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De huidige samenleving kenmerkt zich door een vergaande digitalisering. Het gebruik vanfoto- en
videobeelden is daarin niet meer weg te denken. Het vastleggen, opslaan en het overal kunnen tonen van
beelden is voor iedereen mogelijk geworden. Als daarbij ook geluid wordt vastgelegd zegt dit vaak meer
dan 1000 woorden. Het gegeven dat omstanders effect hebben op ons gedrag is al longer bekend.
Thomas Jefferson gafooit het advies om bij alles wat men doet te handelen alsofde hele wereld er
getuige van is. Psychologen hebben dat gegeven later bevestigd door in een wetenschappelijk
experiment te laten zien dat iets eenvoudigs als een poster met een paar starende ogen er al toe leidt dat
mensen zich in die omgeving beter gaan gedragen en dat het zelfs het aantal misdrijven kan
verminderen.

Inleiding
In deze nota wordt het besluit tot het gebruik van bodycams als aanvullend veiligheidsmiddel voor uitvoerend
politiewerk nader omschreven. Het vormt zo de basis voor een pilot binnen de Eenheid Amsterdam met bodycams,
gefinancierd uit een lokaal (maatwerk) budget. Deze pilot zal in het eerste kwartaal 2017 in werking treden.
Er wordt in deze nota nader ingegaan op de aanleiding en uitgangspunten die tot de besluitvorming hebben geleid.
Daarnaast wordt ingegaan op het juridisch- en inzetkader alsmede beheer- en gebruik aspecten van bodycams.
Met deze nota beoogt de Eenheidsleiding van Amsterdam een brede instemming met dit besluit. Het advies van
Jefferson blijkt namelijk actueler dan ooit! De bodycam als oog(getuige) voor veiliger politiewerk op straat.
Bodycams dragen bij aan veiligheid
De politie moet mee met technologische ontwikkelingen. Steeds vaker wordt er bij het toezicht, handhaven en bij
de opsporing gebruik gemaakt van foto- en videobeelden. Hiervoor zijn ook bodycams geschikt. De laatste jaren is
door de politie wereldwijd op diverse terreinen geexperimenteerd met het gebruik van deze op de persoon
gedragen audio-videoapparatuur. Dit heeft tot verrassende uitkomsten geleid. Michael White, een criminoloog aan
de Universiteit van Arizona, onderzocht het bodycamgebruik van de politie in de VS en stelde vast dat er minder
geweld werd gepleegd in situaties waar een bodycam werd gebruikt. Hij verwacht dan ook dat binnen tien jaar de
meeste politiemensen een bodycam zullen dragen.
Uit recent (praktijk)onderzoeken en studie blijkt dat bodycams een de-escalerende en zelfs disciplinerende werking
kunnen hebben. Enkele voorbeelden daarvan zijn;
• Het gebruik van geweld door de politie daalde met 60% in het eerste jaar na invoering van bodycams in Rialto,
California In het eerste jaar na de introductie is het aantal klachten tegen de politie afgenomen met 88%. De
camera heeft een disciplinerende werking voor zowel agent als burger en verschaft direct duidelijkheid in het
geval van incidenten. Rialto staat hierin niet alleen. Veel andere korpsen in de VS geven aan vergelijkbare
resultaten te hebben na het invoeren van bodycams.
• Onderzoekers van Cambridge (VK) onderzochten 50.000 uur beeldmateriaal en komen tot de conclusie dat
bodycams gedragen door de politie tot een daling van geweld leiden. Geweldsgebruik door de politie daalde
met 59% en geweld tegen de politie daalde zelfs met 87%. Wanneer mensen realiseren dat er een opname
wordt gemaakt, creeert dat zelfbewustzijn bij alle aanwezigen. Dat is het cruciale effect waardoor de
bodycams als preventief middel worden beschouwd: mensen gedragen zich beter omdat ze het gevoel hebben
dat er 'iemand' mee kan kijken.
• In Amsterdam Nieuw-West is kleinschalig geexperimenteerd met bodycams. Recent werd een aanhouding
verricht in een groep jongeren met daarin veel bekende 'Top 600 personen'. Vooraf werd medegedeeld dat
een bodycam werd gedragen. Dit gaf volgens de betrokken agenten direct een andere sfeer. In voorgaande
gevallen keerde de groep zich vrijwel unaniem tegen de politie. Men deed er in ieder geval fysiek en verbaal
alles aan om die aanhouding te verhinderen. Deze keer was het anders. Ondanks dat de verdachte wegrende,
was er geen enkele omstander meer die zich fysiek met de aanhouding bemoeide. Men bleef op afstand. De
uiteindelijke aanhouding kon zonder geweld worden verricht.
• De gemeente Amsterdam is in 2016 een pilot gestart waarbij de taxihandhavers ondersteund werden met
bodycams. De eerste resultaten worden binnenkort verwacht.
