stukken 6 dec
2016-januari
WOB 2e verzoek 2017?

experimenten opgestrart tussen dec'15 en jan '17?

In 2016 en 2017 zijn er geen experimenten opgestart
binnen de eenheid Limburg.
Wel zijn er tussen 2012 en 2015 in verschillende
basisteams bodycams in gebruik genomen:
• Horst, Peel en Maas (2 camera's door gemeente
beschikbaar gesteld, 1 aangeschaft door de dienst)
• Roermond (3 GoPro's door de dienst aangeschaft)
• Maastricht (12 door de dienst, 6 prive, merken LIC
en Black Vue)
• Heerlen (worden momenteel niet meer gebruikt)
• Westelijke Mijnstreek (4 ZepCam's door de
gemeente beschikbaar gesteld)
Limburg

geen
Een vervolg op experiment confrontatie draait nog
gedeeltelijk (informeel). De eindrapportage is in jouw
bezit.
Veilig uitgaan draait ook nog, maar net als
bovenstaande informeel
Tot slot draait er een proeftuin met goedkeuring van
de EL in Amersfoort met TASER Bodycams. Men is
zeer tevreden over de TASER.
Er wordt gehandeld aan de hand van het in het LPB
behandelde Landelijk Inzetkader Bodycams, het
indertijd behandelde programma van eisen Bodycams
waar de TASERS ruimschoots aan voldoen en aan de
door ons opgestelde handreiking Bodycams.
De ervaringen die ik door gebruikers uit het veld hoor
zijn onder andere:
• Ik voel mij er veiliger door
• Het werkt preventief
• Het heeft ook effect op mijn eigen professionele
optreden
• Het geeft achteraf een juist beeld van de
gebeurtenis
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"* h^iWBHBMfc beloofd voor het eerstkomende
eindrapport de
overleg LPB een eenvoudig conceptvoorstel
confronatie is
'aanvraag proeftuin' voor te leggen. Daar ben ik thans
opgesteld door en mee bezig.
van Trimbos
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ja nog niet
ontvangen

zie excel overzicht inventarisatie

Amsterdam bouwt nu alle (prive) projecten en goprozaken af met bodycams die nu op de basisteams
worden gevoerd. Die gaan vanaf 1 maart over in de
centrale pilot. De stukken daarvan zijn nog niet
openbaar gemaakt. Ze zijn overigens conform de LPB
lijn maar ingekort. We houden het voorlopig op de
eigen bevoegdheid en alleen voor veiligheid coll.
Toestemming OM en BM zijn niet direct nodig daarom
is er veel mondeling afgestemd. Men stemt wel in en
op dit moment worden de officiate documenten via de
bestuursdienst uitgezet. We zullen ergens in maart
echt actief zijn. We krijgen 85 I witness en 25
Zepcams voor 21 teams met noodhulp en
solodiensten. (4 out of time en 1 realtime per team).
Bodycams ihkv de 00 door ME en die in gebruik bij
bijz. ops. zijn buiten mijn zicht maar vallen direct
onder verantwoordelijkheid BM en OM.

AMS

ja

AMS

ja inkoop

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.

Oost Brabant

ja

Den Haag
Noord Ned
Oost Ned
LE

neen
neen
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geen

neen

opmerking

medewerking tv programma was
door
ism
woordvoering. Tevens interveiw
gedaan.
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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).
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geen reactie
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