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1 Inleiding
In Nederland gebruikt de politie al sinds 2004 (KLPD) of 2008 (Maastricht) bodycams. Bodycams
zijn kleine camera's die op hoofd, schouder of borst worden gedragen en die voornamelijk zijn
bedoeld om de interacties tussen politie en burger vast te leggen, zowel in beeld als geluid.
De afgelopen tien jaar is het aantal bodycams bij de politie gestaag gegroeid. Veel projecten zijn
regionaal of lokaal, maar er is sinds ongeveer 2013 ook nationale coordinate vanuit het Landelijk
Project Bodycam. Deze landelijke projectleiding streeft naar afstemming van regionale en lokale
initiatieven en stelt landelijke kaders vast voor juridische, organisatorische, financiele en
technische aspecten.
Ook de ontwikkeling van kennis en het uitvoeren van onderzoek worden vanuit dit landelijke
niveau gestimuleerd. Naast het rapport dat u nu leest loopt er nog een onderzoek: een
literatuurstudie in opdrachtvan de commissie Politie & Wetenschap. Daarin beschrijf ik alles wat
tot nu toe bekend is over bodycams, zowel de implementatie ervan als de effecten. De
belangrijkste conclusie van dat onderzoek is dat er heel veel wordt gezegd over bodycams, maar
dat grondig empirisch onderzoek naar bodycams heel zeldzaam is. De laatste evaluatie van
bodycams in Nederland dateertvan 2011. En totnu toe voldeed geen van de onderzoeken die zijn
gehouden aan de wetenschappelijke eisen om conclusies over effecten te kunnen trekken. Daarin
staat Nederland overigens niet alleen. Van de vele tientallen evaluatierapporten uit het buitenland
is het aantal wetenschappelijke effectevaluaties dat aan de eisen voldoet heel klein: ik kwam tot
negen studies. In het buitenland behaalde resultaten geven geen garantie voor Nederland. Dat
andere rapport bevat dan ook de aanbeveling om in Nederland voor het eerst een goed
kwantitatief onderzoek te doen naar het effect van bodycams. Zo'n onderzoek kost tijd en geld en
daar moeten we dus nog zeker tot eind 2017 en waarschijnlijk nog langer op wachten.
Tot het zover is zijn anekdotes het enige wat we hebben. Die staan dan ook centraal in het rapport
dat u nu leest Ik heb van de dossierhouders bodycams uit de eenheden van de Nationale Politie
dertig voorbeelden gekregen van gevallen waarin de bodycam een rol speelde. Daarnaast geef ik
een overzicht van opinies van politiemensen over bodycams: cijfers uit enquetes die eerder zijn
gepubliceerd, maar nog nooit op een rij zijn gezet
Reikwijdte van dit rapport
De informatie in dit rapport is op opinies en anekdotes gebaseerd en niet op empirisch effectonderzoek: het geeft dus hooguit een indruk van de praktijk. Er zijn geen uitspraken over effecten
mogelijk op basis van deze informatie.
Ten tweede komt de informatie alleen uit Nederland. In andere landen hebben bodycams vaak
andere doelen, is de politiecultuur en -organisatie anders en is de relatie tussen burger en politie
ook anders.
Dit rapport is een intern document voor politiemensen omdat het gaat over concrete incidenten.
Het rapport dat ik schrijf voor Politie & Wetenschap zal wel openbaar worden.

2 Goede voorbeelden uit de praktijk
In een recent rapport over bodycams in Engeland stonden tussen alle cijfers, percentages
en statistieken die nu eenmaal bij dat soort onderzoek horen ook een stuk of tien korte
verhaaltjes. Daarin werden concrete ervaringen van politiemensen met bodycams
beschreven (Grossmith 2015). Dat soort verhalen zijn niet alleen leuk om te lezen: ze zijn
ook heel nuttig omdat ze snel inzicht geven in de praktijk. Goede voorbeelden zijn voor
iedereen informatief en zeker ook voor degenen die zelf nog nooit met een bodycam
hebben gewerkt. Daarom heb ik voor dit rapport dertig goede voorbeelden van
bodycamgebruik uit de Nederlandse politiepraktijk verzameld.
Waar komen de voorbeelden vandaan?
Er zijn in totaal 22 voorbeelden aangeleverd door de dossierhouders bodycam uit zes regionale
eenheden en de Landelijke Eenheid. Vaak kwamen de voorbeelden uit het geheugen van de
dossierhouder zelf. Maar het kan ook anders: de dossierhouder uit de eenheid Rotterdam maakte
een zoekslag in BVH voor de afgelopen anderhalf jaar (januari 2015 t/m juni 2016). Dat leverde
22 registraties op waarin de bodycam een rol speelde. Voor dit rapport heeft hij er zeven
uitgekozen. Het verdient volgens hem aanbeveling om ook in andere eenheden zo'n zoekslag te
doen. Daar komen voorbeelden door naar boven die nog niet bekend waren bij de dossierhouder
bodycam. Ook is het leerzaam om te zien hoe politiecollega's in de praktijk werken met de
bodycam en op welke wijze ze hun ervaringen in het bedrijfsprocessensysteem registreren.
Eenheid
Rotterdam
Oost Nederland
Midden Nederland
Noord Nederland
Noord Holland
Den Haag
Landelijke Eenheid
Totaal

