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Pilot "Gebruik bodycams door de Boa's" 

1. Waarom de Boa's uitrusten met bodycams? 

In de nota Boa's in Huizen: beleidsuitgangspunten en werkwijze", door B&W vastgesteld op 7 mei 
2019 is geconstateerd dat de boa's op straat veel te verduren hebben qua bejegening door het 
publiek. (Verbale) agressie is aan de orde van de dag. Het college van B&W vindt iedere vorm van 
agressie jegens zijn boa's onacceptabel. De Veilige Publieke Taak neemt het college van B&W 
serieus. 
Als werkgever van de boa's wil de gemeente de boa's met hulpmiddelen maximaal ondersteunen in 
hun werk en er voor zorgen dat zij veilig zijn en zich veilig voelen bij de uitoefening van hun 
werkzaamheden. Om vast te stellen hoe de boa's de veiligheid in hun werk ervaren, is door P&O een 
O-meting uitgevoerd. De drie boa's zijn hiertoe individueel geïnterviewd. 

In de nota Boa's in Huizen is ook vastgesteld dat het de gemeentelijk werkgever niet vrij staat de boa's 
uit te rusten met geweldsmiddelen zoals handboeien of pepperspray. De toekenning van deze 
geweldsmiddelen is voorbehouden aan de minister van Justitie & Veiligheid die daarover een zeer 
terughoudend standpunt inneemt. 
Hulpmiddelen die het veiligheidsgevoel van de boa's kunnen verbeteren (en waarover de gemeente 
zelf kan beslissen) zijn steekwerende/injectiewerende vesten en een bodycam. Daarnaast hebben de 
boa's al een portofoon waardoor rechtstreeks contact met de meldkamer van de politie mogelijk is. De 
portofoon is daarvoor uitgerust met een noodknop. 

De gemeente kiest voor het opstarten van een pilot met bodycams voor de boa's. Als werkgever heeft 
de gemeente een zorgplicht voor een veilige werkomgeving (Veilige Publieke Taak). De 
werkomgeving van de boa's is buiten, in de openbare ruimte. Een bodycam kan een waardevolle 
toevoeging zijn om dreigende escalaties in situaties met onwelwillende burgers te de-escaleren. 
Uit een pilot in bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam blijkt de toegevoegde waarde van de bodycam 
zowel voor het veiligheidsgevoel van de boa's als ter preventie van escalatie. Het dragen van de 
bodycam en de mogelijkheid om in een vervelende situatie een opname te maken, verhogen op 
zichzelf al het veiligheidsgevoel van de betrokken medewerker. Ook inwoners zijn zich er meer en 
beter van bewust dat de boa een opname kan starten om de situatie op beeld vast te leggen. 
Een goede, gerichte informatiecampagne kan de bewustwording hierover bij inwoners op voorhand 
verhogen en een preventief effect genereren. 

2. Bodycams en de AVG-grondslag 

2.1. Grondslag AVG vereist 

Bodycams nemen beelden op van personen. Daardoor ontstaat een verwerking van 
persoonsgegevens die moet voldoen aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). 
De AVG staat alleen verwerking van persoonsgegevens toe als deze verwerking gebaseerd kan 
worden op een van de zes grondslagen die de AVG biedt. In artikel 6 van de AVG zijn deze 
grondslagen vastgelegd. 
De verwerking van persoonsgegevens is: 

1. Met toestemming van betrokkene; 
2. Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst; 
3. Noodzakelijk voor uitvoering van een wettelijke verplichting; 
4. Noodzakelijk vanwege de bescherming van vitale belangen; 
5. Noodzakelijk vanwege een taak van algemeen belang of van het openbaar gezag; 
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6. Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 
verwerkingsverantwoordelijke. 