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In de VS experimenteert men al langer met bodycams. Er ontstaan stromingen die menen dat de politie bij ieder
contact een bodycam moet gebruiken. Uitzonderingen zouden volgens hen alleen mogelijk zijn bijvoorbeeld als de
politie spreekt met een slachtoffer. Dit in tegenstelling tot weer anderen die ter bescherming van de privacy tot
een meer selectief gebruik willen overgaan. Er zitten aan het gebruik van bodycams nogal wat privacyaspecten
vast. Nadere regels moeten ook in VS nader worden uitgewerkt en getoetst. De ontwikkeling van bodycams leidt
niet alleen tot meer transparantie en een hogere veiligheid; De bodycam levert ook weer nieuwe dilemma's en
beperkingen op.
Robuuste Pilot
Een gestructureerde landelijke inzet van bodycams blijft bij de Nationale Politie nog uit. De complexiteit van dit
dossier is groot, inzichten veranderen snel en de benodigde financiele investering is hoog. De aanschaf van
bodycams is voor de komende 2 jaar nog niet meegenomen in een grootschalig landelijk aanbestedingstraject.
Recent is bekend geworden dat er, mede naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de jaarwisseling, vanaf 2017
diverse 'proeftuinen' worden ingericht om een juiste juridische onderbouwing voor gebruik, de opslag en het
beheer van beeld en geluid alsmede privacy-technische aspecten te ontwikkelen en in te regelen. De pilot in
Amsterdam zal als een dergelijke proeftuin worden beschouwd en derhalve gebruik kunnen maken van
beschikbaar gestelde financiele middelen (GPZ-gelden).
De Eenheidsleiding (EL) van de Eenheid Amsterdam heeft echter in 2016 al besloten de impasse te willen
doorbreken en vanaf het eerste kwartaal 2017 een robuuste pilot te starten. In die pilot wordt de aanschaf van
bodycams voor Noodhulp en Solo-surveillance opgezet. Robuust omdat het breed over alle basisteams van de
eenheid wordt ingevoerd en een termijn van anderhalf jaar zal beslaan. Er is hiervoor een bedrag van 250.000 euro
uit eigen middelen gereserveerd. Het Politie Diensten Centrum (PDC) heeft zich bereid verklaard ondersteuning te
verlenen bij de uiteindelijke aanschaf van bodycams en randapparatuur. Binnen de Eenheid is een projectgroep
ingesteld die zorgt voor het tot stand komen en invoeren van de noodzakelijke werkprocessen, documentatie en
beheer.
Voor de inzet van bodycams in deze pilot is binnen de eenheid door de Ondernemingsraad (OR) voorlopig
instemming verleend. De OR participeert actief in de projectgroep.
Het Team Technisch Toezicht (TTT) van de Eenheid Amsterdam zorgt voor het beheer van de video- en audio
opnames en voert regie op het juiste gebruik de bodycams die worden ingezet binnen de eenheid. Een juiste
verwerking van politiegegevens heeft een grondslag op basis van de Wet Politie Gegevens (Wpg).
Doelstelling
De veiligheid van de politieambtenaar, en in het bijzonder die op het basisteam, vormt voor de Eenheidsleiding het
uitgangspunt voor deze pilot. Juist daar, op straat en in de buurt, omdat men daar een verhoogd risico kent. Die
medewerkers worden tijdens assistentieaanvragen en meldingen waarbij een optreden van de politie verwacht
wordt, regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij zij op verbaal en fysiek geweld stuiten en daarbij in
voorkomende gevallen zelfs letsel oplopen. Het is de bedoeling om hen in situaties die uit de hand dreigen te lopen
van een extra middel, een bodycam, te voorzien zodat die situaties zo snel mogelijk kunnen de-escaleren dan wel
betrokkenen zich gedisciplineerd gedragen.
Uit deze pilot moet uiteindelijk gaan blijken of het dragen van die bodycam het veiligheidsgevoel bij politiemensen
en hun omgeving kan vergroten. Door het dagelijks (structureel) dragen van bodycams zullen mensen gaan
wennen aan dit middel.
Brede werking; Voor deze pilot echter geen doel op zich
Door het instellen van een pilot die alleen is gericht op het gebruik van de bodycam als veiligheidsmiddel voor het
personeel worden beperkingen aangebracht. Natuurlijk heeft het gebruik van de bodycam op veel meer
onderdelen van het politiewerk invloed en effect. Denk hierbij aan de ondersteuning van het opsporingsproces,
ordehandhaving, de klachtenafhandeling en ondersteuning bij onderzoeken van Bureau Veiligheid Integriteit en
Klachten (VIK). Met de opnames kan tevens het politieonderwijs worden ondersteund en sociale media worden

