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Inleiding
Op de infrastructuur wordt door de collega's van de Dienst Infrastruduur van de Landelijke Eenheid hard
gewerkt om de veiligheid op de infrastructuur te verbeteren. Onze focus is vooral om mobiele bandieten
en transportcriminelen aan te pakken. De Dienst Infrastructuur werkt in de lucht, op het water, het spoor
en de weg. Bij de Geografische Afdelingen wordt op de laatste drie domeinen gewerkt.
1. De redenen yoor het starten
Ook bij de Geografische Afdeling Noordwest (Noordwest) gebeuren genoeg zaken waarin beeld en geluid
zou helpen om sneller de toedracht van een incident te duiden en de waarheid te vinden. Een tweetal
voorbeelden uit Noordwest:

opsporing
en
vervolging

be'wit~en en de
van
Beeld en geluid hadden waarschijnlijk geholpen om sneller tot waarheidsvinding

In de trein gedroeg een verdachte zich onbehoorlijk en vervolgens agressief. Hij werd aangesproken op
wangedrag. Een andere passagier ging filmen toen het incident al was geescaleerd. Het laatste stukje
werd vervolgens op internet gezet Als collega's het volledige incident middels beeld en geluid hadden
kunnen tonen, hadden ze een duidelijk bewijs voor het beledigende gedrag van de passagier gehad en
zich makkelijk kunnen verweren tegen het scheve beeld op internet.
2. Aanleiding
Een doel van de Dienst Infrastructuur is om mensen die de veiligheid op de infrastructuur geweld willen
aandoen aan te pakken. Om die reden komen coIlega's van de Dienst Infrastructuur oak in aanraking met
burgers die niet co6peratief zijn. Agressie en geweld leveren stress op bij coIlega's. In een dergelijke
situatie ontstaat vernauwing van het gezichtsveld en blijkt het vaak moeilijk te zijn om alles wat gezegd en
gedaan is te kunnen reproduceren ten behoeve van bijvoorbeeld een proces-verbaal.
3. De gebruikers
Noordwest heeft collega's die op de weg, het spoor en het water werken. Met name collega's op de weg
en het spoor worden met wangedrag geconfronteerd. Ook op het water zou dat voor kunnen komen. De
personele sterkte van de Dienst Infrastructuur is te vergelijken met een district van een regionale eenheid.
Noordwest met een groot Basisteam. Het werkgebied is echter anders dat dat van een Basisteam. De
Dienst Infrastructuur werkt op de nodale stromen en landelijk. Het starten van een proeftuin in een
dergelijk team gaat andere inzichten opleveren. Teamleden van Basisteams maken over het algemeen
(bijna) geen gebruik van snelle interventie vaartuigen, voertuigen en werken niet op de spoortrajecten.

4. Beschrijf de opzet toegangsgebieden

en inrichting

Het is de bedoeling dat de coIlega's die in uniform dienst doen op de weg en het spoor zoveel mogelijk
gebruik gaan maken van de bodycam. In sommige situaties op het water kunnen coIlega's oak
geconfronteerd worden met wangedrag. In die gevallen zal ook geexperimenteerd worden met de
bodycam. De laatste situaties zullen minder vaak voorkomen.
In Noordwest zijn vier standplaatsen (Den Helder, Lelystad en twee in Amsterdam). Om een breed beeld
te krijgen, zouden op elke standplaats ten minste twee bodycams beschikbaar moeten zijn. Daamaast is
het noodzakelijk dat beelden opgeslagen en gebrand kunnen worden. Daarvoor is naast bodycams
computerhardware nodig.
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Ais de beschikbaarheid van middelen beper1ctis, zou de proeftuin zich kunnen beperken tot de
standplaatsen in Amsterdam.
5. De subjectieve

