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Inlaiding
Binnen het kader van de 'proeftuin bodycams' is het belangrijk om ervaringen op te doen met
bodycams, maar is het ook belangrijk om ervaringen op te doen met de regie op en het
beheer over de bodycambeelden.

De eenheid Den Haag beschikt over een (glasvezel en technisch)netwerk (in een eigen
beheersomgeving) dat wordt gebruikt voor diverse toepassingen, waaronder openbaar
cameratoezicht (artikel151c Gemeentewet) en cameratoezicht bewaken en beveiligen. Het
grootste gedeelte van de basisteams binnen de eenheid Den Haag is aangesloten op dit
netwerk. Beelden van dit cameratoezicht komen centraal binnen en worden live uitgekeken
in de monitorcentrale van team TechniSch Toezicht, Afdeling Infrastructuur en de
monitorcentrale Bewaken en Beveiligen, Afdeling Bewaken en Beveiligen. De beelden
worden, binnen de regelgeving van de Wpg, centraal opgeslagen. V~~r wat betreft de
openbare camerabeelden voert team Technische Toezicht de regie en beheer over deze
bealden.

Het netwerk kan tevens worden gebruikt am regie en beheer te voeren op bodycambeelden
op gelijke wijze als op de beelden van het openbaar cameratoezicht.

Projectdoel
Het projectdoel is dan ean verdere verkenning ten behoeve van de ontwikkeling en invoering
van datadistributie ten behoeve van de centrale regie en beheer op de opgenomen beelden
van bodycams.

Het doel is gericht op het uploaden van bealden, centrale opslag, beschikbaar kunnen stellen
van de beelden om uit te kijken en downloaden van beelden. Dit alles conform de
regelgeving van de Wpg.

Opzet
V~~r het kunnen opnemen van bodycam-beelden en de regie en het beheer over deze
beelden te kunnen voeren zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

• de bodycam-beelden moten kunnen worden geupload, worden bekeken en worden
gedownload (via het netwerk cameratoezicht van de eenheid Den Haag);

• bodycam beelden worden centraal (server I storage) opgeslagen;
• de regie op en het beheer van de bodycam-beelden betreft het voorzien in de

technische werking, de opslag en opslagtijd;
• bodycam-beelden moeten vanaf ean bureaulocatie geupload kunnen worden naar de

centrale opslag;
• de bodycam-beelden moeten op de bureaulocatie kunnen worden uitgekeken;
• de bodycam-beelden moeten op de bureaulocatie kunnen worden gedownload;
• het downloaden van de bodycam-beelden moet aileen mogelijk zijn op basis van een

WPG logging;
• opzet conform en binnen de regelgeving van de Wpg.
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Pilots
V~~r de datadistributie van bodycambeelden zijn twee pilots benoemd:

• (1) drie basisteams in district A (Jan Hendrikstraat, Heemstraat en Hoefkade), GGP
medewerkers;

• (2) afdeling Bewaken en Beveiligen (ABB), medewerkers Diplomatic Dynamic
Surveillance (DDS)

De drie basisteams in district A hebben vanuit een eerder project ruime ervaring in het
gebruik van bodycams en decentrale opslag van beelden (stand-alone configuratie). Dit geldt
niet voor het team DDS van de afdeling Bewaken en Beveiligen.
De pilots zijn gericht op het projectdoel, een verdere verkenning ten behoeve van de
ontwikkeling en invoering van datadistributie ten behoeve van de centrale regie en beheer op
de opgenomen beelden van bodycams.
Pilot 2 kent daarnaast ook een eigen doelstelling (zie bijlage 1).

Uitvoering en samenwerking
Het plaatsen van een configuratie bij de vier basisteams (pilot 1 en 2) bestaande uit
bodycams, docking stations en randapparatuur. De configuraties worden aangesloten op het
netwerk. Dit geeft de mogelijkheid om de bodycambeelden automatisch te uploaden naar de
centrale server. De configuratie voorziet in de mogelijkheid om de beelden die zijn geupload
uit te kijken en indien nodig te downloaden. Een belangrijk onderdeel in de uitvoering betreft
het ontwikkelen van software die het mogelijk maakt om de beelden te uploaden, te bekijken
en te downloaden binnen de regelgeving van de Wpg en privacyreglement. Cruciaal in de
software is de zogenaamde 'Wpg sleutel'. De 'sleutel' wordt verkregen na een digitale
aanvraag bij het team Technisch Toezicht. Zowel het uit kijken als het downloaden kan
aileen plaatsvinden met behulp van deze 'sleutel'. De aanvraag, het bekijken en downloaden
worden vervolgens gelogd in een Wpg register.

