
namen

p LITlE

Plan van aanpak
RBTMaastricht

Auteurs:

1

&

Status: Concept

Versie: 1.1.2.

Versie datwn: 8 februari 2017

«waakzaam en dienstbaar»



Voorwoord
I. Inleiding

1.1. Doel van dit document
1.2. Oplevering eindresultaten
1.3. Eindverwoording

2. Doelstelling
2.1. Toepassingsgebieden bodycams

2.1.1. Hoofdthema in proeftuin Maastricht
2.1.2. Secundair thema in proeftuin Maastricht

2.2. Realisatie doelstellingen
2.3. Functionaliteiten
2.4. Evaluatie

3. Organisatie
3.1. Eenheid, Iocatie en onderdeel
3.2. Testteam / capaciteit

3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8

In oudsopgave



naam

oorwoord

Camera's zijn niet meer weg te denken in de huidige rnaatschappij. Bodycarns geven de burgers en
politiemedewerkers een zeker gevoel van veiligheid. De bodycarns leggen situaties vast, waarop
conclusies kunnen worden getrokken over wat werkelijk geOOurd is of moet geOOuren. Bodycarns
hebben sorns grote invloed op gedrag en verantwoording.

Vele menen, dat wij als politie organisatie in ontwikkeling mee moeten gaan met die van de
maatschappij. Beeld vastleggen, delen en er inforrnatie uithalen wordt door menig burger als
'gewoon' ervaren. Dat beelden meer zeggen dan woorden OOhoeft geen OOtoog. Beeld, ondersteund
door audio, rnaakt het plaatje compleet.

Bodycarns worden sinds een aantal jaren binnen het basistearn Maastricht gebruikt en worden door
veel gebruikers ervaren als een positieve bijdrage in de politieprocessen. Door een groot aantal
autobranden in een kort tijdsbestek in 2015 werd OOsloten om in samenwerking met de gemeente
Maastricht een aantal bodycarns aan te schaffen. Het doel hiervan was om tijdens een autobrand
signalementen van ornstanders vast te leggen. Na verloop van tijd kreeg het gebruik van de
bodycarns een algemeen karakter.

Binnen het basistearn Maastricht worden momenteel 10 bodycarns actief gebruikt. Het gebruik heeft
nu nag een overwegend experimenteel karakter. Borging, juridische inkadering, opslag en beheer,
protocollering van het gebruik, eenduidige pakket van eisen, voortdurende, gelnstitutionaliseerde
ontwikkelomgeving en dergelijke zijn nag niet ontwikkeld. Voordat er binnen het basistearn
Maastricht bodycarns werden aangeschaft zijn er door ons diverse afspraken gernaakt met de
teamchef van het basistearn Maastricht, , en het openbaar rninisterie. Door gesprekken
met collega's van andere basistearns hebOOn wij gemerkt dat er momenteel bij elk basistearn
verschillende afspraken met betrekking tot het gebruik van bodycarns zijn gernaakt.
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1. Inleiding

1.1. Doel van dit document

Dit plan van aanpak beschrijft hoe wij als basisteam Maastricht willen fungeren als proeftuin in het
project.

Het antwoord op deze vraag wordt in dit document op een structurele wijze gepresenteerd en bevat:

de redenen voor fungeren als proeftuin;
beschrijft de aanleiding van het gebruiken van bodycams;
beschrijft de opzet en inrichting;
beschrijft de doelen;
beschrijft de samenwerking, de verantwoording, de projectinrichting;
beschrijft de doorlooptijd en de actie;
beschrijft de evaluatie.

1.2. Oplevering eindresultaten

De eindresultaten worden ten gunste gesteld van het projectteam.

1.3. Eindverantwoording

De eindverantwoording voor inzet van bodycams ligt bij de teamchef van het basisteam Maastricht en
de operationeel specialisten C.



