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1. Inleiding

Hondengeleider is de mooiste en meest onderschatte functie binnen de
Nederlandse politie. Wij treden vaak in eerste instantie solo in het hogere
geweldsspiraal op, terwijl we dan vaak ook nog collega's van de
basisteams moeten aansturen en na moeten denken over de inzet van
onze hondo

Vooral het solo optreden brengt risico's en gevaren met zich mee en
recentelijk zijn er een aantal incidenten geweest waaruit bleek dat het
solo optreden qua veiligheid en bewijslast problemen kan opleveren.

Deze incidenten hebben mij doen besluiten om te bekijken wat de
mogelijkheden zijn om onze veiligheid en het succes op vervolging van
verdachten te vergroten.

AI snel werd mijn aandacht getrokken op het gebruik van bodycams. Het
gebruik van bodycams binnen de politie is niet nieuw, maar helaas
ontbreekt bij de oudere modellen het gebruiksgemak. De apparatuur is
de log, veel kabels en de bediening gebruiksonvriendelijk

Gelukkig is de techniek de laatste jaren flink verbeterd en ik ben van
menig dat de bodycams die nu beschikbaar zijn voor iedere diender met
een druk op de knop te bedienen zijn.
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2. Eisen bodycams

Uiterlijk De bodycam moet het dagelijks werk van
de politieagent niet belemmeren.

Draadloos De camera moet uit 1 geheel zijn en niet
verbonden zijn door middel van een snoer
met andere componenten.

Lange batterijduur De bodycam moet minimaal een (1) dienst
meegaan of de mogelijkheid hebben om de
batterij te verwisselen.

Beeldkwaliteit De bodycam moet goed beeld geven bij
weinig tot geen licht. Het liefst in HD
kwaliteit.

Gebru iksgemak De bodycam moet met 1 druk op de knop
aan of uit te zetten zijn.

Bevestiging De bodycam moet eenvoudig en degelijk
bevestigd kunnen worden op het politie-
uniform en in het dienstvoertuig.

Opslag De opslag moet beveiligd kunnen worden.

Opladen De bodycam moet in het dienstvoertuig
kunnen worden opgeladen.



3. Modellen bodycams

Reveal Media Bodycam RS3-SX

laser AXON body 2

Vievu Le3
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4. Aanbeveling

Bovenstaande bodycam modellen zijn een fractie van het huidige
aanbod. Politie Nederland gebruikt bodycams van verschillende
fabrikanten. Politie Oost-Nederland heeft een projectleider aangewezen
om de verschillende proeftuinen binnen OOST in goede banen te leiden.
Deze projectleider heeft bepaald dat deelnemers kunnen kiezen uit twee
fabrikanten, namelijk Taser en Zepcam. Deze keuze is gemaakt om
"wildgroei" van verschillende bodycams te voorkomen. Maar om tot een
objectief advies te komen heb ik al de bodycams, gebruikt binnen Politie
Nederland, onderzocht. Door contact te zoeken met deze politieteams en
met behulp van het internet ben ik tot een advies gekomen. Ik ben van
mening dat het volgende model voldoet aan onze eisen:

laser Axon Body 2
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De Taser Axon Body 2 is naar volle tevredenheid al enige tijd in gebruik
bij Politie Team Harderwijk en gaat gebruikt worden in Team Zwolle.
De bodycam is handzaam, eenvoudig op een veiligheidsvest te
bevestigen en is zeer gebruiksvriendelijk.

Bevestiging vest en veiligheidssnoer

Daarnaast is er een behoorlijk prijsvoordeel ten opzichte van de Zepcam.
De Zepcam kost +/- 1700, - euro per stuk, terwijl de Taser rond de 600, -
euro kost. De Zepcam heeft als voordeel dat het live beelden kan
zenden naar het Operation Centre.
De Taser Axon Body 2 heeft deze optie niet, maar uit een proef van
enkele maanden van Team Nijmegen met de Zepcam is gebleken dat er
geen enkele keer gebruik werd gemaakt van de optie. Daarnaast wordt
het gebruiksgemak een stuk minder door aile kabels die noodzakelijk
zijn. Mijn inziens werkt deze optie niet op tegen het kosten.



