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Geacht raadslid, 
 
Eind 2020 werd een evaluatie gehouden van het gebruik van de bodycam in de PZ Gent. In 
april werd een extra promotiecampagne gevoerd binnen de PZ Gent. De resultaten van de 
evaluatie van eind 2020 zijn hoofdzakelijk positief (zie bijlage). Er is een draagvlak binnen PZ 
Gent om de bodycam te integreren in de reguliere werking van de zone. Ook de korpsleiding 
is hier voorstander van onder meer om met beeldmateriaal als bewijs de kans op een 
veroordeling van geweld tegen de politie te vergroten. 
 
Syndicaal (vooral nationaal) zijn er nog steeds een aantal bezwaren en wil men een sterker 
wettelijk kader. Er is een onderhandeld lokaal syndicaal akkoord waar niet elke vakbond mee 
akkoord is gegaan. De korpsleiding blijft in dialoog met de afgevaardigden om een grotere 
consensus te bereiken. 
 
Momenteel stimuleert de korpsleiding het gebruik in de gevallen waarvoor 
de  gemeenteraad een toelating gaf. De politie heeft momenteel de toelating om de 
bodycam te gebruiken voor grootschalige evenementen, Gentse Feesten en Overpoort en 
onverwachte ernstige rellen. 
 
Tot op heden blijft het dragen van een bodycam door een personeelslid van PZ Gent de 
eigen beslissing van dat personeelslid. Dus op vrijwillige basis. Dit is het syndicaal akkoord 
dat werd bereikt. De korpsleiding vindt dat dergelijke zaken best niet geforceerd worden. 
Nieuwe  arbeidsmiddelen moeten vooral gedragen worden en goed gebruikt worden.   
 
Op heden zijn er 30 bodycams en 3 discrete bodycams (voor burgerkledij) beschikbaar in de 
PZ Gent. Deze werden eind 2020 geleverd. Een uitbreiding van het aantal wordt enkel 
overwogen als er een consensus kan bereikt worden over een ruimer gebruik en na 
goedkeuring hiervan door de gemeenteraad. In dat geval zal uiteraard ook de financiële 
uitwerking gebeuren.  De korpsleiding benadrukt dat voorbeelden uit de omringende landen 
leren dat ideaal gezien de bodycam individueel wordt toegekend.  
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