gevoed.
Voor de duur van deze pilot worden opsporing, ordehandhaving en ondersteuning bij het politieonderwijs expliciet
naar de achtergrond verwezen en maken ze geen actief deel uit van deze pilot. Voor het eventueel gebruik bij
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sociale media wordt uitgegaan van het bestaande Protocol communicatie en sociale media2. De ervaring leert dat
er zeker situaties zullen ontstaan waarbij 'biivangsf op die onderdelen toch belangrijk kan zijn. In voorkomende
gevallen kunnen opnames op last van de daartoe bevoegde autoriteit aangewend worden voor bijvoorbeeld
opsporing en herstel van openbare orde. Opgemerkt wordt dat reeds bestaande handelingskaders op gebied van
beeldregistratie, Protocol communicatie en sociale media, speciaal portofoongebruik (ambiant listening), Protocol
videopname voorgeleidingsbalie en bestaande wettelijke bepalingen van kracht blijven voor deze pilot.
Defeitelijke invulling
Tijdens de pilot worden de aangewezen politiemensen op hun verzoek uitgerust met bodycams die zowel beeld als
geluid opnemen. Het is zo de bedoeling dat vooral de bemanning van noodhulpvoertuigen en de solo-surveillance
een bodycam zullen gaan dragen bij de werkzaamheden binnen het publieke domein. Binnen deze pilot worden
o.a. twee momenten voor het daadwerkelijk aanzetten (opname) van bodycams uitgeprobeerd:
1. De bodycams worden pas aangezet in situaties die dreigen te escaleren.
2. De bodycams worden al aangezet zodra de drager op de plaats arriveert die kan worden aangemerkt als
hotspot.
Er is voor deze verschillende manieren gekozen om uiteindelijk wel te kunnen evalueren of het aanzetten van de
bodycam bij een dreigende escalatie de situatie helpt en bijvoorbeeld niet juist verergert. Daarnaast is in de
afweging meegenomen het belang om de situatie voor een escalatie in beeld te hebben versus het zoveel mogelijk
beperken van collateral visibility.
Tevens zullen enkele bodycams worden uitgerust met een live streaming modus die het mogelijk maakt om
meldkamerpersoneel live te laten meekijken (niet opnemen) en zo beter regie te kunnen voeren. Voorwaarden en
omstandigheden worden in onderstaand inzetkader nader uitgewerkt.
In deze pilot zullen de 17 Basisteams, de teams Water, Hoofdwegen, Openbaar Vervoer en team Hondengeleiders
worden uitgerust met bodycams. In totaal 5 bodycams per team.
Inzetkader
Het tijdelijk inzetkader voor Amsterdam heeft tot doel te waarborgen dat de verkregen opnames op een
rechtmatige manier gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Het gebruik van bodycams
door de politie is tot op heden niet specifiek bij wet geregeld. Landelijke en lokale verantwoordelijkheden zijn niet
volledig gedefinieerd. Juridische afstemming met o.a. het Openbaar Ministerie op landelijk- en regionaal niveau is
tot op heden nog niet haalbaar gebleken. Er wordt op dit onderwerp gei'nvesteerd vanuit het programma Sensing
van de Landelijke Eenheid en in het bijzonder door het Landelijk Project Bodycam (LPB) in samenwerking met de
diverse dossierhouders bodycams van de eenheden. De nu in te stellen proeftuinen gaan daarbij van dienst zijn.
In afwachting van specifieke juridische kaders en vooruitlopend op een nog te ontwikkelen nationaal proces waarin
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden omtrent de inzet van bodycams zijn vastgelegd, is door het LPB
een tijdelijk concept inzetkader aangeboden aan de eenheden die uniform gehanteerd kan worden. Dit tijdelijk
inzetkader met o.a. beheerrichtlijnen voor het gebruik van bodycams heeft tot doel te waarborgen dat de
verkregen opnames op een rechtmatige manier gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Daarnaast biedt het tijdelijk inzetkader waarborgen voor de privacy van de betrokkenen die op het materiaal zijn
vastgelegd met in achtneming van proportionaliteit en subsidiariteit.
Dit tijdelijk inzetkader van het LPB vormt de basis voor het inzetkader voor de pilot in de Eenheid Amsterdam. Dit
landelijk document geeft kaders voor een brede inzet. Amsterdam gaat bij haar pilot in eerste instantie uit van een
beperkte doelstelling waarbij de bodycam als veiligheidsinstrument voor noodhulp en solo-surveillance wordt
ingezet. Bij landelijke besluitvorming of een toestemming voor regionale uitbreiding kan eenvoudig worden
overgegaan tot het gebruik van het volledige landelijk kader.
Juridisch kader
Het gebruik van de bodycam, het daadwerkelijk aanzetten en gaan opnemen, dient een gerechtvaardigd belang,