In de uitvoering van deze pilots wordt samengewerkt met medewerkers van:
• de afdeling techniek die het netwerk beheren;
• de afdeling team Technisch Toezicht;
• de drie basisteams district A;
• de afdeling Bewaken en Beveiligen;
• de afdeling Politieprofessie;
• landelijke afdelingen toegewezen vanuit het landelijk project bodycams.

Daarnaast wordt, in de ontwikkeling van de 'Wpg sleutel', de wijze waarop beelden kunnen
worden bekeken, gedownload en de hiervoor te gebruiken beelddragers en mediaplayer
nauw samengewerkt met een juridisch medewerker en de privacyfunctionaris.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van de pilots is vooralsnog vastgesteld op een jaar, met een tussentijdse
evaluatie binnen het kader van de 'proeftuin bodycams'.

Concept begroting
Het totale project is begroot op circa € 90.000,- (zie bijlage 2).

Aandachtspunten
• Onderhoudscontract bodycams en randapparatuur (nog niet opgenomen in de

begroting bijlage 2).
• Bij doorlopend gebruik van de configuraties borging van de personele formatie en

financiele aspecten ten aanzien van het (technisch)beheer, netwerkbeheer en
exploitatiekosten.
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opsporing en
vervolging

opsporing
en
vervolging

opsporing
en
vervolging

Inleiding
De eenheid Den Haag in het algemeen en de stad Den Haag in het bijzonder kenmerken
zich onder andere als Hofstad (woon- en werkplaats van het staatshoofd en andere leden
van het Koninklijk Huis), regeringsstad, diplomatiek centrum, intemationaal justitieel en
juridisch centrum en in toenemende mate als vestigingsplaats van toonaangevende
internationale instellingen. Gelet op de omvang en importantie van een professionele
uitvoeringsorganisatie op het vakgebied van bewaken en observeren, is een aparte afdeling
Bewaken en Beveiligen bij de eenheid Den Haag ingericht.
Kerntaken van de afdeling zijn:

• bewaken en observeren van
•

• aanspree n en vertegenwoordigers van internationale
instellingen;

• handhaven van de openbare orde tijdens openbare vergaderingen van de Staten-
Generaal (Tweede en Eerste Kamer) en tijdens openbare
commissievergaderingen '.

Het toepassingsgebied ligt in de handhaving van de openbare orde, (intemationale)
rechtsorde en in het voorkomen en tegenhouden van terroristische aanslagen en inbreuken
op de (fysieke) integriteit van personen en objecten.

De uitvoering van deze bewakings- en beveiligingstaken vloeit voort uit het 'Verdrag van
Wenen' 2 en het Stelsel Bewaken en Beveiligen. De juridische grondslag voor het bewaken
en beveiligen is gelegen in artikel 3 Politiewet 20123.

De afdeling Bewaken en Beveiligen is onderdeel van de Dienst I-<pnln,n::lllP
Samenwerking (DROS), binnen de eenheid Den Haag.

1 Inrichtingsolan Nationale Politie 2012:164
2 Artikel 22 '00 de ontvangenae staat rust de bljzondere verplichting aile geeigende maatregelen :e nemen am de gebouwen
van de zending tegen indringers en tegen het toebrengen van schade te beschermen en te vemmderen dat de rust van de
zending op enigerfei 'lJijze wordt verstoord of aan haar waardigheid afbreuk wordt gedaan·.

3 De oolitie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels Ie
zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hurp aan hen die deze behoeven.
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gehele pagina opsporing en vervolging

Evaluatie
Vanuit de doelstelli
I
I
I
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Richt de evaluatie zich op:
• een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de beelden en de inhoud van de

mutaties die tussen het start- en eindmoment van de ilot;
•

opsporing en
vervolging

• een entof kwalitatieve beoordeling van de ervaringen van de
medewerkers (DDS eenheden en Infodesk);

• een kwalitatieve beoordeling van de logboeken waarin de medewerkers hun
activiteiten tijdens de pilot hebben bijgehouden.

Overige

opsporing en
vervolging

1.

2. De pilot kent geen afbreukrisico's ten aanzien van het reguliere werk van ABS.
Afbreukrisico's zijn aanwezig in het realiseren van het technisch concept en de tijd
die beschikbaar is om de medewerkers op te leiden.
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Financien

Financien

Financien

CONCEPT BEGROTING
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naamlllllllllllllll •.-----------------------------------------------------------------
naam Van:

Verzonden:
naam Aan:

Onderwerp:

maandag 29 mei 2017 16:35

WOS mail #1

naam

naam
naam

Onderwerp: Re: Proeftuin Den Haag

naam Vandaag met~esproken. Worden door het project gedekt. Ik vind wei dat we dan ook moeten gaan
praten over een plan, structurele kosten, borging beheer door de dienst iet, eonfiguratie onder

naam architeetuur ed. Ik ben woensdag 24 mei hopelijk in den haag bij Mogelijk daarna of
anders na Hemelsvaart, ok?

naam Van

Verzonden op: donderdag 18 mei 2017 16:28
naam Aan:
naam CC:

Onderwerp: Proeftuin Den Haag

naam Beste"

Complimenten voor afgelopen dinsdag. Goed gedaan.

