
Pilot 1. Bodycams
Basisteams + DROS OOB

1. Redenen voor het starten van een pilot

Binnen de eenheid Oost Brabant is er op beperkte schaal, met verschillend materiaal en een
verschillende oorsprong voor aanschaf en gebruik, ervaring met bodycams. De operationele noodzaak
tot het gebruik van bodycams wordt steeds grater in de eenheid OOB.

Binnen de eenheid zijn de medewerkers die met bodycams werken enthousiast en positief over de
bodycam als hulpmiddel en gereedschap bij het werk. We realiseren ons dat aileen het beste uit dit
gereedschap kan worden gehaald als we de introductie goed begeleiden en we focussen op het doel
waarvoor we hem wensen te gebruiken.

Doel van inzet bodycams in de pilot OOB is het bevorderen van de veiligheid op straat van collega's
en burgers. Het onderzoek zal zich richten op consequenties de toegevoegde waarde van de beelden
van bodycams bij gebruik van de beelden "achteraf'.

We willen graag onderzoeken hoe de inzet van bodycams is bij z.g. het mechanisme achteraf: lowel
op juridisch, technisch als ethisch vlak. Juridisch betreft zowel de privacywetgeving als het Wetboek
van Strafvordering. De technische component concentreert zich op opslag en beheer. En de ethische
aspecten betreffen integriteitsaspecten en impact voor zowel collega's en burgers._Daarnaast willen
we uitzoeken hoe we het beste met bodycams om kunnen gaan. Het gedurende een bepaalde
periode uittesten van het gebruik bodycams in de volle omvang in de praktijk, met veel aandacht voor
opslag en beheer en juridische aspecten van de beelden.

2. Aanleiding pilot bodycams Basisteams + DROS OOB

lowel ondermijnende criminaliteit als hightech ontwikkelingen (Brainport) zijn zaken die specifiek in
Oost-Brabant bovengemiddeld voorkomen. Deze twee kenmerken zijn van invloed op het
dagdagelijkse politiewerk in de eenheid.

Het bevorderen van de veiligheid heeft betrekking op ondermijnend gedrag tegen politiemedewerkers
enerzijds en anderzijds bewijsmateriaal vanuit het blikveld vanuit politieperspectief versus het door
externen gefilmde en gepubliceerde materiaal.

3. De gebruikers binnen het pilotgebied

De basisteams 's-Hertogenbosch, Eindhoven-luid en Peelland binnen de eenheid Oost Brabant en
relevante onderdelen van DROS worden voorzien van bodycams.
De keuze van deze drie teams en DROS heeft te maken met de aanwezigheid van horeca, het al
beperkt beschikbaar hebben van bodycams en enthousiasme van collega's om een bodycam te
gebruiken. De overige teams kunnen als referentieteam gebruikt worden.

4. Beschrijft de opzet, toegangsgebieden en inrichting

De opzet, toegangsgebieden en inrichting van de pilot wordt verder uitgewerkt door een brede
-door de eenheidsleiding bekrachtigde- stuurgroep Bodycams. Deze stuurgroep heeft de
volgende taken:



• Bestaande initiatieven worden gebundeld en gekanaliseerd
• Opzetten van een pilot in lijn met het landelijk project, specificaties en kaders
• Het gebruik van de bodycam wordt gestoeld op basis van artikel 3 van de poIitiewet
• Het scheppen van voorwaarden die een eenduidig gebruik van bodycams mogelijk maken

namen

Gelet op de taken is de stuurgroep is de stuurgroep als voigt samengesteld:
• Portefeuillehouder Sensing: •• :••••••
• Operationeel Specialist E: ••••••••
• Technisch toezicht, Sensing LPB: dossierhouder: •••••

• Staf
0 Politie Professie

namen 0 Deskundige WPG:
0 Communicatie: Hoofd Communicatie: I

• Operatie
0 Initiatiefnemers #OOB24171, en

namen 0 District Den Bosch:
o Teamchef: Lv.m. Paraatheid
o Bedrijfsvoering: Relatiemanager lv-poe

naam De stuurgroep rapporteert aan referent eenheidsleiding •••

5. Doelen

Mechanisme 1 - Achteraf: 'gelukkig hebben we de beelden nog'
Te bereiken dat we het administratieve werk verlichten door het slim inrichten van het proces.
Wat maakt het verschil, real evidence versus testimonial evidence? Wanneer zijn beelden genoeg en
wanneer moet er een proces verbaal worden opgesteld? Hoe kumen we de administratieve druk
verkleinen Wat is hier voor nodig?

Beleidscontext: Te bereiken dat helder is hoe WPG data (in dit geval camerabeelden) efficient, veilig
en gevalideerd opgeslagen, verwerkt, geselecteerd en met de juiste grondslag voor de operatie weer
ontsloten kunnen worden met daaraan gekoppeld een realistisch stappenplan om te komen tot de
gewenste situatie.

Doelstelling is om het hele proces van voor tot achter met elkaar inzichtelijk te krijgen. Denk hierbij
aan: hoe te beslissen om een bodycam wei of niet te dragen en/of deze aan of uit te zetten. Hoe
borgen dat informatie conform WPG opgeslagen en verwerkt wordt, maar ook hoe borgen dat
camerabeelden gebruikt kunnen worden voor social media (opsporingsinformatie of promotiefilm) en
dat bij voorkeur in of ter vorming van een landelijke richtlijn.

Het eenduidig registreren, veilig stellen en operationeel gebruiken van beelden conform Politiewet en
Wpg (urgentiebesef creeren dat het anders moet!) dienen expliciet onderdeel uit te maken van de
nieuwe aanpak.

6. Samenwerking, verantwoording en projectinrichting

Per betrokken organisatieonderdeel zullen vertegenwoordigers worden aangewezen om de
activiteiten binnen dat onderdeel te eoordineren. Zij zullen tevens fungeren als contactpersoon. De
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naam

samenwerking, verantwoording en projectinrichting wordt ontworpen door de Stuurgroep Bodycams.
Door de Stuurgroep wordt opdracht gegeven tot het uitschrijven van het Project bodycams OOB.
Communicatie maakt hier een essentieel onderdeel van uit.

7. Doorlooptijd en actie
De looptijd van dit project zal bij voorkeur een jaar zijn, maar toch minimaal een half jaar. De duur is
afhankelijk van het tijdpad dat landelijk hiervoor wordt gesteld.

8. Evaluatie
De resultaten zullen geevalueerd worden door stuurgroep OOB. De wijze van evalueren zal worden
afgestemd met het landelijk project Bodycams en aangewezen deskundige(n).

Lid LPB en dossierhouder
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