Grondslag 1 is niet van toepassing want dan zou alleen met toestemming van betrokkene een 
bodycam opname gemaakt mogen worden. 
Grondslag 2 is evenmin van toepassing: er is geen sprake van de uitvoering van een overeenkomst. 
Grondslag 3 ziet op de situatie dat het op grond van een wettelijke verplichting onontkoombaar is, om 
persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld omdat je die vervolgens moet verstrekken aan een 
andere instantie. Dat is in casu niet het geval: de gemeente heeft weliswaar als werkgever de 
(wettelijke) verplichting te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers, maar de inzet 
van bodycams en de daarbij behorende verwerking van persoonsgegevens berust op een (vrije) 
keuze. Er is hier geen sprake van noodzakelijkheid. 
Grondslag 4 is niet van toepassing: de verwerking is niet noodzakelijk om vitale belangen te 
beschermen van betrokkene (de gefilmde) of een ander natuurlijk persoon. 
Grondslag 5 vereist dat er een expliciete overheidstaak moet zijn waaruit volgt dat je als gemeente 
camera's mag inzetten om deze taak uit te voeren. Deze grondslag past beter bij de inzet van 
camera's in het kader van de opsporing van strafbare feiten, gebruik door de politie dus. Ook zijn er 
nog ongewenste consequenties ten aanzien van wie de gegevensverantwoordelijke is (de politie). De 
beelden kunnen dan evenmin gebruikt worden in een klachtenprocedure of intern (gemeentelijk) 
onderzoek. 
Grondslag 6 is mogelijkerwijs de best passende grondslag voor de verwerking van de beelden mits 
het maken, opslaan en eventueel gebruiken van de beelden wordt geschaard onder goede 
personeelszorg door de werkgever. De gemeente Huizen heeft als werkgever een gerechtvaardigd 
belang om bodycams in te zetten in het kader van het creëren van een veilige werkplek voor zijn 
boa's. Deze grondslag kan alleen worden ingezet voor de privaatrechtelijke taakuitoefening door de 
gemeente (als werkgever), niet voor de uitoefening van een overheidstaak. 

Voor de toelichting van de grondslagen is ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 
geraadpleegd. Hieruit blijkt ook dat de enige te gebruiken grondslag "gerechtvaardigd belang" (als 
werkgever) is. De andere grondslagen vallen af vanwege niet van toepassing of gebrek aan 
noodzakelijkheid. De gemeenten Rotterdam, Amsterdam en de politie hebben als werkgevers het 
gebruik van bodycams door hun personeel eveneens op deze grondslag gebaseerd. 

2.2. Proportionaliteit, subsidiariteit en beiangenafweging 

Als werkgever heeft de gemeente Huizen een gerechtvaardigd belang om beelden te verzamelen, op 
te slaan en zo nodig te gebruiken teneinde het doel, een veilige werkplek voor de boa's in de 
openbare ruimte, te bereiken. 
Vervolgens moet beoordeeld worden of déze verwerking van persoonsgegevens ook noodzakelijk is 
voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang. Is er sprake van proportionaliteit en 
subsidiariteit? 
Het doel van de verwerking is het creëren van een veilige werkomgeving voor de boa's. De 
(preventieve) inzet van bodycams door boa's is in het kader van het bereiken van dit doel een 
proportioneel middel: er worden alleen beelden opgenomen en opgeslagen als er sprake is van een 
voor de boa potentieel onveilige situatie. Er worden niet permanent opnamen gemaakt en opgeslagen 
zoals bijvoorbeeld bij cameratoezicht het geval is. 
De beelden van de bodycam worden tweemaal encrypt en voor een beperkte periode van 28 dagen 
opgeslagen. Zij zijn slechts in een beperkt aantal, nauw omschreven situaties op te vragen en te 
bekijken. De boa die de bodycam heeft ingeschakeld heeft geen toegang tot de beelden en het 
bewerken van de beelden is niet mogelijk. De belangen van de betrokkene (gefilmde burger) worden 
hierdoor voldoende gewaarborgd en beschermd. 
De inzet van de bodycam is een van de technische middelen om de werkomgeving van de boa's 
veiliger te maken. Met de andere middelen (dragen van steekwerkende vesten) wordt de boa zelf 
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(fysiek) beschermd maar dit wordt in deze tijd niet voldoende geacht. De bodycam vormt een 
toevoeging die niet met andere middelen alleen bereikt kan worden. 