als de objectieve doelen

Na de proeftuin willen wij de volgende drie doelen hebben bereikt:
•
Een jaar na het starten van het dagelijks gebruik van bodycams hebben we in tenminste tien
zaken bewijs verkregen die we zonder het gebruik van die camera's niet hadden verkregen.
•
Een jaar na het starten van het dagelijks gebruik van bodycams hebben we in tenminste tien
incidenten kunnen aantonen dat het gebruik van camera's het geweld (deels) kon voorkomen.
•
Een jaar na het starten van het dagelijks gebruik van bodycams hebben we in tenminste vijf
gevallen middels beeld en geluid het optreden van teamleden kunnen uitleggen naar aanleiding
van bijvoorbeeld een klacht.
Naast deze doelstellingen kunnen er andere resultaten geboekt kunnen worden. Voorbeelden zijn:
1. Bij achtervolgingen (in het geval van gestreamde beelden) kan de HOVD op het Operationeel
Centrum mogelijk meekijken en beslissingen nemen.
2. Bij andere incidenten op de Infrastructuur kan ook snel 'een plaaije' gegeven worden van het
incident wat de besluitvorming kan verbeteren.
3. A1sverdachten tijdens een achtervolging goederen weggooien, kan dat beter geconstateerd
worden en kunnen die goederen ook sneller teruggevonden worden.
4. In sommige gevallen kunnen daders met hun eigen gedrag geconfronteerd worden (door beeld
en geluid).
5. Ten behoeve van evaluaties kunnen beeld en geluid Zeer verhelderend werken.
6. Voor lerende collega's en teams kunnen beeld en geluid Zeer behulpzaam zijn en gebruikt
worden voor educatie.

6. De samenwerking,

naam
naam

de verantwoording

en de projectinrichting

Het proeftuin wordt gesteund door het Plaatsvervangend Diensthoofd
. Het zal onder
verantwoordelijkheid van Teamchef
worden uitgevoerd. Binnen Noordwest worden
enkele mensen aan het project verbonden die zullen gaan verdiepen in de materie en coIlega's
enthousiasmeren om dageJijks op verschillende domeinen en onder diverse omstandigheden te filmen.
De camera mag in de basis aileen worden gebruikt in de zogenaamde 'open ruimte' ofwel voor in de voor
het publiek toegankelijke plaatsen. In woningen mag niet worden gefilmd, tenzij bewoner toestemming
geeft. Er mag zonder toestemming van de officier van justitie niet stelselmatig worden gefilmd. AfhankeJijk
van beschikbaarheid zal elke dienst gebruik gemaakt worden van de bodycam. Ais de collega iemand op
de openbare weg een persoon aanspreekt, zet hij de camera aan. Ais hij op de openbare weg iets
waarneemt, waarvan hij verwacht dat filmopnames waardevol kunnen zijn voor een onderzoek, zet hij de
camera ook aan.
Ais een coIlega een woning wil betreden moet hij toestemming vragen om te filmen, tenzij een noodzaak
hem dwingt anders te beslissen.

Beelden die niet worden gebruikt voor een zaak worden binnen de wettelijke termijn gewist. De beelden
die gebruikt worden voor een proces-verbaal dienen geregistreerd en opgeslagen te worden.
Na het starten van de proeftuin zullen maandelijkse overleggen plaatsvinden om de voortgang te
monitoren. Met de deelnemers aan de proeftuin in Noordwest.
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Middelen
Behalve tien bodycams zijn er laptops nodig voor het tonen en software voor het bewerken van beeld en
geluid. Ook zijn er harddisks nodig voor de opslag van beeld en geluid.
7. De doorlooptijd en de actie
De proeftuin zal starten zodra middelen en protocolien beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat er een
jaar wordt geexperimenteerd. Tijdens de proeftuin zal gestuurd worden op het dagelijks gebruik van de
bodycams.
8. Beschrijf de evaluatie van het gebruik in de breedste zin van het woord
Elke drie maanden na de start zal een tussenevaluatie worden gehouden. Focus van de evaluatie is of er
ervaringen zijn opgedaan met betrekking tot de drie doelsteliingen en of er andere resultaten zijn gehaald.
Daarnaast wordt gekeken of in de uitvoering men op problemen stuit. Ais dat het geval is, zal nader
beschreven moeten worden welke problemen dat zijn.
Een jaar na de start zal een eindevaluatie gemaakt worden.
Vanzelfsprekend willen wij voor het landelijke project bodycam (LPB) behulpzaam zijn en in wat voor
vorm dan ook meedenken om onze en andere proeftuinen succesvol te laten worden.
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