
Proeven met bodycams van start - Politie Intranet pagina 1 van 10

4
Home » Nieuws » Proeven met bodycams van start

P « f L I T I E
Proeven met bodycams van start
Laatst gewijzigd: 05-01-2017 | 15:44

Bron: Directie Communicatie

n r C " "

Korpss ta f ^

Ernstige ongeregeldheden tijdens oud en nieuw. Discussies over etnisch

profileren. Steeds opnieuw dook de vraag op: wel of geen bodycams voor

agenten? In een aantal eenheden is ervaring opgedaan via experimenten, vertelt
Theo van der Plas. Nu kunnen alle eenheden daar in breder opgezette proeven

mee aan de slag.

Theo van der Plas, plaatsvervangend politiechef en hoofd Operation van de Landelijke

Eenheid, was de afgelopen maanden nauw betrokken bij het voorwerk en de

experimenten die diverse eenheden al uitvoerden. Die periode ligt nu achter ons: 'De

eenheden starten in de loop van dit jaar met bodycam proeven. Daarin onderzoeken

we wat erbij komt kijken als je dit middel breder inzet.'

Concreet advies

Welk effect sorteren verschillende inzetvormen? Hoe zit het met materiaalbeheer,

verbindingen, dataopslag en de wettelijke vereisten? Is het voor iedere executieve

medewerker nodig of nuttig? Theo: 'Deze proeven dienen een beeld op te leveren hoe

het korps de bodycam structureel zou kunnen gebruiken. Dit moet eind 2017

resulteren in een concreet advies aan de korpsleiding. Het landelijk programma

Sensing coordineert dit traject samen met de dossierhouders uit elke eenheid, zodat
we de proeven in samenhang uirvoeren en de verschillende ervaringen bundelen in

het eindadvies.'

Vei l igheidsgevoel
In deze fase beperken we volgens Theo de inzet van dit middel tot operationeel

gebruik op de openbare weg en in publieke gebouwen: Artikel 3 Politiewet 2012 vormt
daarvoor de wettelijke grondslag. Je kunt deze apparatuur dus toepassen voor

handhaving van de openbare orde en de rechtsorde, hulpverlening, taken ten dienste
van justitie en beveiliging van personen. Bovendien versterken bodycams de

veiligheid dan wel het veiligheidsgevoel bij burgers en onze eigen mensen.

Vanzelfsprekend kunnen we de opnamen in principe ook gebruiken bij zowel

klachtafhandeling als disciplinaire en strafrechtelijke onderzoeken naar

politieambtenaren. Over de vraag hoe we hier als werkgever mee omgaan, voeren we

overleg met de Centrale Ondernemingsraad.'

Haken en ogen

De introductie verloopt niet overal in hetzelfde tempo, legt Theo uit: 'Dat is afhankelijk

van lokale besluitvorming. De inzet van dit soort sensoren valt immers onder

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en vereist dus afstemming in de lokale
driehoek. Alle eenheden bezitten inmiddeis de voorlopige Handreiking inzet en gebruik

bodycams. Naar verwachting komt in april een landelijk inzetkader beschikbaar als

richtlijn tijdens de proefperiode. Dat kost tijd, want alleen al in juridisch opzicht zitten er
de nodige haken en ogen aan toepassing van dit middel.'

Live meekijken

Medewerkers gebruiken uitsluitend bodycams die het korps ter beschikking stelt.

benadrukt Theo: 'Om meerdere redenen is eigen apparatuur niet toegestaan. Op

basis van professioneel inzicht en geldende richtlijnen besluit je zelf of je de camera

aan- of uitzet. Live meekijken door bijvoorbeeld de meldkamer behoort tot de

mogelijkheden. Want de bodycam kan niet alleen beeld en geluid opslaan, maar
eventueel ook realtime verzenden. Afhankelijk van het doel van de proef die een

eenheid uitvoert, is deze optie beschikbaar.'

20-01-2017



Proeven met bodycams van start - Politie Intranet pagina 2 van 10

Kenbaar maken
Het filmen van een srtuatie met een bodycam betekent btjna altijd daf je personen
observeert. Theo: Beset dus dat je daarmee inbreuk pJeegt op hun persoonlifke
levenssfeer Z\\ het in beperkte mate, omdat je urteraard geen voHedig beeld van
lemands teven vasttegt. Als je de bodycam aanzet, dien je dat dus dudelijk kenoaar te
maken.'

