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Aanvraag proeftuin

bodycams

Geachte heer
Enige tijd geleden vemamen wij via korpsnet dat er een proeftuin georganiseerd zoo worden voor
het gebruik van bodycams.
Omdat op ons team nog geen gebruik wordt gemaakt van bodycams, voelden we een kans
aankomen waarop we zeker wilden reageren.
Oat doen we dan ook graag namens aile teamleden.
Wij zouden graag mee willen werken aan een proef voor het gebruik van bodycams.

opsporing en
vervolging

Voor de duiding van deze aanvraag is het goed om een beeld te geven van ons team en het
gebied waar wij in werken.
Ons team bestaat uit ongeveer
supergemotiveerde teamleden, van service en intake tot
operationeel expert en van agent tot rechercheur. Ons team is een van de 5 teams in het district
Stad-Utrecht welke de gemeente Utrecht bestrijkt. In ons team werken en waken wij over de
veiligheid van inwoners van 2 bijzondere wijken, te weten Noordwest met daarin de subwijken
Zuilen en Ondiep en de wijk Overvecht Beide wijken kenrnerken zich door een grote multiculturele
bevolking en grote stedenproblematiek. Daamaast bieden de beide wijken 24n een bijzondere
dynamiek en een hoog en zeer divers meldingenpatroon.
Hieronder proberen we u over te halen om ons hele team de proeftuin te gunnen;
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De laatste tijd zijn de vlogs over politieagenten die allerlei rare vragen worden gesteld
of waarin optreden ter discussie wordt gesteld niet van de lucht. Enige context
ontbreekt vaak en regelmatig staat de politie met 2-0 achter om duidelijk te maken dat
er vooraf zich nog heel wat heeft afgespeeld voor een optreden. 001< in ons team
worden wij hiermee geconfronteerd. Daamaast is in de afgelopen jaren steeds
duidelijker geworden dat beeldmateriaal naast een proces verbaal meehelpt in opbouw
van dossier en veroordeling.
Naast de hierboven onder 1 genoemde redenen speelt ook mee dat er in ons team nog
geen enkele bodycam in gebruik is en dat in de 4e stad van Nederland! Tevens
denken wij dat het gebruik van de bodycams een positief effect heeft op de bejegening
naar onze collega's toe door personen. Daamaast denken wij dat de bodycams
bijdragen aan een grotere bewustwording van het eigen optreden. In deze tijd van
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aantijgingen van etnisch profileren kan een bodycam de rechtmatigheid van een
controle of de wijze waarop een controle heeft plaatsgevonden vastleggen.
Wij gaan de bodycams breed inzetten in ons team. Niet aileen gaan de bodycams mee
in het toezicht in de wijk en naar meldingen toe, ook onze bikers, motorrijders,
wijkagenten, werkstudenten en rechercheurs kunnen en zullen er gebruik van maken.
De bodycams zullen primair in onze eigen wijk worden ingezet. Door collegiale
ondersteuning elders in de stad is het mogelijk dat ze dus ook in andere wijken zullen
worden gebruikt. Denk hier dan aan ter ondersteuning een melding meerijden in een
ander werkgebied. Daamaast zullen we de bodycams inzetten bij evenementen en
demonstraties. Indien mogelijk willen we de bodycam ook gebruiken als dashcam om
gedragingen in het verkeer vast te leggen.
De bodycams zullen in een afgesloten kast worden bewaard en middels een
uitgiftesysteem gaan we waarborgen dat we ten aile tijden weten wie welke bodycam
heeft. Opgenomen beelden zullen we conform de nog te bepalen richtlijnen van de
proeftuin behandelen. We gaan 1 collega aanstellen als projectleider voor de proeftuin,
als beheerder van de middelen en als controleur van de gemaakte afspraken (oa
beheer opnamen).
Zoals beschreven onder 2 denken wij dat het gebruik van de bodycams een positief
effect heeft op de wijze van hoe personen ons bejegenen maar ook hoe wij hen
bejegenen en wat wij daarvan nog kunnen leren. Het kan uitkomst bieden bij klachten,
onduidelijkheid over gebruik van geweld, ondersteunend zijn bij aanhoudingen bv van
belediging en meehelpen bij het oplossen van zaken. Denk dan aan opnames die je
maakt na bv een autobrand of na een hectisch optreden waarbij de beelden
duidelijkheid kunnen bieden bij conflicterende verklaringen. In ons optreden naar bv
jeugdgroepen kan het enorm helpen om gedrag van jongeren op straat aan ouders te
laten zien. De opmerking "mijn kind doet zoiets nier' zal dan tot het verieden behoren !
We willen meedoen aan deze proef en dat is niet aileen omdat we den ken dat de
bodycams een meerwaarde voor ons op straat hebben, maar ook omdat we willen
meedenken over gebruik en opslag van een middel welke door de gehele politie in een
later stadium gebruikt zal gaan worden. Aan de voorkant erbij zijn en met veel
enthousiasme en inzet meedenken over juridische kaders en iets betekenen voor onze
organisatie !
Onder voorbehoud van eventuele richtlijnen uit de proeftuin, stellen wij voor dat we om
de 3 maanden een evaluatiemoment organiseren. Opgedane ervaringen kunnen dan
direct geimplementeerd worden voor verder gebruik. Na 1 jaar willen we een eindevaluatie houden welke zal worden vastgelegd ten behoeve van de landelijke proeftuin

Wij hopen dat u door middel van bovenstaande een duidelijk beeld heeft gekregen van ons team
en hoe wij de bodycams willen inzetten. Mocht deze aanvraag nog vragen oproepen, dan zijn we
gaarne bereid om verdere uitleg te geven.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Namens aile teamleden van het basisteam Utrecht noord,
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