
namen

p LITlE
•
•

Limburg
RBT Venray IGennep

PLAN VAN AANPAK BODYCAMS

Contactpersoon

Versie 1.0
Ter goedkeuring aangeboden

Datum



1. Inleiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave

Achtergrond FoutI Bladwijzer niet gedefinieerd.

2. Doelstelling van het OFL 7
2.1 Toepassingsgebied 7
2.2 Doelstelling van het OFL zelf 8
2.3 Evaluatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.4 Uniforme doelstelling LPB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3. Organisatie 10
3.1 Eenheid, locatie, onderdeel 10
3.2 Testteam OFL 10
3.3 Verantwoording & besluitvorming 10
3.4 Randvoorwaarden 11
3.5 Scope 11

4. Planning, eindresultaat en kosten 12
4.1 Doorloop tijd 12
4.2 Financieel 12
4.3 Capaciteit/FTE ( opnemen in evaluatie) 12

5. Risico's 13



Achtergrond

Camerabeelden, vastgelegd door de bodycam, zijn niet meer weg te denken in de huidige
maatschappij. Bodycams geven de burgers en medewerkers een gevoel van veiligheid.
De bodycams leggen situaties vast, waarop conclusies kunnen worden getrokken over
wat er vanuit het standpunt van de camera geregistreerd is en wat daadwerkelijk
gebeurd is. Bodycams hebben soms grote invloed op gedrag en verantwoording en
registreren onlosmakelijk de feiten - en de opmaat tot een incident.
Bodycams zijn sinds een aantal jaren bij de politie in gebruik en worden door vele
gebruikers ervaren als positieve bijdrage in politieprocessen. Vele menen, dat wij als
politieorganisatie in de ontwikkeling mee moeten gaan met die van de maatschappij.
Beeld vastleggen, delen, er informatie uithalen wordt door menig burger als "gewoon"
ervaren. Dat beeld meer dan woorden zegt behoefte geen betoog. Beeld, ondersteund
door audio, maakt het plaatje compleet.

Binnen de politie worden momenteel enkele honderden bodycams al dan niet prive of
door derden aangeschaft en in de operatie gebruikt. Het gebruik heeft in de meeste
eenheden een nu nog overwegend experimenteel karakter. Borging, juridische
inkadering, opslag en beheer, protocollering van het gebruik, eenduidige pakket van
eisen, voortdurende, ge'institutionaliseerde ontwikkelomgeving en dergelijke zijn (nog)
vigerend. Evenmin is thans een eenduidig beeld waar bodycams effectief zijn en waar
niet.

Het landelijke project bodycam (LPB) heeft tot doelstelling elk genoemd
toepassingsgebied, uit te werken op het effect dat de bodycam op dat proces heeft. Dit
om de ontwikkeling van het gebruik van bodycams bij de politie efficient, adequaat en
zorgvuldig in te richten en voor opkomende vragen met oplossingen te komen. Ook dient
de privacy bij zowel gebruiker, politieman/-vrouw, als burger conform wettelijke
regelingen ingericht en voldoende geborgd te zijn. Opkomende vragen, als het centraal
trekken van apparatuur en licenties en de noodzakelijke onderhoud/verlenging ervan,
maar ook beschikbaar budget kunnen aanspreken om dit alles te bekostigen, zullen
binnen het project beantwoord worden.

De scope van een proeftuin is het toetsen en testen van inzet en gebruik van de
bodycams in praktijksituaties. Het opstarten van de diverse proeftuinen is tweeledig.
Enerzijds zijn de proeftuinen nodig om tot de doelstelling van het LPB te komen, deze te
vertalen naar business case(s) en deze vervolgens ter besluitvorming aan de KL NP voor
te leggen.

Anderzijds heeft het opstarten van een proeftuin tot doel de actuele noodzaak die
geconstateerd is binnen de Eenheden en of onderdelen tegemoet te komen, maar ook om
verdere wildgroei binnen de operatie te voorkomen.
In deze tijdelijkheid wordt er gewerkt, geexperimenteerd binnen concept juridische
kader, t.a.v. eisen die gesteld worden aan bodycams, de opslag van data,
inzetprotocollen en de handreiking aan de gebruikers. Dit, in afwachting van uiteindelijk
vastgestelde kaders en richtlijnen door de Korpsleiding.



Door bovengenoemde toepassingen komen wij tot:
betere besluitvorming (situational awareness/ common Operational picture)
handhaven van de openbare orde en veiligheid;
verbeteren van heterdaadkracht en opsporing;
bijdragen van bewijsvoering;
optimaliseren van preventie voor burger en politie medewerker;
verhogen van de professionaliteit van de medewerker;
profileren van de politie organisatie;
verzamelen van operationele data t.b.v. evaluatie, training en procesverbetering.

