Informatiebrief
Naam: Dequirez Kevin
Titel Masterproef: “Het politioneel gebruik van de bodycamera: Een onderzoek naar de
ervaring en perceptie van de politieambtenaren uit Vlaanderen en Brussel over de
bodycamera”
Promotor Masterproef: Prof. Dr. Jelle Janssens
Opleiding: 1e Master Criminologie, Universiteit Gent

➢ Inleiding
Geachte heer/mevrouw,
Alvast bedankt dat u de tijd neemt om deze informatiebrief te lezen. Via deze brief wordt u
vriendelijk uitgenodigd deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek voor mijn
masterproef ter afronding van de opleiding Criminologie aan Universiteit Gent. Mede door
mijn stage bij de lokale politie op de dienst kwaliteitszorg in politiezone Arro Ieper en mijn
bachelorproef over de bodycamera trok het politioneel gebruik van bodycamera’s mijn
aandacht.
Voordat u beslist deel te nemen, is het belangrijk geïnformeerd te zijn over het onderzoek. In
deze informatiebrief staat beknopt beschreven wat het doel is van mijn masterproef, welke
onderzoeksmethode ik hiervoor wens te gebruiken en op welke manier wordt omgegaan met
de verzamelde gegevens. Lees deze informatiebrief rustig door en bespreek dit, indien nodig,
met collega’s. Hebt u na het lezen van deze brief nog vragen? Aarzel dan niet om contact op
te nemen via dit e-mailadres: kevin.dequirez@UGent.be
➢ Doel van het onderzoek
Vanwege het tekort aan evaluatie over de invoering van bodycamera’s in België kan dit
onderzoek zeker een wetenschappelijke meerwaarde betekenen. De onderzoeksbevindingen
kunnen bovendien zeer relevant zijn voor de praktijk gezien het politioneel gebruik van
bodycamera’s in de toekomst enkel maar zal toenemen. Waardoor het interessant is om de
mensen op het terrein te bevragen naar hun ervaringen met de bodycamera’s en hun visie
over deze toestellen.
Het doel van dit onderzoek bestaat uit het evalueren van de invoering van de bodycamera,
vanuit het perspectief van zowel de gebruiker als niet-gebruiker (CALOG). In dit werkstuk zal
de ervaring en perceptie van de politieambtenaren uit Vlaanderen en Brussel over de
bodycamera uitvoerig worden besproken.
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De resultaten van dit onderzoek zullen worden getoetst aan de beschikbare cijfergegevens en
wetenschappelijke literatuur met de bedoeling ze te vergelijken en te zien in welke mate deze
overeenkomen.
➢ Meerwaarde van dit onderzoek?
Aan de hand van een vragenlijst met zowel gesloten als open vragen wordt aan de gebruikers
de kans gegeven om op een anonieme manier hun ervaring en mening te delen over de
invoering van het opnameapparaat. De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt
in een beleidsrapport, dat door beleidsmakers kan worden geraadpleegd. Het in kaart brengen
van de eventuele moeilijkheden of nadelen maakt het mogelijk om daar in de toekomst
rekening mee te houden als beleidsmaker.
➢ Verspreiding van de vragenlijst?
Om de vragenlijst te verspreiden werd de medewerking van de politievakbonden gevraagd. In
samenwerking met hen werd deze vragenlijst opgesteld. Als er vanuit de vakbonden
bijkomende vragen waren voor de gebruiker, werden deze toegevoegd aan de vragenlijst
zodat dit onderzoek en de daarbij horende vragenlijst voor alle partijen een meerwaarde kon
betekenen. De link naar de enquête zal verspreid worden via het netwerk van afgevaardigden
met de boodschap deze oproep zoveel mogelijk te verspreiden. Het al dan niet gesyndikeerd
zijn is in geen geval een uitsluitende voorwaarde voor deelname aan het onderzoek. Het is de
bedoeling om zoveel mogelijk respondenten te bereiken zodat mijn resultaten zo
representatief mogelijk zijn.
➢ Onderzoeksstrategie
Door het gebrek aan empirische cijfergegevens over dit onderwerp is het noodzakelijk om
bijkomend empirisch onderzoek te voeren, die bij dit onderzoek kwantitatief van aard is.
Dit onderzoek bestaat uit 3 delen:
1. Voorbereidingsfase: Literatuurstudie
Om op de hoogte te zijn van zowel binnen- als buitenlandse onderzoeken en hun
resultaten werd de wetenschappelijke literatuur geraadpleegd. Op die manier is er een
basiskennis van zowel de positieve – als negatieve effecten die het gebruik van de
bodycamera met zich mee kan brengen als op welke manier deze opnametechniek
uitgerold is in België.
2. Transitiefase: Voeren van online enquête
In deze fase wordt de hulp van respondenten gevraagd. Door middel van een online
survey zullen de bodycam-gebruikers bevraagd worden naar hun mening over het
gebruiksgemak van de camera, impact op het gedrag, eventuele bezorgdheden rond
privacy, de bijdrage van extra bewijsmateriaal et cetera.
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3. Hoofdfase: Het analyseren van de verzamelde gegevens. Deze gegevens zullen
uitvoerig worden bestudeerd en vergeleken met de cijfers uit de wetenschappelijke
literatuur. De belangrijkste conclusies zullen worden verwerkt in mijn onderzoek.
➢ Welke gegevens?
Het invullen van de vragenlijst is volledig vrijwillig, u kan ook op elk moment beslissen om te
stoppen met het invullen van de vragenlijst. Met behulp van de enquête zullen volgende
gegevens verzameld worden: geslacht, leeftijdscategorie, functie, woonplaats (politiezone),
opleidingsniveau, eigen ervaringen en meningen. Er wordt in de vragenlijst niet gevraagd naar
persoonsgegevens zoals naam, adres, rekeningnummer enz.
De verzamelde gegevens zullen op een anonieme manier worden verwerkt en zullen,
overeenkomstig met de GDPR-wetgeving, permanent worden verwijderd na het voltooien van
dit onderzoek zodat de veiligheid van de gegevens gegarandeerd wordt. De
gegevensverzameling is gepland t.e.m. 17 april 2022, de gegevensverwerking t.e.m. 16 mei
2022. Alleen ikzelf, als onderzoeker, krijg toegang tot de gegevens tijdens het onderzoek om
alle gegevens te verwerken in mijn thesis. Er is in dit onderzoek geen sprake van
geautomatiseerde besluitvorming, wat betekent dat er geen conclusies genomen worden
zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon.
Tenslotte is uw toestemming als deelnemer omtrent de manier van gegevensverwerking en
het gebruik van persoonlijke informatie voor de beschreven doeleinden vereist om deel te
nemen aan het onderzoek. Op het eind van de vragenlijst zal er gevraagd worden of u
interesse heeft in het ontvangen van de thesis na beëindiging van dit onderzoek via mail. Alle
gegevens zullen verzameld en verwerkt worden met behulp van het programma ‘Qualtrics
Xm’, een onderzoekstool van de Universiteit Gent.
➢ Klachten?
Als deelnemer aan het onderzoek heeft u recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar
en beperking van uw persoonsgegevens. U kan hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke
contacteren. Ook blijft het steeds mogelijk om klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).
➢ Deelnemen?

Start de enquête via deze link: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_40f4O06K0DNFCjc

Voor verdere opmerkingen of vragen kunt u mij steeds bereiken via onderstaande gegevens.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Naam: Kevin Dequirez

E-mail: Kevin.dequirez@Ugent.be
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