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Via het Leiderdorps Weekblad van 25 juni 2021 hebben we kunnen vernemen dat de 
Leiderdorpse BOA’s ’binnenkort’ bodycams gaan dragen.

De fractie van D66 heeft hierover de volgende vragen:

- Per wanneer gaan deze bodycams in gebruik genomen worden?
De bodycams zijn in de eerste weken na collegebesluit d.d. 1 juni 2021 functioneel getest 
en eind juni 2021 gebruik genomen.  
 

- Welke informatie wordt met de bodycams verzameld en op welke momenten? 
In de Data Protection Impact Assessment (zie collegevoorstel Z/21/118875/241031) staat 
exact beschreven welke informatie wordt verzameld en op welke momenten.  

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor deze verzameld 
zijn. Dat houdt in dat de beelden van de bodycam alleen mogen worden verwerkt op het 
moment dat er sprake is van een incident en/of bedreigende situatie. Indien er geen 
beroep wordt gedaan op de beelden worden deze automatisch na 5 dagen vernietigd.  

- Moet er toestemming gevraagd en gegeven worden voordat de opnames worden 
gestart, is er hierbij verschil tussen openbaar gebied en privé-terrein? 
Het filmen van een persoon kan worden gezien als een grote inbreuk op iemands 
persoonlijke levenssfeer. Om deze inbreuk zoveel mogelijk te beperken wordt er alleen in 
specifieke situaties een opname gemaakt. Alleen wanneer een situatie door de Boa als 
bedreigend wordt ervaren, wordt een opname gemaakt. Alvorens een opname wordt 
gemaakt, waarschuwt de Boa de betrokkene(n) eenmalig. Indien deze waarschuwing niet 
leidt tot de-escalatie, zal de Boa de opname starten. De bodycams worden gebruikt in 
openbaar gebied en conform artikel 2:27 APV Leiderdorp ‘openbare inrichtingen en 
besluiten ruimten’. 

- Wat gebeurt er met de opnames en de gegevens hierover? Door wie worden deze 
bekeken? Voor wie zijn de beelden toegankelijk en onder welke voorwaarden? 
Wat er met de opnames gebeurd staat omschreven in het “Privacy- en werkprotocol 
Bodycams, gemeente Leiderdorp 2021” (zie collegevoorstel Z/21/118875/241031). Deze 
werkwijze is naar voorbeeld van de gemeente Leiden en afgestemd met SP71. Hierin 
staat o.a. beschreven:

- Bewaartermijn voor camerabeelden is 5 dagen. Als er in die periode geen uitleesverzoek 
ontvangen is, worden de beelden definitief vernietigd. Het vernietigen van de beelden 
wordt vooralsnog geautomatiseerd uitgevoerd. Hiervoor is een werkwijze opgesteld. 



Indien er een uitleesverzoek is ontvangen in verband met een klachtenafhandeling, 
worden de beelden pas vernietigd nadat de procedure is afgerond.

- Inzage van de beelden wordt gelogd.
- de beelden worden niet verder verspreid, ook niet op het internet of op social media.
- de opgeslagen beelden worden bewaard op een beveiligde cloudomgeving bij de 

leverancier.
- beheer van de beelden gebeurt door de leverancier. 
- de leverancier heeft géén toegang tot de camerabeelden. 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor deze verzameld 
zijn. Dat houdt in dat de beelden van de bodycam alleen mogen worden verwerkt op het 
moment dat er sprake is van een incident en/of bedreigende situatie. Het beeldmateriaal 
kan ondersteuning zijn bij een mogelijk hieruit volgende aangifte bij de politie. Deze 
verwerking van persoonsgegevens valt onder de oorspronkelijke verwerkingsgrondslag.

- Het uitlezen van camerabeelden dient altijd goedgekeurd te worden door een 
(operationeel) manager of coördinator van RT Openbare Orde en Veiligheid (OOV). 

- De beelden zijn vervolgens toegankelijk voor de hiertoe aangewezen functionarissen:
o Veiligheidscoördinator

o Beleidsadviseur OOV

o Aangewezen allround BOA’s

o Aangewezen DIV medewerkers

o Archivaris

- Wordt de informatie verder bewerkt, geanalyseerd, opgeslagen etc.  Worden de 
gegevens gedeeld met andere instanties?
Alle gegevensverwerkingen zijn opgenomen in het DPIA (zie antwoord bij vraag 1): 
1. Het opnemen van beeldmateriaal middels een bodycam als zich een bedreigende 

situatie voordoet 
2. Het opslaan van beeldmateriaal gedurende een vastgestelde periode 
3. Het verstrekken van beeldmateriaal aan de Politie indien er een aangifte is gedaan 
4. Het beoordelen van beeldmateriaal indien er een klacht is ingediend
5. Het verstrekken van beeldmateriaal indien er een inzageverzoek is gedaan 
6. Het gebruiken van beeldmateriaal bij het uitvoeren van een evaluatie 
7. Het verstrekken van beeldmateriaal bij een vordering van de Politie

- Hoe lang worden de opnames bewaard? 
Het beeldmateriaal  wordt gedurende 5 dagen opgeslagen in de daartoe bestemde en 
beveiligde omgeving. Na 5 dagen wordt het beeldmateriaal, indien daar intern of door 
derden geen beroep op is gedaan, definitief vernietigd. 

- Wat zijn de wettelijke kaders met betrekking tot dergelijke camera’s? 
Het  gebruik  van  bodycams  valt  onder  het  algemene  regime  van  de  Algemene 
Verordening  Gegevensbescherming  (AVG)  omdat  de  verwerking  van  beeld-  en 
geluidsmateriaal  persoonsgegevens  betreffen  (elk  gegeven  betreffende  een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon). De gegevensverwerking wordt 
uitgevoerd  ter  bescherming  van  de  veiligheid  van  de  handhaver.  De  verwerking  valt 
daarmee  onder  verwerkingsgrondslag  Art.  6  lid  1  onder  f:  gerechtvaardigd  belang. 
Daarnaast  gelden  de  vereisten  uit  de  Arbowet  (art.  3  lid  1  onder  b)  voor  onze 
werknemers.



- Is het besluit om deze bodycams in gebruik te nemen een collegebevoegdheid? Welke rol 
speelt de gemeenteraad hierin?
Ja. De gemeente is als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van haar 
werknemers, deze taak valt onder goed werkgeverschap. Door de boa uit te rusten met 
een bodycam wordt hem/haar een manier geboden om zichzelf te beschermen tijdens 
een incident, bijvoorbeeld bij belediging of bedreiging. Deze bescherming krijgt vorm in 
de mogelijkheid om eventueel aangifte te doen n.a.v. een tegen de boa gericht strafbaar 
feit en deze aangifte te ondersteunen met opnamemateriaal. Het betreft geen 
raadsbevoegdheid. 

- Dient het gebruik van bodycams vastgelegd te worden in de APV?
Nee.

 