Inleiding

De laatste jaren neemt de hoeveelheid digitale informatie explosief toe. Cameratoezicht
is een belangrijk instrumentarium binnen de werkprocessen van de Nationale Politie. Het
inzetten van bodycams vindt al geruime tijd plaats binnen de politie als ondersteuning
van verschillende processen. Camerabeelden van bodycams zijn flexibel inzetbaar binnen
de gedefinieerde, nationale, processen.

Wanneer wij kijken naar het huidige gebruik van de bodycams komen tot de volgende
toepassingen:
• handhaving open bare orde;
• opsporing en vervolging van strafbare feiten;
• klachtbehandeling;
• intern onderzoek;
• voor PRen of opleidings- en of coaching doeleinden. ( in uitzondering en in
afstemming).

Kortom: Camerabeelden verkregen door de inzet van bodycams vergroten het
waarnemingsvermogen van de politie.

Camerabeelden, vastgelegd door de bodycams, zijn niet meer weg te denken in de
huidige maatschappij.

Bodycams geven de burgers en medewerkers een gevoel van veiligheid. De bodycams
leggen situaties vast, waarop conclusies kunnen worden getrokken over wat werkelijk
gebeurd is of moet gebeuren. Bodycams hebben soms grote invloed op gedrag en
verantwoording.

Bodycams zijn sinds een aantal jaren in ons korps aanwezig en worden door vele
gebruikers ervaren als positieve bijdrage in politieprocessen. Vele menen, dat wij als
politieorganisatie in ontwikkeling mee moeten gaan met die van de maatschappij. Beeld
vastleggen, delen, er informatie uithalen wordt door menig burger als "gewoon" ervaren.
Dat beeld meer dan woorden zegt behoefte geen betoog. Beeld, ondersteund door audio,
maakt het plaatje compleet.

Binnen de politie worden momenteel enkele honderden bodycams actief gebruikt maar
ook liggen er honderden onder het stof. Het gebruik heeft in de meeste eenheden een nu
nog overwegend experimenteel karakter. Borging, juridische inkadering, opslag en
beheer, protocollering van het gebruik, eenduidige pakket van eisen, voortdurende,
ge"institutionaliseerde ontwikkelomgeving en dergelijke zijn nog niet ontwikkeld. Evenmin
is thans een eenduidig beeld waar bodycams effectief zijn en waar niet of welke
ongewenste effecten er aan kleven en hoe daar mee om te gaan.
Inmiddels is wei duidelijk dat bereden politie en andere toezichteenheden tijdens
evenementen waardevol zijn gebleken.

Het project bodycams is gericht op het realiseren van een solide basis voor het gebruik
van bodycams.



opsporing
en
vervolging

Sinds enige tijd worden de ontwikkelingen op het gebied van bodycams binnen het
Robuust basisteam Venray/Gennep nauwlettend in de gaten gehouden. Aanleidin
hiervoor was de inzet die geweest is bij het dreigende conflict

na de rellen in de Sch in Den Haag. Jeugd
. Bij de inzet van de politie

casus IS gebrulk gemaa reeds beschikbaar zijn binnen het RBT
Horst - Peel & Maas.

Hoewel er uiteindelijk van daadwerkelijke vemielingen en rellen geen sprake was in
Venray, zette het wei aan het denken over het gebruik en nut van bodycams.

Recent onderzoek van de Cambridge University naar het gebruik van bodycams laat een
aantal verrassende ontdekkingen zien. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat zowel
geweldgebruik door burgers als politieagenten gereduceerd wordt. Er wordt zelfs
gesproken over afnames tot 50% van geweld door burgers en 59% geweld door
politieambtenaren (University of Cambridge, 2014). Ook zouden zelfs de klachten van de
burger over de bejegening door politieambtenaren afgenomen zijn met 87%. Hoewel dit
niet een direct probleem is binnen het RBT Venray/Gennep blijkt hieruit wei dat
bodycams in het algemeen al een de-escalerende werking hebben op zowel publiek als
agenten.

Hetzelfde onderzoek van de Cambridge University toont aan dat de kosten/baten van de
bodycams zeer positief zullen zijn voor de politie. Onderzoeken binnen korpsen in de
Verenigde Staten laten zelfs zien dat op iedere gespendeerde dollar aan bodycams, voor
vier dollar aan juridische kosten aan klachten achteraf bespaard wordt.