2. Doelstel ing

2.1. Toepassingsgebieden bodycams

2.1.1. Hoofdthema in proeftuin Maastricht

Steeds vaker wordt het optreden van de politieambtenaar onder de loep genomen. Incidenten zoals
het overlijden van een arrestant zijn hiervoor een van de oorzaken. Ook de aanwezigheid van meer
camera's op de openbare weg en het bezit van smartphones bij de burger zijn factoren die hierin een
aandeel hebben. Hierdoor komen vaak (gedeeltes van) opnames in de media terecht waardoor er
een vertekend beeld van het optreden van de collega kan ontstaan. In het geval dat de collega alleen
opgetreden heeft en een klachtencornrnissie een klacht in behandeling neemt, kan dit gevoelsmatig
verstrekkende gevolgen hebben voor de collega. De aanwezigheid van een bodycam kan de collega
een extra zekerheid geven en preventiefwerken (optimaliseren van preventie voor burger en
politiemedewerker). Tevens kan dit dienen voor verbeteren van heterdaadkracht en opsporing
(bijvoorbeeld signalementen van verdachten en/of kentekens) en bijdragen van bewijsvoering. Als
laatste kan het een meerwaarde zijn voor het verzamelen van operationele data ten behoeve van een
evaluatie, training en procesverbetering.

Het zichtbaar dragen van bodycarns draagt bij aan het verrninderen van geweld tegen
politieambtenaren (GTPA).Bovendien dragen de beelden bij aan de opheldering van strafbare
feiten. Een voorbeeld hiervan is de aanhouding van een verdachte van een fietsendiefstal in
Maastricht. Deze verdachte pleegde bij zijn aanhouding hevig verzet, waardoor de collega's
genoodzaakt waren om pepperspray tegen de verdachte te gebruiken. De aanhouding werd
vastgelegd door een bodycarn die door een van de betrokken collega's werd gedragen. Uiteindelijk
werden de beelden getoond in de rechtszaal. Na het tonen van de beelden werd de verdachte,
conform de eis van de officier van justitie, veroordeeld voor de diefstal en het gepleegde verzet.
Volgens de rechter diende de beelden als sluitend bewijsstuk.

Doelstelling / onderzoeksvraag:
Tijdens (noodhulp/motor)surveillance worden er veelvuldig zogenaamde dynarnische
verkeerscontroles uitgevoerd. Te denken aan controles van drugs runners en Top X subjecten.
Tijdens deze verkeerscontroles worden politiemedewerkers vaak (verbaal)agressief bejegend of
geintirnideerd.

Wij willen onderzoeken of het gebruik van bodycarns tijdens deze verkeerscontroles te het
veiligheidsgevoel bij de politiemedewerkers vergroot, alsmede het verrninderen van het aantal
gevallen van GTPA door de preventieve werking van het zichtbaar dragen van bodycarns. De
nevendoelstelling is versterking van de opsporing doordat bijvoorbeeld personen/signalementen
en/of gebeurtenissen digitaal worden vastgelegd.
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2.1.2. Secundair thema in proeftuin Maastricht

Het drukke uitgaansleven in Maastricht vonnt door de combinatie van alcoholgebruik, gebruik van
verdovende middelen, wapenbezit en een zeer hoge concentratie van mensen een verhoogd risico
voor de openbare orde en de veiligheid van bezoekers en politie. Door het gehele jaar vinden er in
Maastricht tussen de 80 en de 100evenementen plaats waarbij er politie inzet is vereist. Bijeen tiental
evenementen zijn er bezoekersaantallen van boven de 20.000 personen. Naast de reguliere
stapavonden en geplande evenementen is de voetbalclub MVV-Maastricht ook gevestigd in de stad.
Momenteel komt MVV-Maastricht uit in de Jupiler League. Om ongeregeldheden tijdens deze
voetbalwedstrijden te voorkomen is er ook minimaal twee keer per maand politie inzet vereist
rondom het stadion.