5. Voordelen Taser Axon Body 2

Uiterlijk De camera en opslagsysteem is van klein formaat.

Draadloos De Axon Body 2 heeft geen snoer.

Lange De batterij houdt het langer dan een (1) dienst vol, ook
batterijduur bij intensief gebruik.

Beeldkwaliteit De beeldkwaliteit is van HD-kwaliteit. In de nacht en bij
weinig licht scoort de camera een ruime voldoende.

Gebruiksgemak Het opslagsysteem beschikt over twee knoppen. Een
schuifknop voor het aan- en uitzetten en een grote
drukknop voor het opnemen. Veranderingen van
instellingen moeten middels een computer worden
aangepast. Dit voorkomt dat collega's zelfstandig
instelling veranderen.

Opladen Camera kan middels een dock of usb opgeladen
worden. Onze voertuigen beschikken over een usb
aansluiting.

Bevestiging De camera is door verschillende clips op verschillende
manieren te bevestigen. De camera is gemakkelijk te
bevestigen aan je veiligheidsvest. Daarnaast is de
bodycam middels een Ius aan het veiligheidsvest
bevestigd waardoor hij niet van het vest getrokken kan
worden.

Opslag Er is voldoende opslag om een (1) dienst te filmen. De
opslag kan beveiligd worden.

Overige De stand-by modus heeft als voordeel dat de camera
continu filmt en aileen de laatste 30 seconden bewaard.
Wanneer de drager de opneem-knop indrukt voegt de
camera de 30 seconden ervoor ook toe aan de
beeldopname. De 30 seconden in stand-by modus zijn
wei zonder audio.
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6. Proeftuin hondengeleiders NOG

Ik dien een verzoek in om een bodycam project binnen het district NOG
van de hondenbrigade Oost-Nederland te mogen opstarten.
In eerste aanleg zou ik zes (6) bodycams van het type Axon Body 2 van
het merk Taser willen aanschaffen. Ik ben van plan om de zes (6)
bodycams in het district als voigt te verdelen:
• NOG West drie (3) bodycams
• NOG Oost twee (3) bodycams

Ik zal als beheerder van de bodycams in West optreden en
naam zal deze ral voor Oost op zich nemen.

De bodycams zullen bevestigd worden in de dienstvoertuigen, zodat ze
te allen tijde opgeladen kunnen worden middels de usb aansluiting die in
de voertuigen aanwezig is. De cams zullen voorzien worden van een
sticker met het kenteken van het dienstvoertuig waartoe het behoort.
Dit voorkomt het rondzwerven van de bodycams op een politiebureau.

Daarnaast is het van belang dat de gebruikers van de bodycams zich
conformeren aan de handreiking "inzet en gebruik" bodycams.
De handreiking is in hoofdstuk 8 bij dit document gevoegd.

Verder zal er een protocol opgesteld moeten worden ten aanzien van het
gebruik van de bodycam en ik ben van mening dat zo'n protocol
gezamenlijk opgesteld moet worden om het draagvlak te vergroten.
Voor het inschakelen van de bodycam blijft de gebruiker namelijk zelf
verantwoordelijk, aangezien de bodycam niet extern te bedienen is.

De bodycams zullen als hoofddoel hebben:
• Veiligheidsgevoel collega's vergroten / de-escalerende functie
• Bewijslast vergaren
• Onderwijsleermiddel

Het veiligheidsgevoel en het voordeel ten aanzien van de bewijslast
zullen de belangrijkste hoofddoelen zijn, maar daarnaast kan de
bodycam ook een geweldig onderwijsleermiddel zijn. Beelden van de
cam kunnen als ondersteuning gebruikt worden bij de evaluatie van een
inzet met de operationeel expert of tijdens een training met de
instructeur.
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7. Offerte Taser

Subject Offerte Axon body camera's
Reference: 170202-POL- TI
Date : 02 februari 2017

Geachte heer •••••

TBM
TECHNISCH BUREAU H.A. MULLER B.V.