Bijzondere persoonsgegevens 
De AVG noemt in artikel 9 persoonsgegevens die als bijzonder moeten worden aangemerkt. 
Het betreft onder andere de gegevens over iemand godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke 
gezindheid, gezondheid of seksuele leven. 
Als hoofdregel geldt dat de verwerking van bijzondere persoonsgegevens niet is toegestaan. Op 
camerabeelden van personen zijn de fysieke kenmerken van die personen zichtbaar. Zo is 
bijvoorbeeld zichtbaar of iemand een bril draagt (zegt iets over visuele gezondheid), of een hoofddoek 
(wat iets kan zeggen over de godsdienstige overtuiging). 

De Autoriteit Persoonsgegevens beschouwt de camerabeelden van een persoon niet als bijzondere 
persoonsgegeven, als: 
1. het doeleinde van de verwerking niet gericht is op het verwerken van een bijzonder 
persoonsgegeven dan wel op het onderscheid maken op grond van een bijzonder persoonsgegeven; 
2. het voor de verantwoordelijke redelijkerwijs niet voorzienbaar is dat de verwerking zal leiden tot het 
maken van een onderscheid op grond van een bijzonder persoonsgegeven; 
3. de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens onvermijdelijk is bij die verwerking. 
Indien de verwerking van de camerabeelden echter identificatie tot doel heeft, worden deze wel als 
rasgegeven aangemerkt. 

De camerabeelden die gemaakt worden met de bodycam voldoen aan de criteria zoals gesteld door 
de Autoriteit Persoonsgegevens en vormen dus geen bijzonder persoonsgegeven waarvan de 
verwerking niet is toegestaan. 

O-meting 
Uit de O-meting is o.a. gebleken dat het agressief gedrag van inwoners naar de boa's toe frequent 
voor komt. Er zijn weliswaar verschillen per boa, maar het beeld is niet positief. Verbale agressie 
(uitschelden, schreeuwen, discrimineren) komt vrijwel dagelijks voor bij twee van de drie boa's. Voor 
'dreigen met geweld in woord en gebaar' wordt een frequentie genoemd van minimaal maandelijks 
een keer. Fysiek geweld komt gelukkig niet vaak voor, maar er is een gemiddelde van circa een maal 
in de twee jaar genoemd. Aangifte bij de politie wordt door de boa's jaarlijks gemiddeld een paar keer 
gedaan. 

2.3.Conclusie 

De gemeente Huizen als werkgever heeft een gerechtvaardigd belang in het bieden van een veilige 
werkomgeving aan de boa's. Het is noodzakelijk, proportioneel en subsidiair, om de bodycam hiertoe 
te verstrekken aan zijn werknemers die de taak van boa uitoefenen. De belangen van deze 
werknemers op een veilige werkomgeving wegen in dit geval zwaarder dan de belangen van 
betrokkenen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. De belangen van betrokkenen worden 
bovendien beschermd door strikte regelgeving omtrent gebruik, opslag en inzage van de beelden. 

3. Doelen van de pilot 

De pilot "Gebruik bodycams door de Boa's" heeft twee concrete doelen afgeleid van het hoofddoel: 
het bieden van een veilige werkomgeving aan de medewerkers met de taken van Boa. 

• Verhogen van het veiligheidsgevoel van de boa's tijdens hun werkzaamheden; 
• Preventie en beheersing van escalerende situaties; 
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Met de bodycams wil de gemeente daarnaast een duidelijk signaal aan publiek geven dat agressie 
jegens boa's of andere werkenden met een publieke taak, niet okay is, beelden ongewenste situaties 
kunnen vastleggen en deze beelden zo nodig bewijs kunnen vormen in een klachtprocedure of 
strafrechtelijk onderzoek. 

Het eindoordeel voor een succes is dat de boa's de bodycams willen blijven gebruiken. De evaluatie 
bevat minimaal een oordeel over: 
1. de versterking van veiligheidsgevoelens (a.d.h.v. metingen van boa's); 
2. het de-escalerende effect (d.m.v. een groepsgesprek met boa's); 
3. de bediening van de bodycams (d.m.v. groepsgesprek met boa's); 
4. het draagcomfort en functioneren (d.m.v. groepsgesprek met boa's). 
De pilot is een succes wanneer de boa's de bodycams als toegevoegde waarde ervaren. 