Naast bovenstaande kunnen bodycams ook op opsporingsgebied veel betekenen. Denk
hierbij onder andere aan het direct in beeld kunnen brengen van gepleegde strafbare
feiten in onder andere de openbare orde. Ook tijdens achtervolgingen kunnen bodycams
zorgen voor opnames die later gebruikt kunnen worden als bewijsmateriaal.

Een ander hot item op dit moment is het etnisch profileren. Onder etnisch profileren
wordt het volgende verstaan; het gebruik door de politie van criteria of overwegingen
omtrent 'ras', huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en
rechtshandhaving - zowel op operationeel als organisatorisch niveau - terwijl daarvoor
geen objectieve rechtvaardiging bestaat.

1 Verwijzingen
Ariel, B. e. (sd).
University of Cambridge. (2014, November 19). University of Cambridge. Opgehaald van

http://www.cam.ac. uk/ research/ news/first-scientific-report-shows-police-body-
wom-cameras-can-prevent-unacceptable-use-of-force

http://www.cam.ac.




2. Doelstelling van het OFL

2.1 Geplande toepassingsgebieden.

Lokale problemen en behoefte

Binnen het Robuust basisteam Venray/Gennep liggen een aantal lokale problemen die
specifiek zijn voor het gebied. Hieronder zullen puntsgewijs een aantal voorbeelden
genoemd worden.

Sedert 2016 is er een AZC gevestigd in Blitterswijck, onderdeel van ons RBT. Hier
worden maximaal 450 personen gehuisvest van verschillende nationaliteiten. Met name
de instroom van Noord Afrikaanse (veelal Marokkanen en Aigerijnen) zorgt, landelijk en
lokaal, voor de nodige overlast. Verbale bedreigingen en het tonen van geen enkel
respect (ook richting politie) is een normale zaak geworden.

Dit brengt grote maatschappelijke onrust met zich mee en het veiligheidsgevoel van de
burger wordt dermate aangetast.

Enkele risico's die hierbij komen kijken voor ons als politie zijn onder andere; overlast,
agressie, geweld en extra criminaliteit. Door middel van het gebruik van bodycams zal
het de opsporing ten goede komen. Ook de bejegening van de bewoners van het AZC in
de richting van de politie zal hierdoor (positief) veranderen.

Openbare orde I evenementen:

Het aantal evenementen binnen het RBT Venray/Gennep laat een duidelijke toename
zien. Waar open bare orde problematiek voorheen aileen voor kwam in het centrum van
de gemeenten Venray en Gennep, zien we ook daarbuiten steeds meer evenementen
buiten de centra. Denk hierbij onder andere aan de Evenementenhal Venray (voorheen
discotheek Zenith). Jarenlang zijn hier geen evenementen georganiseerd waar de politie
ook maar enige rol hoefde te betekenen. Dit jaar (2015) aileen al zijn hier zeven
evenementen georganiseerd waar tijdens een of meerdere dagen meer dan 5000
bezoekers op af kwamen en wat geleid heeft tot verschillende incidenten. Voor de
komende jaren wordt voorzien dat dit aantal aileen nog maar toe gaat nemen . Nieuwe
gebruikmakers van deze locatie zijn namelijk dartbond PDC en festivalorganisator
Matrixx.

In het centrum van Venray vinden ook nog een tweetal grote evenementen plaats
(categorie C evenementen). Dit zijn de Carnaval en de Kermis. Tijdens de drukste dagen
van de Carnaval zijn er in het centrum van Venray minimaal 10.000 bezoekers. Tijdens
de kermis ligt dit aantal, verspreid over de dagen, nog vee I hoger.

Verder heeft het RBT in het centrum van Venray veel te maken met problematiek
rondom jeugd. Dit jaar heeft dit zelfs geleid tot een samenscholingsverbod voor
jeugdigen in het centrum. Een vaak lastig punt bij het handhaven van het
samenscholingsverbod is een stuk bewijslast. Wanneer politie ter plaatse komt rennen
jeugdigen vaak weg waardoor het op het moment zelf lastig te zien is wie er betrokken
zijn.

Door gebruik te maken van bodycams zou het mogelijk zijn om later beelden terug te
kijken en aan de hand van deze beelden mogelijk nog repressief op te treden. Tevens
laat het hierboven onder "bodycams" aangehaalde onderzoek van University of
Cambridge zien dat van bodycams ook een preventieve werking uit gaat wat zal leiden
tot meer veiligheid voor de agenten op straat.



Schokbestendig.
Watervast.

