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Omslag 

De afbeelding symboliseert een elektronische cel rondom het toegestane verblijfsgebied. Op de 
landkaart de woning van de client en de ruimte waar deze mag verblijven (werk, leerplaats etc.) 
alsmede de kortste route tussen deze plaatsen. 
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Voorwoord 

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de medewerking van velen die de bereidheid 
hebben getoond mee te willen denken over het opzetten van een nieuwe vorm van deten-
tie. Hun opmerkingen, adviezen en kritische kanttekeningen over de vele facetten van 
elektronisch gecontroleerde beperkte bewegingsvrijheid hebben zeker bijgedragen aan 
een pragmatische basis voor een mogelijk uitvoeringstraject. 

In de eerste plaats willen wij hier noemen de leden van de begeleidingscommissie onder 
voorzitterschap van de raadadviseur technology assessment van het Ministerie van Justi-
tie, Ir. G.J. de Raaf. en de leden van de vaste kerngroep daaruit, de heren mr. C.E.C. 
Droogendijk (min. van Justitie) en Ir. F.M.T.F. Hooghiemstra (KLPD). Voorts gaat onze 
dank uit naar de geinterviewden. Zie de lijst achterin dit rapport. Mede dankzij hun inbreng 
konden wij een beeld schetsen van de complexiteit van de gevraagde toepassing. 

Deze opdracht werd onder eindverantwoordelijkheid van mr. R.J. Versluis, directeur van 
KPN Risicom OmniCard B.V. uitgevoerd door een team technici van KPN Research, met 
name de heren Drs. Ing. W.L.J.M. de Graaf, Ir. T.S. Lam en Ir. A.C.J. Verheijen onder 
leiding van de technisch projectleider de heer F.M. Kerling. Het beleidsmatige en organi-
satorische deel is uitgevoerd door de heren J.C. van der Wolk (het merendeel van de 
interviews) en drs. J.G.H. van Oortmerssen die tevens de eindredactie voor deze studie 
verzorgde. 
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1 	Samenvatting 

1.1 	Uitkomsten van het onderzoek 

Met het project 'Elektronisch Gecontroleerde Beperkte Bewegingsvrijheid (EGBB) beoogt 
de overheid, het pakket strafmaatregelen dat de rechter ter beschikking staat uit te brei-
den met een nieuwe straf 'Elektronische Detentie' (ED). Bij deze strafvorm wordt met 
delinquenten (in ons rapport gewoonlijk clienten genoemd) de afspraak gemaakt dat ver-
vroegde invrijheidstelling of vervangende taakstraf wordt toegestaan mits de verblijfplaats 
van de client voortdu rend kan worden gecontroleerd door middel van een permanent op 
het lichaam aangebracht lokalisatiesysteem. De (beperkte) bewegingsvrijheid bestaat 
bijvoorbeeld uit toegestaan verblijf binnenshuis en op de werk- of leerplek alsmede in het 
tussenliggende gebied. Het gebied daarbuiten is voor de client gewoonlijk verboden tenzij 
(meestal gedurende een bepaald tijdvak) expliciet toestemming is verkregen van de 
begeleidende instanties. 
In de voorliggende studie is de haalbaarheid van Elektronisch Gecontroleerde Beperkte 
Bewegingsvrijheid vastgesteld en daarmee zijn de implicaties van elektronische detentie 
als nieuwe straf verkend. In dit rapport wordt overwegend gesproken over elektronische 
detentie. 

Een dergelijk concept is geheel nieuw en wordt, voorzover bekend, nog nergens ter 
wereld toegepast. In technische zin is het concept innoverend. De apparatuur moet ook 
binnenshuis werken. Er worden hoge eisen gesteld aan discretie en gebruiksvriendelijk-
heid en aan de veiligheid van de client, met name ten aanzien van de gezondheids-
aspecten op lange termijn. Anderzijds moet worden uitgesloten dat met de apparatuur 
wordt gemanipuleerd en dient de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de techniek 
onomstotelijk vast te staan. Wanneer de client zich niet aan de gemaakte afspraken 
houdt volgen immers sancties. De geregistreerde verblijfplaatsen vormen daarvoor de 
basis. 

lntroductie van deze nieuwe straf vergt niet alleen veel van de techniek. Ook op de be-
leidsmatige sturing en de organisatie wordt een wissel getrokken. Van meet at aan dient 
helder uitgedragen te worden welke doelen met elektronische detentie worden nage-
streefd en welke voorzieningen getroffen dienen te worden teneinde deze doelen te reali-
seren. 

Het succes van elektronische detentie is in niet geringe mate afhankelijk van het maat-
schappelijk draagvlak en het draagvlak bij direct (gedetineerden) en indirect (relevante 
overheidsinstellingen) betrokkenen. In deze studie is aandacht besteed aan het verken-
nen van het draagvlak bij de direct en indirect betrokkenen. Dat blijkt realiseerbaar. De 
meningen hieromtrent zijn gepeild in 9 kringen van belanghebbenden zoals gedetineer-
den, Openbaar Ministerie, politie, districts psychiatrische dienst, reclassering, Zittende 
Magistratuur, beleid, penitentiaire inrichtingen en advocatuur. In totaal zijn 25 vertegen-
woordigers uit die kringen geInterviewd. 