De aanwezigheid van cameratoezicht in de binnenstad van Maastricht is een goed middel voor de
opsporing, maar daamaast werkt dit ook zeer preventief. Helaas dekt dit cameratoezicht niet het hele
uitgaansgebied van het centrum van Maastricht. Verder merken wij dat vaste camera's vaak op een te
grote afstand van een incident hangen, waardoor de beeldkwaliteit te wensen overlaat. De
aanwezigheid van bodycams is dan een zeer welkome aanvulling. Beeld, ondersteund door audio,
maakt het plaatje compleet. Dit voor de veiligheid voor de burger (handhaven van de openbare orde
en veiligheid), maar zeker ook voor de dienstdoende collega (optimaliseren van preventie voor
burger en politiemedewerker).

Doelstelling / onderzoeksvraag:
Door politiemedewerkers tijdens de openbare orde, evenementen enlofvoetbalwedstrijden uit te
rusten met een bodycam willen wij het veiligheidsgevoel bij de politiemedewerkers vergroten,
alsmede het verminderen van het aantal gevallen van GTPA door de preventieve werking van het
zichtbaar dragen van bodycams. De nevendoelstelling is versterking van de opsporing doordat
bijvoorbeeld personenlsignalementen enlof gebeurtenissen digitaal worden vastgelegd en
eventueel een groepsoptreden achteraf kunnen evalueren.

Een significant verschil met 2.1.1. is dat in dit toepassingsgebied de nadruk ligt op de openbare orde
en het gebruiken van bodycams in grote groepen mensen.

2.2. Realisatie doelstelling

Door de beschikbaar gestelde bodycams te koppelen aan een politiemedewerker die werkzaam is
binnen de beschreven toepassingsgebieden kunnen wij garanderen dat de bodycams dagelijks
worden ingezet en specifiek worden gebruikt voor de onderzoeksvragen. Zo voorkomen wij dat de
bodycams op de plank blijven liggen of gebruikt worden voor zaken waarvoor ze niet zijn bedoeld.

Op dit moment is nog niet bekend hoe lang de doorlooptijd van het project is.

2.3. Functionaliteiten

De opslag van de beelden is van belang. Dit om deze data achteraf te gebruiken voor bijvoorbeeld
waarheidsvinding. Momenteel is er in de binnenstad van Maastricht een vast camerasysteem (circa
100vaste camera's) welke gefaciliteerd zijn door de gemeente Maastricht. De live camerabeelden
van het vast camerasysteem worden uitgekeken en opgeslagen in het bureau van politie te
Maastricht. Dit live uitleesstation wordt momenteel al meerdere malen per week bezet en actief
bekeken. Wij hebben gemerkt dat de aanwezigheid van bodycams een aanvulling is op het
politiewerk.



Bijde aanschaf van de huidige bodycarns van het basistearn Maastricht werd rekening gehouden met
de onderstaande specificaties:

Afmetingen;
Gewicht;
Schokbestending;
Spatwaterdicht en/of waterdicht;
Bevestigingsmogelijkheid op uniform (clip mount en/of chest mount);
Voldoende resolutie (minimaall080p);
Voldoende geluidsopnarnekwaliteit;
Voldoende opnamecapaciteit (minimaal32 gb);
Prijs kwaliteitsverhouding (vanwege een beperkt budget).

Rekening houdend met de bovenstaande specificaties werd door ons gekozen voor de Liquid Image
Camera (LIC)Ego. Binnen het basisteam Maastricht werden 10 bodycams aangeschaft. Daarnaast
werden de bodycams door ons te beschikking gesteld van andere afdelingen (bijvoorbeeld andere
basisteams en recherche bij geplande acties).

