de politieambtenaren die ruime ervaring hebben met het dragen van een bodycam
zijn. Allereerst is dit gedaan door een enquete binnen de twee geselecteerde teams
uit te zetten. De vragen uit de enquete zijn aan de hand van literatuuronderzoek
opgesteld. Met de resultaten van de enquete die besproken worden in paragraaf 2
van dit hoofdstuk is getracht een globaal beeld te krijgen van' de bijdrage die de
bodycam levert. De enquete is uiteindelijk uitgezet onder 181 respondenten. Hiervan
zijn er 31 terug ontvangen.

Vanuit de enquete zijn 8 politieambtenaren benaderd voor een diepte-interview
waarbij op basis van topics is uitgevraagd waar de bodycam voor hu'~ een bijdrage
aan heeft geleverd. Die selectie heeft plaatsgevonden op basis van welwillendheid
om hieraan mee te werken. Dit heeft geresulteerd in een selectie van verhalen die
iIIustreren waar de bodycam allemaal voor gebruikt kan worden. Deze zullen
uiteengezet worden in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. Omwille van de privacy van de
politieambtenaren is de keuze gemaakt om deze verhalen anoniem te verwerken.

Tot slot zal in paragraaf 4 worden besproken hoe de sturing denkt over de inzet van
bodycams. De leidinggevenden van de twee geselecteerde teams zijn hierover
bevraagd waarbij is gezocht naar de kritische toon die geplaatst moet worden bij de
inzet van bodycams. De leidinggevende betreffen' ••••••••••
basisteam Jan Hendrikstraat Basisteam
Delfshaven.

5.1.1. Inleiding
Zowel de Nederlandse als buitenlandse onderzoeken naar bodycams lijken zich
voo".t.514IrMRJ_iliiWfMijt. ikbben binnen
geweldsdelicten. Waar de Amerikaanse onderzoeken zich volledig lijken te richten op
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5.2. Resultaten enquete
Om de ervaringen van pofitieambtenaren met betrekking tot het gebruik van de
bodycam in kaart te brengen zijn er binnen de basisteams Oelfshaven en Jan
Hendrikstraat enquetes uitgezet. In overfeg met deze
op het basisteam Jan Hendrikstraat onder 160 man uitgezet. Oit betreffen allemaal
pofitieambtenaren die werkza~ de basispofitiezorg. In overleg met
operationeelleidinggevende~jjt gebeurd binnen het f1exteam van het
basisteam Oelfshaven. Oit team dat voornamelijk uit bikers bestaat, is het team dat
binnen basisteam Oelfshaven de bodycam veelvuldig inzet. In totaal is de enquete
uitgezet onder 181 personen. Hiervan zijn er 31 beantwoord retour gekomen. Oit
betekent dat 17% van de geadresseerde gereageerd hebben op de enquete. In het
basisteam Jan Hendrikstraat hebben er 27 van de 160 pofitieambtenaren
gereageerd. Oit is een percentage van 17%. V~~r het basisteam Oelfshaven figt het
?2nt21 r~s::,cmdgntgn igts hlJger I-Her hefJben ~r d ''::In rip. :21 gere8gep.rrl Oit betreft

een percentage van 19%.

De enquete bestond uit 25 vragen met voornamefijk meerkeuzevragen. Esn van de
vragen bestond uit een open vraag waar er gevraagd werd naar de positieve en
negatieve ervaringen van de respondent met betrekking tot het werken met een
bodycam. Bij de laatste vraag van de enquete had de respondent de keuze om aan
te geven hij of zij open stond voor een diepte-interview. Aileen de respondenten die
aangegeven hebben hier voor open te staan, zijn benaderd.

Aile respondenten die gereageerd hebben op de enquete zijn binnen de BPZ
werkzaam. Hierbij hebben er een aantal verschillende taakaccenten zoals motorrijder
of biker. Binnen het basisteam Oelfshaven waren aile respondenten motorrijder of
biker. Oit heeft te maken met het feit dat het f1exteam binnen het basisteam
Oelfshaven is ingericht met bikers. Een deel van de respondenten heeft dan ook
aangegeven de bodycam voornamelijk op de helm of aan de motorjas te dragen.
Esn respondent heeft aangegeven dat hij zijn privs bodycam aan zijn koppel draagt,
op deze manier valt het niet te veel op en geeft het de situatie duidelijk weer. Het
overgrote deel van de respondenten draagt de bodycam aan het veiligheidsvest.

De leeftijd van de 31 respondenten ligt tussen de 22 en 51 jaar oud. Toch zitten de
meeste respondenten in de leeftijd tussen de 22 en 35 jaar oud in. Het blijkt
daarnaast dat 97% van de respondenten man is.

In tabel 5.1 is weergegeven hoe lang de respondenten gebruik maakt van de
bodycam. In het overzicht is te zien dat het over grote deel 6-12 maanden of langer
gebruik maken van de bodycam. Maar 22% van de respondenten maakt korter dan 6
maanden gebruik van de bodycam.
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HOE LANG MAKEN DE RESPONDENTEN
GE UIK VAN EEN BODYCAM?

.0 - 3 maanden -3 -6 maanden ·6 - 12 maanden -Langer

----- ------------------------------- ---

Tabe/5.1: Hoe lang maken de respondenten a/ gebruik van de bodycam?

In tabel 5.2 is weergegeven hoe vaak de respondenten de bodycam meenemen
tijdens de dienst. In de resultaten is te zien dat meer dan de helft de bodycam altijd
of vaak meeneemt tijdens de dienst. Toch blijkt er een groep te zijn die de bodycam
soms of nauwelijks meeneemt tijdens de dienst. Mogelijk heeft de keuze van
materiaal hiermee te maken. Op de vraag om een negatieve ervaring te noemen
over het gebruik van de bodycam gaven respondenten aan dat de bodycams snel
kapot gaan en dat er weinig beschikbaar zijn op het team. Voor vele resulteert dit
erin dat zij zonder bodycam naar buiten gaan. Op het basisteam Jan Hendrikstraat
blijkt uit een van de diepte-interviews dat de noodhulp en solosurveillance zoals
motorrijders vaak voorrang krijgen op het dragen van de bodycams, omdat er te
weinig camera's zijn.

HOE VAAK NEMEN DE RESPONDENTEN
DE BODYCAM MEE TIJDENS DE DIENST?

• Bijna elkedienst .Vaak ·Soms • Nauwelijk

Tabe/ 5.2: Hoe vaak nemen de respondenten de bodycam mee tijdens de dienst?

In tabel 5.3 is weergegeven hoe burgers reageren op de bodycam volgens de
respondenten. Zij gaven aan dat zij het gevoel hebben dat burgers hier vooral
neutraal op reageren. Uit de diepte-interviews komt naar voren dat dit mogelijk te
maken heeft met dat de bodycam burgers niet opvalt. Het overige deer van de
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respondenten ervaart dat burgers er positief op reageren.

HOE REAGEREN BURGERS OP DE .~~
BODYCAM?

- Negatief - Neutraal • Positief

Taber 5.3: Hoe reageren burgers op de bodycam?

In tabel 5.4 is weergegeven hoe vaak de bodycam tijdens de dienst wordt aangezet.
Meer dan de helft van de respondenten zet de bodycam vaak of regelmatig aan.
42% van de respondenten zet de bodycams soms tot nauwelijks aan. De
respondenten gaven aan dat zij het vaak vergeten om de bodycam aan te zetten.
Vooral motorrijders die de bodycam vaak op hun helm dragen gaven aan dat de
locatie van de bodycam onhandig is en veel tijd kost om hem aan te zetten.

HOE VAAK ZETTEN DE RESPONDENTEN
DE BODYCAM AAN TIJDENS DE DIENST?

• Niet tot nauwelijks - 80ms - Regelmatig - Vaak

.----.-.------- -- ------ ------------------- ------- -------_._.
Taber 5.4: Hoe vaak zetten de respondenten de bodycam aan tijdens de dienst?

De respondenten gaven aan dat zij de bodycam het meest aanzetten bij een
dreigend incident of een aanhouding. In mindere mate wordt hij in afnemende
volgorde ingezet voor het aanspreken van jeugdgroepen, bij afhandeling melding
meldkamer, aanspreken uitgaanspubliek en aanspreken ander publiek. Enkele
respondenten gaven hierbij aan dat zij het daadwerkelijke gebruik soms baseren op
hun "onderbuik gevoel".
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-Ja -Nee ·Weet ik niet

Omdat veer van de onderzoeken welke besproken zijn in hoofdstuk 3 zich richten op
het verminderen van geweld door en tegen de politieambtenaren is er gekozen om
drie meerkeuze vragen te stellen over geweld in het algemeen, geweldgebruik door
politieambtenaren en geweldgebruik door burgers.

In tabel 5.5 zijn de antwoorden van de respondenten op de vraag of de bodycam
ervoor zorgt dat er minder geweld gebruikt wordt weergegeven. 58% van de
respondenten geeft aan dat zij denken dat de bodycam hier geen effect op heeft.
32% van de respondenten geeft aan dat zij denken dat het wei een effect heeft.

ZORGT DE BODYCAM ERVOOR OAT ER
MINDER GEWELD GEBRUIKT WORDT?

Tabel 5.5: Zorgt de bodycam ervoor dat er minder geweld gebruikt wordt?

In tabel 5.6 is weergegeven hoe de respondenten denken over de vraag of burgers
minder snel geneigd zijn geweld te gebruiken omdat alles wordt gefilmd. Zo'n 36%
van de collega's wist hier geen antwoord op te geven, maar zo'n 35% denkt dat de
bodycam daar wei degelijk een invloed op heeft. Daamaast is er nog een groep van
zo'n 29% die denkt dat de bodycam geen effect heeft op het geweldgebruik door
burgers.

ZIJN BURGERS MINDER SNEL GENEIGD
TOT HET GEBRUIK VAN GEWELD

DOORDAT ALLES GEFILMD WORDT?

.Ja .Nee .Weet ik niet

TabeI5.6: Zijn burgers minder snel geneigd tot het gebruik van geweld doordat al/es gefilmd wordt?

62



Zoals weergegeven is in tabel 5.5 en 5.6 verschilfen de meningen van
politieambtenaren over het onderwerp geweldgebruik in het algemeen en het
geweldgebruik door burgers. WeI zijn de respondenten het eens als de vraag zich
specifiek richt op de politieambtenaren zelf. In tabel 5.7 is weergegeven dat 100%
van de respondenten heeft aangegeven dat zij niet minder geweld gebruiken omdat
alles wordt gefilmd.

GEBRUIKT U MINDER SNEL GEWELD
OMDAT ALLES WORDT OPGENOMEN?

-Ja -Nee ·Weet ik niet

Tabel 5.7: Gebruikt u minder snel geweld omdat alles wordt opgenomen?

