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Onderwerp Bodycams

1 Aanleiding
Zowel landelijk als in de eenheid komen een aantal sporen met betrekking tot aanschaf en gebruik
van bodycams1 bij elkaar.
1.1 Operationele Noodzaak
De operationele noodzaak tot het gebruik van bodycams wordt steeds groter in de eenheid OOB.
Dit uit zich op verschillende manieren, inzet van privebodycams, initiatieven zoals #OOB24/7 (zie
1.2), inzet van bodycams bij SGBO en Media-aandacht gebruik bodycams door politie sHertogenbosch. Tevens is het punt geadresseerd tijdens nationale briefing.
1.2 #OOB24/7
In het voorjaar 2016 is op basis van de nieuwe sturingslijn goedkeuring gegeven aan de pilot
OOB24/7, waarin bodycams ingezet worden ten behoeve van promotionele doeleinden zoals social
media. In dit projectplan is naar voorbeeld van eenheid Rotterdam werkt (PR024/7) een werking
beschreven van gebruik bodycams tot publicatie. Naar aanleiding van de goedkeuring door OR
heeft aanschaf van bodycams (GoPro) plaatsgevonden.
1.3 Wetgeving
Begin 2016 zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens Beleidsregels cameratoezicht gepubliceerd.
Bij het inzetten van camera's door overheden, kan de doelbinding van de camera alleen
gerelateerd zijn aan de wetteliike taak van deze overheid. Voor Politie betekent dit dat de
camerabeelden alleen gemaakt kunnen worden met als doel de wettelijke taak, zoals vastgelegd in
de politiewet art. 3. Daardoor is op de camerabeelden de Wet politiegegevens (Wpg) van
toepassing.
1.4 Landelijke ontwikkelingen
Landelijke focus op bodycams vond plaats vanuit 2 landelijke programma's, nl. het programma
Sensing en het programma IMDM, met beiden andere uitgangspunten. Het programma Sensing
heeft een aantal documenten opgeleverd, waarin juridische en praktische zaken uitgezocht en
beschreven zijn. Daarna is het programma gedeprioriteerd. Het landelijk programma IMDM heeft
de insteek publicatie van beelden onder andere op social media en zorgen met betrekking tot
reputatieschade.
In de zomer van 2016 hebben deze programma's elkaar gevonden en sluiten de lijnen weer op
elkaar aan:
• De inzet van bodycams kan alleen op basis van de wettelijke taak van Politie (zie 1.3);
• Er gaan een drietal landelijke pilotprojecten lopen om praktijkervaring op te doen met
publicatie van deze beelden. Hoofd Communicatie heeft de toezegging gekregen dat OostBrabant een van de piloteenheden kan zijn.

1 De bodycam is een draagbare camera, die op of aan het lichaam wordt bevestigd en die
videobeelden en audio kan registreren, opslaan en optioneel real time verzenden.
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2 Voorgestelde aanpak
Het voorstel is deze sporen binnen Oost-Brabant integraal en in samenhang op te pakken door het
bundelen van bestaande initiatieven tot een integrale stuurgroep. Deze stuurgroep krijgt de
volgende taken:
• Eenduidige implementatie van bodycams (vooralsnog onder landelijke pilot);
• In lijn met de landelijke kaders (o.a. specificaties en inzet tbv politietaak);
• Met behulp van en in lijn met landelijke pilot bodycams2.
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De stuurgroep representeert een brede groep:
Portefeuillehouder
• Operationeel Specialist
• Landelijk project Sensing (Contactpersonen Oost-Brabant:
• Staf
o Politieprofessie
o WPG

C o m m u n i• c Operatie
atie (Hoofd

Communicatie:

o Initiatiefnemers #OOB24/73
o District Den Bosch
o Te a m c h e f ( i v m P a r a a t h e i d ) )
• Bedrijfsvoering: Relatiemanager IV-PDC
De stuurgroep rapporteert aan referent eenheidsleiding:

3 Randvoorwaarden
1. Gebruik van bodycams slechts toestaan na toetsing door stuurgroep;
2. Alleen gebruik van bodycams die voldoen aan functionele specificaties die door het
(landelijk) project zijn opgesteld;
3. Verbod op gebruik privebodycams;
4. Online publiceren pas conform en tijdens de nog op te starten landelijke pilot in OostBrabant.

4 Besluit ELO(d.d. 07-11-2016)
Het ELO benadrukt het belang van het middel en is van mening dat de bodycams een bijdrage
moeten leveren aan veiligheid en deze veiligheid niet moeten schaden.
1) Akkoord op de randvoorwaarden:
a. Gebruik van bodycams slechts toestaan na toetsing door stuurgroep;
b. Alleen gebruik van bodycams die voldoen aan functionele specificaties die door het
(landelijk) project zijn opgesteld;
c. Verbod op gebruik privebodycams;
d. Online publiceren pas conform en tijdens de nog op te starten landelijke pilot in
Oost-Brabant.
2) Huidige bodycams en initiatieven (o.a. #OOB24/7) niet gebruiken totdat zij onder
voorwaarden van stuurgroep gebracht zijn;
3) Opdracht tot integrale aanpak van bodycams aan de stuurgroep;
4) Geen aanschaf van bodycams zolang de pilot loopt;
5) Mededeling gebruik bodycams in regionale driehoek;
6) Beleid geldt voor alle camera's (ook telefoon).

2 Toegewezen aan de eenheden Oost-Brabant, Oost-Nederiand en Rotterdam.
3 #OOB24/7 - projectplan voor inzet bodycams ten behoeve van social media.
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