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ZEPCAM-CEO JURRIAAN PRÖPPER VOORSPELT STERKE GROEI 
BODYCAMS BIJ EMISSIE CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING: 

‘Markt komt in nieuwe fase met veel meer gebruikers’ 

DELFT - ,,Professionals veilig hun werk laten doen met behulp van een bodycam wordt 
steeds breder ingezet en is onze maatschappelijke missie en bijdrage”, zegt Jurriaan 
Pröpper, de CEO van het tech-bedrijf ZEPCAM met vestigingen in Delft en Zaltbommel. 

ZEPCAM werd ruim 10 jaar geleden opgericht en levert in maar liefst 40 landen wereldwijd 
bodycam-apparatuur en de door henzelf ontwikkelde, bijbehorende software.  

De onderneming heeft overduidelijk de wind in de rug. De aanvankelijke aarzelingen over 
het gebruik van bodycams in de openbare ruimte zijn zo goed als weggeëbd, signaleert 
Pröpper. Bodycam-systemen, uiteraard binnen de strenge privacy- en datawetgeving, blijken 
een zeer succesvol middel te zijn tegen de verruwing van de samenleving waar steeds meer 
professionals, die dagelijks hun werk doen in de openbare ruimte, mee te maken hebben.  

Pröpper verwacht dat steeds meer organisaties in alle segmenten meer gebruik gaan maken 
van bodycams. ,,Het hoort ook bij goed werkgeverschap dat je je werknemers een zo veilig 
mogelijke werkomgeving kunt bieden. Ook vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt 
voorzien we de komende jaren een forse toename van het gebruik van bodycams en daar 
willen we ons als ZEPCAM goed op kunnen voorbereiden.” 

Het zijn niet alleen politiemannen en -vrouwen, BOA’s en andere handhavers van wetten en 
regels, maar ook hulpverleners bij de brandweer en in de spoedeisende zorg, 
dienstverleners, supermarktpersoneel, journalisten en maaltijdbezorgers, die in 
toenemende mate te maken krijgen met agressie van boze burgers. 

ZEPCAM ontwikkelt de bodycam-apparatuur en -software zelf, in nauwe samenwerking met 
haar klanten. Pröpper noemt als voorbeelden o.a. het live-streamen, rapportages op basis 
van metadata, het ‘blurren’ van gezichten en het integreren van processen in de juridische 
keten om snel bewijsmateriaal te leveren aan politie of officier van justitie.  

ZEPCAM zag de afgelopen jaren al een aanzienlijke groei van het gebruik van bodycams. 
Volgend jaar zal de vraag naar apparatuur en software stevig doorstijgen, is de 
verwachting. ,,Als meer organisatie en meer medewerkers met bodycams worden uitgerust 
is de belasting van ons software platform, waar data zoals livebeelden snel en secuur 
kunnen worden bekeken, opgeslagen en uitgewisseld, groter”, zegt Pröpper. 

,,Binnen de organisaties waaraan we nu al ZEPCAM bodycam systemen leveren zien we een 
forse toename van het aantal gebruikers. In deze penetratiefase zoals wij dat noemen, zal 



het aantal professionals met een bodycam sterk gaan groeien”, zegt Pröpper bij de 
aankondiging van ZEPCAM om converteerbare obligaties uit te geven via de NPEX-
effectenbeurs. 

De groeifinanciering heeft ZEPCAM nodig om zich goed te kunnen prepareren op de 
stijgende vraag. De beoogde opbrengst van maximaal €2 miljoen stelt ZEPCAM in de 
gelegenheid om de technische capaciteit van haar systeem te vergroten. Daarvoor is €1,25 
miljoen begroot. Daarnaast is ZEPCAM van plan om een eigen lokaal salesnetwerk in Europa 
op te bouwen. Dit alles om een stevige omzet- en winststijging in de toekomst mogelijk te 
maken. 

De obligatiehouders, die een jaarlijkse rente van 7,5% op de 5-jarige lening ontvangen, 
worden in de gelegenheid gesteld om al met ingang van 1 januari 2023 hun schuldpapieren 
om te wisselen in certificaten van aandelen ZEPCAM. Per obligatie ontvangen de beleggers 
70 certificaten, gebaseerd op een prijs van €14,29 per certificaat. 

Pröpper zegt daarover: ,,Het is in mijn ogen een goede constructie voor beleggers. Want je 
weet wat je aan rente ontvangt op je obligaties, je kunt de obligaties verhandelen via de 
NPEX-beurs en als de koers van de reeds genoteerde certificaten stijgt dan ben je in de 
gelegenheid om de obligaties te converteren in certificaten.” 


