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P O L I T I E
Strikte regels voor gebruik bodycams
Laatsi gewtptgd: 22-11-2016! 13:57

Bron:MMjMjgM| (Red. ER)

Het gebruik van bodycams Is aan strikte regels gebondert De eenheidsleiding
Oost-Brabant ziet het belang van het middel en benadnjkt dat de bodycams een

bijdrage moeten teveren aan veiligheid. In Oost-Brabant worden bodycams op
verschillende wijze gebruikt worden beelden bewaard op verschillenden
plekken en sommige beelden worden online op social media gedeeid met alle
risfco's van dien (o.a. WPG en reputatjeschade). In overleg met het

eenheidsmanagementteam (EHT) en de portefeuillehouder Sensing is besllst
dat dit anders moet

Op dit moment worden Bodycams ingezet ten behoeve van de politietaak (ter
bescherrrang van eigen handelen of voor opsponngsdoeleinden) of promotie-
doeleinden(social medra). In het afgetopen jaar is steeds meer dukleli|k geworden
over voorwaarden met betrekking tot het gebruik van camera's en de daarbij toe te
passen wetgeving (met name: Wbp en Wpg).

Ontwikkeling in maatschappij
We zien daarnaast dat het opnemen, monteren en publiceren van vtdeobeeiden op
publieke media ais You Tube, Facebook en soaal media toeneemt, zowel in de
maatschapptj als binnen de politie Steeds meer collega's maken filmpjes van hun
werkzaamheden, diensten en acties als politieambtenaar. Na editing en montage en
het, al dan niet, onherkenbaar maken van burgers, slachtotfers, betrokkenen of daders
worden de beelden gepubliceerd op social media kanalen. De andere Kant is dat
collega's ook steeds vaker gefilmd worden op straat.

Wettelijk juridisch kader
Ais politie hebben wij ons te houden aan het wettelijk juridisch kader dat er ts. Dtt
kader houdt in:

De beelden opgenomen met een bodycam zijn feiteiijk bedoeld voor
operationeel gebnjik. De inzet van een bodycam gebeurt alleen op basis van
artikel 3 tn de Politiewet, of in bepaaide gevailen onder artikel 151c.
De politie gaat de straat niet op om te fifmen voor communicaDeve doelen.
Bovenstaande betekent dat de bodycam eenvoudigweg een opnameapparaat is
waarmee opnamen worden gemaakt van werkzaamheden die gezien worden
als politietaak en kunnen dienen als bewtjslast in stralzaken
Er is (ook juridisch) geen onderscheid tussen de verschillende soorten
camera's. Een Go Pro, Action Cam, Dashcam, etc, vallen aHen onder de
noemer camera. Daarom is ook de camera van de telefoon aan deze wetgeving
onder hevtg.

Hoe nu verder?
Er komt een stuurgroep Bodycams n werkjng onder leiding van de portefeuiltehouder

Sensing, '^SSBSKttKKBtBBk ■ ^ze stuurgroep neeft als opdracht te komen tot
een integrale aanpak van bodycams. Voor nu betekent dtt net gebruik van bodycams
voortaan alleen is toegestaan na toetsing door de stuurgroep.

Het bovenstaande wettelijk juridisch kader is hierbij leidend en de vokjende
randvoorwaarden zijn van toepassing

Er worden alleen bodycams gebruikt die voldoen aan functionele specrficaties
die door Het (tandetijk) project zijn opgesteld;
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