Bodycam

1 BeschrlJf de redenen voor het starten
Voorkomen en uitsluiten van onduidelijkheden zowel richting collego's a1s burgers.
Verkeershufters

dan wei relschoppers uit de anonimiteit holen ter voorkoming van escalaties.

2. BeschriJft de aanleiding
Veiligheid van collego's waarborgen.
Camera's werken prevemief op escafatie van fysiek- dan wei verbaaJ geweld
opsporing

en vervolging

By
Hierop werd hij aangehouden.

••••••••••••••••

Dit werd elm aanhouding met verzet .
opsporing

en vervolging

Pas no het zien van Yideabeelden van elm particuliere camera werd duidelijk dot ••••••
opsporing

en vervolging
Het vastleggen van details bij stressvolle situaties waarbij achteraf

op details kan worden ingezoomd

( achtervolgingen, aanhaudingen en yechtpartijen).
Sams kun je details over het hoofd zien.

3. BeschriJf de gebruikers (bikers. wlJkagenten. horecateams,

hondengeleiders etc.)

Weg , water en spoor
Weg;
personenauto's
motorrijders

voorzien van Dash Cam bij verkeershufters

en bekeuringssituaties;

van politie camera op de helm.

Water:
Op elm speedboat in recreatiegebieden
Publiek huft

en op de waterscooters

vaak gedronken en reagurt

5poM:
Contra terrorisme

(Cter) iYmterreur

agressief.

(Rotterdam, [)en haag CS, ( Thafys's en internationole treinen).

Geldt voor aile medewerkers van genoemde unheden.

4. BeschriJft de opzet. toegangsgebieden en inrichting
Dienst Infra Zuid-West breed
Veiligheid op stations ivm kerntaak contra terrorisme. Bulden kunnen achteraf
incident en zijn evt te gebruiken voor gezichtsherkenning.

bekeken worden no elm

Bodycam kun je ook gebruiken bij heimelijke verkenning van bijvoorbuld

mobielbonditisme

alsmede bij heimelijke zakkenrollersacties.

5. Beschr'jft

de doelen, zowel de subject,eve als de object/eve

Het guft het werkelijke, urlijke

en objectieve buld van wet er is gebeurd.

Het bevorderd een eerlijk proces van beide kanten.

6. Beschrljft

de samenwerklng. de verantwoording. de projectlnrichtlng

De samenwerking tossen verschillende eenheden weg, water en spoor.
De verantwoording en projectinrichting

ken gezien de tijdsdruk nag niet worden ingewld.

intern beraad

7. Beschr/jft

de doorlooptijd en de actle

We denken in un half jaar un helder buld te kunnen krijgen

8. Beschrijft

de evaluatle van het gebruik In de breedste

zin van het woord

Met college's terug te kunnen kijken bij un incident en hieruit lering te kunnen trekken.
Vaak zijn betrokkenen niet van foto's te herkennen. De bulden
gezichtsherkenning

worden gefilterd.

kutVlellachteraf

dan op