Ad 1: Meting onder boa's 
In juli 2019 heeft een O-meting plaatsgevonden onder de gebruikers. In december 2019 vindt opnieuw 
een meting plaats om te bekijken wat de resultaten van de pilot zijn. Op basis van deze resultaten 
wordt een besluit genomen of de pilot wordt omgezet in een definitief gebruik of niet. 
De volgende vragen zijn de leidraad van de meting: 

Nooit Soms Vaak Altijd 
Mijn werk brengt mij onveilige situaties 
Ik voel mij onveilig in mijn werk 
Ik heb te maken met verbaal geweld in mijn werk 
Ik heb te maken met fysiek geweld in mijn werk 

Nee Soms Ja 
Het dragen van een bodycam maakt verschil in mijn veiligheidsbeleving 
De bodycam maakt mij bewuster van mijn eigen handelen 

Ad 2, 3 en 4: De-escalerend effect, bediening bodycam en draagcomfort en functioneren van de 
bodycam 
In december 2019 wordt een bijeenkomst gepland met de boa's. In deze bijeenkomst worden deze 
thema's geëvalueerd. Een verslag van de uitkomsten van deze bijeenkomst vormt onderdeel van de 
evaluatie. 

Daarnaast gaan de boa's tijdens de pilotperiode bijhouden hoe het publiek reageert op de bodycam 
en of er een de-escalerend effect is tijdens lastige situaties. Hiertoe vullen de boa's twee maal per 
week na de dienst een kort vragenlijstje in. Gedurende de pilotperiode wordt een maal per maand in 
het werkoverleg besproken hoe het werken met de bodycams gaat. 

Uit de O-meting van het veiligheidsgevoel Is naar voren gekomen dat verbale agressie weliswaar als 
onprettig wordt ervaren maar niet langdurig tot negatieve emoties heeft geleid bij de boa's. Bij de 
zwaardere vormen van agressie ligt dit anders. Hierbij is ook sprake geweest van gerelateerd 
ziekteverzuim. Agressie en geweld hebben een grote impact op degene die er mee heeft te maken. 
Dat geldt ook voor onze boa's. Emotioneel hakt het er soms in, het kan leiden tot ziekteverzuim en de 
nasleep In de vorm van mogelijke vervolging en rechtszaken kan langdurig zijn. 

4. Communicatie 

De inwoners worden via een persbericht, nieuwsbericht op gemeentelijke website en andere 
gemeentelijke kanalen geïnformeerd over het hoe en waarom van de inzet van de bodycams. 

Deze nota Gebruik bodycams door de boa's en de procesbeschrijving worden digitaal bekend 
gemaakt. 

De inwoners worden geïnformeerd over het inzetten van bodycams door: 
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- een waarschuwing vooraf; indien mogelijk wordt bij de opname van individuen altijd door de boa 
vooraf gewaarschuwd/gemeld (met een luide stem) dat er opnamen gemaakt gaan worden. 

5. Looptijd van de pilot 

De looptijd van de pilot is van 4 september 2019 tot 31 december 2019. 

6. Keuze van de bodycams 

6.1. Beschikbare aanbieders bodycams 

Voor wat betreft de aanschaf van de bodycam's is er keuze uit enkele diverse grote aanbieders, nl. 
(bedrijfsnamen). Deze aanbieders doen alle mee aan grote (pilot) projecten bij o.a. gemeenten 
Rotterdam, Amsterdam en de Nationale Politie. 
De uitvoering van de apparaten ontloopt elkaar niet veel evenals de prijs. 

6.2. Keuze criteria 

Voor de keuze van bodycam's hebben wij de volgende criteria gehanteerd: 
• Het apparaat zelf: bedieningsgemak, gewicht, stand-by stand en duur van de batterij 

(minimaal 8 uur); 
• De opnames: pre-recording instelbaar, Infrarood-slicht voor opnames in het donker, kwaliteit 

van beeld en geluid; 
• Beveiliging: encrypted-opslag op het apparaat; bevestigingsmogelijkheden aan de kleding; 

encrypted opslag op computer; bewerken beelden wordt gelogd; automatisch wissen van de 
beelden na 28 dagen; 

• Docking: via docking-station beelden opslaan, wissen van de bodycam en opladen; 
automatisch of handmatig; oplaadtijd; bodycams makkelijk door verschillende personen te 
gebruiken; 

• Ondersteuning: helpdesk in het Nederlands; extra abonnementskosten voor software; tijdelijke 
huur mogelijk voor pilot; service en onderhoud; afschrijvingstermijn. 

