Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

gelet op:
-

de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

-

de Gemeenschappelijke regeling VRU;
overwegende:

-

dat het dagelijks bestuur op 11 december 2017 op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens heeft besloten dat gebruik kon worden gemaakt van de dashen bodycams door de brandweer Amersfoort in de nacht van 31 december 2017
op 1 januari 2018;

-

dat gezien de nog steeds bestaande noodzaak van het gebruik van camera’s op de
voertuigen en aan het lichaam van de brandweerlieden, alsmede de behoefte
daaraan bij een groot deel van de betrokken medewerkers en de politie, ook voor
de komende jaarwisseling een reglement gewenst is;

-

dat gezien de noodzaak het reglement voor de jaarwisseling beschikbaar te
hebben en de beperkte scope daarvan, de ondernemingsraad in zijn vergadering
van 26 november 2018 mondeling zijn instemming heeft gegeven voor dit
reglement;

-

dat per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming in werking
is getreden als opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens;
besluit:

vast te stellen het volgende:
Privacyreglement dash- en bodycams Amersfoort jaarwisseling 2018-2019.

Artikel 1.

Definities

In dit privacyreglement wordt verstaan onder:
a.

betrokkene:

een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon, bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG;

b.

persoonsgegevens:

alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon, bedoeld in
artikel 4 lid 1 AVG;

c.

verantwoordelijke:

het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Utrecht, zijnde het bestuursorgaan dat het doel
van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt;

d.

beheerder;

ploegcommandant brandweer Amersfoort;
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e.

verwerken van
persoonsgegevens:

een bewerking of een geheel van bewerkingen
met betrekking tot persoonsgegevens of een
geheel van persoonsgegevens, al dan niet
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals
het verzamelen, vastleggen, ordenen,
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen,
opvragen raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiden of op
andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of
combineren, afschermen, wissen of vernietigen
van gegevens, bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG;

f.

VRU:

het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht,
bedoeld in artikel 1.3 Gemeenschappelijke
regeling VRU, alsmede de daaronder
ressorterende organen en functionarissen;

g.

AP:

autoriteit persoonsgegevens, bedoeld in artikel 6
Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming;

h.

AVG:

Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 2.

Reikwijdte

1. Dit reglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door middel
van het vastleggen en bewaren van videobeelden van de omgeving tijdens de
uitrukken door middel van het gebruik van camera’s op en aan het lichaam, kleding
of helm, dan wel op het voertuig (dash- en bodycams) in de periode van 31 december
2018 vanaf 18:00 uur tot 1 januari 2019 08:00 uur.
2. Dit reglement geldt voor brandweermedewerkers die, al dan niet in ambtelijk
dienstverband, voor de VRU werken bij de brandweerposten in Amersfoort.
Artikel 3.

Doeleinden

1. Het doel van het maken van de beelden is het vastleggen van de (gevaarlijke)
situaties ten behoeve van het beschermen van de lichamelijke integriteit van
medewerkers en eigendommen van de VRU (claims bij (letsel)schade), alsmede een
preventieve werking tegen (herhaling van) het geweld tegen hulpverleners in het
algemeen en de brandweer in het bijzonder, mede door de mogelijkheid van het
vorderen van de beelden door de politie.
2. Het maken van de beelden is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van de brandweermedewerkers van de VRU en van de
andere hulpverleningsdiensten, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG.
Artikel 4.

Bekendmaking betrokkenen

1. De betrokken medewerkers van de brandweerposten in Amersfoort worden vanuit de
afdeling Repressie 3 geïnformeerd door hun leidinggevenden.
2. Het bekendmaken van het gebruik van de camera’s, als bedoeld in de beleidsregels
cameratoezicht, vindt plaats door stickers op de voorruit van de voertuigen en door
een bericht in de huis-aan-huisbladen in week 51. Hiermee wordt uitvoering gegeven
aan artikel 14 AVG.
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Artikel 5.

Verantwoordelijkheden en beheer

1. De vier camera’s met een losse geheugenkaart worden opgeslagen in het magazijn
van brandweer Amersfoort, Kleine koppel 112 te Amersfoort.
2. De beheerder haalt op 31 december 2018 de camera’s om 11:00 uur uit het magazijn
en deelt deze uit aan de bevelvoerders van de 3 brandweer-uitrukvoertuigen.
3. Op 1 januari 2019 om 8:00 uur tijdens de wisseling van de ploegen neemt de
beheerder de camera’s weer in. De geheugenkaarten worden uit de camera’s gehaald
en worden door de beheerder bewaard in een deugdelijke kluis in zijn huis. De
camera’s worden weer opgeslagen in het magazijn van de brandweer Amersfoort,
Kleine koppel 112 te Amersfoort.
Artikel 6.

Toepassing/gebruik camera’s

1. Drie camera’s worden geplaatst op het dashboard van drie respectievelijke
brandweer-uitrukvoertuigen en één camera wordt gedragen door de bevelvoerder van
de beroepsbrandweer Amersfoort.
2. Eventueel kunnen de camera’s van de twee brandweer-uitrukvoertuigen die worden
bemand door vrijwilligers, uit het voertuig worden genomen om te kunnen worden
gedragen door hun bevelvoerders.
3. De camera’s worden aangezet bij de uitruk en uitgezet na einde incident. Dit om het
onnodig filmen van personen en omgeving te voorkomen.
4. De bevelvoerders dragen de camera in beginsel op hun lichaam.
Artikel 7.

Beveiliging ter plaatse

1. Tijdens het incident blijft de chauffeur bij het brandweer-uitrukvoertuig om de
apparatuur en de camera te bewaken.
2. In afwachting van een uitruk staan de voertuigen inclusief de camera’s op het
dashboard in de remise.
3. De remise is deugdelijk afgesloten en niet vrij toegankelijk.
Artikel 8.

Kopieën camerabeelden

Er mogen geen kopieën van de filmbestanden worden gemaakt, anders dan voor de
eventuele vorderingen die volgen uit het doel waarvoor de beelden worden verzameld of
voor de politie indien deze de beelden vordert.
Artikel 9.

Bewaartermijn

De camerabeelden worden maximaal twee weken bewaard.
Artikel 10.

Vernietiging

De beheerder houdt de geheugenkaarten in zijn beheer totdat maximaal twee weken zijn
verstreken, namelijk tot 16 januari 2019. De beheerder zal uiterlijk op 16 januari 2019 of
anders de opgenomen bestanden op de geheugenkaarten wissen.
Artikel 11.

Registratie verwerkingen

1. Mocht de politie de beelden vorderen ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek
dan wordt dit moment van overdracht schriftelijk door de beheerder vastgelegd met
de eventuele gegevens van de contactpersoon.
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2. Dit geldt ook voor de VRU in verband met eventuele vorderingen die volgen uit het
doel waarvoor de beelden worden verzameld, tevens omvattende ten behoeve van de
verzekeraar van de VRU.
Artikel 12.

Openbaarmaking, inwerkingtreding

1. Dit reglement wordt verstrekt of ter beschikking gesteld aan al degenen die, direct of
indirect, de beschikking krijgen over de camera’s bij brandweerpost Amersfoort.
Daarnaast wordt hierover een bericht geplaatst in het huis-aan-huisblad voor de
gemeente Amersfoort.
2. Dit reglement treedt in werking op 31 december 2018 en vervalt van rechtswege na
vernietiging van de opgenomen bestanden.
Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur,
Utrecht, 10 december 2018,

mr. J.H.C. van Zanen

dr. P.L.J. Bos

voorzitter

secretaris
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