Geestelijke gezondheidszorg:

Een van de graotste problematieken binnen het RBT Venray/Gennep is de GGZ. Eigen
onderzoek heeft aangetoond dat het RBT hier gemiddeld 5 fte op jaarbasis aan kwijt is.
Het grootste gedeelte van deze tijd zit in het helpen van mensen op basis van artikel 3
van de politiewet. Veelvuldig treffen wij personen (clienten en patienten) aan die
beoordeeld moeten worden door de crisisdienst van het RIAGG. Prableem hierbij is vaak
dat de aangetroffen personen in contact met ons heel ander gedrag laten zien dan dat ze
uiteindelijk bij de beoordelaars doen. Door beoordelaars van het RIAGG wordt dan ook
altijd vooraf in gesprek gegaan met de betrakken agenten om het plaatje duidelijk te
krijgen.

Ondanks dit overleg blijven er altijd onduidelijkheden over constateringen van gedrag.
Een agent is immers geen psycholoog.

Het dragen van bodycams zou ook hierbij een uitkomst kunnen zijn. Door direct, samen
met de crisisdienst, terug te kunnen kijken van de eerder aangetraffen situatie kan een
patient/client zich niet meer verschuilen achter tijdelijk "sociaal gewenst" gedrag. Dit kan
uiteindelijk leiden tot een accuratere beoordeling en hieraan gekoppelde zorgverlening.

Doelstellingen:

1: Verminderen van het aantal openbare orde incidenten door de zichtbare
aanwezigheid van bodycams (preventieve werking).

2: Door gebruik te maken van bodycams wordt een bijdrage geleverd aan de
versterking van de informatiepositie van de nationale politie en in het bijzonder de eenheid
Limburg voor de aanpak van de door OMG gepleegde criminaliteit.

3: Verminderen van incidenten bij voetbalwedstrijden en grate evenementen in Venlo,
door de gerichte herkenning van voetbalhooligans en andere mogelijke daders (PGA).
Verder de versterking van de opsporing van plegers van misdrijven ten tijde van de
openbare orde in het uitgaansgebied, grate evenementen en voetbalwedstrijden.

2.3 Doelstelling van het OFL zelf
Op basis van de beschrijvingen in 2.1 worden met betrekking tot de daarin gesteld
doelen de juiste meetwaarden voor evaluatie beschreven.
Indicatoren zijn:

meer verdachten ge'identificeerd;
minder incidenten;
meer en betere vervolgingskansen;
een hoger ophelderingspercentage;
minder geweld tegen politieambtenaren;
meer bewijskracht.

2.4 Functionaliteiten

Voor de onder 2.1 genoemde toepassingsgebieden zijn, bij voorkeur, de volgende
functionaliteiten van de te gebruiken camera's gewenst:



Bevestigingsmogelijkheid (op uniform) geschikt voor actieve handelingen tijdens
diensten.
Voldoende accuduur voor de duur van de diensten (8 uur).
Voldoende resolutie waarbij digitaal inzoomen mogelijk is (behoud kwaliteit).
Voldoende beeldkwaliteit bij omstandigheden anders dan daglicht.
Voldoende geluidsopnamekwaliteit.
Voldoende opnamecapaciteit voor het opslaan van data.
Opgenomen data op camera beveiligd met wachtwoord/code (bij verlies o.i.d.)
Tijdzone synchronisatie Amsterdam/Nederland.
Open video formaat
Mogelijkheid Realtime meekijken (op termijn)



3. Organisatle OFL

3.1 Eenheid, locatie, onderdeel

Het RBT Venray/Gennep heeft te maken met een voor de politie bijzonder geografische
ligging. Het gebied is 50 kilometer in lengte, in het midden gescheiden door de Maas. Het
RBT maakt hierbij gebruik van een politieservicepunt in en het "hoofdbureau" in

opsporing en Ven het ook overdag,
vervolging

opsporing
en
vervolging

namen

naam

naam

naam

naam

In het bewakingsgebied van Venray-Gennep, wat grenst aan Duitsland, hebben wij
veelvuldig te maken met drugsproblematiek en mobiel banditisme. Vooral het eerste is
binnen Venray een groot probleem. De aanwezige coffees hops trekken veel Poolse en
Duitse "toeristen". Er is hierdoor veel overlast van straatdealers die hun drugs aanbieden
en verkopen.

3.2 Testteam OFL

BT Venray-Gennep

testteam
OFL
Projectleider
testteam
OFL

Projectleider BT Venlo-
Beesel

BT Venlo-Beesel

Eindverantwoordelijke testteam OFL BT Venray-Gennep is teamchef

3.3 Verantwoording • besluitvorming
Voor dit OFL is de participerende eenheid, op eenheidsniveau om akkoord gevraagd.
Hiermee committeert de eenheid en het testteam zich aan dit OFL en biedt tijd en
capaciteit om dit PFL uit te voeren. De deelname is middels een schrijven aan de
betreffende eenheidsleiding bevestigd door het OFL. Het OFL wordt uitgevoerd door het
regionale testteam onder de regie en verantwoording van het LPB. Tussentijdse
bevindingen kunnen er mogelijk toe leiden dat de opzet van dit OFL wordt aangepast.