Tlelsestraat 141, 6674 AA HERVELD, The Netherlands

wij u hierbij de aangepaste offerteNaar aanleiding van uw telefonisch gesprek met de heer
toekomen voor de Axon Body 2 camera's.

AXON Body 2 Camera,
-Zwart
-Basis benodigdheden zoals mounts en
kabels zijn hierbij inbegrepen

r••+3''''_'31)F. t<3,__ 135
e- .••••••••'"~..,.".bnnl

: In Euro, excIusief 21% B.rW.
: Franco Huis Nederland
: ARIV2016
: 10-12 weken, mits onvoorziene omstandigheden
: USA
: AXON
: Fabrieksgarantie
: 30 dagen

'Mj vertrouwen erop u een passende aanbieding te hebben voorgelegd. Voor vragen en- of opmerkingen kunt u
altijd contact met ondergetekenden opnemen.

Graag zien wij met belangstetling uw gewaardeerde opdracht tegemoet.

Met vnendelijke groet,
TBM Technisch Bureau H.A Muller B.V

tCVKNft Am~ 08118842
VATJ8TW "10 NL...8OI57I232I
IJcoNo 2OCII0821.a6

IfQa.kAmhMl
IIAH NL9111GB 0875 9,.7 52
SICING-.v.

Prijzen
Leveringscondities
Betalingscondlties
Leverlijd
Land van herkomst
Fabrikant
Garantie
Geldigheidsduur offerte

Vice President

TBM Techn*"' ••••.• H A. Wier B Vr._,...,.4,
15674 ItA HER\tELO
THE NETHEIIlNIDS

Op 31cnze aanbteongen loffertesj, ~enngtI(I en O'Y'efMOkornsta'1lt11 de algemene 'l'()Q(W1IIW'den van TaM TachnlSCh Bureau H.A. Muller 6.V. 'J8n toepe.saKlg.
Oeze 'iOClrWaartien zijn op de achta'zl,de afgecW\Jkt

11



12

8. Handreiking "inzet en gebruik" bodycams
(versie december 2016)

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. Oit 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. V~~r deze doelstelling, wordt onder bodycam
verstaan:
Een bodycam is een draagbare camera, die op of aan het lichaam wordt bevestigd en die
videobeelden en audio kan registreren, opslaan en optioneel real-time 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 aileen 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.

4. Artikel3 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. Bodycams kunnen ook als belangrijk effect hebben 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. Voor deze
niet-stelselmatige observatie biedt artikel 3 Politiewet 2012 zoals gezegd voldoende grondslag.

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 camerabeelden.
Let op: 'verwerken' is elke handeling met een politiegegeven tim het vernietigen ervan, 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 camerabeelden meteen
worden vernietigd wanneer het bewaren ervan aan het einde van de dienst als niet zinvol wordt
beoordeeld. Aileen indien de camerabeelden noodzakelijk zijn voor (andere onderdelen van) de
politietaak, kunnen zij dus langer dan die vier weken en overeenkomstig de ~ 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 1M) 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, Aile 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.



namen

9. Bronvermelding

• Internet
*www.revealmedia.com
*www.taser.com
*www.vievu.com
*www.gopro-store.nl
*www.zepcam.com
*https:llnl.wikipedia.orglwikilBodycam
*https:l/universonline.nl/2017 /01 /09/tjerk-timan-kritisch-op-
bodycam-agenten
*http://www.rtlnieuws.nVnederland/korpschef-tasers-en-bodycams-
voor-politie

• Politie
*Projectleider bodycams Oost-Nederland
*Team Harderwijk ( I )
*http://intranet.politie.local/nieuws/0000/20 17Ijanuari/05/proeven-
met-bodycams-van-start. html
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