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ZEPCAM Business update – 24 december 2021 

Hierbij geeft de onderneming een update over de gang van zaken in de afgelopen maanden sinds het 

uitbrengen van de NPEX prospectus in september 2021.  

In het derde kwartaal wist Zepcam haar marktpositie weer te versterken. In Duitsland hebben we 

een uitbreiding van het bodycam systeem van de politie van de deelstaat Hessen rond Frankfurt 

gerealiseerd en was er een eerste aanschaf van het ZEPCAM bodycam systeem door de politie van de 

deelstaat Hamburg. De positieve ontwikkeling van ZEPCAM bij politiekorpsen in Duitse deelstaten zet 

zich ook in het vierde kwartaal voort met uitbreiding van het bodycam systeem in de deelstaat 

Niedersachsen en het starten van testen door politiekorpsen in vier andere deelstaten.  

In eigen land breidt het aantal gemeentes dat een ZEPCAM bodycam systeem aanschaft langzaam 

uit, zien wij dat meerdere veiligheidsregio’s interesse hebben in ons systeem en  is er ook dat 

interesse vanuit nieuwe beroepsgroepen zoals de journalistiek.  Zo zijn journalisten van het AD 

uitgerust met de nieuwe T3 bodycams om in geval van problemen direct verbinding te krijgen met 

een beveiligingsbedrijf. 

Positieve ontwikkelingen zien we ook in andere Europese landen mede door onze prominente 

aanwezigheid op de Milipol beurs in Parijs in oktober. In België hebben we een nieuwe politiezone 

aan ons klantenbestand toegevoegd en zijn we met de lokale partner door naar de volgende ronde 

van de tender van de Federale Politie.  In Frankrijk heeft op 16 november 2021 het nationale 

parlement een wet aangenomen waardoor alle 100 brandweer/reddingsdiensten (‘Sapeurs et 

Pompiers’) onbeperkt bodycam systemen mogen aanschaffen en gebruiken. Deze beslissing is 

genomen o.b.v. de ervaringen van een aantal regiokorpsen, waarvan de grootsten met ZEPCAM 

werken: Parijs, Lyon, Bordeaux en Avignon. Twee nieuwe regio’s zijn onlangs klant geworden: CDS68 

Haut Rhin rond Mulhouse en CDS74 Haute Savoie met als bekende plaats Annecy. Ook in 

Denemarken en Zwitserland wordt er door volgende regio’s en diensten getest met onze bodycam 

systemen.  

Hieruit blijkt dat ZEPCAM in haar kerngebied in NW Europa haar klantenbasis aan het versterken en 

uitbreiden is. De (tender)offerteportefeuille bevat een veelvoud van de vorige jaaromzet en zal 

grotendeels vanaf volgend jaar tot omzet kunnen gaan leiden. De precieze timing waarin offertes 

besloten en geconverteerd worden naar  gerealiseerde jaaromzet blijft lastig in te schatten vanwege 

de lange doorlooptijden en (tender)procedures die veel publieke organisaties hanteren tot zij 

daadwerkelijk overgaan tot initiële aanschaf van onze systemen of bij het bestellen van 

daaropvolgende uitbreidingen. 

Met behulp van de NPEX financiering hebben we de afgelopen periode onze productontwikkeling 

versneld en is onze organisatie op cruciale plaatsen versterkt. De T3 Live streaming bodycam is met 

extra inzet en investering onlangs gereed gekomen voor koop en gebruik voor commerciële 

organisaties. En de eerste klanten worden nu beleverd. De T3 Live is een belangrijke toevoeging en 

verbreding van de mogelijkheden. Klanten kunnen nu zowel met een recording als een streaming 

bodycam werken op hetzelfde ZEPCAM Manager systeem. Daarom is er grote interesse van 

politiediensten om de T3 Live streaming bodycam in te zetten voor beter ‘live’ overzicht bij grote 
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inzet zoals demonstraties. Praktijktesten zullen uitwijzen of en welke verbeteringen nodig zijn voor 

grootschalige inzet en aankoop. 

De uitrol van de Nederlandse Politie is naar ieders tevredenheid voltooid, inclusief een aantal 

integraties met politiesystemen. Dagelijks kunnen duizenden politieagenten  met een ZEPCAM 

bodycam vastleggen wat er feitelijk gebeurt, die beelden üploaden en waar nodig bekeken, 

geselecteerd en opgeslagen voor strafzaken als onweerlegbaar bewijs.  

Ook ZEPCAM is alert op oplopende levertijden en schaarste aan elektronica componenten. Dit doen 

wij onder andere door het aanhouden van ruime voorraden en het zoeken naar alternatieven. Tot op 

heden is het gelukt om alle orders tijdig uit te leveren. Dit is voor de komende maanden nog onzeker. 

Tot zover een beknopt overzicht van de ontwikkelingen bij ZEPCAM in de afgelopen maanden.  

De volgende update, met een overzicht van de financiële resultaten over boekjaar 2021, zal tegen 

het einde van het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen 

en een gezond, goed en gelukkig nieuwjaar! 