Naar aanleiding van de vraag "gebruikt u minder snel g_eweldomd_~talles wordt
opgenomen" is ook de vraag "heeft de bodycam weleens tegen u gewerkt" gesteld
aan de geadresseerden. Van aile respondenten gaf 97% aan dat de bodycam nog
nooit tegen hun heeft gewerkt. Een van de respondenten gaf aan dat dit weI het
geval is geweest. Wat hier precies het verhaal achter is geweest was helaas niet te
achterhalen omdat de respondent niet openstond voor een diepte-interview.

ii .. ; .- E .•iiiiiiii::::::,n de enquete is aan
de respondenten gevraagd "vertellen burgers minder als u een bodycam draagt en
alles kan filmen?". In tabel 5.8 zijn de resultaten op deze vraag weergegeven. Hieruit
blijkt dat 71% van de respondenten ervaart dat burgers hun niet minder verteffen.

2
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VERTELLEN BURGERS MINDER ALS U EEN
BODYCAM DRAAGT EN ALLES KAN

FILMEN?

Tabel 5.8: Vertellen burgers minder als u een bodycam draagt en alles kan filmen?

Omdat aile geadresseerden binnen de BPZ werkzaam zijn, is er gevraagd "zet u de
bodycam tijdens uw noodhulpdiensten bij elke melding aan"? In tabel 5.9 zijn de
resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat de 68% van de respondenten hun
afwegingen maken om wei of niet te filmen. Zij geven aan aileen te filmen wanneer
zij denken dat het nodig is. Ook geeft 26% van de respondenten aan niet te filmen bij
elke melding. Tijdens de diepte-interviews gaven respondenten aan dat het
afhankelijk is van een incident wanneer zij filmen.

ZET U DE BODYCAM TIJDENS UW
NOODHULPDIENSTEN BIJ ELKE MELDING

AAN?

• Ja • Nee • Aileen wanneer ik denk dat het nodig is

Tabel 5.9: Zet u de bodycam tijdens uw noodhulpdiensten bij elke melding aan?
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Tijdens noodhulpdiensten komen politieambtenaren vaak in woningen van burgers er
moet dan wei rekening gehouden worden wanneer er wei of niet gefilmd mag
worden. In het handboek en inzetkader wat in hoofdstuk 4 besproken is kwam naar
voren dat er rekening gehouden moet worden met de privacy van burgers en er
aileen in uiterste nood gefilmd mag worden in woningen van burgers (Programma
Sensing, Landelijk Project Bodycams 2016).



In tabel 5.10 zijn de resultaten weergegeven van de vraag of respondenten in
woningen van burgers filmen. Van de respondenten gaf 16% aan dit weI te doen, in
vergelijking met 16% die het niet doet en 68% die het aileen doet wanneer het nodig
is.

FILMT U IN WONINGEN VAN BURGERS?

-Ja -Nee • Aileen wanneer nodig

--- --- ----------------------------- ----- ------------_

Tabel 5_ 10: Filmt u in woningen van burgers?

Vanuit het handboek wat in 2009 is opgesteld ten tijde van de eerste pilots met de
bodycam werd er verplicht gesteld dat de politieambtenaar het meldt wanneer hij
filmt als de situatie dat toelaat. Indien het niet mogelijk was tijdens de situatie wordt
de burger achteraf in kennis gesteld (Campo, Hoefnagel & Rodgers, 2009). In tabel
5.10 zijn de resultaten weergegeven of de respondenten melden als zij filmen. Een
groot aantal zo'n 52% blijkt het niet te melden als zij filmen. 45% probeert het zoveel
mogelijk te melden.

MELDT U HET VOORDAT U BEGINT MET
FILMEN?

.Ja -Nee ·Zoveel mogelijk

-

Tabel 5_ 10: Meldt u het voordat u begint te filmen?

Uit de enquete blijkt dat de respondenten vinden dat de bodycam de grootste
bijdrage levert aan de opsporing en informatie verzamelen. Het terugdringen van
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-------.--.--------~-------

geweld en afhandelingen meldingen levert de bodycam volgens de respondenten
minder een bijdrage aan.

De bodycam heeft volgens de respondenten de grootste bijdrage bij de opsporing.
Opvallend blijkt uit de resultaten dat respondenten aangeven dat de
bodycambeelden soms tot nooit gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden. De
resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 5.11. Daamaast geeft 81% van de
respondenten aan dat hun bodycambeelden 0 - 2 keer per maand gebruikt worden
voor opsporingsdoeleinden.

HOE VAAK WORDEN UW
BODYCAMBEELDEN GEBRUIKT VOOR

OPSPORINGSDOELEINDEN?

• Nooit ·Soms ·Regelmatig ·Vaak

Tabel 5.11: Hoe vaak worden uw bodycambeelden gebruikt voor opsporingsdoeleinden.

Aan de geadresseerden is gevraagd waar zij het effect of bijdrage van de bodycam
hoofdzaak vinden. Wederom noemt merendeel van de respondenten opsporing en
vervolging als hoofdzaak. In afnemende volgorde werden de-escalerende werking,
wijze van eigen optreden, gunstige invloed op de openbare orde en terugdringen van
geweld genoemd.

Uit tabel 5.12 blijkt dat het merendeel van de respondenten het prima vindt dat hun
eigen optreden op film staat. Toch zijn er drie personen die eigenlijk niet met een
bodycam willen lopen. Een van de respondenten heeft hierbij aangegeven dat dit te
maken heeft met de toekomstige plannen van de Nationale Politie met betrekking tot
bodycams. Welke plannen de respondent op doelt is onduidelijk. De respondent
bleek niet open te staan voor een diepte-interview.
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WAT VINOT U ERVAN OAT UW EIGEN
OPTREOEN OP FILM STAAT?

.Ik heb daar moeite mee ·Ik accepteer dat • Ik vind dat prima ·Ik wil dat eigenlijk niet

Tabel 5.12: Wat vindt u ervan dat uw eigen optreden op film staat?

Ais een van de laatste meerkeuze vragen werd aan de geadresseerden gesteld wat
voor effect de bodycam op de eigen veiligheid en eigen handel en heeft. Het
merendeel van de respondenten gaf aan dat hun gevoel van veiligheid niet verandert
en dat de bodycam hun handelen ook niet beTnvloedt. Een enkeling geeft aan dat de
bodycam zorgt voor een veiliger gevoel en ervoor zorgt dat zij zekerder zijn over hun
eigen handelen.

Ais laatste vraag in de enquete werd er aan de geadresseerden gevraagd om een
positieve en negatieve ervaring te noemen van het werken met bodycams. Ais
positieve ervaring werd er vaak genoemd dat politieambtenaren zich beter gesteund
voelen. Elm van respondenten gaf aan dat hij vaak aileen werkt en dat door de
bodycam bedreigingen, beledigingen en escalerende situaties nu makkelijker stand
houden in opsporingzaken omdat het nu opgenomen wordt en het geen een op een
verhaal meer is tussen de pOlitieambtenaar en burger. De "extra getuige" of "extra
ogen" was een bijpassende omschrijving die respondenten aan de bodycam gaven.
Het positieve aspect lijkt hem voor veer respondenten hier in te zitten. Gewoon als
extra ondersteuning, extra bewijslast en klachten die door de bodycam met een veeg
in de prullenbak belanden. Er blijkt hier wei degelijk behoefte aan te zijn binnen de
basisteams. Respondenten geven aan dat zij de bodycam ook aanzetten als zij als
mannelijke politieambtenaren met een vrouwelijke verdachte te maken hebben of
geld moeten tellen. Ook blijkt de positieve meerwaarde te zitten in het kunnen terug
kijken van incidenten. Na aile spanning en stress je eigen handelen terug kunnen
kijken wordt als positief ervaren en zou een evaluerende werking hebben voor de
respondenten.

De negatieve ervaringen waren voornamelijk gericht op de technische aspecten van
de bodycams. De huidige bodycams die gebruikt worden binnen de basisteams gaan
snel kapot, vallen bij een worsteling af en het duurt te lang voordat hij begint met
filmen. De technische aspecten hebben ervoor gezorgd dat er nog weinig
functionerende bodycams over zijn op de basisteams. Door de respondenten wordt
dit als negatief ervaren omdat zij de bodycam graag dragen. Daarnaast zijn er
binnen de basisteam te weinig politieambtenaren beschikbaar die de beelden van de
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bodycam af kunnen halen. Dit resulteert erin dat de bodycams vol zijn en niet meer
gebruikt kunnen worden of dat er filmpjes van onaangename situaties zoals een
lijkvinding op de bodycams blijven staan.

De reacties van de respondenten op de enquete waren veelal positief. Er waren zelfs
meerdere respondenten die ervoor pleitten om de bodycam op de man uit te delen.

5.3. Resultaten diepte-interviews: De verhalen achter de bodycam
Voor dit onderdeel van het onderzoek zijn 8 politieagenten tijdens een diepte-
interview bevraagd over de bijdrage die de bodycam heeft geleverd binnen de
basispolitiezorg. Hierbij zullen de meest opvallende verhalen worden uiteengezet
zodat een levendig beeld ontstaat waar de bodycam zijn bijdrage al heeft geleverd.
De persoonlijke verhalen zijn allemaal te koppelen in de in hoofdstuk 3 aan bod
gekomen pijlers namelijk: het te(ugdringell van geweld, bevOideren van proactieve
handhaving, opsporing en reactief politieoptreden.

5.3.1.Casus 1: BTGV in beeld gebracht
Naar aanleiding van een melding van de meldkamer Rotterdam worden
politieambtenaren gestuurd naar een plek in het centrum van Rotterdam waar een
verkeersruzie gaande zou zijn. Via cameratoezicht is gezien dat een van de ruziende
mannen in het bezit is van een vuurwapen en dit doorlaadt en richt op de andere
partij van de verkeersruzie. De politieambtenaren zijn slechts 2 straten verwijderd
van het incident en trekken het "zware" vest aan. Onderweg worden zij constant door
de meldkamer bijgepraat omdat cameratoezicht de situatie nog steeds op de voet
voigt. Zij krijgen door dat de persoon met het vuurwapen meerdere malen op de
andere partij richt met het wapen. Op het moment dat de politieambtenaren het
incident naderen zou de man het vuurwapen mogelijk in de achterbak van zijn auto
hebben gegooid. De politieambtenaren starten de BTGV procedure. Doordat een van
de politieambtenaren zijn bodycam aan had kon alles worden vastgelegd. Onder
andere ook hoe zij de BTGV hebben uitgevoerd. Op de beelden is onder andere te
zien dat de verdachte niet wi! meewerken ook al staan politieambtenaren met
vuurwapens op hem gericht. Te zien is ook dat de politieambtenaar met de bodycam
op een gegeven moment een waarschuwingsschot lost. Er is te zien dat de
verdachte zelfs dan nog niet direct gehoor geeft aan de bevelen van de agenten.
Uiteindelijk doet de verdachte dan toch wat er gevraagd wordt en kan de verdachte
worden aangehouden.

U/kvond het ook heel fijn om de bee/den terug te kunnen kijken zodat ik mijn
eigen optreden kon evalueren"

Deze beelden worden gemaakt naar aanleiding van een melding wat valt onder
reactief politieoptreden. Daamaast kunnen de beelden worden gebruikt bij een
onderzoek van de rijksrecherche en/of het kan als bewijs dienen in het
opsporingsonderzoek.

