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Betreft Pilot bodycams bij Team Handhavlng Openbare Ruimte

Geachte leden van de gemeenteraad,

Onze Amstelveense handhavers krijgen tegenwoordlg steeds vaker te maken met opnames via moblele telefoons.
Hlermee bestaat de kans dat er een eenzljdig beeld wordt geschept, waarbij voorgaande momenten niet zijn vastge-
legd. Om die reden Is er een Intern onderzoek gestart met betrekking tot aanschaf en gebruik van bodycams ten be
hoeve van fiscalisten en handhavers openbare ruimte. De ervarlng leert dat deze twee groepen het meest te maken
hebben met verbale en non-verbale agressle. Een bodycam Is een camera geplaatst op de persoon welke ad-hoc
aangezet kan worden om beelden op te nemen. Zo wordt er een eerlijk speelveld gecregerd, waarbij beide partljen
de mogelljkheid hebben om beelden op te nemen met middelen van deze tijd.

Juridisch kader
Per .1 juli jl. is er een wetswijziglng Ingegaan die voorzlet In, onder andere, de Inzet van (tijdelijk) moblel cameratoe-
zlcht, drones en, dus ook, bodycams. Publicatle van de wet is te vinden in de bljlage.

Pilot bij Amsterdamse handhavers
Sinds 1 maart 2016 is er in Amsterdam een pJIst gestart waarbij zes handhavers van hetTaxiteam van de gemeente
worden ultgerust met een bodycam die beeld en geluld reglstreert. De handhaver meldt het aitljd wanneer er opna
mes worden gemaakt. Voor het inzlen van beeld en geluld is een protocol opgesteld. Een verzoek tot Inzage van de
beelden kan aangevraagd worden via een online aanvraagformulier. In Amsterdam zijn er reeds twee, Interne evalu-
atiemomenten geweest. Onder andere blijkt dat de bodycam de escalerend werkt. De eindevaluatle wordt naar ver-
wachtlng In december 2016 openbaar gemaakt.

Aanvang pilot Amstelveen
De pilot In Amstelveen zal starten in december en een jaar gaan duren. De ondernemingsraad heeft inmlddels inge-
stemd met de pilot en een melding van de pilot is gedaan bij de Autoritelt Persoonsgegevens. De daadwerkelljke
start Is afhankelijk van de terugkoppeling van de Autoritelt Persoonsgegevens. De pilot wordt In november 2017 ge-
evalueerd en vervolgens zal besloten worden of en hoe we daarna verder gaan.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder Handhavlng

Raadhuis Laan Nieuwer Amstet 1
1182 JR Amstelveen
T (020) 540 49 11
www.amstelveen.nl
IBAN NL22 BNGH 0285 0003 14

Route per bus - Lijn 149, halte Raadhuis
Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.
Lijn 172, halte Llndenlaan + 8 min.
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Besluit van 24 jutii 2016 tot vaststelling van het
tijdstip van inwerlcingfreding van de Wet van
23 maart 2016 tot wijziging van de
Gemeentewet in verband met de verruiming van
de bevoegdheid van de burgemeester tot de
inzet van cameratoezicht (Stb. 2016, 130)

Wij Wlllem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van
21 juni 2016, nr. 772482;

Gelet op artikel II van de Wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de
Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de
burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (Stb. 2016,130);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Gemeentewet in verband
met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet
van cameratoezicht (Stb. 2016,130) treedt in werking met ingang van
1 juli 2016.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

Willem-Alexander

Uitgegeven de dertlgste juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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130
Wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de
Gemeentewet in verband met de verruiming van
de bevoegdheid van de burgemeester tot de
inzet van cameratoezicht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluutl doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijzi-

gingen aan te brengen in de Gemeentewet ter verruiming van de
bevoegdheid van de burgemeester om in het kader van de handhaving
van de openbare orde toezicht te houden in de publieke ruimte;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Gemeentewet wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 151c wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «te besluiten tot plaatsing van
vaste camera's voor een bepaalde duur» vervangen door: te besluiten om
voor een bepaalde duur camera's in te zetten.

2. De tweede volzin van het eerste lid vervalt.

3. Onder vernummering van het tweede en derde tot derde en vierde lid
wordt na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:

2. De burgemeester besluit met inachtneming van het in de verordening
van de raad bepaalde:

a. binnen welk gebied, bestaande uit openbare plaatsen of andere voor
een ieder toegankelijke plaatsen als bedoeld in het eerste lid, camera's
worden ingezet;

b. voor welke duur de gebiedsaanwijzing plaatsvindt.