Twee doelen kwamen in de interviewronde pregnant naar voren. Allereerst de 
mogelijkheden om door toepassing van deze strafvorm resocialisatie te verbeteren. Als 
tweede doel de mogelijkheden om de groeiende behoefte aan celcapaciteit terug te 
dringen. Het zijn twee doelstellingen die met elektronische detentie tegelijkertijd zijn te 
bereiken. 



Uit de gevoerde gesprekken is een beeld ontstaan over de complexiteit van de invoering 
van elektronische detentie en de randvoorwaarden waaraan dan zal moeten worden 
voldaan. Wezenlijk zijn de zeer hoge eisen die aan de techniek worden gesteld. Het 
systeem zal perfect moeten werken, de fraudemogelijkheden moeten minimaal zijn. Veel 
nadruk wordt gelegd op het ontwerpen van een feilloos Ilk op stuk beleid. Met de client 
moeten duidelijke afspraken worden gemaakt en overtreding van de regels moet 
onmiddellijk leiden tot sancties. 
Een belangrijke groep geInterviewden (Zittende Magistratuur, Openbaar Ministerie en 
advocatuur) dringt aan op het opnemen van elektronische detentie als hoofdstraf in het 
Wetboek van Strafrecht en de Penitentiaire Beginselen Wet. Voods zal de relatieve 
zwaarte van de straf in richtlijnen moeten worden opgenomen. 

Er heersen verschillende opvattingen over de verantwoordelijkheid voor de executie van 
deze straf. Aan de ene kant een pragmatisch georienteerde stroming die pleit voor het 
neerleggen van deze verantwoordelijkheid bij de administratie (een instrument om het 
detentiebeleid vorm te geven) aan de andere kant een stroming die pleit voor het inscha-
kelen van de rechter bij beslissingen omtrent elektronische detentie. 

Willen beide hoofddoelen worden bereikt dan zullen in de voorbereiding specifieke ac-
centen moeten worden gelegd. Voor wat betreft resocialisatie zal aandacht besteed 
moeten worden aan een zorgvuldige afstemming van overheidsinstanties die daarbij een 
rol kunnen spelen. De clientgerichtheid en slagvaardigheid zullen hoofdthema's zijn. 
leders rol zal scherp moeten worden gedefinieerd, verantwoordelijkheden moeten 
duidefijk zijn. Voorts zal in de praktijk scherp gevolgd moeten worden of inderdaad de 
verwachte effecten optreden. Datzelfde geldt voor de doelstelling terugdringing van het 
cellentekort, en de achterliggende drijfveer financiele besparingen. Er zal van meet aan 
zicht moeten ontstaan op alle kosten van elektronische detentie in vergelijking tot de 
traditionele wijze van straffen. 

Groot belang hechten alle respondenten aan een zorgvuldige wijze waarop de nieuwe 
straf in de publiciteit zal worden gebracht. 
Tijdens de interviews zijn een reeks van toepassingen als reeel onderkend, onder meer 
de mogelijkheid om straffen als straat- en stadionverboden te kunnen controleren, in 
algemene zin verruimt dit middel de mogelijkheden om straffen op maat op te leggen, 
voorts toepassingen bij het controleren van visquotabepalingen, rijverboden, toepassing in 
TBS of andere verlofsituaties. 

Ons technisch gerichte onderzoek sluit aan op een verkenning van Elektronisch 
gecontroleerde beperkte bewegingsvrijheid' door DDV Telecommunications Consultancy. 
Dat rapport dateert van mei 1995 en geeft de Quiktrak techniek aan als meest geschikte 
middel voor de gewenste toepassing. Als alternatief is het bakenconcept genoemd (de 
auto van de client wordt voorzien van lokafisatie-apparatuur en de client staat via een 
zendertje in verbinding met deze apparatuur. Hij of zij dient nabij het voertuig te blijven. 
De auto wordt vanuit de meldkamer regelmatig gelokaliseerd waarbij wordt doorgegeven 
of het zendertje van de client al dan niet wordt ontvangen). Het bakenconcept dient te 
worden beschouwd als het best haalbare met de techniek van dat moment. Met de 
huidige 'conventionele' techniek kan de auto worden vervangen door een 
diplomatenkoffer die de client(e) altijd buitenshuis mee dient te nemen. 

Ons onderzoek naar de technische haalbaarheid van elektronische detentie is tweeledig: 
1. Validatie van de meestbelovende concepten die werden genoemd in het rapport 

van DDV. De techniek is immers twee jaar verder, 
2. Selecteren en uitwerken van het beste technische concept om te komen tot daad-

werkelijke (gefaseerde) invoering van elektronische detentie. Net  rapport dient 
daarbij helderheid te verschaffen over de termijn waarop realisatie kan plaatsvinden 
en de daarmee samenhangende technische keuzen, risico's, kosten, mogelijkhe-
den en beperkingen. Het concept dient te worden uitgewerkt met techniek die op dit 
moment (eventueel elders ter wereld) reeds beschikbaar is en zich bewezen heeft. 

We besteden aandacht aan de technische stand van zaken bij lokalisatiesystemen, de 
problematiek m.b.t. de werking van de apparatuur onder moeilijke omstandigheden, de te 
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verwachten batterij-levensduur bij het portable maken van de apparatuur, gebruikers-
aspecten, de mogelijkheden tot manipulatie (en uiteraard maatregelen ter voorkoming 
daarvan) en de beheersaspecten. 