5.3.2. Casus 2: Agressieve parkeerder
In de nachtdienst zien politieambtenaren dat een man zijn auto fout parkeert. Een
van de politieambtenaren spreekt de man aan en die loopt meteen op hem af en
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politieambtenaren met zijn tweeen probeerden de belaagde man te redden van de
menigte werden zij door enkele omstanders daarin belemmerd. De
politieambtenaren werden weggeduwd en getrokken en konden de belaagde man
daardoor niet helpen. Naast dat zij de man niet konden helpen werd de situatie
steeds schrijnender voor hun eigen veiligheid. De groep keerde zich tegen hen en
dat alles werd op beeld opgenomen. Screenshots van de beelden zijn bij het proces-
verbaal gevoegd zodat verdachten konden worden ge·identificeerd.

"Wijkagenten die niet bij het incident aanwezig waren konden achteraf weI
aan de hand van de bodycambeelden de verdachten identificeren"

De zaak ligt nog bij ZSM voor een uitspraak. Door de bodycambeelden konden
personen geYdentificeerd worden zodat ze als verdachte gehoord konden worden. In

5.3.5. Casus 5: Vordering legitimatiebewijs
Een politieambtenaar vordert het legitimatiebewijs van een jeugdige die meteen
bijdehand reageert en weigert. Na de 4e vordering geeft de jeugdige eindelijk zijn
legitimatiebewijs maar de politieambtenaar heeft hem de bekeuring ervoor al
toegezegd. Hierdoor ontstaat een discussie dat het niet eerlijk is en de vrienden van
de jeugdigen staan hem bij. De jeugdige blijft zeggen dat het onterecht is en loopt
daarbij telkens op de politieambtenaren af met wijzende vinger. De politieambtenaar
waarschuwt hem en geeft hem een duwtje dat hij afstand moet houden. Vervolgens
zie je op de beelden ook dat een van de vrienden van de jeugdige zich ook richting
de politieambtenaar blijft bewegen en daarbij agressief met zijn vinger gaat wijzen.
Na vele waarschuwingen van de politieambtenaar dat de jongens afstand moeten
nemen zodat hij zijn werk kan doen en de bekeuring kan uitschrijven. wordt de vriend
van de jeugdige aangehouden voor belemmering. Op de beelden is te zien dat de
jongeman tegen de auto wordt aangezet en daama in de auto wordt gezet. Hierbij
loopt hij een bloedneus op.

"Ik heb mijn eigen bodycam aangeschaft na het moment dat mijn teamchef
naar aanleiding van een klacht tegen mij zei dat de waarheid weI ergens in
het midden zou /iggen. Ik dacht bij mezelf van dit laat ik mij niet meer
gebeuren"

.Debodyc.mbeelden zijn in deze zaak als bewijs gebruikt in het opsporingsproc~s.

5.3.6. Casus 6: Schildprocedure met fatale afloop •.
Een jOrfgen die cocaTne had gesnoven was aangehouden en moest gesepareerd
worden in de separeer cel. Dit gebeurde met een zogenoemde schildprocedure voor
onze veiligheid en die van de verdachte. Op het moment dat hij gesepareerd zat.
zagen de politieambtenaren via de camerabeelden van die cel dat de verdachte
stuiptrekkingen kreeg. Op dat moment zijn de pOI:l;Gr;tenaren die de
schildprocedure hadden uitgevoerd direct terug "9 'is.. " mbulance
gebeld. Met de schildprocedure zijn de pOlitieambtenaren de cel weer ingegaan. De
verdachte kreeg toen een hartstilstand en de politieambtenaren zijn direct gestart
met reanimeren. Uiteindelijk is de verdachte een paar dagen later in het ziekenhuis
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slaat hem. Vervolgens wordt het een hele discussie en andere mensen bemoeien
zich er ook mee. Het is duidelijk op de beelden terug te zien dat omstanders de
politieambtenaren belemmeren in hun werk, namelijk het aanhouden van de man die
de politieambtenaar een klap heeft gegeven. Je hoort de politieambtenaar zeggen
dat de vrouw hem belemmert in zijn werk en zij ook aangehouden zal worden als ze
zo doorgaat. Uiteindelijk is de man, die overduidelijk teveel gedronken had,
aangehouden en heeft de politieambtenaar aangifte tegen hem gedaan van
mishandeling. De aangehouden verdachte diende vervolgens ook een klacht tegen
de politieambtenaar in en waarin hij zei dat hij hem eerst had geslagen.

"Ik was blij dat ik de bodycambeelden had zodat ik echt kon laten zien hoe de
situatie was verlopen"

Dit ;r;cide!:~ 'faIt 'Jr.de!'"he! handh2'fend 'J::,t!'"eden"2n de ~C'!it!e lJe !)0d~/G8mbl3elden

die de politieambtenaar van dit incident had, werden eerst niet door de
klachtencommissie aanvaard. Oat was namelijk niet gebruikelijk. Uiteindelijk heeft de
politieambtenaar erop aangedrongen dat de beelden werden gebruikt zodat de klacht
ook ongegrond verklaard kon worden.

5.3.3. Casus 3: Brandstichting opgelost
In deze zaak krijgen politieambtenaren melding van een brand in een woning. Een
van de politieambtenaren draagt een bodycam en neemt alles van begin tot het
einde van de melding op. De politieambtenaar met bodycam kijkt via een
naastgelegen woning vanaf het balkon hoe erg de brand binnen de woning is. Uit het
proces-verbaal van bevindingen van de bodycambeelden blijkt dat het gaat om een
grote brand. Ramen zijn gesprongen door de hitte en dikke rookwolken komen vanuit
de woning. Een omstander, een vrouw, vertelt aan de politieambtenaar dat het gaat
om de woning van haar beste vriendin en dat zij nog binnen is. De brandweer weet
deze vrouw uit de woning te bevrijden waarop de politieambtenaar met bodycam in
gesprek met haar gaat over de toedracht van de brand. Zij geeft hierbij de cautie en
vraagt de vrouw hoe de brand is ontstaan. De vrouw bekent vervolgens dat zij niet
meer willeven en het vuur zelf heeft aangestoken. De politieambtenaar vraagt haar
vervolgens hoe zij de brand dan aan heeft gestoken. De vrouw legt uit dat zij dit
gedaan heeft met een aansteker en geen andere middelen ervoor heeft gebruikt.
Vervolgens kan de vrouw worden aangehouden voor brandstichting.

"Een bekentenis op beeld; Meer doors/aggevend bewijs bestaat zo.watniet"

De zaak is nog niet voor de rechtbank geweest maar het proces-verbaal van
bevindingen van de bodycambeelden zal onmisbaar bewijs zijn bij de behandeling
van de zaak.

5.3.4. Casus 4: Identificatie verdachten van mishandeling
In deze zaak kregen politieambtenaren de melding dat er werd gevochten op het
woonwagenkam_n van de politieambtenaren die ter plaatse
ging droeg een bodycam en zodra hij samen met een andere politieambtenaar ter
plaatse kwamen heeft hij de bodycam aangezet. Ter plaatse zagen zij een groep
mensen die een man aan het belagen en mishandelen was. Toen de
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politieambtenaren erop afgegaan en hebben ze de handelaar kunnen pakken en
aanhouden. De verdachte wilde nog wegrennen maar op de bodycambeelden is
duidelijk te zien hoe een politiebiker dat door middel van zijn fiets te gebruiken als
wegversperring, voorkomt. Dit was echt een groot succes. De politieambtenaar
vertelt nog dat in het moment van de adrenaline het soms lastig is dingen te
onthouden. Het is dan prettig om op de beelden te kunnen terug vallen. Daamaast
vindt deze politieambtenaar het ook leerzaam om terug te kijken.

"Deze actie was echt heel gaaf en een groot succes. In je adrenaline is het
soms lastig dingen te onthouden. Het is dan prettig dat je op de beelden kunt
terug val/en"

De beelden mochten niet gebruikt worden van de officier in het programma dus dat

zijn de beelden gebruikt voor het opsporingsonderzoek.

5.4. Resultaten diepte-interviews: lJe visie van de bodycamgebruikers
De bodycamgebruikers van wie een diepte-interview aan de hand van topics is
afgenomen, hebben verdiepend inzicht gegeven in hoe zij denken over de inzet van
bodycams bij de politie. Naast de persoonlijke verhalen die zijn verteld, is ook
ingegaan op hun intrinsieke motivatie een bodycam te dragen, wat dit met gedrag
doet en er is gevraagd binnen welke pijlers zij de bodycam het meeste inzetten.
Naast het iIIustreren van de persoonlijke verhalen van de bodycamgebruikers is het
inventariseren van hun visie een van de belangrijkste onderdelen van dit onderzoek.

De motivatie van politieambtenaren om een bodycam te dragen is heel uiteenlopend
gebleken. Opvallend hierin was dat niemand heeft aangegeven het puur voor zijn
eigen veiligheid te gebruiken. Er wordt aangegeven dat de bodycam er weleens voor
zorgt dat er minder agressie is of dat burgers terughoudender zijn. Politieambtenaren
die veeI aileen werken, vinden het prettig als ondersteuning. Bodycambeelden
kunnen nog van pas komen als er een klacht wordt ingediend. Zo was dat voor een
van de politieambtenaren de grootste reden om zelf een bodycam aan te schaffen.
De politieambtenaar vertelde dat door een burger een klacht tegen hem was
ingediend waarbij zijn teamchef reageerde dat de waarheid weleens in het midden
zou kunnen liggen. Vanaf dat moment draagt deze politieambtenaar altijd een
bodycam .•••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••

. Een stukje beeld en
geluid erbij kan soms wei extra versterkend werken. Enkele politieambtenaren
hebben aangegeven dat zij de bodycam als evaluatiemiddel gebruiken. Zij trekken er
lering uit om terug te kijken naar hun eigen handelen en optreden. Een van de
politieambtenaren opperde zelfs het idee de bodycambeelden bij het debriefen te
tonen om hier samen van te leren. Daamaast vinden politieambtenaren het vaak ook
een leuk en handig middel. Tot slot geven eigenlijk aile politieambtenaren aan dat er
geen ander middel is wat je zou kunnen inzetten om dezelfde dingen te bereiken.
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overleden. Doordat een arrestant is overleden wordt een onderzoek door de
rijksrecherche uitgevoerd. De rijksrecherche vraagt dan aile beelden van het
arrestantencomplex op. Er waren ook bodycambeelden vanaf het moment dat de
verdachte uit de bus werd gedragen richting de isoleercel. Vervolgens laten de
beelden ook zien hoe de verdachte in de cel is gesepareerd en later laten de
bodycambeelden ook zien dat de politieambtenaren de verdachte reanimeren. De
gehele tijdlijn stond erop en de beelden gaven bewijs dat de politieambtenaren niet
beter hadden kunnen handelen.