• Totale prijs voor 4 bodycams, dockingstation, opslagmedium, software, abonnementskosten, 
service en onderhoud. 

6.3. Afwegingen en keuze 

De firma's (bedrijfsnamen) zijn langs geweest en hebben een uitgebreide toelichting op en 
demonstratie van de apparatuur gegeven. 
De firma (bedrijfsnaam), waar gemeente xxx de bodycams heeft aangeschaft, hebben wij in eerste 
instantie niet benaderd. (Herleidbare bedrijfsgegevens niet openbaar) 

Overeenkomsten 
Tussen (bedrijfsnamen) bestaan qua apparaat en opnames nauwelijks verschillen. De apparaten zijn 
makkelijk bedienbaar voor de boa (1-knop) en de kwaliteit van de opnamen ontloopt elkaar niet. 
Infrarood-licht, de hoek van de opnamen en duur van de batterij zijn eveneens nagenoeg gelijk. 
Beide bedrijven zijn in Nederland gevestigd en leveren ondersteuning en helpdesk in het Nederlands. 

Verschillen 
Het grootste verschil zit in de wijze van opslaan van de beelden vanaf de bodycam en daarmee in de 
beveiliging van de opslag. 
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(Bedrijfsnaam) heeft dit geïntegreerd in het dockingstation, dat tevens fungeert als een soort stand
alone computer. De beelden worden opnieuw encrypted overgezet naar het dockingstation en daarna 
automatisch gewist op de bodycam. 
Het geïntegreerde dockingstation met toetsenbord biedt ook de mogelijkheid dagelijks de bodycams 
aan een ander te verstrekken middels het invoeren van de eigen unieke code. 
(Bedrijfsnaam) brengt voor het gebruik van de software op het dockingstation geen verder kosten in 
rekening. Wel bieden zij service en ondersteuning. 

Bij ( Bedrijfsnaam) moet het dockingstation worden aangesloten op een laptop of desktop computer 
om de beelden daarop opnieuw encrypted op te slaan binnen apart geïnstalleerde software. Voor het 
inlezen van de beelden moet handmatig het programma worden gestart. Daarna moeten de beelden 
nog handmatig van de bodycam worden gewist. 
Een en ander vereist dus meer handelingen van degene die het programma beheert en toegang heeft 
tot de beelden. Omdat het wissen van de bodycams ook nog wel eens vergeten kan worden bestaat 
er een (theoretisch) groter AVG-veiligheidsrisico. 
(Bedrijfsnaam) werkt wel met abonnementskosten voor de software. Hoogte hiervan nog niet bekend. 
Een voordeel van (Bedrijfsnaam) is dat het ook een bodycam heeft met live-streaming die op dezelfde 
wijze wordt ondersteund (zelfde dockingstation e.d.),. Bij de bodycam van die (Bedrijfsnaam) live-
streaming heeft is dat niet het geval. Maar omdat we geen live-streaming nodig hebben, is dit geen 
onderscheidend punt. 

6.4. Conclusie en kosten 

De voorkeur gaat uit naar de bodycams van firma (Bedrijfsnaam). 
Van de firma (Bedrijfsnaam) hebben wij een offerte ontvangen. 

De prijsopgave van de firma (Bedrijfsnaam) bedraagt € 3585 euro exclusief BTW voor de aanschaf 
van 4 bodycams met bevestigingsmogelijkheden, dockingstation met geïntegreerde opslag en 
software plus toetsenbord en beeldschermpje, service en onderhoud. 

De huur van de 4 bodycams gedurende de pilotperiode van 4 maanden bedraagt 45 euro per 
bodycam per maand. Dit is een totaal bedrag van € 720.= exclusief BTW. Als na afronding van de pilot 
tot aanschaf wordt overgegaan wordt dit bedrag in mindering gebracht op het offertebedrag van 
€ 3.585,-. Dan bedraagt het resterende te betalen bedrag € 2.865,=. 