1.2 	Uitgangspunten 

1.2.1 	Functionele eisen 

Het onderzoek is verricht aan de hand van de eisen die door onze opdrachtgever aan de 
benodigde techniek voor elektronische detentie werden gesteld. 
Daarnaast is met het oog op neventoepassingen van de techniek bij de overheid voor-
zover mogelijk rekening gehouden met het "Concept persoonlijke beveiliging" dat is vast-
gelegd in een Nota van het Ministerie van Justitie (AJS-2/29-97). De infrastructuur voor 
elektronische detentie- zou bij dit concept een faciliterende rol kunnen vervullen. 

Deze eisen zijn aanvankelijk ontleend aan de eisen die voor elektronisch toezicht 
(huisarrest) zijn geformuleerd (zie appendix D). In de discussies met de 

• begeleidingscommissie zijn de eisen voor elektronische detentie als volgt 
uitgekristalliseerd. 

1. een vrijwel foutloze werking (ook binnenshuis), 
2. een behoorlijke nauwkeurigheid (ca. 30 meter), 
3. nauwelijks te manipuleren techniek en communicatie, 
4. de gezondheid van de gebruiker mag ook op lange termijn geen schade ondervin-

den, 
5. gebruikersvriendelijkheid, 
6. geringe eisen ten aanzien van onderhoud van apparatuur, 
7. zeer redelijke kosten in vergelijking met fysieke detentie, 
8. grote systeemcapaciteit (gebruik door meer dan 1000 clienten tegelijk dient moge-

lijk te zijn). 

1.2.2 	Innoveren en renderen 

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de techniek snel voortschrijdt. Concepten op het 
gebied van lokalisatie die nu nog als utopisch dienen te worden gekwalificeerd zijn wellicht 
over enkele jaren beschikbaar. Concepten die nu niet aan minimale eisen voldoen (vooral 
ten aanzien van energiegebruik en nauwkeurigheid) zijn wellicht over enkele jaren sterk 
verbeterd. Dat geldt in het bijzonder voor lokalisatie op basis van netwerken voor draad-
loze telefonie. 
Het is natuurlijk mogelijk om te wachten tot deze vorm van lokalisatie op de markt komt. 
Een andere optie (die wij aanbevelen) is om spoedig te starten met een concept dat op dit 
moment aan nagenoeg alle randvoorwaarden voldoet. Het komt erop neer nu te 
investeren in het bruikbaar maken van deze techniek voor een elektronische detentie-
toepassing in een tamelijk grootschalige pilot. Reeds tijdens een pilot kunnen zodanige 
besparingen optreden dat de investeringen in korte tijd kunnen worden terugverdiend. 
Zonder financieel verlies kan, zodra nieuwe techniek beschikbaar komt, worden 
overgeschakeld. Het voordeel van een dergelijk scenario is, dat de maatschappelijke 
"winst" (lagere recidive, verbeterde resocialisatie) dan inmiddels is ge1ncasseerd en dat 
de organisatie van Justitie keurig gesteld staat om invoering van nieuwe techniek te 
beheersen. 

1.2.3 	Huisarrest (ET) en elektronische detentie: naar synergie 

In het licht van het bovenstaande lijkt het zinvol om het concept zodanig te beschrijven 
(ontwerpen) dat apparatuur van diverse merken door elkaar kan worden gebruikt, zodat 
bij de introductie van nieuwe techniek relatief geringe aanpassingen nodig zijn. 
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Verder dient grondig te worden gekeken naar mogelijke samenwerkingsvormen voor de 
techniek en de infrastructuur van Elektronisch Toezicht (ET, ook wel Elektronisch 
Huisarrest genoemd) en Elektronisch Gecontroleerde Beperkte Bewegingsvrijheid 
(EGBB), ofwel elektronische detentie. Op het eerste gezicht vullen de verschillende 
straffen elkaar good aan en dat zou ook kunnen gelden voor de gebruikte technische 
hulpmiddelen. 

Tenslotte is het van belang om daar waar maatwerk nodig is (nieuwbouw, aanpassing of 
uitbreiding van de apparatuur om deze geschikt to maken voor elektronische detentie) het 
intellectuele eigendom op te eisen van deze aanpassingen, inclusief alle technische 
documentatie en het maatwerkgedeelte van de software. Deze kennis kan dan 
beschikbaar worden gesteld aan een leverancier van 'nieuwe techniek' opdat ook deze de 
vereiste aanpassingen kan verrichten met minimale noodzaak om het 'wiel opnieuw uit to 
vinden'. 