"Het is ook goed om mee te geven aan collega's dat a/sje niet precies weet hoe het
is gegaan je dit ook zo aan moet geven in je verklaring en ga het niet invullen.
Politiemensen hebben nog al eens de neiging zaken in te vullen als zij het niet zeker
weten. Camerabeelden zijn dan onverbiddelijk"

Deze bodycambeelden waren zo duidelijk en waardevol dat de officier van justitie
heel snel heeft gezegd dat het goed politieoptreden is geweest en dat er niet
vervolgd zou worden. De politieambtenaren zijn weI allemaal gehoord door de
rijksrecherche. De beelden hebben voor de afhandeling van het
opsporingsonderzoek een doorslaggevende werking gehad.

5.3.7. Casus 7: Fietser rijdt tegen het verkeer in
De politieambtenaar spreekt de vrouw aan dat zij op de brug tegen het verkeer in
fietst en geeft aan dat zij daar een bekeuring voor krijgt. Op dat moment gaat de
vrouw een felle discussie aan waarbij ze de politieambtenaren vraagt of ze niets
beter te doen hebben. Ze blijft doorgaan en als ze merkt dat ze echt een bekeuring
gaat krijgen en scheidt de politieambtenaren uit. Op een gegeven moment gaat het
de politieambtenaren te ver en wordt ze aangehouden voor belediging. Op het
moment dat de politieambtenaren haar aan de armen pakken valt haar fiets met het
fietsmandje waar een Chihuahua in zit om. De Chihuahua belandt bijna in de gracht
maar wordt snel door een van de politieambtenaren bij de kant weggehaald. De
vrouw dient later een klacht in waarin zij beweert dat een van de politieambtenaren
tijdens het voorval tegen haar aan stond te "rijden".