Aantal
7
5
4
2
2
1
1
22

De regionale eenheden Limburg, Zeeland-West Brabant, Brabant Oost en Amsterdam hebben
geen voorbeelden aangeleverd.
In aanvulling op de voorbeelden die werden aangeleverd, heb ik achtpraktijkvoorbeelden
overgenomen uit een recente thesis over bodycams die is geschreven door twee studenten van de
Politieacademie { en 2016). Er zijn dus in totaal dertig goede voorbeelden
verzameld en die kunnen afkomstig zijn van alle regionale eenheden of de Landelijke Eenheid. Die
informatie is wel bekend bij de onderzoeker en de opdrachtgever, maar wordt niet in dit rapport
opgenomen.
Welke informatie wordt beschreven?
Ik probeer bij elk voorbeeld een aantal vaste ingredienten te bespreken: wie droeg(en) een
bodycam, wat is er gefilmd, in welke situatie was het, welke rol speelde de bodycam en wat is er
na afloop met de beelden gebeurd? Ik kan natuurlijk alleen informatie opnemen die ik

aangeleverd kreeg. En die informatie was in veel gevallen niet zo uitgebreid als ik (en de
dossierhouder) wel zou hebben gewild. Heel vaak is bijvoorbeeld onbekend of de opgenomen
beelden zijn gebruikt door het OM of in de rechtszaal.
Kan ik de beelden zien?
Plaatjes zeggen meer dan praatjes: het zou goed zijn als politiemensen met eigen ogen kunnen
zien hoe de bodycam werkt Het is bijvoorbeeld erg leerzaam om met eigen ogen te zien dat het
veel uitmaakt of de bodycam op het hoofd, op de schouder of op de borst wordt gedragen. En dat
beelden onbruikbaar kunnen worden in specifieke situaties, zoals tijdens een achtervolging te
voet of in een worsteling. Door dat soort beelden te bestuderen, kunnen degenen die met
bodycams werken betere beelden maken.
Daar zouden de daadwerkelijke beeldfragmenten voor moeten worden verzameld en ontsloten
voor opleidingsdoeleinden. Ik kon dat als externe onderzoeker natuurlijk niet doen: ik heb geen
bevoegdheid met dit soort politiegegevens te werken. Maar ook voor de politie kunnen er
juridische haken en ogen zitten aan het bewaren en vertonen van dit soort beeldfragmenten. Daar
zal dus vooraf goed over moeten worden nagedacht.
Dynamisch dossier?
Nieuwe ervaringen met bodycams kunnen ideeen over de bodycam bevestigen, maar ook
bijstellen. Daarom zou het goed zijn om op landelijk niveau dit dossier met concrete voorbeelden
van bodycams bij te gaan houden. Wellicht dat het beeld van de bodycam over vijf jaar totaal
anders is. Het rapport dat u nu leest is een momentopname uit juni 2016. Door er een dynamisch
dossier van te maken kan het lerend vermogen van de politie sterk worden vergroot
Wanneer werkt de bodycam?
In het literatuuronderzoek voor Politie & Wetenschap heb ik een indeling ontwikkeld voor de
momenten waarop de bodycam een rol kan spelen:
• Vooraf
• Tijdens
• Achteraf
De bodycam wordt in Nederland vaak gepresenteerd als een instrument waarmee geweld tegen
politieambtenaren kan worden voorkomen. In het ideale geval worden er natuurlijk met
bodycams incidenten voorkomen: vooraf dus.
Maar ook als incidenten niet worden voorkomen kan de bodycam zijn nut bewijzen. Dat kan
tijdens het incident als er op afstand wordt meegekeken met de beelden en de politie optimaal
kan worden ingezet op basis van de rechtstreekse beelden.
De bodycam kan ook achteraf een rol spelen, bijvoorbeeld als de beelden worden gebruikt voor
opsporing of vervolging of voor training.
Soms spelen beelden van bodycams een rol in twee of meer fasen: vooraf, tijdens en achteraf. In
die gevallen heb ik gekozen voor het belangrijkste moment.

2.1 Vooraf
1. De-escalatie agressieve man
Twee politieambtenaren houden een auto staande waar drie jonge mannen in zitten. Een van de
politiemensen draagt een bodycam en filmt alles vanaf het moment dat de bestuurder om zijn

legitimate wordt gevraagd. Deze stapt uit de auto en gedraagt zich direct zeer agressief. Hij legt
zijn tasje op het dak van de auto en loopt schreeuwend op de politie af. Hij richt zich vooral op de
politieman zonder bodycam. De bedoeling is duidelijk: hij wil fysiek de confrontatie aangaan. Vlak
voordat de situatie echt uit de hand loopt, doet de politieman met bodycam net of hij zijn
bodycam aanzet (die in werkelijkheid dus al lang aan stond). Een van de andere inzittenden in de
auto ziet het gebaar en roept onmiddellijk richting zijn agressieve medepassagier: "Camera!
Camera!". De agressiviteit verdwijnt als sneeuw voor de zon en de man geeft zijn legitimate aan
de politie. De beelden laten overduidelijk zien dat er geweld zou zijn gebruikt als de politie niet de
aandacht op de bodycam zou hebben gevestigd.
2. Verve lend gedrag: bodycam aan
Een automobilist werd staande gehouden omdat hij geen autogordel droeg en geen richting
aangaf. Hij kreeg daar twee 'mini's' voor. Bij de staandehouding was de bestuurder 'oervervelend':
hij bleef maar zielig doen en zei dat hij schulden had, zeven dagen per week werkte en daarom
niet scherp was. De politie legde uit dat hij niet moest gaan autorijden als hij niet scherp was.
Toen gaf hij als excuus dat hij in paniek zou zijn geraakt door de politie en daarom geen richting
had aangegeven en geen gordel had omgedaan. Dat was - aldus de politie - onzin omdat hij
helemaal niet had gezien dat de politie achter hem zat: hij was te druk met eten. Tijdens de
staandehouding besloot een van de agenten het gedrag op te gaan neraen met de bodycam. Zijn
gedrag werd daar overigens niet minder vervelend van: hij ging maar door. Zelfs toen de bodycam
aan stond had hij nog stoere praatjes: "Ik kom je nog wel eens tegen". Het is onduidelijk wat het
verdere verloop van deze confrontatie was en of de beelden nog een rol in het vervolg hebben
gespeeld.