Bijhet gebruik van de bodycams zijn wij tot de conclusie gekomen dat het huidige type bodycarn
onvoldoende geschikt zijn voor het politiewerk. Uit een eigen evaluatie is gebleken dat naar ons
inzicht de bodycarn moet voldoen aan de navolgende specificaties:

Afmetingen (bodycam moet zonder behuizing te gebruiken zijn);
Lichtgewicht;
Schokbestending;
Bodycarn moet waterdicht (IP-67) zijn zonder behuizing;
Eenknopsbediening;
Bevestigingsmogelijkheid op uniform (clip mount);
Voldoende resolutie (minimaall080p);
Voldoende accuduur bij stand-by en opnarne bij 1080p;
Voldoende geluidsopnamekwaliteit;
Voldoende opslagcapaciteit (minimaal32 gb);
Voldoende beeldkwaliteit bij dag en nacht (mogelijk nightvision);
Realtime meekijken (op termijn).

Uit een door ons gehouden test is gebleken dat het werken met een chest mount of behuizing
(bijvoorbeeld bij een GoPro) niet werkbaar is. De chest mount belemmerd in een stresssituatie het
snel aantrekken van het tactisch vest. Hiernaast is gebleken dat het werken met een behuizing niet
wenselijk is. Door de afmetingen van de behuizing blijft de camera telkens achter voorwerpen
hangen.

2.4. Evaluatie

De politiemedewerkers die participeren in het project en onderdeel zijn van het proces worden
gevraagd naar hun ervaring. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Ook zal er gevraagd worden een
logboek van activiteiten bij te houden. Deze registratie zal direct vanaf het moment van uitgifte
aanvangen. Daarna zal er maandelijks een evaluatie plaatsvinden.
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Rol Naam Taak BerkomsVonderde FTE
el

Noodhulp / Openbare orde / BTMaastricht 1
biker
Noodhulp / Openbare orde / BTMaastricht 1
biker
Noodhulp / Openbare orde / BTMaastricht 1

Noodhulp / Openbare orde / BT Maastricht 1
biker

3. Organisatie
3.1. Eenheid, locatie en onde:rdeel

Het robuust basisteam Maastricht bestaat uit de voormalige basiseenheden Maastricht CentrumlZuid
en Maastricht NoordIWest. In de nieuwe setting zijn er ruim 220 operationele collega's die
ondergebracht zijn in het bureau van politie, gelegen aan de Prins BisschopsingelS3 te Maastricht.
De stad heeft een internationaal karakter, vanwege de ligging aan de Belgische grens en de
nabijgelegen grans met Duitsland. De stad Maastricht heeft ongeveer 130.000 inwoners.

De binnenstad van Maastricht trekt dagelijks veel internationale kooptoeristen, vooral in de
weekenden en op feestdagen. De aanwezige koffieshops trekken eveneens veel buitenlandse
(drugs)toeristen. Random deze koffieshops is er veel overlast van straatdealers die hun drugs
aanbieden en verkopen. Het horecagedeelte van Maastricht is drukbezocht en er worden jaarlijks
tussen de 80 en 100 evenementen georganiseerd met chtizenden bezoekers.

3.2. Testteam I capaciteit

Door ons werd besloten om het testteam van het basisteam Maastricht uit 4 vaste collega's te laten
bestaan. Hierdoor kan er een goede afstemming plaatsvinden tussen de aangewezen testers. De
aangewezen testers hebben een full time dienstverband waardoor er dagelijks een of meerdere
bodycams gebruikt kunnen worden. Daarnaast is elke tester verantwoordelijk voor de aan hemlhaar
uitgereikte bodycam en accessoires.

Momenteel worden de opgenomen beelden opgeslagen op een beveiligde exteme harde schijf, die
speciaal hiervoor is aangeschaft door het basisteam Maastricht. Deze beelden worden door 2
medewerkers beheerd. De beelden blijven maximaal een jaar bewaard. Dit in verband met de WPO.

Het testteam van het basisteam Maastricht bestaat uit:

naam

naam

naam

Testpersoonnaam

naam De eindverantwoordelijke voor het testteam is teamche,fI •••••
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