1

1

1



Portefeuillehouder Digitalisering &
CybercrimelKorpsleiding

besluitvorming
doorKL

t
programmamanager Sensing

t
Stuurgroep Sensing I Bodycams

i
Oplevering aan LPB I1Regie door projedleider LPB 1t --
Projectleider OFL /••
Uitvoering door te!tteam olv projectleider
van dit OFL

n..t.b.(door KL)
eenheden

Periodiek verzorgt de projectleider van het regionale OFL een korte voortgang rapportage
t.b.v. LPB. Afhankelijk van de startdatum wordt deze voortgang opgenomen in dit PvA./
doorlooptijd. Punt 4.1

3.4 Randvoorwaarden
Het LPBvoorziet in middelen als bodycam, VMS benodigde accessoires kortom middelen
die nodig zijn dit OFL uit te voeren. Deze benodigdheden zijn opgenomen in dit
document.l
Voor het uitvoeren van het OFL worden concept gebruikers protocollen gehanteerd.
Opgenomen als bijlage bij dit plan of later gevoegd.
Lopende de OFL's onder het LPBvindt onderzoek plaats en wordt er een juridisch kader
opgesteld.

3.5 Scope
[ Noem indien nodig de afkadering ]

t Vooraf afgestemd en In akkoord met projectIetder LPB. Aanschaf middeIen karl enkel geschieden als dienst FMIPOM dear
mogeI jkheden toe heeft.



4. Planning, eindresultaat en kosten
Momenteel is het nog onbekend wanneer het project start, dit is afhankelijk van
meerdere factoren.

4.1 Doorloop tijd
Het testteam OFL BT Venray-Gennep zal van start gaan bij levering van de middelen
(camera's en toebehoren).

4.2 Financieel
Wat Leverancier aantal C
Bodycam 1
Bodycam 2

Accessoires bodycam
aansluitingkosten
VMS huur/koop/intern
LON
Opslag
beelden( exploitatiekosten 1
Streaming kosten

Totaal

4.3 Capaciteit/FTE (opnemen in evaluatie)
[ Geef hier aan hoeveel en welk capaciteit dit toepassingsgebied nodig heeft of heeft
gehad om de doelsteliing te halen gekoppeld aan de toepassing.
Met andere woorden, hoeveel en welke medewerkers gaan wij mogelijk uitrusten op dit
onderdeel en of toepassingsgebied.
Denk hierbij aan operatie, back office, beheer informatieanalisten etc.]

Functie uren/FTE onderdeel schaal
Openbare orde / Gemiddeld 110 u BT Venray-Gennep 6-7-8-9
OMG/BVO per week openbare (BPZ)

orde binnenstad.
Daarbovenop komt
de openbare orde-
inzet / BVO en de
vele grote
evenementen.

Solo Surveillance Gepland 40 uur BT Venray-Gennep 6-7-8-9
(o.a. motorpoule) per week, afgezien (BPZ)

van solo-inzet b.v.
wijkagenten
(ca.24)
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Behoefte

Binnen het Robuust basisteam Venray/Gennep is er behoefte aan de aanschaf van vier
bodycams. Een groter aantal zou beter zijn, maar we zijn ons bewust van het aan
bodycams gekoppelde investering. Door de aanschaf van vier bodycams is het mogelijk
om standaard een collega van een beide noodhulpkoppels een camera te laten dragen.
De andere twee camera's kunnen gebruikt worden door collega's in projectdiensten, als
reserve bij een lege batterij of tijdens de grotere evenementen.

Een bodycam die aan al de door ons gestelde eisen voldoet is bijvoorbeeld de Zepcam
T1-PXC. Dit is ook het type dat gebruikt wordt door het RBT Horst - Peel&Maas. Voordeel
van deze bodycam is de lange accuduur en de mogelijkheid tot opnemen van lange
stukken video. De indicatieve aanschafprijs van de Zepcam T1-PXC is €1.150 per stuk
exclusief btw en is eventueel leverbaar via KPN.

2 Verwijzingen
Ariel, B. e. (sd).
University of Cambridge. (2014, November 19). University of Cambridge. Opgehaald van

http://www.cam.ac. uk/resea rch/news/fi rst-scientific-report-shows-pol ice-body-
worn-cameras-can-prevent-unacceptable-use-of-force

http://www.cam.ac.



