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Onderwerp  

Gebruik bodycam door Buitengewoon opsporingsambtenaren. 

 

Kennisnemen van 

Het gebruik van de bodycams om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de Buitengewoon 

opsporingsambtenaren (Boa’s) te vergroten. 

 

Inleiding 

Boa’s krijgen in Nederland tijdens hun werk helaas regelmatig en steeds meer te maken met 

incidenten, aldus de Nederlandse Boa Bond. Dit varieert van verbaal geweld tot soms fysiek geweld. 

De werkomgeving en de werkzaamheden van de Boa’s verschuiven steeds meer naar situaties die 

meer spanning op kunnen leveren, denk bijvoorbeeld aan handhaving op de Corona maatregelen of 

controles op het gebied van Ondermijning. Hierbij worden steeds vaker technische hulpmiddelen 

ingezet om de veiligheid van de Boa te behouden en te vergroten. 

 

Kernboodschap 

Inwoners gedragen zich meer gewenst als zij weten dat ze gefilmd worden en hierdoor voelen 

handhavers zich veiliger. Vaak is er een afname zichtbaar van bedreigingen, verbale agressie en 

escalaties bij het gebruik van bodycams.  

 

Consequenties 

Het gaan gebruiken van bodycams kan impact hebben op de inwoners van de gemeente vanwege de 

mogelijk inbreuk op hun privacy. Er is een ‘data protection impact assessment’ (DPIA) opgesteld 

omdat er beeldopnamen worden gemaakt. Hierbij is de opname van bijzondere persoonsgegevens 

onvermijdelijk. Een DPIA is een instrument om vooraf de privacy risico’s van gegevensverwerking in 

kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. 

 

Financiën 

Bij dit voorstel zijn extra kosten gemoeid. De aanschaf en het gebruik worden bekostigd uit incidentele 

budgetten. 
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Communicatie 

Inwoners worden geïnformeerd over het gebruik van bodycams door de Boa ’s via berichtgeving op 

social media en de website. Belangrijk om te communiceren is waarom er bodycams gebruikt worden 

en wanneer de bodycam aangezet wordt.  

 

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. Een ander belangrijk punt is dat inwoners 

weten hoe zij inzage kunnen krijgen in de beelden als zij (mogelijk) zijn opgenomen. 

 

Vervolg 

Na besluitvorming in het college en algemene communicatie hebben de Boa’s de bodycams in gebruik 

genomen. Het gebruik van de bodycam wordt actief geëvalueerd.  

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 
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