Opsporing

3. Heimelijke voorverkenning
De bodycam is in een eenheid omgebouwd tot een camera en een microfoon
is verschillende keren gebruikt om objecten in kaart te
brengen in het kader van een voorverkenning zonder dat de aanwezigen zich realiseren dat er
wordt gefilmd.
4. Inbraakrisico in beeld
De politie wilde weten of men toegang kon krijgen tot het dak van een pand dat dichtgetimmerd
was. Het bleek dat men via twee zijkanten door de aangebrachte platen kon kruipen en zo in het
pand kon komen. Binnen stonden hekken bij beide ingangen die na wat klim- en klauterwerk
gemakkelijk toegang gaven tot de eerste verdieping waarna iedereen tot het dak kon lopen. Met
de bodycam is de hele route in beeld gebracht om de gevaren in kaart te brengen.

2.2 Tijdens
5. Crowd control
^ die ook wordt gebruikt voor heimelijke voorverkenningen (zie boven), wordt ook vaak
ingezet in mensenmassa's. Politiecollega's, al dan niet in burger, dragen
tussen de voetbalsupporters bevinden. Er wordt op de achtergrond rechtstreeks met de beelden
meegekeken en indien nodig worden andere politiemensen aangestuurd.

6. Controle ID op afstand
Tijdens een grote controle in het kader van overlastgevende personen zijn bodycams ingezet. De
afspraak was dat de collega's die de controle uitvoeren de ID-kaart voor de camera zouden
houden. In het bureau was een uitkijkstation gerealiseerd waar een collega van de afdeling
Informatie de gegevens van die persoon direct kon controleren. Als er tabletten en pillen werden
aangetroffen in voertuigen, werden deze ook met de bodycam gefilmd, zodat op het bureau kon
worden bepaaid of dit verdachte middelen waren of niet. De bodycam voorkwam hierdoor veel
communicatie via de portofoon en zorgde dat er effectiever kon worden gewerkt.

2.3 Achteraf
7. Bedreiging bewezen
herleidbaar gegeven De politie krijgt een melding over

die voor zijn winkel op straat door het lint gaat Een

motoragent met bodycam komt ter plaatse en ziet dat zijn winkel weer ingaat Inmiddels
opgetrommelde versterking rekent de man in, maar hij schreeuwt moord en brand omdat hij
niets zou hebben gedaan. Op het bureau luisteren collega's de audio van de bodycam af en horen

herleidbaar gegeven
zeggen:
De
motoragent
Opsporing/
die woorden niet gehoord, omdat hij toen zijn helm nog op had. De geluidsopname van de
vervolging

had

bodycam maakte duidelijk dat er sprake was van een bedreiging. Welke rol de beelden (of de
audio) verder hebben gespeeld, is niet bekend.
8. Geweld tegen politieambtenaar tijdens evenement
Tijdens een evenement worden twee politiecollega's beledigd door een persoon. Ze willen de
verdachte aanspreken en aanhouden, maar hij rent weg. De bodycam wordt aangezet en na een
korte achtervolging wordt de verdachte aangehouden. Hij wordt tegen de muur gezet om hem de
handboeien om te doen. Onverwacht geeft hij de collega die de bodycam draagt een elleboogstoot
in het gezicht Nadat de verdachte naar het bureau is overgebracht, ontkent hij dat hij een
elleboogstoot zou hebben gegeven. De bodycambeelden worden aan hem getoond en hij legt
vervolgens een bekennende verklaring af.
9. Valse aangifte ingetrokken
Een persoon die bij een vechtpartij betrokken zou zijn geweest wordt aangesproken door de
politie. De bodycam staat dan al aan. Vervolgens wordt de verdachte aangehouden en

Herleidbare
gegevens

overgebracht naar het bureau. Daar verklaart hij dat hij is verloren tijdens
de aanhouding: hij wil daar aangifte van doen en een klacht over de politie indienen. Daarop
worden de bodycambeelden bekeken en die laten duidelijk zien dat de man
voor de aanhouding. De man trekt zijn aangifte en klacht in.
10. Rellen raadsvergadering AZC
Tijdens een raadsvergadering over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum waren er
buiten het gemeentehuis rellen. Meerdere politiemensen droegen een bodycam. De
politiecollega's werden bekogeld met allerlei materialen en zelfs met hoge dranghekken. Een
collega werd door een aantal demontranten gewurgd. Een van de aanwezige politiemensen loste
meerdere keren een waarschuwingsschot De beelden van de bodycam zijn tijdens het proces in
de rechtszaal gebruikt om een sfeerbeeld te geven.