Hoe gaan we de financien regelen voor onze proeftuin?
De aanvraag (inclusief bodycams en inclusief BTW) is € 87.112,68_...

naall_
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16:37namen Verzonden:
Aan:
Onderwerp: WOB mail #2

Afgelopen dinsdag is er dossierhoudersoverleg geweest (zie een samenvatting in de mail hieronder).

naam • er is een mondelinge toezegging van at het aangevraagde budget voor de proeftuin EDH
onze kant op gaat komen

• onze proeftuin kan dus van start als het geld is ontvangen
• voor het LPB moet er een actieplan komen; dit is goed te combineren met het implementatieplan voor onze

proeftuin
• het landelijk inzetkader is de basis voor de proeftuinen, ondanks het feit dat dit kader nog geen definitieve

status kent
• een recent document landelijk inzetkader moet nog vanuit het LPB worden aangeleverd
• het landelijk inzetkader geeft ons 'opdrachten' waarmee wij rekening moeten houden en binnen onze lokale

stuurgroep moeten bespreken (o.a. samenstellen van een lokaal inzetkader, afstemmen driehoek /overige
bestuurlijke partners, voorlichting, instructie en opleiding, informeren van de OR, opzetten van een proces
evaluatie, burgers op de hoogte stellen)

• de mail bij statements punt 2 goedintern
beraad

...... .... .., ..

• dit vraagt wei om een bredere aanpak van de proeftuin met ondersteuning vanuit politieprofessie, opleiden,
communicatie, bestuursdienst (privacyfunctionaris), cobrdinatoren aan de proeftuinteams, projectleider etc.,
maar geeft ons anderzijds ook wei ruimte

Boven- en onderstaande zal ik meenemen in het implementatieplan.

nog even buiten ondersteuning van de andere genoemde diensten is het wei van belang om ••
kunnen toev n. Wil jij dit, vooruitlopend op het implementatieplan, op korte termijn

bespreekbaar maken me

name_ zoals besproken, kan ik_benaderen?

na .-.-1 .. 1 .- ••.

•••
naam Van:

Verzonden: donderdag 18 mei 201711:44

na
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Onderwerp: Terugkoppeling Landelijk dossierhoudersoverleg Landelijk Project Bodycams dd 16 mei - toezeggingen
en afspraken

@Mensen,
zoals beloofd bij deze bulletsgewijs de belangrijkste statements/toezeggingen en afspraken die we dinsdag 16-5
hebben gemaakt. Tevens voeg ik de presentaties hierbij. De documentatie hebben jullie.

Ik herhaal uiteraard niet de informatie die in de powerpoint presentatie reeds staan. Die gelden.

intern
beraad

intern
beraad

2. De eenheden zijn autonoom in uitvoering, het project houdt de landelijke regie hetgeen betekent dat
het project de eenheden aanspreken op voortgang. Daarnaast faciliteert het project waar
noodzakelijk. Bestelling van Bodycams geschiedt op landelijk niveau

3.

4. Voor wat betreft de clusters "Voor" gebruik en "Meta" kan er in feite al worden gestart met de proeftuinen

5. Voor het eindresultaat is het niet van belang om gelijktijdig te starten. Let er op dat voor de lokale en centrale
OR wei van belang is dat men weet wanneer wat wordt gedaan (zie ook afspraak 8.

Afspraak:
1. Evaluatie scope, tussenstand en kwaliteit in september;

2.

3.

naam 4.

5.

6.

7.

intern
8.

beraad
9.

naam

Maken actieplannen (mail is voldoende **) ter voorbereiding op de start van de proeftuin in je eenheid en
invullen van een format (invullijst inzetkader) tbv vaststelling van het inzetkader door de Cor;

Akkoord met clusterindeling en toebedeling van proeftuinen naar clusters;

Vraag om 2-3 dossierhouders per cluster die met~e vragenlijst per cluster gaat opstellen (daar
gebruiken we -uiterlijk- het overleg van 20 juni vo~

Het project regelt landelijk Multi Media PCees. Men hoeft niet zelf contact op te nemen met 1MRSLM;

Het project onderzoekt de mogelijkheid -als onderdeel van de proeftuinen- aansluiting op pandora van
Amsterdam. Focus op de 2 LON aansluitingen in Limburg in deze;

We (het project tezamen met de dossierhouders) gaan in overleg met leveranciers als het gaat om de
mogelijkheden van bodycams;

Aanvullend: Instructie is behandeld in het verhaal van_ echter niet uitgewerkt. Oat geldt ook voor
Communicatie. Laat me ajb weten of jij vindt dat hiervoor nog een ingelast overleg voor moet komen.
Eventueel in een kleinere groep.