draagt bij aan goede vervulling van een publiekrechtelijke taak en is op basis van artikel 3 van de Politiewet 2012
mogelijk. Dit gebruik van de bodycam resulteert in een visuele en auditieve opname, gemaakt door een
opsporingsambtenaar, die ten aanzien van de pilot Amsterdam specifiek tot doel heeft een bijdrage te leveren aan
de individuele veiligheid van de politieambtenaar.
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O.a. onherkenbare personen en altijd onder regie bureau communicatie
Bijkomende en niet gerelateerde informatie die wel wordt opgenomen zoals omstanders en objecten
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Het filmen van gebeurtenissen en personen m.b.v. de bodycam komt feitelijk neer op het observeren van de
aanwezigheid of het gedrag van een of meer personen. Deze handeling maakt per definitie inbreuk op het recht op
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de gefilmde betrokkenen. De bevoegdheidsgrondslag voor het
filmen m.b.v. dergelijke op het lichaam gedragen camera's kan gebaseerd worden op de volgende wetsartikelen:
• Art. 3 Politiewet 2012: Bij niet-stelselmatige observatie
• Art. 126g, 126o en 126 zd lid 1 sub a Sv: Bij stelselmatige observatie
Als observaties beperkt en kortstondig zijn en geen min of meer volledig beeld opleveren van bepaalde aspecten
van iemands leven, en die ook geen aanmerkelijke inbreuk maken op een gewaarborgd grondrecht, wordt de
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als beperkt beschouwd. Hiervoor biedt de algemene taakomschrijving in de
artikelen 3 Politiewet 2012 jo. 141 Sv voldoende legimitatie om het gebruik van de bodycam te legitimeren.
Of de inbreuk beperkt is, wordt vooral bepaald door de omstandigheden van het geval zoals de duur, intensiteit,
plaats, doel van de observaties en er bijvoorbeeld een live-streaming bodycam gebruikt is.
Deze zaken moeten uit de verslaglegging van de observaties zijn af te leiden. Niet-stelselmatige observatie kan
overigens toch onrechtmatig zijn als blijkt dat de inbreuk een te grote inbreuk op de privacy heeft gemaakt.
Bijvoorbeeld ingeval van onmerkbaar inzoomen in situaties waarin de betrokkene zich onbespied mag wanen. Dit
oordeel is uiteindelijk aan de rechter.
Op Bodycamopnames, gemaakt tijdens de uitvoering van de politietaak, zullen vrijwel altijd personen te zien zijn.
Personen die herkenbaar in beeld komen en op die manier te identificeren zijn. Als deze opnames vervolgens
worden verwerkt4 zijn het daarmee politiegegevens in de zin van de Wpg.
Ook opnamen van voorwerpen of locaties die op zichzelf beschouwd geen betrekking hebben op een persoon,
kunnen door de wijze waarop ze gebruikt worden toch het karakter krijgen van een persoonsgegeven.
Voorbeelden zijn opnames van auto's, kentekenplaten of een straatnaam met huisnummer. De gegevens zijn dan
herleidbaar tot een natuurlijke, individuele persoon en bij verwerking tot politiegegevens.
Bodycambeelden zijn ook te beschouwen als gevoelige gegevens in de zin van de Wpg (art. 5 Wpg). Zo zijn
bijvoorbeeld fysieke kenmerken zichtbaar die iets kunnen zeggen over gezondheid, kan een hoofddoek mogelijk
wijzen op een godsdienstige overtuiging, of kunnen er eventueel ras gegevens worden afgeleid. De verwerking van
gevoelige politiegegevens mag alleen plaatsvinden in aanvulling op de verwerking van andere politiegegevens en
alleen voor zover dit voor het doel van de verwerking onvermijdelijk en strikt noodzakelijk is.
Een gegeven is geen politiegegeven (meer) indien doeltreffende technische en organisatorische maatregelen zijn
getroffen waardoor een daadwerkelijke identificatie van individuen redelijkerwijs wordt uitgesloten. Voorbeelden
zijn gegevenscodering, geblurde gezichten, vervormde stemmen en onherkenbaar gemaakte tatoeages, kentekens,
straatnamen etc. Het onherleidbaar maken van de politiegegevens, blijft wel een verwerking van politiegegevens.
Er is geen sprake van doeltreffende maatregelen als het eenvoudig is om de onherleidbaarheid op te heffen of de
besluitvormingsprocedures over onherleidbaar maken, te omzeilen.
De Wpg reguleert de verwerking van alle persoonsgegevens die de politie in het kader van haar taakuitoefening
verzamelt, dus ook bodycam-materiaal. In de kern gaat het erom dat de politie alleen bodycam-materiaal
verwerkt:
door daartoe geautoriseerde politiemedewerkers.
voor zover die opnames noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de politietaak
die rechtmatig verkregen zijn;
voor de wettelijk geformuleerde doeleinden;
die toereikend, ter zake dienend zijn, niet bovenmatig en accuraat zijn.