8

11. Voetbalrellen
Tijdens twee voetbalwedstrijden kwamen er 'supporters' die openlijk geweld pleegden en dat
leidde tot flinke openbare orde problemen. Tijdens deze wedstrijden droegen
supportersbegeleiders, bikers en beredenen bodycams. Die beelden brachten de strafbare feiten
in beeld: ze registreerden details die de politie niet had waargenomen en achteraf konden
meerdere verdachten worden herkend op basis van de beelden. Ook leverden de beelden een
completer plaatje op omdat bepaalde verdachten op verschillende plekken en momenten
strafbare feiten pleegden. Zonder de bodycams zouden er nooit zoveel daders bij het OM zijn
aangedragen. De politie is er trouwens van overtuigd dat de bodycam bij dit soort wedstrijden
niet alleen tot meer bewijs en veroordelingen leidt, maar ook een preventief effect heeft
12. Dancefeest Oud & Nieuw
Tijdens een dancefeest in een evenementenhal werd de sfeer in korte tijd zeer agressief: er werd
op meerdere plekken gevochten. De organisatie en de beveiliging kregen het niet meer onder
controle en daarop ontruimde de politie de hal. Er werden meerdere aanhoudingen verricht. Het
hele gebeuren is vastgelegd met meerdere bodycams en de beelden zijn op twee manieren
gebruikt. Ten eerste zijn de beelden beschikbaar gesteld aan de gemeente die op basis van de
beelden kon constateren dat deze organisatie de situatie niet onder controle had: meerdere
beveiligers verlieten het feest zonder op te treden. De gemeente besloot dat deze hal in de
toekomst niet meer voor dit soort evenementen mag worden gebruikt. Ten tweede zijn de
beelden bekeken tijdens de horecatraining in het team. Dat leverde een leerzame discussie op
over de keuzes die door de politie waren gemaakt bij de inzet op deze bijzondere locatie. De
geleerde lessen worden door het team meegenomen bij de voorbereiding op dergelijke
evenementen in de toekomst
13. Nepwapen in opvangvoorziening
De politie kreeg een melding over een persoon die mogelijk een vuurwapen droeg in een opvang
voor dak- en thuislozen. De verdachte werd onder schot genomen en werd 'uit de opvang gepraat'
en aangehouden. Later bleek dat hij geen echt vuurwapen in zijn zak had, maar een nepwapen. Dit
incident werd door twee bodycams gefUmd en de beelden zijn gebruikt door ZSM om vast te
stellen hoe dreigend de situatie precies was. Deze informatie kan worden meegenomen bij het
bepalen van de strafmaat. Het is bij de politie niet bekend of dat ook daadwerkelijk is gebeurd. De
politie heeft de beelden zelf in elk geval ook bestudeerd om het optreden te evalueren en om te
bepalen wat de vuurlijnen in zo'n situatie moeten zijn.
14. Herkenning leden motorclub
De politie kreeg een melding dat meerdere leden van een OMG (= Oudaw Motor Gang) in full
colors in de binnenstad waren. De politie ging er naartoe en filmde de leden met de bodycam. Die
opsporing beelden zijn bekeken door de en de identiteit van de betreffende personen kon
worden vastgesteld. Ook zijn de beelden intern gebruikt om collega's voorlichting te geven over
het gedrag van leden van dit soort clubs en hoe ze hen kunnen herkennen.
15. Geweld tegen politie horecadienst
Tijdens een horecadienst in 2013 werd een groep na het uitreiken van een bekeuring
gewelddadig richting de aanwezige politiemensen. Een van de politiefunctionarissen droeg een
bodycam. Hij kreeg een vuistslag tegen de slaap en was daardoor een paar minuten knock-out
Van de vijf verdachten konden er twee op heterdaad worden aangehouden. De drie anderen
konden door de opgenomen beelden in een later stadium ook worden aangehouden. De beelden

van de bodycam zijn vervolgens ook tijdens de rechtszitting getoond. De politie is er van
overtuigd dat de beelden een rol hebben gespeeld bij het bepalen van de zwaarte van de straf,
omdat de beelden lieten zien onder welke omstandigheden de feiten werden gepleegd.
16. Politieman krijgt vuistslag
Tijdens een evenement in de zomer van 2015 werd een zeer agressief persoon buiten het
evenemententerrein gezet door beveiligers. De politie nam de verdachte over. Die deelde daarop
een vuistslag uit aan een collega. De beelden van de bodycam zijn gebruikt voor de bewijsvoering
en speelden ook een rol bij de veroordeling.
17. Geweld door politie
Tijdens een aanhouding gaf een politieambtenaar een verdachte een tik tegen het bovenlichaam
omdat deze de bevelen niet opvolgde. Het geweldsgebruik is gemeld bij de chef van dienst Van de
aanhouding zijn beelden gemaakt met de bodycam en deze zijn door de collega's van de
betreffende politieambtenaar veilig gesteld. Wat er verder met de beelden is gebeurd, is niet
bekend.
18. Verzet bij aanhouding
Een persoon op een bromfiets werd staande gehouden omdat hij zijn telefoon vasthield tijdens
het rijden. Bij navraag bleek hij geen rijbewijs te hebben en op een als gestolen geregistreerde
bromfiets te rijden. Tijdens zijn aanhouding pleegde de verdachte verzet: dit werd opgenomen
met een bodycam. De beelden zijn bij het proces verbaal gevoegd en er is een kopie gemaakt voor
hetOM.
19. Klacht over politieoptreden
De politie reageerde op een melding over een verwarde vrouw: ze gilde luid en kalmeerde niet
toen de politie ter plaatse kwam. Ze bood fysiek verzet toen de politie haar probeerde mee te
nemen naar een zorginstelling om haar psychische gesteldheid te laten beoordelen. Om de vrouw
onder controle te houden gingen er tijdens het transport twee agenten bij haar zitten in het
politievoertuig. Bij de instelling werd besloten dat de vrouw voor verdere diagnose en
behandeling geplaatst zou worden. Alles werd met de bodycam vastgelegd en er is besloten de
beelden 'beperkt' te bewaren en beschikbaar te houden voor als deze later nodig mochten zijn,
bijvoorbeeld als er later nog een klacht zou worden ingediend. Of dat is gebeurd, is niet bekend.
20. Mogelijke overvaller gesignaleerd
Twee agenten zagen een jongen in de richting van een tankstation lopen waar korte tijd geleden
een overval op was gepleegd. De jongen was
nerleiClDaar gegeven . ^e agenten herinnerden zich uit de briefing dat het signalement van de
overvaller hetzelfde was. Daarop besloten ze de jongen om een identiteitsbewijs te vragen: dat gaf
hij en hij verklaarde voor de vorige overval een alibi te hebben. Van de controle zijn opnames
gemaakt met de bodycam en de beelden zijn veilig gesteld voor eventueel later gebruik.
21. Aanhouding in woning: verzet
Bij de aanhouding van een verdachte in een woning was de verdachte vanaf het eerste contact
verbaal en fysiek gewelddadig. De aanhouding is met een bodycam gefilmd die buiten de woning
al was aangezet. Door de consternatie binnen in de woning is de bodycam daar niet uitgezet De
beelden laten zien dat er fysiek geweld wordt gebruikt door de aangehouden verdachte,
Herleidbaar gegeven HBHBHHMR-De beelden zijn veilig gesteld.
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22. Aangifte ingetrokken
Een bezoeker van een festival werd met geweld aangehouden door politie te voet Een beredene
van de politie had een bodycam op en fihnde de aanhouding. Na de aanhouding deed de verdachte
aangifte tegen de beredene omdat die schade zou hebben veroorzaakt De beelden van de
bodycam lieten echter duidelijk zien dat de beredene geen schuld had aan de gevolgen van de
aanhouding. De aangifte was dan ook snel afgehandeld.
23. Verkeersruzie met vuurwapen
Naar aanleiding van een melding gaat de politie naar het centrum van de stad waar een
verkeersruzie gaande is. Via cameratoezicht is gezien dat