"$oms flap je er wei eens iets uit wat misschien niet heel handig is en dat
staat dan ook op beeld. Maar als dat niet meer kan, dan kan je net zo goed

~~~'~filiiJjl~·e..tIil_i!~J/~r/~~.pJ~ ••

Het

•.. .' . ,.
5.3.8. Casus 8: lIIegale hcmM1jl!l h1i!tSeARl" A..Siadiol\. ••.':' .... . ,"""""_ •..
Een politieambtenaar vertel'fdatTrfnun district het SPARTA Stadion stond en cia ZIJ

wisten dat er werd gehandeld in iIIegale goederen. De politie is toen benaderd door
het programma Opgelicht die bij een van die handelaren 8eyonce kaarten wilde
kopen. Ze wilden dit opzetten als een pseudokoop. De pOlitieambtenaar vertelde dat
hij dit moest coordineren en dat er besloten was bodycams mee te nemen. Zowel de
politieambtenaren op de fiets als met de bus droegen bodycams zodat het hele
incident goed gefilmd kon worden. Toen de koop aan de gang was zijn aile
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Vervolgens is bij de pOlitieambtenaren gevraagd naar eventuele
gedragsveranderingen die bij burgers of bij hun zelf plaatsvinden doordat alles
gefilmd word door een bodycam. Voor wat betreft het gedrag van de
politieambtenaren zelf zijn zij het er, op enkele na, over eens dat hun gedrag niet
verandert. Politieambtenaren geven aan dat zij niets te verbergen hebben. De enkele
die aangeven dat hun gedrag wei verandert door de bodycam bedoelen hierbij
expliciet nie~ __ n verandert of dat zij meer terughoudend optreden. Zij
bedoelen hiermee dat zij verbaal iets formeler of correcter te werk gaan. Zij letten
iets meer op hun taalgebruik en geven bijvoorbeeld aangehoud~ehten extra
duidelijk hun rechten mee. Oat een van de politieambtenaren zijn handelen niet laat
be·invloeden door de bodycam blijkt bijvoorbeeld naar zijn eigen zeggen uit een
verhaal waarbij met de bodycam is vastgeleg~een vrouw een bloedlip slaat
wanneer zij geboeid en al een andere politieambtenaar in zijn kruis trapt.

Als er gekeken wordt naar het gedrag van burgers zijn de meningen van
~naren verdeeld. Overduidelijk is dat burgers die echt door het lint gaan of
onder invloed zijn van drank of drugs de bo•••• IilI.r.a•••••
gedrag niet wordt beTnvloed. Daamaast zien politieambtenaren ook vaak dat als zij
een bodycam dragen burgers ook gaan filme"UiMGW ssen dit op door
persoonlijke informatie te benoemen over de burger zodat hun filmpje nutteloos
wordt. Andere politieambtenaren geven weer aan dat burgers de bodycam 9 van de
10 keer niet zien.

Tot slot wordt de inzet van bodycams met de opsporing als doel ook door de
geTnterviewde toegejuicht. Het zou top zijn voor de bewijslast, zeker bij een op een
verh.i~ __ te~. lId.lelt ons over een schietpartij waarbij een
verdachte werd gezocht waarvan zijn kleding op beeld stond. Later bleek dez~
politieambtenaar diezelfde jongen ook te hebben gefilmd met zijn bodycam en dat hij

-'"daarop dezelfde kleding droeg als tijdens de schietpartij. Dez ijn toen
gevoegd bij de zaak en getoond in de rechtbank. Recentelijk is de bodycam ook nog
ingezet bij het zoeken van getuigen in de Haagse zaak waarbij een voetganger is
omgekomen door een steigerdeel die naar beneden was gevallen. De
politie droegen een bodycam en konden zo
filteren welke getuigen zij nog moesten spreken. Tot slot is recentelijk een
politieambtenaar door een verdachte op een scooter aangereden waarbij de
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politieambtenaar zijn beide bovenbenen heeft gebroken. Deze beelden zijn ook
direct doorgezet naar de Rijksrecherche.

5.5. Resultaten interviews: De visie van leidinggevenden
Tijdens het onderzoek is gesproken met de leidinggevenden van de geselecteerde
teams waarbij de bodycam veelvuldig wordt ingezet. Er is gesproken met een van de
teamchefs van basisteam Jan Hendrikstraat Den Haag . Dit team
heeft in 2014-2015 deel genomen aan de in hoofdstuk 4 besproken pilot met
bodycams~eeft aan dat district A waar basisteam Jan Hendrikstraat onder
valt ook wei het glazen district wordt genoemd. ledereen bemoeit zich met dit district
en heeft er een mening over. Voor het basisteam in de Schilderswijk van Den Haag
geldt dit nag drie keer zovee!. ond het onder andere daarom belangrijk dat
zijn basisteam meedeed aan de pilot. Binnen het basisteam Jan Hendrikstraat
dragen voornamelijk surveillance eenheden de bodycams. Hier wordt door de
teamchefs en operationele experts ook op gestuurd. Wees slim en zorg dat het
verhaal van A tot Z op beeld staat zodat wij het verhaal kunnen brengen" S· •

Daamaast is gesproken ~ die leiding geeft aan het interventieteam van
Delfshaven in Rotterdam. Dit team bestaat uit 21 bikers en werken al jaren met de
bodycams. In 2006 had er al eens een pilot gedraaid. De bezwaren bestonden toen
vooral uit technische mankementen maar mensen zijn over het algemeen heel
enthousiast en zien het inzetten van de bodycam als aanvulling. Binnen het
interventieteam Delfshaven vooral bikers en motorrijders de bodycarrllllld--

•••.•• Tr'::I"'T Den Haag
een du visie voor de inzet van bodycams. Hij vindt dat iedereen

die buiten werkt uitgerust zou moeten worden met een bodycam. 'Tegenwoordig
wordt alles gefilmd, als je niet uitkijkt overkomt alles je maar en wordt het zo
g'IIftamed zoors m{JfI'het tJitk6mf',ar~ • ( _ •• ------ •

•• It,.;)If'iI; •• ._~, :', "." .,....,~., .~,'.",''''' .~.> ,_, •• ~..•• ,:.•. # ..;;.-: ••••~- •• .,. :::_ ". •••

~eJ!OO'~~Odycal'fT"cte-meeste bijdrage teveRrbinnen.~UtilEitla_ MI•
..-et pr'eventieve aspeet .•••ij' ~erteWcfater' <:Htjaarna: Komngsa~ '"Ct'ff~tii~_ •.••

g~rd waarbij cffifega's de verdachte in zijf1'been;hebb'!h'-1Tioetel't~
Doordat zij een bodycam droegen staat alles van A tot Z op beeld. "Als politie doen
wij zulke goede dingen, wij hebben niks te verbergen. Als het fout gaat moetje het
ook zeggen". Doordat zo'n incident helemaal op beeld staat kan dat gebruikt worden
in de bewijsvoering, transparanter kun je niet zijn .•••••••••••

Tevens gee~n dat het goed zou zijn de bodycam te integreren binnen de
IBT trainingen. Niet aileen hoe je hem kunt inzetten maar oak zodat je naar je eigen
optreden terug kunt kijken am ervan te leren. Daamaast valt nag terrein te behalen
binnen de opsporing. De vraag naar bodycambeelden wordt wei steeds vaker
gesteld dus we zijn al op de goede weg
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Uit het interview jkt dat zij zelf geen evaluatie hebben ontvangen naar
aanleiding van de gedraaide pilot. W·· f: _

••3

5.5.2. Operationeel leidinggevende flexteam Delfshaven
zeker een toekomst weggelegd voor de bodycam maar geeft aan dat het

middel nog niet helemaal goed is uitgewerkt. Burgers filmen ook steeds meer en wij
zullen daar in mee moeten gaan

Die dempende of de-escalerende werking van de bodycam zi~lIeen bij
doorsnee contacten. Hij geeft aan dat wanneer mensen onder invloed zijn van drank
of drugs de bodycam echt niet wordt opgemerkt en die persoon toch weI door het lint
gaat. De bodycam is volgens & Pbok een goed middel om in te zetten als je een
psychisch persoon meeneemt naar het bureau ter beoordeling. Vaak zijn de mensen
van GGZ pas uren later aan het bureau en dan is de persoon in kwestie allang weer
rustig geworden. De beelden kunnen dan aantonen hoe de situatie ervoor wa a
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Om tot de beantwoording te komen zal moeten worden teruggegrepen op
voorgaande hoofdstukken. _,,_- - •.--

de conclusies worden uiteengezet
op de robleemstell . De

Overigens blijkt uit de resultaten van de onderzoeken dat de odycamgeb1-Uikers~el
denken dat ~i"ro~e rol van de bodycam is weggelegd binnen opsporing en
vervolging. e: fN@e:rcalerende werking dan wei het terugdringen van geweld is door
de onderzoekers niet aangetoond. In de afgenomen enquete is ook naar voren
gekomen dat men de grootste rol van de bodycam niet ziet weggelegd in het
terugdringen van geweld.

Enkele nadelen van de bodycam zouden kunnen zijn dat contact met burgers wordt
~ilijkt door de afschrikkende werking die de bodycam zou kunnen hebben.
~ast zou de bodycam ervoor kunnen zorgen
terughoudend gaan optreden omdat alles wordt
eigen handelen te worden afgerekend. Gedurende de dle~nt~~-lrltel"VIE!WS

.••• !Iii~ ••

Het aantal een hoger
Nederland. Vooral in de Verenigde Staten wordt de bodycam gezien als middel om
een stuk transparantie aan de samenleving te bieden. Hierdoor zijn de meeste van
deze onderzoeken ook gericht op het geweldgebruik van pOlitieambtenaren en de
klachten die tegen hen worden ingediend. Opvallend aan aile besproken
onderzoeken is dat geen van hen doorslaggevend kan aangeven waar de
meerwaarde van de bodycam nu daadwerkelijk in zit. De onderzoeken omvatten
allemaal voorzichtige conclusies als: "De bodycam zou ervoor kunnen zorgen dat het
geweldgebruik door politieambtenaren vermindert" en "het aantal ingediende
klachten zou ook kunnen verminderen". Deze mogelijke effecten kunnen in ieder
geval niet onomstotelijk worden toegeschreven aan de inzet van bodycams.
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Wei zou de bodycam het gedrag van politieambtenaren kunnen be·invloeden. In een
onderzoek kwam naar voren dat politieambtenaren door de bodycam proactiever zijn
en meer contact~oeken. Echter in een ander onderzoek kwam naar
voren dat pOlitieam t€mar:n et de bodycam sneller worden aangeva"en en dat
aIleen een waarschijnlijke veronderstelling bestaat dat politieambtenaren veiliger zijn
door de inzet van bodycams. In gatzelfde onderzoek kwam ook weer naar voren dat
niet aangetoond kan worden dar het geweldgebruik verminderd wordt door de
bodycam. Een verhitle discussie zou zelfs nog meer kunnen ontvlammen door de
aanwezigheid van de bodycam. Toch ste"en onderzoekers dat meer onderzoek
nodig is. Er kan in ieder geval gezegd worden dat de bodycam op sommige plaatsen
en in sommige gevallen wei degelijk zijn bijdrage levert.

'It.

De jurisprudentie met betrekking tot het gebruik van bodycambeelden in de ..
rechtsgang in Nederland is schaars. Bijna aIle zaken hebben betrekking tot de re"en
in Hoek van Ho"and in 2009. De uitspraken in deze zaken zijn mede tot stand
~s~~~mei:dec;- de ~e;'-:3a!~tebcdjcarr.:se!der:. !:; bijr.a z!!e z2~er. zcrgder! de
bodycambeelden ook voor een veroordeling van de verdachten. In een zaak heeft de
rechtbank de verdachte een lagere straf gegeven omdat de verdachte niet op de
bodycambeelden te zien is, terwijl wei vast was komen te staan dat hij aanwezig was
bij de re"en en een grote rol heeft gespeeld bij het uit de hand lopen van deze
avond.

Naar aanleiding van aile literatuur over bodycams kan over een aantal punten
discussie worden gevoerd. Allereerst dient er nagedacht te worden of de bodycam
wei het heIe verhaal filmt. De bodycam filmt aIleen datgene waar hij op gericht staat.
Ook moeten de dingen die niet te zien zijn op de bodycambeelden niet worden
ingevuld naar de aannames van politieambtenaren. Beelden zeggen meer dan 1000
woorden maar zijn wei voor verschillende interpretaties vatbaar.

Ten tweede dient rekening te worden gehouden met het feit dat de politieambtenaar
zelf bepaalt wanneer hij filmt. In principe zou moeten worden uitgegaan van de
professionaliteit van politieambtenaren daarin. Zij dienen het middel op een integere
manier in te zetlen, net zoals zij dat met hun geweldsmiddelen dienen te doen. Dit
wordt ook bevestigt door experts, •••••••••••

Ten derde zouden bodycambeelden ervoor kunnen zorgen dat politieambtenaren
professioneler te werk gaan om.dat a"es wordt gefilmd en zouden slecht

'functionerende politieambtenaren op deze manier eruit gefilterd kunnen worden.
Voorts biedt de bodycam een stuk transparantie. lets wat de Nationale Politie
pretendeert aan de samenleving te wi"en bieden. Het feit dat bodycambeelden