De berekeningen in dit rapport gaan uit van de ons bekende kosten van detentie, afgezet 
tegen de kosten van de techniek. De (besparing op) kosten van begeleiding door bijvoor-
beeld Reclassering zijn niet meegecalculeerd. Wel kan worden gesteld dat de 
routinewerkzaamheden voor de Reclassering kunnen verminderen ten opzichte van ET, 
omdat continu registratie plaatsvindt van de werkelijke verblijfplaatsen van de clienten. Er 
is dus geen (telefonische) controle van de verblijfplaatsen bij absentie nodig. De client kan 
achteraf ter verantwoording worden geroepen. Hierdoor mag worden verwacht dat de 
'span of control' van de begeleiders toeneemt. Zij kunnen zich immers concentreren op 
hoofdzaken. 
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Relevante lokalisatiesystemen 

De bekende systemen voor geografische positie-
bepaling zijn in eerste instantie bedoeld voor weg- 

Deze situatie heeft voor de gewenste toepassing -elektronische detentie- tot gevolg: 

1. Lokalisatie via netwerken voor mobiele telefonie (bijvoorbeeld GSM) is op dit moment 
niet haalbaar. Er is niet overal in Nederland binnenshuis bedekking. De lokalisatie is te 
onnauwkeurig (60 tot 500 meter). Het is te verwachten dat deze vorm van lokalisatie 
op termijn bruikbaar zal zijn. Ook dan zullen, gelet op de eisen die zijn opgesteld voor 
de gebruikersapparatuur, aanzienlijke investeringen nodig zijn in de ontwikkeling van 
gebruikersvriendelijke, robuuste en fraudebestendige portable apparatuur. Bovendien 
zal een GSM-leverancier moeten (willen) investeren in de gebruikersfaciliteiten 
(landkaart-PC etc.). Niettemin is het zinvol, een elektronische detentie-concept voor te 
bereiden op de komst van lokalisatie via telefonie-netwerken, zodat later de inpassing 
van de apparatuur mogelijk is tegen minimale kosten. 

2. Het merendeel van de onderzochte concepten valt af wegens (veel) te hoog energie-
gebruik van de mobiele apparatuur en/of onaanvaardbaar hoog frauderisico. Alleen de 
transponder-technologie blijkt op dit moment het draagvlak te leveren voor de 
gewenste toepassing. Transponder-technologie wordt geleverd door o.a. Quiktrak 
(Australie) en Nexus (Israel). Nexus is bij een onderlinge vergelijking duidelijk in het 
nadeel door: 
• het ontbreken van een eigen paging (oproep-) netwerk. Nexus maakt gebruik van 

beschikbare infrastructuur; kan daardoor te maken krijgen met wachttijden voor het 
uitzenden van lokalisatie-opdrachten en is gebonden aan de (grootgebruikers-) 
tarieven van de exploitanten van paging-zenders, waaronder Nozema en PTT 
Telecom. Bij een tarief van f 0,35 per oproep vormt dit een extra kostenpost van 
ca. f 40,- per client per dag. 

• een hogere onnauwkeurigheid (30 meter voor Quiktrak, 100 meter voor Nexus), 
• een 'achterstand' in technische ontwikkeling (moet worden her-ontworpen voor de 

in Nederland beschikbare 400 MHz-band; bij Quiktrak heeft dit herontwerp reeds 
plaatsgevonden), 

• een hoger energiegebruik tijdens zenden (een lokalisatie vergt 9 seconden zendtijd 
voor de Nexus-transponder tegen 0,25 seconde bij Quiktrak) zodat batterijen veel 
eerder zijn uitgeput, 

• onpraktisch grote basisstation-antennes (9 x 12 meter voor de 400 MHz band) 
zodat veel meer moeite moet worden gedaan om een voldoende aantal geschikte 
opstel-lokaties voor basisstations te vinden. 

Tegenover deze nadelen staan geen duidelijke voordelen. Zie ook Appendix A. Om 
bovenstaande redenen is een eventueel elektronische detentie-concept niet diep 
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uitgewerkt op basis van Nexus technologie maar hebben wij ons, na overleg met onze 
opdrachtgever, verdiept in de Quiktrak technologie. 

3. In Nederland is geen lokalisatiesysteem volgens het transponderconcept operationeel. 
Door de Nederlandse vertegenwoordiger van Quiktrak zijn vele noodzakelijke 
voorbereidingen getroffen voor installatie van de benodigde infrastructuur On de 
eindsituatie ruim 100 basisstations). De voorbereidingen betreffen onder andere 
principe-afspraken met fabrikant Quiktrak. Er zijn ook voorbereidingen getroffen voor 
het verwerven van opstelpunten voor basisstations en het verkrijgen van de benodigde 
vergunningen. Installatie van de Quiktrak infrastructuur in Nederland kan op redelijke 
termijn plaatsvinden. 

4. In principe is het mogelijk, een pilot-test met elektronische detentie te starten op basis 
van Quiktrak technologie. Er zal daarmee echter enige tijd gemoeid zijn omdat 
technische ontwikkelingen nodig zijn en omdat een testomgeving met een (eventueel 
beperkt) aantal basisstations dient te worden opgericht. Bij maximale inspanning zal 
daarvoor nog ruim een jaar nodig zijn, 

5. Onze opdrachtgever wenst uitdrukkelijk gebruik te maken van een commercieel 
beschikbaar lokalisatiesysteem. De maatwerkoplossing voor gedetineerden vergt een 
aanzienlijke investering. Apparatuur moet geminiaturiseerd worden. Er dient in het 
gehele concept veel aandacht te worden besteed aan fraudepreventie. De huidige 
standaard meldkamersystemen (een computerscherm met een landkaart, waarop 
voertuig-iconen worden afgebeeld) bieden onvoldoende functionaliteit. Er zal sprake 
moeten zijn van uitgebreide gegevensuitwisseling tussen alle betrokken partijen. Ook 
zal met het oog op de privacy van de clienten de nodige aandacht moeten worden 
geschonken aan beveiliging van berichtenverkeer en beperking van de 
toegankelijkheid van gegevensbestanden. 

