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AANVRAAG PROEFTUIN BODYCAMS

Geachte heer

Hierbij delen wij u mede dat het verkeershandhavingsteam Midden Nederland, in overleg met de teamchefs, deel
wil nemen aan het landelijk project 'Proeftuinen Bodycams',

Wij zijn op de hoogte dat de gestelde criteria verbonden zijn aan de aanvraag van de proeftuinen 'Bodycams'.

Onderstaand benoemen wij de motivatie en de criteria voor deze aanvraag,

1. Het verkeershandhavingsteam heeft vrijwel 2417 publiekcontaden.
2. 8ekeuringssituaties in ons team leveren met enige regelmaat discussies en escalaties op. Hierdoor

Vv'Ofdencollega's vaak betrokken in een klachtonderzoek. Recentelijk maken wij dat vele malen mee
v.w.b. gedane WOK-meldingen.

3. De bodycams kunnen worden gebruikt door de Assistenten GGP, agenten, hoofdagenten en brigadiers
van het VHT, die regelmatig in contact zijn met burgers, hetzij in een individuele controle, hetzij in een
georganiseerde groepscontrole. Ook verrichten wij controles bij evenementen, waarbij de open bare
orde in het geding kan zijn. De bereidheid tot het gebruik van de ~cams is, naar verwachting, groot.

4. Wij zullen de ~cams inzetten in ons werkgebied, zijnde het gehele werkgebied van Politie Midden
Nederland.

5. Naar onze mening helpen ~cams ons om onze en andermans veiligheid meer te waarborgen; Bij
klachten kunnen beelden ondersteunen om de feitelijk situatie. zoals die geweest is. weer te geven.
Hierbij kan het juiste gedrag van de verbalisant aangetoond worden. Ook kan de werking van de
bodycam leiden tot bewuster gedrag van coIlega's. Ook heeft de bodycam effect op het gedrag van de
verdachtelbetrokkene; immers vanuit de ~cam kan een preventieve werking uitgaan op onrechtrnatig
gedrag van derden.

6. Binnen het VHT worden met regelmaat gezamenlijke controles gehouden met inteme en exteme
partners (basisteams, belastingdienst. ROW etc). Hierbij vindt een intensieve samenwerking plaats,
waarbij wij ook de ~cams willen inzetten.

7. Aan het eind van de toegewezen proeftuin zal het VHT een inteme evaluatie houden over het gebruik en
beheer van de bodycams. onder de gebruikers en verantwoorclelijk operationeel aansturende collega's.

Randvoorwaarde aan deze proeftuin is dat een snelle intemetverbinding noodzakelijk is op de beide VHT locaties
van Midden Nederland. (bureau Bilthoven en bureau Lelystad)

Tot slot; wij dragen kennis van de;
Memo aanvragen proeftuin ~cams
'Handreiking' van het Landelijk platform ~cams
Landelijk inzetkader ~cams, van het Landelijk platform ~cams

In afwachting van uw bericht verblijven wij.

Met vriendelijke groet.
Namens de teamchef INFRA
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