4

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot politiegegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, vergelijken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van politiegegevens
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Beveiliging opnames en apparatuur, autorisatie behandeling gegevens
Door de eenheid zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om politiegegevens afkomstig van
bodycams te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking door op de opnames data encryptie
toe te passen en medewerkersgegevens aan de opnames te koppelen. Aangewezen medewerkers zijn
geautoriseerd om de opnames te verwerken. Dergelijke handelingen dienen achteraf controleerbaar te zijn. Data
en metadata van de opnamen zijn daarom herleidbaar naar incident, de ambtenaar die de opname maakte,
verwerking, de verwerker en de behandelende zaakverantwoordelijke.
Inschakelen van de bodycam
De Eenheidsleiding stelt de bodycam-apparatuur ter beschikking aan de ambtenaren t.b.v. noodhulp en voor
solosurveillance. Er geldt voor deze pilot geen verplichting de bodycam ook te dragen en dus ook niet om deze aan
dan wel op speciale momenten uit te zetten. De drager van de Bodycam bepaalt in beginsel dus zelf of de bodycam
meegaat, wanneer de bodycam aangaat en wanneer weer wordt uitgezet.
De ambtenaar stelt zich voorafgaand aan het gebruik op de hoogte van de gebruiksinstructie en het inzetkader van
de bodycams.
Bij het inschakelen van de bodycam neemt de ambtenaar de volgende regels in acht:
• Het gebruik van een bodycam beperkt zich tot gebruik op de openbare weg en in
openbare gebouwen.
Er wordt zoveel mogelijk kenbaar gemaakt dat er gefilmd wordt. Wanneer dat niet
mogelijk is, bijvoorbeeld ingeval van nood, wordt dit zo snel mogelijk alsnog gemeld aan
betrokkenen.
De ambtenaar verplicht zich goede afwegingen te maken betreffende de inbreuk op de
privacy om onnodige inbreuk te voorkomen of tot een minimum te beperken. Er moet
dus bijvoorbeeld gelegenheid worden gegeven dat mensen zich kunnen aankleden en
niet bloot in beeld worden gebracht etc.
Er mag niet heimelijk gefilmd worden in woningen en op besloten lokalen/erven, tenzij
er sprake is van nood en/of een aanhouding op heterdaad.
Bodycams met live-streaming functionaliteit hebben de mogelijkheid om live video-opnames te verzenden. Deze
bodycams kunnen ook op afstand worden ingeschakeld door meldkamerpersoneel. Voor het inschakelen van
bodycams op afstand gelden de volgende inzetkaders:
Het op afstand aanzetten van een bodycam mag alleen in de volgende gevallen:
• Indien dit van te voren met de drager is afgesproken;
• In het geval van nood in opdracht van leidinggevende.
• Het op afstand aanzetten van een bodycam zal geschieden conform het bestaande protocol 'ambiant
listening (op afstand meeluisteren door 'openzetten' microfoon portofoon).
Er wordt dus door de gebruiker vooraf mondeling of door het voor een ieder duidelijk zichtbaar dragen van de
bodycam melding van gemaakt dat beeld en geluid wordt opgenomen, tenzij dit vooraf niet mogelijk is. Indien
mogelijk wordt achteraf alsnog aan betrokkenen/verdachten kenbaar gemaakt dat er opnames gemaakt zijn; Dan
wel worden deze personen met het opgenomen beeld & audio geconfronteerd.
Technische verwerking opnames
Na afloop van de dienst worden de opnames geladen op de centrale server. Op het bureau plaatst de gebruiker de
bodycam daarvoor in het bestemde laadblok. Het proces verloopt verder automatisch en uiteindelijk worden na
het overzetten de op de bodycam aanwezige opnames gewist. De betreffende verbalisant/gebruiker meldt in een
BVH-registratie (bedrijfsgegevens politie) en het proces-verbaal dat er aanvullende video/audio-opnames zijn
gemaakt.
Opnames worden automatisch na 28 dagen verwijderd tenzij er concrete aanleiding bestaat dat de opnames
noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit, dan kunnen de opnames ten behoeve van de opsporing
van dat strafbare feit worden verwerkt.
Gebruik van opnames t.b.v. dossier
Een proces-verbaal wordt vooralsnog niet aan de hand van gemaakte opnames opgemaakt. Dit op basis van
landelijke afspraken m.b.t. de unieke bewijslast van het proces-verbaal van bevindingen. Met andere woorden niet
eerst terugkijken of luisteren en dan het proces-verbaal maken. De opnames zijn vooralsnog ondersteunend aan
5
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het proces-verbaal. Over dit gegeven bestaat op dit moment verschil van inzicht en is het onderwerp van landelijke
overleg.
De opnames kunnen eventueel en zonder bezwaar, via de eigen waarneming van de rechter als bewijs in een
strafzaak worden gebruikt, mits deze in beginsel rechtmatig t.o.v. het doel zijn verkregen. Voor Amsterdam is een
beperkte werking van kracht. Doelbinding is van belang bij de eventuele verwerking van de genoemde 'bijvangst'.
Er bestaat nog geen eenduidig beleid binnen het OM en jurisprudentie ontbreekt. De officier van justitie besluit in
die gevallen of beeld en of audio toch opgenomen worden in bijvoorbeeld een strafdossier.
In opdracht van de chef van de Eenheid kan het Bureau Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) in gelegenheid
worden gesteld opgenomen opnames te bekijken of te beluisteren.
Kaders gebruik en verwerking
Aan het gebruik en verwerking van opnames worden de volgende kaders gesteld:
• Het verkregen beeld- en geluidsmateriaal wordt aangemerkt als dienstmateriaal;
• Het is derhalve niet toegestaan om dit materiaal voor privedoeleinden te gebruiken en/of om dit materiaal
zonder toestemming op internet te plaatsen en/of te verspreiden op het politie-intranet;
• Het is niet toegestaan kopieen te maken van beeldmateriaal, behoudens door de daartoe aangewezen
medewerkers. Kopieen worden alleen gemaakt ten behoeve van de doelen zoals genoemd in dit inzetkader
De wettelijke verwerkings-, bewaar- en vernietigingstermijnen van politiegegevens staan beschreven in de Wpg en
zijn direct gekoppeld aan de verwerkingsgrondslag. Deze termijnen gelden dus ook voor Bodycamopnames.