Dit alles maakt dat, wil de overheid elektronische detentie op redelijke termijn realiseren 
en daarmee toekomstige besparingen als het ware 'naar voren trekken' de rol van 
'launching customer' een aantrekkelijke optie is. 
De techniek die zich op dit moment bij uitstek leent voor elektronische detentie is de 
transpondertechniek van fabrikant Quiktrak. Voor deze techniek geldt dat reeds in hoge 
mate aan de eerder opgesomde 9 eisen kan worden voldaan. In het bijzonder geldt dat: 

1. De apparatuur portable kan worden gemaakt met een aanvaardbare batterij-
levensduur, 

2. Quiktrak gebruik maakt van de meest storing-ongevoelige- en tevens meest frau-
debestendige techniek (spread spectrum CDMA), 

3. De reeds in gebruik zijnde zenders (voor voertuigen) relatief zwak zijn. Dit biedt 
goede uitgangspunten voor borging van de gezondheid van de gebruikers, 

4. De techniek inmiddels uit de experimentele fase is en commercieel wordt toegepast 
(opsporing en vanuit een particuliere meldkamer gecoOrclineerde onderschepping 
van gestolen auto's in en rond Sydney). 

Ook de Quiktrak-techniek is echter niet ontworpen voor toepassing binnenshuis. Voor de 
gewenste toepassing is een pakket aanvullende maatregelen nodig. 

Bij de keuze voor het Quiktrak-concept achten wij de technische risico's gering. De net-
werkplanning is reeds gebaseerd op betrekkelijk zwakke zenders. De stap naar energie-
zuinige portable apparatuur is niet groot meer. Bij de ontwikkeling van de portable appa-
ratuur kan van meet af aan rekening worden gehouden met lastige woonsituaties van 
sommige clienten, waarbij extra apparatuur nodig is, en met frauderisico's en -bestrijding. 
KPN Research heeft, in opdracht van KPN Risicom, gesproken met fabrikant Quiktrak en 
daarbij twee concepten uitgewerkt die beide technisch goed haalbaar worden geacht. De 
concepten zijn gebruikersvriendelijk en in medisch opzicht verantwoord. 



De portable transponder: relevante aspecten 

Levensduur transponderbatterij 
Voor de elektronische detentie toepassing is het belangrijk dat de transponder zo lang 
mogelijk met een setje batterijen doet. lndien de transponder zodanig ontworpen kan 
worden dat de batterijen 6 maanden meegaan, is dit een belangrijk pre. De reden hiervoor 
is tweeledig: ten eerste is het vervangen van batterijen arbeidsintensief (en dus kostbaar) 
en ten tweede wordt de integriteit (stevigheid, waterdichtheid) van de transponder door 
een mogelijkheid tot het vervangen van batterijen in gevaar gebracht. 

Om te onderzoeken of het haalbaar is om -de ideate- gesloten, stevige en waterdichte 
transponder te maken die kleiner is dan een GSM mobiele telefoon en met een set batte-
rijen minimaal 6 maanden kan functioneren is er een studie uitgevoerd naar gangbare 
batterijtypen en hun prestaties en is er overleg gevoerd met een batterijfabrikant. Uit het 
onderzoek bleek dat zogenaamde 'lithium thionyl chloride' batterijen de beste prestaties 
leveren. Uit het gesprek met de fabrikant bleek dat de prestaties voldoende zijn om de 
transponder in principe de gewenste levensduur te geven. De benodigde batterijen 
hebben de afmetingen en het gewicht van 4 normale penlight (type AA) batterijen. 

Radio-aspecten 
De radio aspecten van het elektronische detentie project vallen globaal in drie categorieen 
uiteen: 

• Fraudebestendigheid 
• Bedekking 
• Gezondheidsaspecten 

Fraudebestendigheid 
De elektronische detentie toepassing staat of valt met maximale fraudebestendigheid. 
Voor de radioverbindingen betekent dit dat ze: 

1. Moeilijk af te luisteren moeten zijn, 
2. Uit een tweeweg verbinding moeten bestaan en 
3. Versleuteld (gecodeerd) dienen te zijn. 

Standaard Quiktrak techniek blijkt alleen aan eis (2) te voldoen. 

In overleg met de fabrikant zijn afdoende maatregelen overeengekomen om alsnog aan 
de eisen (1) en (3) te voldoen. Kort samengevat is gebleken dat versleuteling op het pad 
transponder->basisstation NIET nodig is omdat deze verbinding toch niet af te luisteren 
valt. Aan de afluisterbaarheid van het pad basisstation->transponder wordt niets gewijzigd 
maar er zal wet een versleuteling geIntroduceerd worden die er voor zorgt dat het afluiste-
ren van deze verbinding slechts nutteloze informatie oplevertl. 