gegeven
herleidbaar

MM^^^^HgmHMB

De politie deed het 'zware vest' aan en hoorde onderweg van de meldkamer dat de man
gegeven
Ze
startten
de
BTGV-procedure:
Benaderings
Techniek Gevaarlijke Verdachte. Een van de twee politieambtenaren had zijn bodycam aan en
legde alles vast De politiemensen richtten hun vuurwapens op de verdachte, maar die wilde niet
meewerken. De politieambtenar met de bodycam loste daarop een waarschuwingsschot, maar
zelfs toen gaf de verdachte niet direct gehoor aan de bevelen van de agenten. Uiteindelijk deed hij
wat er gevraagd werd en werd hij aangehouden. De beelden kunnen worden gebruikt bij het
onderzoek van de rijksrecherche en als bewijs in het opsporingsonderzoek De drager van de
bodycam laat weten het zeer prettig te vinden de beelden terug te kunnen kijken zodat hij zijn
eigen optreden kon evalueren.
24. Agressieve parkeerder
In de nachtdienst spreken politieambtenaren een man aan die zijn auto fout parkeert Het is
duidelijk dat de man te veel gedronken heeft: hij loopt meteen op de politie af en slaat een van de
dienders. Er ontstaat een heftige discussie en omstanders gaan zich er mee bemoeien. De man
wordt aangehouden en de politieman doet aangifte van mishandeling. Andersom diende de
verdachte ook een klacht tegen de politieambtenaar in omdat hij eerst zou hebben geslagen. De
beelden van de bodycam lieten zien dat dit onzin was. De beelden werden eerst niet door de
klachtencommissie aanvaard 'omdat dit niet gebruikelijk was', maar na enig aandringen door de
politieambtenaar werden ze toch gebruikt. De klacht werd ongegrond verklaard.
25. Brandstichting opgelost
Na melding van een woningbrand gaat de politie ter plaatse. Een van de aanwezige

Herleidbaar
Art 365 Sv

politieambtenaren draagt een bodycam die alles opneemt. Een vrouw op straat vertelt deze agent

gegeven

De

brandweer bevrijdt de vrouw uit de woning en de politie vraagt haar - na het geven van de cautie
- hoe de brand is ontstaan.
Ze wordt aangehouden voor brandstichting. De politie is
enthousiast over de bodycam: "Een bekentenis op beeld; meer doorslaggevend bewijs bestaat
zowat niet". Het proces-verbaal van bevindingen van de bodycambeelden kan als bewijs worden
ingebracht De zaak is nog niet voor de rechter geweest

26. Identificatie verdachten van mishandeling
herleidbaar gegeven Er wordt gevochten op en de politie gaat ter plaatse. Een van hen draagt
een bodycam en zodra hij met een collega aankomt zet hij deze aan. Ze zien dat een groep mensen
een man belaagt en mishandelt Als de politie de belaagde man probeert te redden van de menigte
wordt zij door enkele omstanders belemmerd: ze worden weggeduwd en weggetrokken. De groep
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keert zich daarna tegen de politie. Wijkagenten die niet bij het incident aanwezig waren konden
achteraf aan de hand van de bodycambeelden de verdachten identificeren. Screenshots van de
beelden zijn bij het procesverbaal gevoegd. De zaak ligt nog bij ZSM voor een uitspraak.