4. Na het vierde lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:
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5. De burgemeester trekt het besluit, bedoeld in het eerste lid, in zodra
de inzet van camera's niet langer noodzakelijk is in het belang van de
handhavlng van de openbare orde.

5. Het vierde tot en met achtste lid (oud) worden vernummerd tot zesde
tot en met tiende lid.

6. In het zesde lid (nieuw) wordt de zinsnede «een ieder die de desbe-
treffende openbare plaats betreedt» vervangen door: een ieder die het
gebied, bedoeld in het tweede lid, onder a, betreedt.

7. Het achtste lid (nieuw) komt te luiden:
8. Ten behoeve van de handhaving van de openbare orde worden in het

kader van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, gegevens verwerkt.

8. In het negende lid (nieuw) wordt de zinsnede «bedoeld in het zesde
Hd» telkens vervangen door: «bedoeld in het achtste lid».

9. In het tiende lid, onder a, vervalt het woord: «vaste».

ARTIKEL II

Kamerstuk 33 582

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

2. Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de
inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over
de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst
en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar, 23 maart 2016
Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zesde april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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Artlkol 151c
1 De raad kan bij verordenlng de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat In het belang van de handhavlng van de

openbare orde noodzakelijk Is, te besluiten om voor een bepaalde duur camera's In te zetten ten behoeve van het toezicht op een
openbare plaats als bedoeld In artikel 1 van de Wet openbare manlfestatles en andere bij vcrordening aan te wijzen plaatsen die
voor een ieder toegankelijk zijn.

2 De burgemeester besluit met fnachtnemlng van het in de verordenlng van de raad bepaalde:
a. binnen we Ik gebled, bestaande uit openbare plaatsen of andere voor een Ieder toegankelijke plaatsen als bedoeld in het

eerste lid, camera's worden Ingezet;
i>. voor welke duur de gebiedsaanwljzing plaatsvindt.

3 De burgemeester stelt, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld In artikel 13. eerste lid, van de Polltlcwet
29J2, de perlode vast waarin In het belang van de handhavlng van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera's
plaatsvindt en de met de camera's gemaakte beelden In elk geval rechtstreeks worden bekeken.

A De burgemeester bedient zich bij de uitvoerlng van het in het eerste lid bedoelde besluit van de onder zijn gezag staande polltle.
5 De burgemeester trekt het besluit, bedoeld In het eerste lid, In zodra de Inzet van camera's niet langer noodzakelijk Is In het

belang van de handhavlng van de openbare orde.
6 De aanwezlgheld van camera's als bedoeld In het eerste lid is op duldelljke wijze kenbaar voor een Ieder die het gebled, bedoeld In

het tweede lid, onder a, betreedt.
7 Met de camera's worden uitslultend beelden gemaakt van een openbare plaats als bedoeld In artikel 1 van de Wet openbare

ttiantfeslaties en andere bij verordenlng aan te wijzen plaatsen die voor een Ieder toegankelijk zijn.
8 Ten behoeve van de handhavlng van de openbare orde worden In het kader van het toezicht, bedoeld In het eerste lid, gegevens

verwerkt.
0 De verwerking van de gegevens, bedoeld In het achtste lid, Is een verwerking als bedoeld In de Wet politlcoeoevens, met dien

verstande dat, In afwljklng wan het bepaalde In artikel 8 van die wel. de vastgelegde beelden na ten lioogste vler weken worden
vernletigd en de gegevens, bedoeld In het achtste lid, indien er concrete aanleldlng bestaat te vermoeden dat die gegevens
noodzakelijk zijn voor de opsporlng van een strafbaar felt, ten behoeve wan de opsporing van dat strafbare felt kunnen worden
verwerkt.

10 BIJ of krachtens algemene maatregcl van bestuur kunnen met het oog op de goede uitvoerlng van het toezicht, bedoeld In het
eerste lid, regels worden gesteld omtrent:
o. de camera's en andere technlsche hulpmlddelen benodlgd voor het toezicht, bedoeld In het eerste lid, en de wljze waarop

deze hulpmlddelen worden aangebracht;
b. de personen belast met of anderszlns direct betrokken bij de uitvoerlng van het toezicht; en
c. de rulmten waarin de waarneming of verwerking van door het toezicht vastgelegde beelden plaatsvindt.
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