Kosten 2019: 720 euro ex BTW 
Kosten 2020: 2865 euro ex BTW 
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Procesbeschrijving gebruik van de bodycams Huizen 

Deze procesbeschrijving gaat over de pilot met bodycams die loopt van 1 september 2019 tot 31 
december 2019. 
Alle boa's van de gemeente Huizen die in uniform de straat op gaan nemen elke dienst een bodycam 
mee. 

1. Uitgifte bodycam 

1. 2. 3. 4. 
Uitgifte Gebruik inname Toegang 

Bodycam bodycam bodycam opnames 

Bij aanvang dienst pakt de boa een bodycam uit het dockingstation in hun werkruimte; hierbij 
wordt de unieke eigen code ingevoerd en wordt ingelogd op het bodycamsysteem; 
De boa controleert of de batterij is opgeladen en of de bodycam functioneert; bij een defect of 
andere bijzonderheden wordt dit direct aan de coördinator of (bij zijn afwezigheid) gemeld aan 
de teamleider; 
De coördinator (of teamleider) checkt of alle boa's zijn ingelogd en of iedereen een bodycam 
heeft meegenomen. 

2.Gebruik bodycam 

1. 2. 3. 4. 
Uitgifte Gebruik Inname Toegang 

Bodycam bodycam bodycam opnames 

De Boa bevestigt de bodycam duidelijk zichtbaar op borsthoogte; 
De bodycam wordt ingeschakeld in de stand-by modus en blijft de gehele dienst hierop staan; 
De bodycam wordt geactiveerd om op te nemen als de boa dat nodig vindt. 
Hierbij gelden de volgende stappen en overwegingen: 

De situatie dreigt te escaleren met een persoon op straat. Boa voelt zich in toenemende 
mate onveilig; 

De boa attendeert op de bodycam en zegt dat hij de bodycam gaat aanzetten om 
opnames te maken; 
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De bodycam wordt ingeschakeld. Als de situatie kalmeert/de-escaleert kan de bodycam 
weer uitgeschakeld worden. 

• Het maken van een opname wordt beëindigd als de boa dat veilig acht. 
• Bij verlies, diefstal of defect aan de bodycam wordt de coördinator of bij zijn afwezigheid, de 

teamleider, direct op de hoogte gebracht. 

2. 
Gebruik 

bodycam 

3. 
Inname 

bodycam 

4. 
Toegang 
opnames 

S.Inname bodycam 

Aan het eind van de dienst wordt de bodycam in het dockingsstation geplaatst. 
Deze inname wordt automatisch gelogd in het bodycamsysteem. 
De opnames worden automatisch naar de opslag geüpload en van de bodycam verwijderd. 
De batterij van de bodycam wordt automatisch opgeladen. 
Opnames worden 28 dagen bewaard en daarna automatisch gewist. 
Elke boa met bodycam kan na de dienst het verzoek doen aan de coördinator de opname van 
een label te voorzien: ze worden dan langer dan de standaard 28 dagen bewaard. 
Labels die kunnen worden toegekend zijn: 

Opsporing: er is (mogelijk) een strafbaar feit gepleegd, de boa (gemeente) overweegt 
aangifte te doen en de beelden kunnen relevant zijn voor het opsporingsonderzoek; 

- Klacht: een burger heeft (aangekondigd) een klacht ingediend (in te dienen); 
Inzage: Een betrokkene heeft een verzoek tot inzage gedaan. 

2. 
Gebruik 
bodycam 

3. 
Inname 

bodycam 

4. 
Toegang 
opnames 

4.Toegang opnames 

Opgeslagen opnames zijn alleen toegankelijk als zij worden uitgevraagd voor een specifiek 
doel, voor: 

Opsporing: politieambtenaren op basis van een vordering door het bevoegd gezag 
(officier van justitie of rechter-commissaris) conform het wetboek van strafvordering; 
Klacht: Klachtencoördinator gemeente na indienen van een klacht door een burger; 
Inzage: een verzoek om inzage door de betrokken gefilmde persoon; 