27. Vordering legitimatiebewijs
Een politieambtenaar vordert het legitimatiebewijs van een jeugdige man. Deze politieman draagt
een bodycam die alles opneemt. De bodycam is door de politieman zelf aangeschaft nadat zijn
teamchef naar aanleiding van een klacht had gezegd dat de waarheid wel ergens in het midden
zou liggen. De jeugdige man reageert zeer bijdehand en weigert zijn legitimatie te laten zien. Na
de vierde vordering geeft hij eindelijk zijn legitimatiebewijs: de politieambtenaar heeft hem dan al
een bekeuring toegezegd. De man vindt dat niet eerlijk en gaat de discussie aan. Daarbij loopt hij
telkens op de politiemensen af met een wijzende vinger. De politieambtenaar waarschuwt de
bekeurde man en geeft hem een duwtje om duidelijk te maken dat hij afstand moet houden. De
vrienden van de bekeurde man gaan zich er nu ook mee bemoeien. Na nog meer waarschuwingen
door de politie dat iedereen afstand moet houden zodat ze hun werk kunnen doen en de
bekeuring kunnen uitschrijven, wordt de vriend van de bekeurde ook aangehouden voor
belemmering. Hij wordt in de auto gezet en loopt daarbij een bloedneus op. De bodycambeelden
zijn in deze zaak als bewijsmateriaal gebruikt
28. Arrestant overleden in eel
Een jongen die cocaine had gesnoven was aangehouden en moest in de separeercel. Op het
moment dat hij gesepareerd zat, zagen de politieambtenaren via de camerabeelden vanuit de eel
dat hij stuiptrekkingen kreeg. Op dat moment is een ambulance gebeld en de politieambtenaren
zijn de eel weer ingegaan. De verdachte kreeg een hartstilstand en de politieambtenaren zijn
direct gestart met reanimeren. Een paar dagen later is de jongen in het ziekenhuis overleden. De
rijksrecherche deed onderzoek en vroeg alle beelden van het arrestantencomplex op. Er waren
ook bodycambeelden van het moment dat de jongen uit de bus naar de eel werd gedragen tot en
met de reanimatie. Die beelden waren zo duidelijk en waardevol dat de officier van justitie heel
snel liet weten dat het politieoptreden in orde was en dat er niet vervolgd zou worden.
29. Fietser rijdt tegen het verkeer in
Een politieambtenaar spreekt een vrouw aan die tegen het verkeer in fietst en geeft haar een
bekeuring. De vrouw gaat fel de discussie aan, vraagt 'of ze niks beters te doen hebben' en Scheldt
de politie uit. De politie houdt de vrouw daarop aan voor belediging. De vrouw dient later een
klacht in waarin zij beweert dat een van de politieambtenaren tijdens het voorval
n e n g g H e t n e j e i n c i d e n t i s d o o r d e p o l i t i e a m b t e n a a r m e t z i j n b o d y c a m g e fi l m d . D e
bodycambeelden hebben gediend als bewijs bij het onderzoek naar de klacht. Het is niet duidelijk
wat daar precies de uitkomst van was.
30. Illegale handel bij voetbalstadion
De politie wist dat er bij een voetbalstadion werd gehandeld in illegale toegangskaarten voor een
o p s p o n n g p o p c o n c e r t . N a e e n ' p s e u d o k o o p ' d i e w e r d g e fi l m d d o o r b o d y c a m s e n
werd de handelaar aangehouden. Het is leerzaam volgens de politie om de beelden terug te
kijken: 'In je adrenaline is het soms lastig dingen te onthouden. Het is dan prettig dat je op de
beelden kunt terugvallen'. De beelden zijn gebruikt voor het opsporingsonderzoek
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2.4 Samenvattend
Ik deelde de 30 praktijkvoorbeelden hierboven in volgens het model dat ik heb ontwikkeld voor
het onderzoek van de Commissie Politie & Wetenschap. Daarin onderscheid ik drie momenten
waarop de bodycam een rol kan spelen in interacties met burgers: vooraf, tijdens of achteraf. Dit
was de oogst:
a)
b)
c)

vooraf
tijdens
achteraf

4
2
24

Het is duidelijk: verreweg de meeste praktijkvoorbeelden gaan over opgenomen beelden en het
achteraf gebruik daarvan.
Betekent dit dat de bodycam het meest geschikt is voor het achteraf gebruiken van beelden en
minder voor 'vooraf of 'tijdens'? Dat zou kunnen, maar dat hoeft niet Het is mogelijk dat de
bodycam een preventief effect heeft en incidenten heeft voorkomen. Dat soort bijna-incidenten
worden echter niet geregistreerd en dus zijn ze ook moeilijker terug te vinden.
Ook is het goed mogelijk dat er incidenten zijn gebeurd waar de personen die in beeld waren niet
zijn gewezen op het feit dat ze met een bodycam werden gefilmd. Als mensen niet weten dat ze
worden gefilmd, kan het preventieve effect van de bodycam zich ook niet voordoen. Als dat wel
was gebeurd zou het incident wellicht niet zijn gebeurd.
Kortom: in de praktijk is de bodycam momenteel een instrument dat vooral achteraf zijn waarde
bewijst, maar in theorie kan de bodycam ook vooraf en tijdens incidenten van grote waarde zijn.
Die mogelijke meerwaarde is nog niet zichtbaar in bovenstaande voorbeelden, maar dat komt
vooral door de huidige manier van werken en registreren.
Ook het feit dat elk voorbeeld in een categorie is ingedeeld vertekent het beeld een beetje. We
hebben vaak gekozen voor 'achteraf omdat daar de belangrijkste meerwaarde van de bodycam
lag. Maar in een deel van die voorbeelden speelde de bodycam volgens de betrokken
politiemensen tegelijkertijd ook een preventieve rol. Een voorbeeld zijn de voetbalrellen
(voorbeeld 11): de beelden van de bodycam werden gebruikt voor opsporing en vervolging van
strafbare feiten en daarom zit dit voorbeeld in de categorie 'achteraf. Maar er waren volgens de
politie ook supporters die zich door de bodycam beter gingen gedragen en daar kunnen dus
incidenten door zijn voorkomen (Vooraf). In dit overzicht leunen we zwaar op registraties en die
gaan natuurlijk over daadwerkelijke incidenten. Als een burger zich netjes gedraagt door een
bodycam maak je daar geen registratie van; wellicht heb je het niet eens door als dat gebeurt
We kunnen dus nog geen conclusies aan bovenstaande tabel verbinden. We weten dat de meeste
voorbeelden uit de praktijk gaan over gebruik van bodycambeelden achteraf. Maar we weten ook
dat het niet hoeft te betekenen dat dit de beste werkwijze voor de bodycam is. Om uit te vinden
wanneer het effect van de bodycam het grootste is (vooraf, tijdens of achteraf) is kwantitatief
onderzoek nodig waarin twee groepen worden vergeleken: politiemensen die bodycams dragen
en politiemensen zonder bodycam. In het onderzoek voor Politie & Wetenschap doe ik daar een
voorstel voor.
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3 Opinies over bodycams
Er zijn in Nederland enkele onderzoeken gedaan naar opvattingen over bodycams: de
enqueteresultaten zet ik hier op een rij. De rapporten zelf bevatten nog meer informatie
die ik niet allemaal overneem. Iedereen die meer wil weten kan die rapporten lezen. Ik
focus op de opinies over de bodycam van de politiemensen die ermee hebben gewerkt.