gebruikt kunnen worden in zaken waarbij de politieambtenaar zelf verdachte is, moet
,niet te zwaar worden gezien zegt Van Ham tijdens het interview. In zak~" waarin
cameratoezicht van toepassing is, worden deze beelden ook gewoon gebruikt bij de
rechtsvervolging. De beelden kunnen de politieambtenaar ook vrij pleiten en als het
de andere kant op valt, is dat voor de organisatie aIleen maar beter, aldus Van Ham.
Door experts wordt wei gezegd dat de politieambtenaar genoeg vertrouwen in hun
eigen handelen hebben en dat de bodycam daaraan niets verandert.

Het gedrag van politieambtenaren zou zelfs positief worden be"invloed door de
bodycam doordat zij proactiever zijn maar ook het gevoel van politieambtenaren bij
het dragen van de bodycam speelt een grote rol bij de meerwaarde ervan. Zij voelen
zich veiliger en zien het als steuntje in de rug.

Ten vierde moet er nagedacht worden over de enorme dataopslag die nodig zou zijn
als bijvoorbeeld iedere politieambtenaar wordt uitgerust met een bodycam. We
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moeten ook vermijden dat verdachten minder snel veroordeeld worden omdat
bodycambeelden ontbreken. Beelden moeten extra blijven in een zaak en
ondersteunend, niet leidend. Dit vinden ook Van Ham ..ureq'iok tijdens de
afgenomen diepte-interviews is meerdere keren naar voren gekomen dat
politieambtenaren de bodycambeelden als extra zien.

Er is nog altijd niet overtuigend aangetoond wat de bodycam doet met het gedrag
van politieambtenaren dan wei burgers. In sommige onderzoeken wordt voorzichtig
aangetoond dat de bodycam geweldgebruik verlaagt. Voorts wordt nog de
kanttekening geplaatst dat het contact maken met burgers ook moeilijker kan zijn
met bodycam. Ais we de bodycamgebruikers zelf moeten geloven verandert er niets
aan hun gedrag dan wei geweldgebruik doordat zij een bodycam inzetten.

Tot slot dienen de uitgevoerde onderzoeken wei onder het licht van validiteit en
betrouwbaarheid bekeken te worden. Sommige resultaten worden bijvoorbeeld
gebaseerd op politieambtenaren die geduiende een pilot slechts 0 tot 4 keer de
bodycam hebben gedragen. Daamaast zijn de meeste onderzoeken gericht op het
terugdringen van geweld terwijl afgevraagd kan worden of het meten hiervan
Oberhaupt wei kan. Er zijn zoveel variabele factoren van toepassing dat het bijna
onmogelijk lijkt de rol van de bodycam hierin te plaatsen. Bodycamgebruikers zelf
zien over het algemeen de grootste rol voor de bodycam weggelegd binnen de
opsporing en vervolging. Dit is duidelijk naar voren gekomen in de resultaten van de
enquete maar kwam ook meerdere keren terug tijdens de diepte-interviews.

Deelvraag 2:
In hoofdstuk 4 is vervolgens antwoord gegeven op de deelvraag: uHoe wordt de
bodycam binnen de basispolitiezorg ingezet?". Ondanks de toename in populariteit
om een bodycam te dragen, is er vanuit de korpsleiding nog geen standpunt over
ingenomen. Met als gevolg een enorme wildgroei qua inzet van bodycams.

Het LPB bodycams is mede hierom een onderzoek gestart naar de inzet van
bodycams en hoe dit het beste vorm gegeven kan worden kan. Door het LPB is dan
ook eerst een landelijke inventarisatie gemaakt voor wat betreft de inzet van
bodycams per eenheid. I lit: MiP Mill •• 'Ieden vooral ervaring hebben op
het inzetten van bodycams bij bikers, solosurveillance, horeca, risicowedstrijden en
evenementen. Als het LPB de vraag stelt waar de behoefte van elke eenheid voor
het inzetten van bodycams nog ligt, valt het op dat dit enorm uiteenloopt. Dit loopt
namelijk van forensisch onderzoek tot het arrestatieteam. De landelijke projectleider

~eft aan dat die behoefte slechts is gebaseerd op wat eenheden hebben
. ~geven. Een duidelijk op inhoud gebaseerde onderbouwing hiervoor ontbreekt.

Landelijke wetgeving dan wei besluitvorming op de inzet van bodycams ontbreekt.
De landelijke projectleider wijst weI nog op het handboek bodycams dat veelal door
eenheden wordt gebruikt als richtlijn. Dit handboek, dat is gebaseerd op een
onderzoek dat is uitgevoerd in Cornwall, Verenigd Koninkrijk, richt zich met name op
het inzetten van bodycams met als doel het terugdringen van geweld, opsporing en
reflectie op eigen gedrag.

Het handboek neemt als regel dat de bodycam ingezet mag worden zolang er geen
sprake is van stelselmatige en permanente observatie van burgers. Verder ligt het bij
de inschatting van de politieambtenaar zelf of hij de bodycam aanzet. Indien de
bodycam wordt aangezet dient zoveel als mogelijk door de politieambtenaar vermeld
te worden dat gefilmd wordt. Die inschatting van politieambtenaren om de bodycam
in te zetten ligt nog altijd bij hen zelf, zo is wei gebleken uit de diepte-interviews die

78



Tot slot dienen verzoeken om beelden van buitenaf te verlopen via de bestaande
landelijke klachtenprocedure en de interne verzoeken via het VIK.

Voor wat betreft het tijdelijk inzetkader bodycams dient tot slot nog vermeld te
worden dat het LPB ervoor heeft gekozen dat de inzet van bodycams met
communicatieve doeleinden buiten de scope van hun onderzoek valt.

; ;; . : 3 2 j •

wordt ook aangegeven dat het belangrijk is om vooraf
uidelijk te stellen wat het doer is van het inzetten van de bodycam.

Er zijn verschillende initiatieven ontstaan die de bodycam puur inzetten voor
communicatieve doeleinden. Enerzijds hebben deze initiatieven als doeIvoorlichting
te geven aan burgers. Anderzijds wordt dit middel gebruikt om een kijkje te geven in
het politiewerk. Niet aileen biedt dat een stukje transparantie naar de burgers maar
'v',,'CiGt hic.-Jijca uo~ CGI-I .>turi.3taui'1 ail ~GvG'v;~::VQar !a6t 'vV6r:, Gat da pcIitia eGat
verkregen. Het vertrouwen van de samenleving is ean van de uitgangspunten van de
Nationale Politie en kan onder andere hiermee worden verworven.

De keuze van politieambtenaren zelf om met een bodycam te lopen lijkt volgens
experts meer en meer te zijn gelegen in het feit dat zij zich hierdoor vooral in de
solosurveillance veiliger voelen. Ook geeft het ze een stukje ondersteuning als het
gaat om klachtafhandeling. Als het gaat om het terugdringen van geweld zijn de
experts het redelijk over eens: Ais politieambtenaren te maken hebben met iemand
die onder invloed is of iemand die toch al helemaal door het lint is, heeft de bodycam
geen effect. Het heil zoeken in de bodycam als middel om geweld terug te dringen,
lijkt dan ook een iIIusie.

Duidelijk is wei dat aan de populariteit van initiatieven als bijvoorbeeld Pro 2417 niet
zomaar voorbij kan worden gegaan. Uit de hoeveelheid leden en views die dit
YouTube kanaal van de politie telt, kan in ieder geval worden afgeleid dat zij meer
mensen bereiken dan welk ander middel dan ook die de politie daarvoor inzet.
Helaas net zoals bij veeI aspecten binnen het politiewerk zijn de effecten hiervan
moeilijk te meten.

Het gebruik van social media door de politie is in ieder geval sterk in opkomst. Niet
aileen het aantal politiebureaus dat bijvoorbeeld gebruikt maakt van Facebook,
Twitter en andere social media neemt toe, maar ook bepaalde samenwerkingen met
bijvoorbeeld bekende vloggers worden aangegaan om zo bepaalde doelgroepen te
bereiken en aan te kunnen spreken over problematiek in de samenleving .••••

Oeelvraag 3:
In hoofdstuk 5 waarin de deelvraag "Wat zijn de ervaringen bij de inzet van de
bodycam binnen de basispolitiezorg?" is beantwoord, is een enquete uitgezet binnen
het basisteam Jan Hendrikstraat en Delfshaven. Op basis van de enquetes zijn er
diepte-interviews geweest en zijn de leidinggevenden van de twee teams
ge"interviewd.

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er weinig onderzoek is gedaan naar de
percepties van politieambtenaren met betrekking tot het gebruik en de inzet van
bodycams. Terwijl er wordt verondersteld dat politieambtenaren die positief ingesteld
zijn een bijdrage kunnen leveren aan de succesvolle implementatie van de bodycam.
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zijn afgenomen. Politieambtenaren geven vaak aan dat zij de bodycam inzetlen op
het onderbuikgevoel.

Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat als de bodycambeelden
worden gebruikt voor bijvoorbeeld opsporingsdoeleinden dat de identiteit van burgers
d~t incident te maken hebben, onherleidbaar gemaakt dienen te

~..Jllli :S.,dS II?$U.le:rt4I •••• ~_r i.srl 'y' . g ••• ..,.1"•.
_.IA~aawjff ••• rukQM••• ~_ "'81~tl ••• ~~Q&laal~~!Qt.•
slot wordt in het handboek vermeld dat bij de behandel. . :cIndlJAr •• _iCr
Wet en het Besluit Politiegegevens van toepassing is.

Er worden landelijk veer pilots gedraaid maar evaluaties hierop zijn schaars. Onlangs
werd in district A van de eenheid Den Haag een pilot afgerond. De evaluatie hiervan
is door de burgemeester van Den Haag en de eenheidchef van de eenheid Den
Haag kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad. De doelstelling van de pilot was om
het polit:evver~< transparant weer ta gaven, ~et gawa!d !sr!..!g te ::!~~~3r.sr; !~z~ge te
geven in beheers- en borgingsvraagstukken.

Opvallend in de evaluatie is dat op basis van cijfers niet aangetoond kan worden dat
de bodycam geweld terugdringt maar dat 90% van de respondenten wei heeft
aangegeven dat de bodycam een de-escalerend effect heeft. Met de pilot heeft men
niet kunnen aantonen dat de bodycam geweld door en/of tegen politieambtenaren
terugdringt. Het lijkt erop dat de evaluatie enkel bepaalde niet te meten aspecten aan
het licht heeft gebracht. Zo voelen politieambtenaren zich over het algemeen veiliger
door een bodycam te dragen. Tevens ziet het grootste dee I een gedragsverandering
bij burgers. Tot slot blijkt een groot draagvlak te bestaan om de bodycam aan te
wijzen als standaard politieuitrusting. Ook uit de enquete en de afgenomen diepte-
interviews is gebleken dat de inzet van bodycams een groot draagvlak geniet.
Opvallend is wei dat uit de diepte-interviews niet naar voren is gekomen dat de
bodycams een de-escalerende werking hebben op burgers. Bodycamgebruikers
geven veelal aan dat de meeste burgers de bodycam niet eens zien.

Na deze pilot is de eenheid Den Haag en de burgemeester van Den Haag in elk
geval van mening dat door moet worden gegaan met het inzetlen van de bodycam,
maar dat zeker nog sturing zal moeten plaatsvinden en regelgeving opgemaakt zal
moeten worden. Het LPB pie it dan ook voor een uniforme en landelijke werkwijze.
Gezien het feit dat er vooral nog vee I juridisch onontdekt terrein bestaat, wordt door
het project een voorzet gegeven in de vorm van een tijdelijk inzetkader bodycams.

lIIft'duet ,i.om ervoor te zorgen dat bodycambeelden op de juiste manier worden
verkre,. ur...,.~E.711ft 11 . I I IF nlsr.ifi t' t.iJl"Qlf«ftf.-LI&
dat _t.~ae..~ftmJIK21'1JU.dS. LlI!i h•• ~U.~.."*'.f:I.•• J. iii
politiewet met als doel een bijdrage te leveren aan: 43.••

Handhaving openbare orde;
Opsporing en vervolging van strafbare feiten;
Klachtbehandeling; en
Intern onderzoek.

Ook stelt dit inzetkader dat er in ieder geval een aantal regels zijn waaraan, tot een
definitief protocol is ontwikkeld, door elke eenheid aan geconformeerd moet worden.
Zo mag de bodycam aileen op de openbare weg dan wei in open bare gebouwen
ingezet worden (tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie). Daarnaast dienen
bodycambeelden te worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. Anders
mogen deze conform de WPG slechts voor maximaal28 dagen bewaard worden.
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Politieambtenaren die negatief ingesteld zijn kunnen ervoor zorgen dat de
implementatie moeizaam verloopt. Politieambtenaren dienen dus niet gedwongen te
worden om te werken met een bodycam als men wil dat de implementatie zo effectief