Zo moeten alle opnames die niet meer noodzakelijk zijn, vernietigd worden zodra zij niet langer noodzakelijk zijn
voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Opnames verwerkt in het kader van de dageiijkse
politietaak, kunnen dus maximaal 10 jaar beschikbaar blijven: na 5 jaar verwijderen, na vijf jaar bewaren, dan
vernietigen. Tegelijkertijd geldt dat deze gegevens vernietigd moeten worden indien ze niet meer noodzakelijk zijn.
Vanuit het oogpunt van proportionaliteit en privacy worden de volgende kaders ten aanzien van de opslag van
opnames gesteld:
• Niet noodzakelijke opnames ic doelbinding worden na 28 dagen vernietigd;
• Het bewaren van opgenomen beeld en audio wordt geregistreerd in BVH dan wel ander
politiebedrijfsprocessysteem.
• De aangewezen beheerder draagt zorg voor het beheer van de opslag dan wel schoning van opgenomen beeld
en audio conform wet en regelgeving.
• De beheerder is nooit de opnemer van de opnames zelf.
Aanschaf bodycams
Uit voor 2016 gereserveerde gelden werden in december 2016 in totaal 115 bodycams en randapparatuur
aangeschaft. In totaal 25 stuks live-streaming en 85 stuks out of time camera's. Deze aanbesteding werd met
bemiddeling van het PDC uitgezet bij meerdere leveranciers. Bij de aanschaf is uitgebreid rekening gehouden met
specifieke eigenschappen van een bodycam gericht op de doelstelling van de pilot. Bij aanschaf is gebruik gemaakt
van het landelijk Programma van Eisen (PvE) welke door het LPB ter beschikking is gesteld. Dit PvE is voorgelegd
aan een afvaardiging van specialisten uit de eenheid. Deze groep heeft het PvE daar waar nodig aangevuld en
afgestemd op de lokale setting. Het aangepaste PvE voldoet daarbij nog immer aan de gewenste uniformiteit
binnen de Nationale Politie als het gaat om kwaliteits- maar ook veiligheidseisen. De omzetting van deze pilot naar
landelijke proeftuin blijft zo mogelijk.
Nadere beheers aspecten
Regionaal wordt Team technisch Toezicht (TTT) als beheerder aangewezen.
Ten aanzien van het beheer regelt de beheerder de volgende aspecten:
• Bijhouden van logboek data en uitgifte opnames
• Uitgeven en innemen van bodycam systemen en/of componenten;
• Advisering over inzet en gebruik van bodycams;
• Verzorgen van instructie; Hiervoor zijn op de teams kerninstructeurs aanwezig
• Verantwoordelijkheid voor dat beeld en audio conform WPG, wettelijke kaders opgeslagen en of
vernietigd wordt.
• Richtlijnen voor opgenomen materiaal zijn beschreven in een beheer schema onder bijlage B
• De beheerder leent, na beoordeling van een ingediende aanvraag, voor (on)bepaalde tijd de bodycams uit
aan de aanvrager.
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• Indien zich tijdens de uitleenperiode technische storingen voordoen draagt de beheerder zorg voor
vervanging.
• In het geval van diefstal of verlies van (onderdelen van) bodycams draagt de aanvrager zorg voor een
aangifte dan wel melding van vermissing waarna de beheerder zorg draagt voor vervanging.
Communicatie
Er is vanuit de operatie grote vraag naar bodycams en de do's en dont's bij het gebruik ervan. Het gebruik van
bodycams raakt zoals eerder aangegeven verschillende werkprocessen en structuren. Dat betekent dat dit besluit
breed in de organisatie maar ook zeker naar het werkveld, het bestuur en de samenleving gecommuniceerd dient
te worden.
Door Bureau Communicatie van de Eenheid Amsterdam is in het verlengde hiervan een uitgebreide
communicatiestrategie opgezet rond de invoering van bodycams. Intern; Om de gebruikers en overige collega's te
informeren over o.a. werking, voorwaarden en mogelijkheden; Extern; Vooral om de samenleving goed te
informeren dat de politie bodycams gaat inzetten, met welk doel dit wordt gedaan en onder welke voorwaarden
dit gebeurt.
Rechten betrokkenen
De bodycams worden duidelijk herkenbaar gedragen. Gebruik wordt bekend gemaakt. Betrokkenen o.b.v. de Wpg
hebben het recht om kennis te nemen van de gegevens die de politie over hen verwerkt. Ze kunnen schriftelijk
verzoeken of, en zo ja welke, politiegegevens over hen verwerkt worden en in welke gevallen deze gegevens de
afgelopen vier jaar verstrekt zijn (art. 25 lid 1 Wpg). Zo'n verzoek om kennisneming kan eventueel worden gevolgd
door een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. Aan een verzoek om
kennisneming hoeft niet altijd voldaan te worden. Het kan worden afgewezen als dat noodzakelijk is in het belang
van de goede uitvoering van de politietaak, de bescherming van de rechten van de betrokkene of van de rechten
en vrijheden van derden of de veiligheid van de staat (art. 25 lid 1, art. 27 Wpg).
Evaluatie
Hoe, waar, onder welke omstandigheden, voor wie werkt de bodycam? Wat levert het op (effect). Welke
mechanismen zijn ingezet en in welke context is die gebruikt? Vragen, zo blijkt uit het recente internationaal
literatuuronderzoek van Sander Flight , waaruit wel 1600 uitkomsten kunnen worden gegenereerd en zeer
specialistisch onderzoek vergt. Amsterdam voert hier bovendien een beperkte pilot uit en laat ook het gebruik van
de bodycam vrij aan de keuze van de individuele ambtenaar.
Om uiteindelijk voor deze beperkte pilot toch te kunnen bepalen of het dragen van de (live stream) bodycam heeft
bijgedragen aan het gevoel van veiligheid van de Amsterdamse politieambtenaar op straat zal de pilot op die
veiligheidsbeleving en gebruikte techniek worden geevalueerd. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met het landelijk
programma Sensing i.c.m. een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Er vinden in ieder geval 2
evaluatiemomenten plaats. De eerste evaluatie zal plaatsvinden na de eerste 6 maanden na het feitelijk gaan
inzetten van de bodycams op de teams. De tweede evaluatie zal plaatsvinden na 18 maanden en als eindevaluatie
dienen.
In die evaluaties zal worden weergegeven of de veiligheidsbeleving van de ambtenaar wordt verbeterd door het
gebruik van de bodycam, een inzicht in van het gebruik van de bodycam en hoe de live-streaming wordt ervaren
ten opzichte van het niet live kunnen meekijken.

