
Handreiking inzet en gebruik bodycams
Het doel van dit document is het bieden van een houvast voor de politie-eenheden, de IV organisatie en het
landelijk project bodycams, bij het werken met bodycams in lokale proeftuinen. Dit om het mogelijk te maken om
op basis van de verschillende ervaringen met de inzet van bodycams, tot een voldragen nationaal inzet- en
beheerkader te komen. Voor deze doelstelling, wordt onder bodycam verstaan:
Een bodycam is een draagbare camera, die op of aan het lichaam kan worden bevestigd of op andere wijze wordt
meegevoerd, en die videobeelden en audio kan registreren, opslaan en optioneel real-time kan verzenden.

Bij de uitwerking van de lokale proeftuinplannen wordt gewerkt met de volgende uitgangspunten:

1. Het gebruik van bodycams wordt in de eerste plaats toevertrouwd aan de professionaliteit van
politiemensen, met in achtneming van de onderstaande spelregels.

2. Het is uitsluitend toegestaan om bodycams in te zetten die door of met instemming van de politie
beschikbaar zijn gesteld.

3. De inzet van bodycams wordt vooralsnog beperkt tot het politie-operationeel gebruik binnen het publieke
domein, dat wil zeggen de openbare weg en publieke gebouwen.

4. Artikel 3 Politiewet 2012 (uitvoering van de politietaak) is de wettelijke grondslag voor de inzet van
bodycams. Bodycams kunnen dus worden ingezet ter ondersteuning van de deeltaken:

a. Handhaving van de openbare orde
b. Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
c. Verlenen van hulp aan hen die deze behoeven
d. Taken ten dienste van justitie
e. Waken over de veiligheid van personen.

5. Het inzetdoel van een bodycams kan ook zijn te bereiken dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van
zowel politiemedewerkers als burgers wordt versterkt.

6. Het filmen van een situatie m.b.v. een bodycam omvat bijna altijd het observeren van personen. Besef
dat dit altijd enige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de gefilmde personen betekent.
Observaties die beperkt en kortstondig zijn, en geen min of meer volledig beeld opleveren van bepaalde
aspecten van iemands leven, maken een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De inzet van
een bodycam beperkt zich tot die grens en wordt tevoren duidelijk kenbaar gemaakt.

7. Camerabeelden (inclusief audio) zijn politiegegevens - en zelfs gevoelige politiegegevens - in de zin
van de Wpg. De Wpg is dus van toepassing op de verwerking van alle opnames.
Let op: 'verwerken' is elke handeling met een politiegegeven t/m het vernietigen en/an, dus ook het
bekijken van camerabeelden!

8. De verwerkingsduur van de opnames bedraagt maximaal vier weken, tenzij de noodzaak om de
gegevens te verwerken voordien komt te ontbreken. Dat wil zeggen dat de opnames meteen worden
vernietigd wanneer het bewaren ervan aan het einde van de dienst als niet zinvol wordt beoordeeld.
Alleen indien de camerabeelden noodzakelijk zijn voor (andere onderdelen van) de politietaak, kunnen
zij dus langer dan die vier weken en overeenkomstig de Wpg worden verwerkt.

9. De camerabeelden en het gebruik van de bodycam kunnen door de werkgever ook toegepast worden
als personeelsvolgsysteem. Datzelfde geldt voor toepassing in het kader van klachtafhandeling,
disciplinaire - en strafrechtelijke onderzoeken ten aanzien van politieambtenaren.

10. De eenheid overlegt met Relatie- & Servicelevelmanagement (Dienst IM) over de aanschaf en beheer
van bodycams, en overlegt met de OR en het bevoegd gezag over de inzet en het gebruik van
bodycams.

11. De eenheidsleiding is verantwoordelijk voor het regelen van het beheer zoals de opslag, beveiliging,
autorisaties, authenticiteit, logging, en toegang tot de bodycams en de camerabeelden. Dat geldt ook
voor een eventuele additionele gebruiksinstructie, Alle afspraken hierover dienen te worden vastgelegd.

Het landelijke project bodycams helpt met het vertalen van deze uitgangspunten in de lokale proeftuinplannen,
coordineert de gezamenlijke kennisopbouw op dit onderwerp met de dossierhouders, draagt bij aan de evaluatie
en stimuleert onderzoek binnen en buiten de politie naar de resultaten en andere effecten op basis van de
ervaringen in de proeftuinen.
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