3.1 Haaglanden, Hollands-Midden, Rotterdam-Rijnmond 2009-2010
Over het project
Looptijd: Jaarwisseling 2009-2010
Aantal ondervraagden: 123 politiemensen die bodycams hebben gebruikt in Haaglanden,
Hollands-Midden en Rotterdam-Rijnmond (respons 77%).
Publicaties:
Ham, T. van, H. Ferwerda en J. Kuppens (2010a), Filmen tijdens Oud en Nieuw 2009-2010;
Ervaringen met mobiel cameratoezicht tijdens de jaarwisseling in vijf politiekorpsen, Bureau
Beke.
• Ham, T. van, H. Ferwerda en J. Kuppens (2010b), Cameratoezicht in beweging. Ervaringen
met nieuwe vormen van cameratoezicht bij de Nederlandse politie, Bureau Beke.
Resultaten
Opinie over camera
(zeer) positief
neutraal
(zeer) negatief

85%
7%
7%

Gebruik bodvcam
regelmatig/vaak
soms
nauwelijks/niet

38%
21%
40%

Buraers op bodvcam aewezen
regelmatig/vaak
soms
nauwelijks/niet
onbekend

30%
25%
42%
3%

Welke situaties bodvcam aanaezet
Aanspreken (jeugd)groepen
Tijdens incident
Tijdens dreigend incident
In beeld brengen (jeugd)groepen
Aanspreken uitgaanspubliek
Aanspreken ander publiek
Anders
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51%
45%
43%
34%
29%
15%
15%

Welke rol bodvcam kan spelen
Opsporing en vervolging 44%
De-escalerende werking 32%
Minder geweld tegen politie 14%
Handhaven openbare orde 8%
Inzet bodvcam voor verbeterinq eigen gedrag/professionaliteit
Voorstander van deze toepassing 46%
Geen (duidelijk) antwoord 14%
Tegenstander van deze toepassing 40%

3.2 Delft 2011
Over het project
Looptijd: 1 december 2010 - 1 maart 2011
Aantal ondervraagden:
0-meting: 73 respondenten (75% respons)
1-meting: 59 respondenten (84% respons).
Publico tie
• Ham, T. van, J. Kuppens & H. Ferwerda (2011), Mobiel cameratoezicht op scherp; Effecten op
geweld tegen de politie en hetpolitieproces in beeld, Bureau Beke.
Resultaten
Gebruik per week
lx
2-3x
4-5x
Bodvcam speelde een rol
niet
lx/dienst
vaker

Welke situaties bodycam aangezet
Aanhouden verdachte
Aanspreken uitgaanspubliek
Aanspreken (jeugd)groepen
Aanspreken ander publiek
Tijdens geweldsincident
Tijdens dreigend geweldsincident
Invloed bodvcam
Ik voel me veiliger
Ik ben zekerder over eigen handelen
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19%
47%
34%

41%
41%
17%
verwacht
0-metina

feitelijk
1-meting

86%
64%
73%
41%

41%
32%
21o/o

89%
90%

18%
18%
16%

14%
3%

14%
7%

Effect bodvcam (max. 1 antwoord mogelijk)
Opsporing en vervolging
De-escalerende werking
Gunstig voor openbare orde
Eigen optreden beter
Minder geweld tegen politie
Geen effect
Stellingen over bodycams (% eens]
Bijdrage voorkomen GTPA
Positief effect op doelgroep
De-escalerend effect

55%

55%

19%
4%
0%
15%
6%

16%
6%
6%
4%
12%

92%
75%
79%

83%
59%
58%

3.3 Amsterdam 2014
Over het project
Looptijd: Juli 2014
Aantal ondervraagden: 2 projectleiders binnen verschillende politiebureaus
Publicaties
• Gemeente Amsterdam (2016), Pilot bodycams taxi handhaving Amsterdam, raadsbrief 18
januari 2016.
• Hofstee, S. (2014), Bodycams vs. Overlast D5; Evaluatie aangaande de implementatie en het
gebruik van de bodycams in D5, Nationale Politie, Eenheid Amsterdam.
Resultaten (volgens twee projectleiders)
Draagvlak
• Wisselend: afhankelijk van 'stukje angst" te worden geconfronteerd met eigen niet juist
handelen.
• Positief: objectieve constateringen en meerwaarde op processen-verbaal.
Tevredenheid over gebruik
• Gebruiksgemak 'super' (VieVu), maar slechte beeldkwaliteit in avond en binnen gebouwen.
Readies burgers
• Deel burgers werden stuk rustiger als (werd gezegd dat) bodycam werd aangezet, burgers
gaan meer op woorden en gedrag letten.
• Bij anderen riep bodycam vragen op, soms burgers die telefoon pakken en irritant 'terug
filmen'.