Wet politiegegevens
Verder is de Wet politiegegevens van toepassffig op aife camerabeelden en audto-

opnamen , besluit Theo. Het bekijken en vernietigen van drt materiaal inbegrepen.
Uitsluitend als beeld en geluid op emgerlei wifze noodzakelijk zsjn voor de politietaak,
kunnen wij het bodycamrnateriaai conform de Wet politiegegevens verder verwerken.
Daar staat maximaal vier weken voor. Indien bewaren niet als zinvol wordt
beoordeeld, vemiebg je de opnames dus meteen aan het einde van de dienst.'

Andere informatie over...

Fnk Akerboom. Koroschef Politie innovatienetwerk Kledinq en urtrustino

Wapens en gewetdsmiddelen

55 Reactie(s)

p
i

19-01-20171 14:57

P
I

Geplaatst: 1M1-2017 110:46

P
I

19-01-2017 107:10

P
I

Geplaatst: 18-01-2017 114:33

Alle onderstaande passages bevatten persoonsgegevens en gegevens die vallen
onder intern beraad (pagina's 3 t/m 10)

20-01-2017



Proeven met bodycams van start - Politie Intranet pagina 3 van 10

Geplaatst: 18-01-2017 I 07:51

Geplaatst: 1701-2017 ; 07 46

tst: 16-01-2017 1 15:15

16-01-2017 105:11

■■M l G e p l a a t s t : 1 5 0 1 - 2 0 1 7 2 3 : 1 2

Deze reacte is op 16-01-2017/ 02:24 door de schnjver zelt ingetrokken.

: 14-01-2017 1 16:32

Geplaatst: 14-01-2017 ; 14:25

20-01-2017



Proeven met bodycams van start - Politie Intranet pagina 4 van 10

14-01-2017 1 11:23

Geplaatst: 13-01-2017 I 17:20

https^/V»vw»nrcr*njeuws/2017/01/05/ld^-zo-zie-je-er-droflkefvii«-607l873-a153

13-01-2017 1 14:34

Geplaaist: 13-01-2017 109:52

1001-2017107:45

Geplaatst: 09-01-2017 109:49

In 2010 en 2011 is ui^epreid onderzoek gedaan (http://www.beke.nl/cloc/2011/2011-
06-21 %20Cameratoezicrit_op_sche(p_definitiet.pdf) naar bodycams irt GTPA.

Zwijgers, Toon (A.OA.) (mwO01244) Geplaatst: 09-01-2017 | 09:44

20-01-2017



Proeven met bodycams van start - Politie Intranet pagina 5 van 10

Geplaatst: 09-01 2017 I 09:16

09-01-2017 I 07:58

Geplaaist: 09-01-2017 I 06:55

Geptaatst: 08-01-2017 l 23:36

08-01-20171 13:44

08-01-2017 | 10:10

Geplaaist: 08-01-2017 I 08:47

Geplaaist: 07-01-2017 I 23:51

20-01-2017



Proeven met bodycams van start - Politie Intranet pagina 6 van 10

Geplaatst: 07-01-2017 | 14:54

Geplaatst: 07-01-2017 | 12:22

Als nieuwe projectleider op dit onderwerp las ik jullie readies op dit artikel.

December j.l. hebben we als projectteam, samen met alle vertegenwoordigers van de
eenheden en de medezeggenschap, ons als doel gesteld om in 2017 alle lopende
initiatieven in de eenheden te omarmen en/of verder uit te bouwen tot proeftuin. Op

onderwerpen waar we meer ervaringen en verdieping in willen opdoen, zuilen er
nieuwe proeftuinen worden opgezet.

Wat we vooral willen is vooruitgang, de operatien dienen en het beste van wat er al
aan ervaringen is samenbrengen. Een landelijke uniforme regeling, met goede zorg en
aandacht voor de collega en meerwaarde van het middel.

Deze readies zal ik zo mogelijk al gebruiken en ik blijf nieuwsgierig naar jullie mening,
ervaring of ideeen in de toekomst.

Hou me op de hoogte of neem contact op met de vertegenwoordiger van uw eenheid !
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