Bedekking 
De aard van het elektronische detentie project eist dat zowel buitenshuis als binnenshuis 
nationaal radiodekking is. Deze triviale eis leidt tot het probleem dat er een (onevenredig) 
groot aantal basisstations nodig is om dit te garanderen (ter vergelijking: het huidige GSM 
netwerk biedt geen nationale 'binnenshuisbedekking'; een Quiktrak transponder dient dan 
nog op minstens drie basisstations te worden ontvangen). Deze vergroting van het aantal 
basisstations wordt veroorzaakt door het feit dat de ontvangst (en het uitzenden) van 
radiosignalen binnenshuis aanzienlijk slechter is dan buitenshuis. 

Voor dit probleem zijn twee oplossingen aangedragen: 
1. Het plaatsen van minimaal 30% meer basisstations dan voor een 'normale' 

applicatie noodzakelijk zouden zijn. 
2. Het gebruiken van een 'tweetraps' principe. 

1  De manier waarop deze versleuteling kan plaatsvinden moet nog nader worden bepaald. De methode dient 
ingepast te kunnen worden in bestaande protocollen en apparatuur. Tijdens de gesprekken met medewerkers 
van Kwijtraak hebben wij de indruk gekregen dat het ontwikkelteam capabel is om het probleem op te lossen. 
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Ter verduidelijking hierbij: de meest voor de hand liggende oplossing - het vergroten van 
het zendvermogen van de apparatuur - is am biomedische redenen niet toegestaan. Er 
zal binnenkort een norm worden vastgesteld voor het maximaal toegestane vermogen 
van apparatuur zoals GSM telefoons. Als uitgangspunt nemen wij dat de elektronische 
detentie applicatie ruimschoots aan deze norm zal moeten voldoen. 

De eerste optie (vergroten van het aantal basisstations) spreekt voor zich. Hier is een 
bedrag van ca. 4 miljoen gulden mee gemoeid. 
Bij het tweetraps principe wordt gebruik gemaakt van een door de client te alien tijde bij 
zich te dragen versterker. Deze versterker staat in communicatie met zowel een door de 
client gedragen polsband (vergelijkbaar met een polshorloge) en met het netwerk. Het 
lokalisatieprotocol is bijgevolg ook tweetraps: het netwerk lokaliseert de versterker en de 
versterker op zijn beurt bewaakt de afstand tussen zichzelf en de polsband. 

Beide concepten (en enkele, niet noemenswaardig verschillende, tussenvormen) zijn 
onderzocht en met de leverancier besproken. Beide concepten worden door ons haalbaar 
geacht. 

Gezondheidsaspecten 
Elektronische detentie zal in de praktijk enkele maanden, soms een half jaar of langer 
opgelegd warden. De client draagt in die periode permanent een polsband met een mini-
atuur korte afstand zender/ontvanger. Dit apparaat zendt radiogolven uit, dat zijn elektro-
magnetische (EM) golven. Tot die categorie behoren oak licht en rantgenstraling. Radio-
golven kennen relatief lage frequenties en zijn in vergelijking tot rOntgenstraling niet 
gevaarlijk. Toch kunnen ze, als ze met een hoog vermogen warden uitgezonden schade 
veroorzaken. Bij elektronische detentie zal gebruik warden gemaakt van zendertjes met 
een uitgesproken laag vermogen. In ons onderzoek zijn we nagegaan of de zendertjes 
aan de voor zaktelefoons gestelde normen voldoen. Oat blijkt zonder meer het geval te 
zijn. Voorts merken we op dat de mogelijk fysieke invloed van het zendertje beperkt blijft 
tot enkele centimeters, de pals dus. Dat is in ieder geval een minder kwetsbare omgeving 
dan het hoofd, dat is de omgeving waar de zaktelefoon een mogelijk schadelijke invloed 
zou kunnen doen gelden. 
Tenslotte zulten we voor de ontwikkeling van de polsband een zeer strenge norm hante-
ren. In tegenstelling tot de gebruikelijke gemiddelde vermogensnorm voor zaktelefoons 
hebben wij de maat gelegd bij het afgegeven piekvermogen. Dat is het vermogen dat op 
het moment van zenden wordt afgegeven. Het gemiddelde vermogen wordt 'afgevlakt' 
door de periode die tussen de momenten van zenden ligt (een zaktelefoon zendt met 
korte tussenpozen). Door de 'piek' norm te hanteren voorkomen we met een hoge mate 
van zekerheid schadelijke effecten. Daargelaten of dergelijke effecten voor zaktelefoons 
aantoonbaar zijn of nog aangetoond warden. De conclusie is helder, de effecten van de 
polsband op de gezondheid zullen zo beperkt zijn in vergelijking met de zaktelefoon, dat 
toepassing medisch verantwoord kan warden geacht. 

Gebruikersaspecten 

Bij het gebruik van een portable transponder die voortdurend op het lichaam van de 
gebruiker wordt bevestigd, is het van belang dat de absorptie van radiogolven door het 
lichaam aan de gestelde normen voldoet. Om dat te garanderen wordt aanbevolen om het 
piekvermogen van de transponder tot ten hoogste 2 Watt te beperken. 