en efficient mogelijk verloopt. Uit de enquete blijkt dat van de 31 respondenten drie
politieambtenaren gedwongen rondlopen met een bodycam. De "toekomstplannen"
van de Nationale Politie is een reden waarom zij eigenlijk liever niet met de bodycam
willen lopen. Op welke toekomstplannen de respondenten doe len is onduidelijk
omdat zij niet openstonden voor een diepte-interview.

Van de respondenten maakt 71 % langer dan 6 maanden gebruik van de bodycam.
Hierbij probeert meer dan de helft van de respondenten de bodycam zo vaak
mogelijk mee te nemen tijdens de dienst. Uit de diepte-interviews blijkt dat dit vaak
niet lukt, omdat er te weinig bodycams op de bureaus aanwezig zijn. De huidige
bodycams die gebruikt worden gaan snel kapot. Door het beperkte aantal werkende
bodycams krijgt de solosurveillance en de noodhulp voorrang op het gebruik van de
~odyca;.;. Dft z::rgt 8!"'/oor dat de politieambtenaren die :-::et een bcdysam dienst
willen doen hier niet altijd de kans voor krijgen.

In de beleving van de respondenten reageren burgers voomamelijk neutraal op de
bodycam. De respondenten ervaren dan ook dat naast de burgers die neutraal
reageren, er burgers zijn die positief reageren op de bodycam. Geen van de
respondenten heeft te maken gehad met burgers die negatief gereageerd hebben op
de bodycam. In het literatuuronderzoek in hoofdstuk 3 werd genoemd dat het zo kan
zijn dat burgers politieambtenaren minder zullen vertellen als zij een bodycam
dragen. In de enquete geeft 71 % van de respondenten aan dat zij niet ervaren dat de
burgers hun minder vertellen. Dit kan te maken hebben met het feit dat respondenten
in het diepte-interview aangaven dat veel burgers de bodycam over het hoofd zien
als de politieambtenaar deze draagt. Opvallend omdat in het meest recente
onderzoek van Ariel, e.a. zij aangeven dat de bodycam het aantal geweldsincidenten
tegen politieambtenaren verhoogt en het geweldgebruik van de politie niet
vermindert.

De bodycam wordt door de respondenten vooral aangezet bij een dreigend incident
of aanhouding. Daarnaast wordt de bodycam ook gebruikt bij overige incidenten
zoals het aanspreken van jeugdgroepen, afhandelen meldingen meld kamer,
aanspreken uitgaanspubliek en ander publiek. Het aanzetten van de bodycam
gebeurt vaak aan de hand van het "onderbuik gevoel" waar politieambtenaren mee
te maken hebben.

Op het gebied van geweld geeft 58% van de respondenten aan dat de bodycam
geen effect heeft op het verminderen van geweld. 10% van de respondenten geeft
aan geen idee te hebben of de bodycam een effect hierop zou hebben. Van de
respondenten is 35% van mening dat de bodycam daar wei degelijk effect op heeft.
Daarentegen is het opvallend dat op een andere vraag 100% van de respondenten
aangeven dat zij niet minder snel geweld gebruiken omdat alles gefilmd wordt. De
literatuuronderzoeken spreken elkaar ook tegen of de bodycam zorgt voor
vermindering van geweld of juist een stijging van geweld.

Ondanks dat er regels zijn met betrekking tot het filmen in woningen, welke
omschreven staan in het handboek bodycams hoofdstuk 4.2.2 blijkt uit de enquete
dat 16% van de respondenten gewoon in woningen filmt. Hetzelfde geldt met
betrekking tot het melden dat er gefilmd wordt. Meer dan de helft van de
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respondenten 52% geeft aan dat zij dit niet melden. In de diepte-interviews gaven de
respondenten aan dat zij het vaak gewoon vergeten te melden.

Veel van de onderzoeken die besproken zijn in het literatuuronderzoek in hoofdstuk
3 richten zich op de doelstelling het terugdringen van geweld. In de enquete geven
respondenten aan dat zij de grootste bijdrage van de bodycam voomamelijk zien
binnen de opsporing en het verzamelen van informatie. Opvallend hierbij is dat
opsporing genoemd wordt als grootste bijdrage, maar dat 75% van de respondenten
aangeeft dat hun beelden soms tot nooit gebruikt worden voor de opsporing. In de
diepte-interviews blijkt dan ook dat zij moeite hebben met het noemen van
voorbeelden waarbij bodycambeelden gebruikt zijn.

Ais aan de geadresseerden wordt gevraagd waar zij het effect op de bijdrage van de
bodycam hoofdzaak vinden, geven de respondenten aan dat zij opsporing en
vervolging als hoofdzaak zien. Opvallend is dat terugdringen van geweld het minst
genoemd wordt van aile opties die gegeven konden worden. Oit terwijl de focus in
het eerste Nederlandse onderzoek voomamelijk lag op het terugdringen van geweld
tegen politieambtenaren.

Het blijkt uit de enquete dat de respondenten het niet erg vinden dat hun eigen
optreden gefilmd wordt. Zij geven aan dat zij uitgaan van hun eigen professionele
handelen. "Als je gewoon je werk doet kan er weinig fout gaan" is een antwoord wat
vaak genoemd wordt tijdens de diepte-interviews. Zij zien de bodycam juist als een
meerwaarde voor extra bewijs in zaken waar de politieambtenaar niet altijd meer
wordt geloofd. Hiermee bedoelen zij situaties waarbij zij tijdens de solosurveillance
beledigd of bedreigd worden en er achteraf gezegd wordt dat het een "aan op aan"
verhaal is. Ook geven de respondenten het meest als antwoord dat hun gevoel van
veiligheid niet verandert door de bodycam en dat dit hun handelen ook niet
be"invloedt.

Oat de bodycam het handelen van de respondenten niet be"invloedt is in strijd met de
resultaten die naar voren komen uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 3. Hieruit
blijkt dat er vaak kleine veranderingen worden waargenomen in het gedrag van
politieambtenaren. Onder andere Ready & Young (2015) suggereren in de resultaten
van hun onderzoek dat politieambtenaren meer proactief handelen als zij een
bodycam dragen. Wei blijkt uit het gehele literatuuronderzoek dat het moeilijk is om
het handelen van agenten toe te schrijven aan e~n bodycam.

. . ~
Eerder w~~e 'n'dr•••• aEKl. 8e&IIIiavf8e,,_ebl!i4t'l.~~
~~dfl'!M'Jmbtel'laren. I"Icte~~~§~t~~aa.
dat indien hier ~spraRe~vaiiis dan is het voomamelijk"Gl1>'Reti:~e8ieekve~'... ~•..
taalgebruik is. Ooordat zij gefilmd worden, proberen zij meer op hun taalgebruik te
letlen en gaan zij correcter te werk door bijvoorbeeld de rechten van een verdachte
nog duidelijker te benoemen.

Uit de resultaten van de enquete is op te maken dat de respondenten enthousiast
zijn over de inzet van de bodycam binnen de BPZ. Aileen blijkt uit de enquete en
diepte-interviews dat er veel oorzaken zijn die ervoor zorgen dat het dragen van een
bodycam niet zo makkelijk wordt gemaakt. De bodycams zijn vaak stuk omdat
materiaal aangeschaft is welke erg gevoelig zijn voor kleine stootjes of valincidenten.
V~~r de werkzaamheden binnen de BPZ is het niet handig om te werken met
gevoelig materiaal wat snel kapot gaat en niet tegen regen kan.

De respondenten zien het liefst dat de bodycam binnen het basisteam voor iedereen
beschikbaar wordt. Er wordt in de diepte-interviews aangegeven dat zij de "extra
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ogen" of een "extra getuige" zoals zij het noemen wei kunnen gebruiken tijdens hun
werkzaamheden.

Uit de resultaten van de diepte-interviews blijkt wat voor meerwaarde de bodycam
heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de BPZ. Oe persoonlijke
verhalen van de politieambtenaren laten zien met wat voor heftige situaties zij te
maken hebben tijdens het uitvoeren van hun werk. Uit deze verhalen blijkt dat de
bodycam een meerwaarde heeft op verschillende punten zoals:

Het reflecteren na heftige situaties bijvoorbeeld BTGV
Afhandelen klachtprocedures
Afhandelen interne onderzoeken
Opsporing
Signalementen vastleggen en matchen met misdrijven
Strafvervolging
Bekeuringssituaties

I=pn ?::lnt81 I/::In r:!I3Z"!::'llntgn "::IIIgn (1nrigr rig rl(1elsteJlin~gn !=,rn;::l~til31/PhRnrjh~I/in!2.

opsporing en reactief politieoptreden die Ham, Kuppens en Ferwerda noemen in hun
eerste onderzoek naar bodycams.

Uit de resultaten van de diepte-interviews waarin de respondenten naar hun visie
werd gevraagd kwam naar voren dat geen van de respondenten de bodycam draagt
voor zijn of haar eigen veiligheid. Oit is opvallend te noemen omdat de bodycam
soms om deze reden juist wordt aangeschaft. Uit het literatuuranderzoek blijkt dat de
bodycam ooit is ingevoerd voor de opsporing en vervolging van daders die geweld
gebruiken tegen medewerkers met een publieke taak (Rijksoverheid, 2008). Uit de
diepte-interviews blijkt dat pOlitieambtenaren de bodycam meer als ondersteunend
zien.

Ook blijkt dat veel politieambtenaren de bodycam handig vinden als een klacht tegen
hun ingediend wordt. Oit lijkt wei een rode draad als reden te zijn voor
politieambtenaren om een bodycam te dragen. Sommige geven aan dat zij de
bodycam dragen omdat zij het idee hebben dat zij niet altijd geloofd worden.

Vanuit hun visie geven politieambtenaren aan dat zij de bodycam gebruiken voor:
Het verzamelen van informatie, o.a. voor TGO
Vastleggen van signalementen
Strafvervolging verdachten beledigingszaken
Ais evaluatiemiddel, bijvoorbeeld bij de debriefing

Uit de diepte-interviews blijkt dat de politieambtenaren naast de noodhulp de ral van
de bodycam voornamelijk zien op het gebied van opsporing en vervolging. Oit
bevestigt de resultaten die uit de enquete ook naar voren kwamen. Opsporing en
vervolging was ook een van de overige doelstellingen die Ham, Ferwerda en
Kuppens in hun eerste onderzoek onderzochten.

Uit de resultaten van de interviews met de leidinggevenden kan geconcludeerd
worden dat beiden positief zijn over de bodycam en dat zij het liefst zien dat meer
politieambtenaren binnen hun basisteams uitgerust worden met nn •.,,,r·<:I

gebru
oemen min of meer dat de beelden van de bodycam

nnen worden als een tegenreactie op de politie die continue gefilmd wordt
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door de burger tijdens hun werkzaamheden. Samen zien zij voornamelijk een rol
voor de bodycam weggelegd bij:

Opsporing
IBT
Informatie verzamelen
Jeugdgroepen in kaart brengen
Escalatie bij een confrontatie
In beeld brengen gedrag verwarde personen

Aile punten die de leidinggevenden benoemen zijn naar voren gekomen in de diepte-
interviews met de politieambtenaren die werkzaam zijn op de straat.

. ,.
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7. Aanhevelingen
In dit hoofdstuk zullen de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek dat is
gedaan, worden uiteengezet. Deze aanbevelingen vormen het advies richting de
opdrachtgever. Er is voor gekozen de aanbevelingen puntsgewijs op te sommen
zodat het een overzichtelijk geheel vormt.

- Maak een keuze waarvoor de bodycambeelden gebruikt moeten gaan worden.
Ter ondersteuning van de politie of ter waarheidsvinding. Vanuit het tijdelijke
inzetkader dat is opgesteld door het LPB is de doelstelling geformuleerd dat
bodycambeelden gebruikt gaan worden voor intern onderzoek. Het is aan te
raden dit niet als specifieke doelstelling op te nemen. Dit kan namelijk leiden tot
verlies van draagvlak onder politieambtenaren. Vooral omdat de bodycam ooit
ge"introduceerd is als middel om het GTPA te verminderen.

- Ga uit van vertrouwen in de oolitieambtenaar. Net zoals bii het gebruik van
geweldsmiddelen gaat de politieorganisatie uit van het professionele handelen
van de politieambtenaar. Bij het uitgaan van vertrouwen dient verondersteld te
worden dat de politieambtenaar zelf kan inschatten wanneer hij een incident filmt.
Dit hangt samen met de professionaliteit die van een politieambtenaar verwacht
mag worden.

nformeer de politieambtenaren over de van bodycams. Wat is het doel en
hoe kan en mag de bodycam ingezet worden. Zorg voor begrip en openheid
onder de politieambtenaren zodat het tot een succesvolle implementatie kan