Actieplan:
Denk na over het opstellen van een instructie van aile politiemedewerkers, het meenemen van jullie lokale OR, bv als
toetsmiddel op je proeftuin, met bv de TIT afspraken maken over tijdelijk beheer en uitgifte en registratie van de voor
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de proeftuin gehuurde bodycams, organisatie en het betrekken van bv de politieprofessie bij uitvoering (niet aileen bij
implementatie), ook zelf kan je op zoek gaan maar beschikbare MultiMedia PCees (ben benieuwd hoe deze werken)
etc ... Neem daar je tijd voor en schroom niet om ons te bellen voor reflectie of hulp.

naam

Tot slot:
1. Indien ik iets aan toezeggingen of afspraken ben vergeten, dan laat het me weten. Dan zorg ik voor een

addendum op deze mail.

2. Het gesprek met een eventuele opvolger van _heeft niet geleid tot samenwerking. Het was overigens
een erg prettig gesprek met een zeer fijne collega. Helaas. We gaan door met de zoektocht. To be continued.
En uiteraard geldt: indien er bij jullie nog geinteresseerden rondlopen dan graag .

•

en alvast fijn weekend,
naam

Ps: van een aantal van jullie heb ik al wat ingevulde lijsten gekregen tbv de Cor. Klasse, mijn dank!
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naam

naam Van:
Verzonden:

naam Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

_716:39

WOS mail #3
Invullijst inzetkader Eenheid Den Haag.xlsx

Onderwerp: RE:Invullijst tbv inzet kader

naam_

Onderwerp: Invullijst tbv inzet kader

@Mensen, het was me gisteren een waar genoegen.

Ik stuur jullie morgen, 18 mei, de samenvatting en wat we afgesproken cq toegezegd hebben. Ik help jullie tevens met
een format actieplan.

Vandaag doe ik alvast de invullijst ten behoeve van het inzet kader de deur uit. Een aantal vragen kan je zien als
onderdeel van het actieplan, mits deze met 'nee' worden er nog

ectleider is benoemd en

informatie voegen nzet r en e
Cor en de Gegevensautoriteit wenst deze kwesties afgedekt te hebben

dan wei onderbouwd te hebben als voorwaarde om in te kunnen stemmen met het inzetkader.

naam

1



naam

Naam projectlelder
Eenheld

Naam proeftuin
Daladislribulie IBewaken en Beveiligen

'Naam proeftuinNaam proeftuin Naam proeftuln

Geplande slartdalum (ijkmomenl 8 juni, 12-jun
besluilvorming Sluurgroep)

Proeftuin gaal worden uitgev
naam sluurgroep onder leiding van

sectorhoofd DROC

.-. '1'- :. - .1 ' .. :

x
X
X

polilieprofessies, innovaliemakelaar, opleiden, slaf eenheid
Den Haag, teamchef Infrastrucluur, lokale driehoek, NCTV,
overige externe (diplomalieke)partners
nog niel

nog niet

Zijn burgers op de hoogte gesteld van de inzel nog niel
van de bodycams in de eenheid (los van
landelijke berichtlleving)? Uln)
, de burgers op de hoogte gesteld van de nog niel

proefluinen (los van landelijke berichtgeving) Uln)

je voor wat befreft opslag enlof onlsluiling Niel van loepassing; proeftuin wordl uilgevoerd in een EBO.
beelden mel exlerne partijen werkt -> ben je Opslag en/of onlsluiling is in eigen (politie}beheer.Technische
in bezit van contractuele afspraken in de uilvoering is in samenwerking mel exlerne conlraclpartljen die
van bijvoorbeeld een zijn gescreend.

IVF,rw,erklno.m/A""Arlkom.' (dil in hel kader van de

Proeftuin vall onder districl DROS, afdeling Infraslrucluur, leam
Technisch Toezicht. Wordt gewerkl aan een lokaal
implemenlalieplan, mede op basis van het landelijk inzelkader.
In dil plan komen in ieder geval aile verplichte aspecten uil het
landelijk inzelkader aan de orde, waaronder de vragen hier
boven die met 'nog niet' zijn beantwoord. Landelijk inzelkader
gaal worden 'vertaald' naar een lokaal inzelkader waarbij niet
wordt afgeweken van de vaste onderdelen I afspraken uit het
landelijk inzetkader.