Verzoeken hiertoe worden ingediend bij de coördinator van de Boa's met het hiervoor 
bestemde formulier; 
Het verzoek tot toegang wordt beoordeeld door de coördinator van de boa's samen met de 
Functionaris Gegevensverwerking (FG); zij gaan na of de identiteit van de aanvrager klopt; 
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De opnames zijn voor opleidings- en coachingsdoelen in te zien door de coördinator van de 
boa's of teamleider en de betrokken boa zelf; niet door anderen zoals de andere collega-boa's 
of in groepsverband; 

S.Maandelijkse overzichten gebruiken 

• Maandelijks stelt de coördinator van de boa's een overzicht op van het gebruik van de 
bodycams: aantal keren aangezet en door wie? Aantal keren beelden opgevraagd en door 
wie? Aantal keren gebruikt voor opleidings- en coachingsdoelen en met wie? 

• Het maandelijks overzicht wordt verstrekt aan de teamleider, collega OOV en de FG, alsmede 
aan de portefeuillehouder. 

• Maandelijks wordt in het werkoverleg van de boa's besproken hoe de inzet en het gebruik van 
de bodycams wordt ervaren. 

Bijlage: Bijzondere situatie "verdenking strafbaar feit" 

Huizen, augustus 2019 



Zaak- en documentnummer: Z.102661 / D.932858

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Bijlage bij Procesbeschrijving 

Bijzondere situatie "verdenking strafbaar feit" 

Een boa die geweld gebruikt kan als verdachte worden aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek. 
Als deze boa een bodycam-opname heeft gemaakt van het incident, heeft hij of zij het recht die 
opname te verwijderen. Niemand hoeft in een verhoor mee te werken aan zijn eigen veroordeling. 
Deze procedure beschrijft wat er in deze bijzondere situatie moet gebeuren. 
Let op: deze bijzondere situatie geldt uitsluitend voor de boa die als verdachte wordt aangemerkt, niet 
voor een collega die getuige was van het incident en daar een opname van maakte. 

Direct na incident 
1. De boa die geweld heeft toegepast gaat na het voorval naar de teamleider W&S en 
meldt het geweld. Als de boa de bodycam niet in het docking station wil plaatsen maakt 
hij of zij dat bekend aan de teamleider. 
2. De teamleider zorgt er in dat geval voor dat de bodycam direct naar de Functionaris 
Gegevensverwerking/Personeelszaken wordt gebracht waar de bodycam in een 
beveiligde omgeving wordt opgeslagen. 

Als blijkt dat de boa inderdaad als verdachte wordt aangemerkt, gaat deze procedure verder. Als blijkt 
dat de boa niet wordt aangemerkt als verdachte, wordt de bodycam alsnog in het docking station 
geplaatst en gelden de normale regels voor de verwerking van de opnames. 

Boa is verdachte 
3. De boa die als verdachte wordt aangemerkt heeft het recht de opname te laten 
verwijderen. In dat geval haalt de teamleider de bodycam op bij de Functionaris 
Gegevensverwerking/Personeelszaken en plaatst deze in het docking station. De 
opname wordt automatisch geüpload. 
4. Direct na het uploaden wordt de betreffende opname namens de FG/Personeelszaken 
gelabeld met het label 'geweldsmelding'. 
5. De teamleider/coördinator Boa's geeft de betreffende boa toegang tot de eigen 
opname door de gebruikersrechten van die boa tijdelijk uit te breiden. 
6. De opname kan worden bekeken, desgewenst samen met een derde, bijvoorbeeld 
een juridisch adviseur of vakbondsvertegenwoordiger. Indien gewenst worden de 
beelden voorgedragen voor verwijdering. 
7. Als de boa de opname heeft voorgedragen voor verwijdering moet dit definitief worden 
gemaakt door de coördinator/teamleider. Normaal gesproken moet een controle worden 
gedaan of de beelden verwijderd mogen worden. In deze bijzondere situatie moet de 
verwijdering bevestigd worden zonder dat de opname wordt bekeken. Dit is immers de 
wens van de boa. Er vindt geen inhoudelijke beoordeling plaats en de beelden worden 
niet bekeken. 

Als de boa besluit de opname niet te verwijderen, gelden voor de opname de normale regels. De 
opname kan dus na een vordering worden gebruikt voor opsporingsonderzoek, maar ook voor 
klachtafhandeling of Inzageverzoeken. 