leiden. Daarin Iigt in het verlengde dat nagedacht zal moeten worden over hoe
wordt omgegaan met het opmaken van PV's van bevindingen aan de hand van
bodycambeelden tegenover het opmaken van PV's van bevindingen naar de
eigen zintuigelijke waamemingen.

- Ga in gesprek met de bodycamgebruikers zelf. De effecten van een bodycam zijn
niet altijd meetbaar, waardoor de uitgevoerde onderzoeken niet altijd
toonaangevend bewijs opleveren.

- Doe nieuw onderzoek met heldere doelstellingen naar de inzet van bodycams en
contracteer hiervoor een professionele organisatie. De Nederlandse onderzoeken
naar bodycams zijn gedateerd. Daarnaast dient verder gekeken te worden dan de
doelstelling "terugdringen van geweld" die nu in veel onderzoeken centraal staat.
De bruikbaarheid van bodycams strekt veel verder dan aileen het terug dringen
van geweld. Op deze manier kan tot kwalitatief goed onderzoek worden gekomen.

_ Juridische wetgeving met betrekking tot de inzet van bodycams ontbreekt. Het is
van belang dat regelgeving met betrekking tot de inzet van bodycams
geformuleerd wordt. Dit onderzoek is wei gaande.

- De inzet van bodycams en bodycambeelden dient afgestemd te worden tussen.sle

Jlilie en haar kelenpartners op landelijk n;iv;e;a;u;iiiiiiiiii===~
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- Biedt de mogelijkheid aan basisteams om te kunnen reflecteren en evalueren aan
de hand van bodycambeelden.

- Stem de bodycam ergonomisch en technologisch af op de werkzaamheden van
de politieambtenaar.

- Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat er een verschil bestaat
tussen de Nederlandse en Amerikaanse politie. Zeker als deze onderzoeken
gebruikt worden om de positieve en negatieve aspecten van de inzet van
bodycams te belichten. De politie in een gedeelte Amerika ligt momenteel onder
vuur, waardoor er voor hun andere redenen kunnen zijn om de bodycam
grootschalig in te voeren.

'.".
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8. Verantwoording
In dit hoofdstuk zal worden teruggekeken naar de vooraf gestelde randvoorwaarden
en tijdlijn van de thesis en wat hiervan is behaald. Over het algemeen gezien is het
onderzoek uitgevoerd zoals de onderzoekers dit voor ogen hadden. Er is slechts van
een aantal voorgenomen ideeen afgeweken.

Allereerst was door de onderzoekers voorgenomen twee basisteams binnen twee
verschillende eenheden (Den Haag en Rotterdam) met elkaar te vergelijken zodat
ook geleerd kan worden van elkaar. Uiteindelijk is bij de eenheid Rotterdam ervoor
gekozen het f1exteam van Delfshaven te onderzoeken en bij de eenheid Den Haag
het basisteam werkzaam aan de Jan Hendrikstraat. Het flexteam maakt daarbij
onderdeel uit van het basisteam Delfshaven. Hierdoor verschilden de onderzochte
teams dusdanig in omvang maar ook in werkzaamheden dat een vergelijking geen
toege'loegde waarde 'lOU hebben

Daarnaast zijn een aantal aspecten van de inzet van bodycams de revue
gepasseerd waar slechts zeer beperkt op is ingegaan. Het betrof allereerst het
vraagstuk over de privacy die al dan niet in het geding is door de inzet van
bodycams. Dit vraagstuk was voor dit onderzoek te complex en te omvangrijk om
hier verder op in te gaan. Er is wei besloten hier een aanbeveling op te schrijven
zoals te lezen is in hoofdstuk 7 van dit onderzoek. Het is in de ogen van de
onderzoekers namelijk een belangrijk vraagstuk dat in een vervolgonderzoek niet
onbeantwoord mag blijven. Voorts is ook kort ingegaan op de technische aspecten
van de bodycam. Ook hier werd door de onderzoekers een aanbeveling op
geschreven omdat het een aspect is dat regelmatig boven kwam drijven tijdens
interviews en het van belang is dat hieraan niet voorbij wordt gegaan. Echter is
ervoor gekozen niet te diep op dit onderwerp in te gaan aangezien het buiten de
scope van dit onderzoek viel.

Voorts dient nog vermeld te worden dat in de aanbevelingen is aangegeven dat
rekening gehouden moet worden met het feit dat de Nederlandse en Amerikaanse
politie erg van elkaar verschillen. Hierdoor is het toepassen van de Amerikaanse
onderzoeken op de Nederlandse politie niet altijd realistisch maar geeft wei een
indicatie hoe de bodycam in Nederland toegepast kan worden.

Tot slot is de voorgenomen tijdlijn door de onderzoekers behaald. Onderzoekers
hebben daarbij ruim de tijd genomen voor de enquete en interviews en hoefden ook
op het gebied van kwaliteit geen concessies te doen. Natuurlijk hadden de
onderzoekers graag nog meer bodycamgebruikers willen interviewen maar dit zou
een onnodig risico voor de voorgenomen planning hebben opgeleverd.
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Bijlage 2: Enquete Basisteams
Enguete bodvcamgebruikers

1. Wat is uw geslacht?

:::Man
:::Vrouw

2. Wat is uw leeftijd? ...

3. Hoe lang maakt u al gebruik van.,w.5. tijdens uw werk?

:::0-3 maanden
:::3-6 maanden
_ 6-12 maanden
:::Ianger

4. Waar bevestigt u de bodycam?

:::Helm
:::schouder
:::Veiligheidsvest
:::Anders: 000

50 Hoevaak neemt u de bodycam mee tijdens een dienst?

:::Bijna elke dienst
:::Vaak
:::Soms
:::Nauwelijks

6. Hoe reageren burgers over het algemeen op de bodycams?

':::Negatief
:::Neutraal
:::Positief

7. Hoe vaak per dienst wordt de camera daadwerkelijk aangezet?

:::Niet tot nauwelijks
:::Soms
:::Regelmatig
:::Vaak

8. Tijdens welke situatie gebruikt u de bodycam het meest?

:::Tijdens een dreigend incident
=_ Bij het afhandelen van een melding van de meldkamer
:::Bij het aanspreken van jeugdgroepen
--._-Bij het aanspreken van uitgaanspubliek
~ Bij het aanspreken van ander publiek
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~.Bij een aanhouding
= Anders: ...

9. Denkt u dat de bodycam ervoor zorgt dat er minder geweld wordt
gebruikt?

= Ja
= Nee
= Weet ik niet

10. Gebruikt u minder snel geweld omdat alles wordt opgenomen?,.

11.Zijn burgers minder snel geneigd tot het gebruiken van geweld doordat
alles wordt gefilmd?

= Ja= Nee= Weet ik niet

12. Heeft de bodycam weleens tegen u gewerkt?

= Ja
= Nee

13. Gebruikt u de bodycam ook weleens puur om informatie te verzamelen
(bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van een jeugdgroep)?

14.Vertellen in uw optiek burgers minder doordat u een bodycam draagt en
alles kan filmen?

= Ja
= Nee
= Soms

15.Zet u de bodycam tijdens uw noodhulpdiensten bij elke melding aan?

= Ja= Nee= Aileen wanneer ik denk dat het nodig is

16. Filmt u ook in woningen van burgers?

- Ja
= Nee
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-:::Aileen als het nodig is

17. Meld u het voordat u begint met filmen?

-:::Ja
-:::Nee
-:::Zoveel als mogelijk

18. Hoe vaak worden uw bodycambeelden gebruikt voor
opsporingsdoeleinden?

-:::Nooit
-:::Soms
:::Regelmatig

Vaal<

19. Uitgedrukt in cijfers: Hoe vaak per maand worden uw bodycambeelden
gebruikt voor opsporingsdoeleinden?

-:::0-2 keer
_ 2-4 keer
-:::4-6 keer
-:::Meer dan 6 keer

20. Ais u een inschatting zou moeten maken waar de bodycam de grootste
bijdrage levert. Waar is dat dan?

-:::Terugdringen geweld
-:::Afhandelen meldingen
-:::Opsporing
-:::informatie verzamelen

21. Welk effect of bijdrage heeft de bodycam in hoofdzaak?

-:::De-escalerende werking
-:::Opsporing en vervolging
~:::Gunstige invloed op de open bare orde
-:::Terugdringen geweld
-:::Wijze van eigen optreden

22. Wat vind u ervan dat uw eigen optreden op film staat?

-:::Ik heb daar wei moeite mee
-:::Ik accepteer dat
-:::Ik vind dat prima
-:::Ik wil dat eigenlijk niet

23. Wat voor effect heeft de bodycam op uw eigen veiligheid en het eigen
handelen? (meerdere antwoorden mogelijk)

_ Ik voel me veiliger
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=- Door de bodycam ben ik zekerder over mijn eigen handelen
=- Mijn gevoel van veiligheid verandert niet
=- Ik voel me onveiliger
=- Door de bodycam ben ik minder zeker over mijn eigen handelen
=- De bodycam beinvloedt mijn handelen niet

24. Tot slot willen wij u vragen een positieve en negatieve ervaring van het
werken met een bodycam te omschrijven.

• Positieve ervaring:

• Negatieve ervaring:

25. Zou u eventueel willen meewerken aan een persoonlijk interview over
het werken met een bodycam?

Zo ja, hoe kunnen wij jou het beste bereiken?
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Bijlage 3: Resultaten enquetes Basisteams

Vrg Antwoorden Aantal Aantal % %
nr. respondenten Respondente Samen afgero

Jan hendrikstaat: n Delfshaven nd
161 totaal 21 totaal

1 Man XXXXXXXXXX XXXX 96,77% 97%
XXXXXXXXXX
XXXXXX

Vrouw X 3,23% 3%

2 Leeftijd 22,22,25,25,26,26 26,30,40,50
I I

27,28,29,29,30,31,
31,31,33,34,34,35,
35,35,38,40,45,46
4851, onbekend

3 0-3maanden XX 6,45% 6,5%

3-6maanden XXXXX 16,13% 16%

6-12 maanden XXXXX XXXXX X 35,48% 35,5%

Langer XXXXXXXXX XXXX 41,93% 42%

I Helm X XXX

Schouder XX

Veiligheidsvest XXXXX XXXXX XXXXX X
XXXXX

Anders XXXXXX X

5 Bijna elke dienst XXXXXXXXXX XX 38,7% 39%

Vaak XXXXX XX 22,58% 22,5%

Soms XXXXXXX 22,58% 22,5%

Nauwelijks XXXXX 16,12% 16%

6 Negatief - -
Neutraal XXXXX XXXXX XXXXX XX 74,19% 74%

XXXXXX

Positief XXXXXX XX 25,8% 26%

7 Niettot X 3,22% 3%
nauwelijks
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Soms xxxxx xxxxx x X 38,7% 39%

Regelmatig XXXXX XXXXX XX XX 45,16% 45%

Vaak XXX X 12,9% 13%

I Tijdens een XXXXX XXXXX XXXXX XXXX
dreigend incident XXXXXXXX

Bij afhandeling XXXXXXXX X
meldingMK

Aanspreken XXXXXXXXXX XX
jeugdgroepen

Aanspreken XXXXXXXX X
uitgaanspubliek

Aanspreken ander XXXXXXXX
publiek

Bij een aanhouding XXXXX XXXXX XXXXX XX
X

Anders ... X X

9 Ja XXXXXX XXXX 32,25% 32,5%

Nee XXXXXXXXXX 58% 58%
XXXXXXXX

Weetikniet XXX 9,67% 9,5%

10 Ja - -
Nee XXXXX XXXXX XXXXX XXXX 100% 100%

XXXXX XXXXX XX

Weet ik niet - -

11 Ja XXXXXX XXX 29% 29%

Nee XXXXXXXXXX X 35,48% 35,5%

Weetikniet XXXXX XXXXX X 35,48% 35,5%

12 Ja X 3,22% 3%

Nee XXXXX XXXXX XXXXX XXXX 96,77% 97%
XXXXX XXXXX XX
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13 fa XXXXXXXXXX XXXX 80,64% 80,5%
XXXXX XXXXXX

Nee XXXXXX 19,35% 19,5%

14 Ja X 3,22% 3%

Nee XXXXX XXXXX XXXXX XX 70,96% 71%
XXXXX

Soms XXXXXXX X 25,8% 26%

15 fa X X 6,45% 6,5%

Nee XXXXXX XX 25,8% 26%

AIleen wanneer ik XXXXXXXXXX X 67,74% 67,5%
denk dat het nodig XXXXXXXXXX
is

16 Ja XXXXX 16,12% 16%

Nee XXXX X 16,12% 16%

AIleenals het nodig XXXXX XXXXX XXXXX XXX 67,74% 68%
is XXX

17 fa X 3,22% 3%

Nee XXXXXXXXXX X 51,61% 52%
XXXXX

Zoveel aIs XXXXX XXXXX X XXX 45,16% 45%
mogelijk

18 Nooit XXXXXX 19,35% 19,5%

Soms XXXXX XXXXX XXXXX XXXX 74,19% 74,5%
XXXX

Regelmatig X 3,22% 3%

Vaak X 3,22% 3%

19 0-2 keer XXXXXXXXXX XXX 80,64% 80,5%
XXXXX XXXXX XX

2-4keer XXXX 12,9% 13%

4-6keer X X 6,45% 6,5%

Meer dan 6 keer - -
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• Terugdringen XXXXXX xxx
geweld

Afhandelen XXXXXX
meldingen

Opsporing XXXXX XXXXX XXXXX x
XXXX

Informatie XXXXX XXXXX XXXXX xxx
verzamelen X

• De-escalerende XXXXXXXX xx
werking

Opsporing& XXXXXXXXXX XX
vervolging XXXXXXXX

Gunstige invloed XXXX
00

Terugdringen XXX
geweld

Wijze van eigen XXXX X
optreden

22 Ik heb daar moeite - -
mee

Ik accepteer dat XXXX 12,9% 13%

Ik vind dat prima XXXXX XXXXX XXXXX XXXX 77,4% 77,5%
XXXXX

Ik wil dat eigenlijk XXX 9,67% 9.5%
niet

• Ik voel me veiliger XXX X

Door de BCben ik XXXX
zekerder van mijn
eigen handelen

Mijn gevoel van XXXXXXXXXX X
veiligheid XXXXXX
verandert niet

Ikvoel me
onveiliger
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Door de BCben ik
minder zeker over
mijn eigen
handelen

Debodycam XXXXXXXXXX XXX
beinvloedt mijn XXXXXXXXXX
handelen niet

I= Meerdere antwoorden ingevuld. Geen percentages berekend.

Berekening:
100: 31 respondenten totaal x het aantaI respondenten per antwoord = %
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