Sander Flight, De mogelijke meerwaarde van de bodycam, P&W 2016
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Aan de leden van de Commissie Algemene Zaken

Datum 13 februari 2017
naam Behandelddoor
Onderwerp Pilot bodycams bij politie eenheid Amsterdam
Geachte leden van de commissie AZ,
De Amsterdamse politie gaat de komende tijd een pilotproject doen met bodycams. Met het oog
op de mogelijke gevolgen voorde privacy van de Amsterdamse burgers en politiemensen is het
van belang om open en transparant te zijn over de wijze waarop de bodycams worden ingezet.
Daarom informeeriku in deze brief graag over de achtergrond van deze pilot en over de wijze
waarop de politie de pilot gaat uitvoeren.
In de driehoek is uitgebreid gesproken over deze pilot. Het gebruik van bodycams kan een grote
meerwaarde hebben bij het politiewerk. Daarom willen we met deze pilot graag nader
onderzoeken hoe bodycams het beste gebruikt kunnen worden doorde Amsterdamse politie. In
de gesprekken in de driehoek is helder geworden dat de politie voldoende technische en
organisatorische maatregelen heeft genomen om het gebruik van de bodycams doelmatig,
rechtmatig en met waarborgen voor de privacy te laten plaatsvinden.
Achtergrond
In 1997 heeft de politie in Limburg voor het eerst bodycams ingezet en sindsdien is het gebruik
gestaag gegroeid. Dat geldt voorde Nederlandse politie, maar vooral voorde politie in landen als
de Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Uit ervaringen met de bodycam van de
politie in de VS en VK blijkt dat1;
zezorgen voor minder klachten tegen de politie, minder geweld doorde politie en minder
geweld tegen de politie;
ze het politiewerk transparanter maken, ze vergroten het vertrouwen van burgers in de
politie en verstevigen de legitimiteit van de politie.
Het corrigerende en controlerende effect werkt twee kanten op, de burger wordt gefilmd, maar de
politie zelf ook.

1 De mogelijke meerwaarde van bodycams voor politiewerk, S. Flight, Politie & Wetenschap 2017

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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De motieven om bodycams in te voeren in de VS en de VK liggen vooral op het vergroten van de
transparantie van politiewerk (minder geweld door de politie en minder klachten tegen de politie).
In Nederland ligt het accent op het reduceren van geweld tegen politiemensen.
Intemationaal is wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van bodycams schaars. In
Nederland is er zelfs helemaal geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wel zijn er diverse
kleinschalige pilots met bodycams geweest, maar op basis daarvan kunnen geen algemene
uitspraken worden gedaan. Technische ontwikkelingen maken de bodycam handiger in het
gebruik. Daarnaast wordt de vraag naar bodycams onder politiemensen steeds groter,
ontwikkelingen waar de Nederlandse politie op in moet gaan.
Mede naar aanleiding van de geweldsincidenten tegen hulpdiensten tijdens de afgelopen
jaarwisseling, worden er sinds begin dit jaar 'proeftuinen' bij een aantal eenheden ingericht.
Ervaringen uit die tuinen worden gebruikt om landelijk beleid te ontwikkelen. De pilot in
Amsterdam wordt mogelijk als een van die proeftuinen beschouwd.
Doelstelling
De veiligheid van de politieagent, en in het bijzonder die op de basisteams, vormt het uitgangspunt
voor deze pilot. Dit geldt vooral voor de basisteams, de mensen die op straat bij incidenten worden
ingezet, omdat daar sprake is van een verhoogd risico. De politiemensen van de basisteams worden
regelmatig geconfronteerd met situaties met verbaal en fysiek geweld en lopen daarbij soms zelfs
letsel op. De pilot is dus gericht op het gebruik van de bodycam als veiligheidsmiddel voor het
personeel. Het is de bedoeling dat politiemensen door het dragen van de bodycam een extra
middel hebben waardoor situaties niet uit de hand lopen dan wel betrokkenen zich gedisciplineerd
gedragen.
De opnames die aldus met de bodycams worden gemaakt zullen naar verwachting wel bijvangsten
opleveren. Dat houdt in dat de beelden en geluidsopnames voor andere doeleinden zoals
opsporing worden gebruikt. Onder het kopje juridisch kader ga ik hier nader op in.
Omvang en duur pilot
De pilot start in de eerste helft van 2017. De 17 basisteams, en de teams Water, Hoofdwegen,
Openbaar Vervoer en Hondengeleiders worden uitgerust met bodycams. In totaal gaat het om vijf
bodycams per team die zowel beeld als geluid op kunnen nemen. Het daadwerkelijke gebruik van
de bodycam is een vrije keuze van de individuele agent. Er zijn in totaal 115 bodycams
aangeschaft, 25 die de mogelijkheid hebben om live beelden te streamen (de meldkamer kan dan
live meekijken) en 85 zonder live meekijk mogelijkheid. Bij de aanschaf is rekening gehouden met
specifieke eigenschappen van een bodycam gericht op de doelstelling van de pilot en is gebruik
gemaakt van het landelijk Programma van Eisen (PvE) welke door het Landelijk Projectbureau
Bodycams(LPB) van de Nationale Politie ter beschikking is gesteld.
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De pilot wordt geevalueerd op veiligheidsbeleving en op de gebruikte techniek.
Er worden twee momenten voor het daadwerkelijk aanzetten van de bodycams onderzocht:
1. De bodycams worden pas aangezet in situaties die dreigen te escaleren.
2. De bodycams worden aangezet zodra de drager op de plaats arriveert waar politie-inzet vereist
is.
Doel hiervan is te kunnen beoordelen
of het aanzetten van de bodycam bij een dreigende escalatie de situatie helpt en niet juist
verergert en
wat het belang is van het in beeld hebben van de situatie voor een escalatie.
De eerste evaluatie vindt plaats zes maanden na het feitelijk inzetten van de bodycams, de tweede
evaluatie na 18 maanden en dient als eindevaluatie. U wordt over de evaluatieresultaten
geinformeerd.
Juridisch kader
Het gebruik van de bodycam in de pilot is gericht op bescherming van de politieambtenaar, draagt
hiermee bij aan een goede vervulling van de politietaak en is derhalve mogelijk op basis van artikel
3 van de Politiewet 2012. Mede op basis van de ervaringen uit de proeftuinen wordt het landelijk
beleid en zo nodig een specifiek wettelijk kader ontwikkeld.
De beeld en geluidopnames die gemaakt zijn met de bodycams, worden gemaakt tijdens en ten
behoeve van de uitvoering van de politietaak en dienen derhalve als politiegegevens beschouwd in
de zin van de Wet politiegegevens (Wpg). Zoals eerder aangegeven kunnen de beeld en
geluidopnames van de bodycams die in de pilot worden ingezet met het doel de politiemensen te
beveiligen als biivangst voor andere doelen worden aangewend. Het gebruik van de opnames (en
nadrukkelijk dus niet het gebruik van de bodycams) voor andere doeleinden, kan alleen op last van
de daartoe bevoegde autoriteiten en met in achtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders
en protocollen aangewend worden. Het doel bepaalt het wettelijke kader en de bevoegdheid,
onderstaand treft u een overzicht.
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Doel