Bij het gebruik van een portable transponder kunnen er situaties voorkomen waarbij er 
geen verbinding meer is tussen de transponder en de basisstations. De oorzaak hiervan 
kan zowel een onbewuste als een bewuste handeling van de gebruiker zijn. Om veel loos 
alarm te voorkomen, dient te warden voorzien in een herhaalmechanisme (pas 
alarmsituatie na een tevoren afgesproken aantal mislukkingen van de lokalisatie). 
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Informatietechnologie 

De controle van de plaats waar een client zich bevindt, zoals beschreven binnen het ED 
project, brengt een aantal taken met zich mee. Deze taken kunnen logisch verdeeld 
worden en uitgevoerd worden door verschillende organisaties. 
Om inzicht te krijgen in de samenhang van de administratieve handelingen rond de taken 
die horen bij uitvoering van elektronische detentie, is een functioneel ontwerp gemaakt 
van een informatiesysteem. 

Hierbij is de aanname gemaakt dat bij ED een aantal overheidsinstanties en enkele parti-
culiere bed rijven betrokken zijn en er dus een intensieve gegevensuitwisseling noodzake-
lijk is. 
In ons concept zijn de partijen waar de client mee te maken krijgt: 

• de Opdrachtgever (de instantie die opdracht geeft tot tenuitvoerlegging van de ED-
straf en die tevens een totaaloverzicht bezit / beheert), 

• de Dienstverlener (die de apparatuur aanbrengt, eventueel controleert en verwij-
dert), 

• de Meldkamer (de instantie op afstand die de gangen van de client bewaakt en 
eventueel een particuliere bewakingsdienst aanstuurt voor alarm-opvolging in 
constaterende zin) en 

• het Gezag (politie of reclassering die de sancties bij schending van de afspraken 
voor hun rekening nemen). 

Steeds is informatie nodig om de taak uit te voeren. Voor de inrichting van de 
informatievoorziening is een blauwdruk gemaakt. 
De client staat centraal, daaromheen wordt een bedrijfsproces gedefinieerd dat zo 
efficient mogelijk werkt. Vervolgens worden deze taken aan partijen toegekend, zonder 
daarbij overigens concrete organisaties aan te wijzen. Die invulling vindt plaats tijdens de 
voorbereiding van de pilot. Na het vaststellen van de taken wordt bepaald welke gegevens 
de verschillende partijen beheren. Aspecten als privacy, beheer en beveiliging komen dan 
aan de orde. Uitgaande van deze gegevens en de taken wordt bezien waar informatie-
technologie ondersteuning kan bieden bij de uitvoering van de taken. Uiteindelijk geeft 
een inventarisering van de aan te schaffen en te ontwikkelen software een inzicht in de 
kosten. 

Er is gekeken naar relatief goedkope methoden voor de uitwisseling van gegevens. 
Hierbij is ook communicatie via het World Wide Web (dat met moderne hulpmiddelen 
betrouwbaar en veilig kan worden gebruikt) uitgewerkt. 
Een functioneel ontwerp is de eerste stap bij ontwikkeling van software Het ontwerp gaat 
uit van een centraal (bij de overheid) geplaatste database. De partijen krijgen 
geautoriseerde toegang tot die delen van de informatie die nodig is voor het uitvoeren van 
de taak. De achterliggende bedoeling van onze uitwerking is tweeledig: 

• het systeem zodanig te beschrijven dat een softwareontwikkelaar een offerte kan 
opmaken. 

• beeldvorming, teneinde discussie mogelijk te maken. 

Bij de start van een ontwikkelingsproject wordt voorgesteld een projectbureau op te zetten 
om te inventariseren welke partijen daadwerkelijk bij ED betrokken zullen zijn, welke 
wensen er zijn ten aanzien van invoer en inzage van gegevens ('ontwerpen van 
elektronische formulieren') en hoe dan uiteindelijk het totale systeem dient te worden 
gespecificeerd. 

Het is daarbij verstandig, te kijken naar een systeem zoals het uiteindelijk landelijk moet 
functioneren. Vervolgens kunnen bij het schrijven van de software alleen die delen 
worden gecreeerd die nodig zijn voor de pilot-test. Mocht daarna het besluit vallen, ED 
landelijk in te voeren dan hoeven alleen de aanvullende delen van de software nog maar 
te worden geschreven. 

Het informatica-ontwerp is verder toegelicht in hoofdstuk 5.3 (Informatietechnologie) 
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Ontwikkelingstraject en aanbevelingen 

Wij raden aan om apparatuur, werkend volgens een tweetrapsprincipe (de Duo-polsband) 
te laten ontwikkelen op basis van Quiktrak technologie. 

Dit concept omvat een op de 
pols gedragen miniatuur 
radiozender/ontvanger en een 
losse kleine Quiktrak trans-
ponder die desgewenst tevens 
de mogelijkheid bezit van 
uitwisseling van korte tekst- of 
statusberichten (2 way pager of 
Personal transponder). Beide 
apparaten staan draadloos met 
elkaar in contact. Het onderlinge 
berichtenverkeer zal bij de te 
ontwikkelen apparatuur 

beveiligd en niet beInvloedbaar zijn. De polsband kan onopvallend worden uitgevoerd, 
desgewenst in een behuizing die tevens een echt uurwerk bevat. De client dient de 
transponder altijd mee te nemen en het apparaat, waar mogelijk, in een houder met 
acculader te plaatsen. De transponder verzorgt de lokalisatie en geeft ook de status weer 
(client al dan niet in de nabijheid). 