3.4 Den Haag 2014-2015
Over het project
Looptijd: Juni 2014 -April 2015
Aantal ondervraagden: Schriftelijke vragenlijst onder 54 politiemedewerkers die bodycam
gebruikten
Publicaties
• Gemeente Den Haag (2015), Evaluatie pilot bodycams, raadsbrief 27 november 2015.
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• Nationale Ombudsman (2014), Contrasterende beelden: onderzoek naar het optreden van
politieambtenaren van Bureau De Heemstraat in de Schilderswijk in Den Haag, 2014/078.
Resultaten
Gebruik
Regelmatig
Zelden
tot

46%
54%

nooit

Veiligheidsgevoel
Verbeterd
Geen

48%
verandering

52%

Aanpassen eigen handelen
Nee
Ja,
treedt
Onbekend

56%

bewuster

op

De-escalerend effect
Nee
Ja

(maar

niet

32%
12%

10%
bij

groepen)

90%

Doeleinden bodvcam
opsporing
waarheidsvinding
sfeerimpressie
klachtbehandeling

3.5 Samenvattend
De opinie van politiemensen over de bodycam is vooraf vaak (zeer) positief: men verwacht veel
goeds van de bodycam. Ongeveer de helft van de dienders (55% of 44%) verwacht dat de
bodycam beelden kan maken voor opsporing en vervolging. Ook in de praktijk blijkt dat de
bodycam daaraan bijdraagt (55%).
Maar de verwachtingen op andere vlakken lijken iets te hoog gespannen. Ten eerste blijkt dat de
bodycam lang niet altijd wordt meegenomen of op de juiste momenten wordt aangezet Ongeveer
de helft zette de bodycam eigenlijk nooit aan (54% of 40%) of vond dat de bodycam geen rol
speelde (41%). Vooral bij geweldsincidenten is het verschil groot tussen theorie en praktijk: 90%
verwacht de bodycam te gebruiken bij geweld, maar in de adrenaline van het moment zet slechts
20% hem echt aan.
Ten tweede blijkt dat het de-escalerende effect waar velen op hopen (92%, 90% of 79%) minder
groot is in de praktijk (58% ervaart dit de-escalerende effect ook echt). Zou dat komen doordat
burgers nauwelijks attent worden gemaakt op de bodycam? Een derde van de dragers (30%) zegt
het regelmatig/vaak, dus 70% zegt het niet of nauwelijks. Daar kan ook een reden voor zijn, want
hoewel er wel degelijk burgers zijn die meer op hun woorden en gedrag gaan letten (volgens
59%), zijn er ook mensen waarbij de bodycam juist vragen oproept. En sommige burgers
reageren ronduit negatief: ze proberen buiten beeld te blijven of gaan irritant 'terug filmen' met
hun mobieltje.
17

Over een aspect van de bodycam zijn de meningen zeer verdeeld: moet de bodycam ook worden
gebruikt om het optreden van de politie zelf te verbeteren? 46% vindt van wel, 40% vindt van
niet Er is een 'stukje angst* geconfronteerd te worden met eigen niet juist handelen. In de praktijk
blijkt dat ruim de helft van de politiemensen het eigen gedrag niet aanpast door de bodycam
(56%), een derde treedt wel zelfbewuster op (31%).
Het veiligheidsgevoel van de dienders wordt door de bodycam niet sterk verbeterd en men voelt
zich ook niet massaal zekerder over het eigen handelen. Dergelijke effecten zijn er wel, maar ze
zijn niet groot
Al met al blijkt uit de enquetes dat er een groot gat zit tussen vaak hooggespannen verwachtingen
en de weerbarstige praktijk. Alleen op het gebied van opsporing en vervolging achteraf is men na
afloop vaak tevreden, maar voor meer complexe doelen die afhangen van de interacties tussen
politie en burgers speelt de bodycam vaak nog niet de beoogde rol.
Dat kan aan de bodycam zelf liggen: wellicht is de techniek niet geschikt voor het beoogde doel.
Maar het kan ook aan het gebruik van de bodycam liggen. Daar zijn enkele aanwijzingen voor. Zo
blijkt dat een aantal politiemensen de bodycam niet vanzelfsprekend meenemen tijdens hun
diensten. Ook zetten ze hem, om begrijpelijke redenen, niet altijd aan op het moment dat het
spannend wordt Ten derde weten we dat veel politiemensen de burgers waar ze contact mee
hebben niet altijd expliciet op de bodycam wijzen. Als dat allemaal wel zou gebeuren zou deescalatie van agressieve burgers, een groter veiligheidsgevoel bij de politie en het verbeteren van
het eigen optreden een grotere impuls kunnen krijgen. Tegelijkertijd moet dan wel de, ook
begrijpelijke, angst geconfronteerd te worden met eigen falen worden weggenomen. Daar zijn
heldere interne procedures en instructies voor nodig. Er was tot nu toe heel veel ruimte voor de
individuele diender om te bepalen welke rol de bodycam speelt (en welke niet). Dat kan
voordelen hebben, maar het kan ook leiden tot onduidelijkheid of tot willekeur. In elk geval maakt
deze variatie het onmogelijk harde conclusies over de effecten van bodycams te trekken: we
weten immers niet hoe ze in de praktijk zijn gebruikt Eventueel vervolgonderzoek zal dus alleen
interessante nieuwe informatie opleveren als de degenen die met de bodycams werken intensief
worden getraind en begeleid.
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