Wettelijk kader

bevoegdheid

Opsporing

Artikel 3 politiewet 2012

Politie, onder
verantwoordelijkheid van de
Officier van justitie,

Artikel i26g,i26o en 126 zd lid 1 sub a Wetboek

bevoegdheid en

van Strafvordering

verantwoordelijkheid van de
Officier van justitie.

Openbare Orde

Artikel 3 politiewet 2012

Politie, onder

Artikel 172 Gemeentewet

verantwoordelijkheid van de
Burqemeester

Artikel 3 politiewet 2012

Politie onder verantwoordelijkheid

Aanwijzing opsporingsberichtgeving OM

van het OM.

Publieksvoorlichting

Artikel 3 politiewet 2012

Politie, onder

waaronder sociale media

Aanwijzing persvoorlichting OM

verantwoordelijkheid van OM en

Portretrecht (artikel 21 Auteurswet)

BM, voor resp. opsporing en

Opsporingsberichtgeving

openbare orde-taak

Klachtbehandeling over
het optreden van een

Wet politiegegevens

medewerker

Politie (Eenheidsleiding) onder
verantwoordelijkheid van de
Minister van Veiligheid en Justitie

Inzetkader
Door het LPB is een tijdelijk inzetkader ontwikkelt dat de basis vormt van het inzetkader voor de
pilot in de Eenheid Amsterdam. Het inzetkader heeft tot doel te waarborgen dat de bodycams
gericht op het doel ingezet worden en de verkregen opnames op een rechtmatige manier gebruikt
worden. Het omvat de volgende maatregelen en instructies:
de opnames van bodycams zijn beveiligd door data encryptie en koppeling aan
medewerkersgegevens. Door deze koppeling zijn alle handelingen achteraf controleerbaar en
herleidbaar.
bodycams worden alleen gebruikt op de openbare weg en in openbare gebouwen (en dus niet
in woningen of kantoren).
De bodycams worden voor eenieder duidelijk zichtbaar gedragen. De gebruiker meldt vooraf
mondeling dat beeld en geluid worden opgenomen. Als dit vooraf niet mogelijk is dan wordt
achteraf alsnog aan betrokkenen kenbaar gemaakt dat er opnames zijn gemaakt dan wel
worden deze personen met de opnames geconfronteerd.
De gebruiker verplicht zich goede afwegingen te maken betreffende de inbreuk op de privacy
om onnodige inbreuk te voorkomen of tot een minimum te beperken.
2 Voor publicatie op sociale media worden conform het protocol beeld- en geluidsopnames zodanig
bewerkt dat personen bij uitzending van de beelden, geluiden en teksten niette herkennen of te
identificeren zijn. Tevens worden namen, straatnamen, huisnummers en kentekens, die kunnen leiden
tot herkenning/ identificatie van verdachten, visueel en auditief onherkenbaar gemaakt.
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Er mag niet heimelijk gefilmd, tenzij er sprake is van nood en/of
een aanhouding op heterdaad.
Bodycams met live-streaming functionaliteit hebben de mogelijkheid om live opnames te
verzenden naar de meldkamer. Deze bodycams kunnen ook op afstand worden ingeschakeld door
meldkamerpersoneel. Voor het op afstand inschakelen van bodycams geldt dat dit:
• van te voren met de drager afgesproken dient te zijn.
• in geval van nood gebeurt in opdracht van de leidinggevende.
• conform het bestaande protocol 'ambiant listening (op afstand meeluisteren door
'openzetten' microfoon portofoon).
Na afloop van de dienst worden de opnames overgezet op de centrale server en verwijderd van de
bodycam. Het proces verloopt verder automatisch. De betreffende gebruiker meldt in de
bedrijfsgegevens registratie (BVH) en het proces-verbaal dat er aanvullende beeld- en
geluidsopnames zijn gemaakt.
De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd van de server, tenzij er concrete
aanleiding bestaat dat ze noodzakelijk zijn voorde opsporing van een strafbaar feit. In dat geval
kunnen de opnames worden veiliggesteld en ten behoeve van de opsporing van dat strafbare feit
worden verwerkt.
Betrokkenen hebben het recht om kennis te nemen van de gegevens die de politie over hen
verwerkt, waaronder dus de bodycam opnames. Ze kunnen daartoe een schriftelijk verzoek
indienen bij de politie.
Communicatie
De Amsterdamse politie gaat de komende tijd de burgers informeren over de proef. Enerzijds om
aan te geven dat de politie bodycams gaat inzetten en anderzijds omdat het gebruik van camera's
altijd kenbaar gemaakt moet worden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geVnformeerd.
Hoogachtend,

Mr. E.E. vanderLaan
Burgemeester van Amsterdam