. 	
• 	 Warft :,,,,, 

RF-link 

Quiktrak 2 way pager met geIntegreerde RF-
link, houder en batterijlader 

Bij de duo-polsband wordt er van uitgegaan dat de ontwikkelingsopdracht voor de perso-
nal transponder reeds door derden is verstrekt. Daardoor worden de hoge kosten voor 
ontwikkeling van de personal transponder niet ingecalculeerd. 
De additionele kosten (maatwerk-ontwikkeling van `horloge', beveiligde polsband en 
miniatuur radiozender/ontvangers) dienen, exclusief de kosten voor technische 
begeleiding, te worden begroot op ca. f 400.000,-. 
Daarnaast is softwareontwikkeling nodig voor meldkamer- en beheerprogrammatuur. Wij 
schatten de kosten, exclusief begeleiding en realisatie van de pilot-omgeving op ca. 
f 450.000.- 
De Nederlandse vertegenwoordiging van Quiktrak zal bij voldoende zekerheidstelling op 
relatief korte termijn kunnen overgaan tot installatie van een pilot-omgeving met 5 Quik-
trak basisstations. 

Een succesvolle invoering van elektronische detentie in de pilot vraagt om een project-
matige aanpak. Een projectbureau stuurt vier extern gerichte deelprojecten aan. In die 
deelprojecten: 

• komt de infrastructuur voor radiolokalisatie tot stand, 
• worden de radio-technische hulpmiddelen (o.m. Duo-polsband) ontwikkeld, 
• wordt de software geschreven en tenslotte 
• de dienstverlening rond elektronische detentie geregeld. 

Het projectbureau kan binnen een tijdbestek van ruim een jaar een pilot starten waarin 
gedurende een jaar bijvoorbeeld gemiddeld ca. 150 clienten deelnemen. Deze pilot wordt 
na afloop van dat jaar geevalueerd. Aan het begin van de pilot-fase zijn de taken van het 
projectbureau ingebed in de staande organisatie van Justitie. 

Naast de extern gerichte projecten coOrdineert het projectbureau ook enkele 
departementaal gerichte projecten. Onderwerpen die hierin worden uitgewerkt zijn 
wetgeving, inpassing van elektronische detentie in de richtlijnen (relatieve 
zwaartevaststelling), administratieve organisatie en financien. 
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In totaal belopen de kosten (inclusief de kosten gedurende het pilot-jaar) ruim tien miljoen 
gulden. Dit onder kanttekening dat ons advies om de Duo-polsband te gaan ontwikkelen, 
wordt opgevolgd. Een keuze voor bijvoorbeeld op het lichaam gedragen lokalisatie-
apparatuur pakt financieel gezien duur uit. Dan moet met circa f 17 mm n worden 
gerekend3. Hierin is verdisconteerd dat het departement voorziet in risicodragend kapitaal 
en garanties geeft omtrent at to nemen diensten. 

In de aansturing van dit project kan worden voorzien door een stuurgroep van niveau, 
waardoor de coardinatie-aspecten van dit project kunnen worden geborgd. 

Teneinde de geschetste doorlooptijden te kunnen realiseren, zal het projectbureau 
slagvaardig moeten kunnen optreden. Hiertoe zullen korte lijnen met eindverant-
woordelijken binnen het departement en budgettaire verantwoordelijkheid noodzakelijk 
zijn. Deze druk op slagvaardigheid wordt mede ingegeven door de mogelijkheden om met 
elektronische detentie besparingen te realiseren. Zodra de pilot in voile omvang 
functioneert kan maandelijks ca. f 300.000.- bespaard worden bij een cliantenbestand 
van 150 personen (zie hoofdstuk 6). De besparingen die de Reclassering kan bereiken, 
zijn hierin niet verdisconteerd. Door verlichting van routine- en controlewerkzaamheden 
mag echter worden verwacht dat elektronische detentie de begeleiders in staat stelt, zich 
te concentreren op hoofdzaken, met positieve gevolgen voor hun 'span of control'. 

Dat door de potentieel hoge besparing ook een druk wordt gelegd op de duur van het 
besluitvormingsproces met betrekking tot het invoeren van elektronische detentie zal 
evident zijn. 

3 De kosten zullen samenhangen met het gekozen concept. Wanneer wordt gekozen voor op het lichaam 
gedragen lokalisafie-apparatuur dan zijn de kosten voor technische ontwikkeling aanzienlijk hoger. Tevens zijn 
ca. 40 extra basisstations nodig met eon kostprijs van f 100.000,- elk. Ulteindelijk zal eon belanghebbende 
eindgebruiker doze kosten toch dienen te dragon. 
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Afkortingen en termen verklaard 

Afkortingen 

BIS 

BPS 

BPSK 
BS 
COMA 
Datatrak 

DDV 
ED 
EGBB 
EM 
FMS 
FQPSK 
GIS 
GMS 
GMSK 
GPS 
GSM 
HF 
HTML 
HTTP 
IP 
ISP 
Loran-C 

Nexus 
ODBC 
PIFA 
QAM 
Quiktrak 
RAM 
RF 
SAR 
Syletrack 

Traxys 

TETRA 
WWW 

Bedrijfs Informatie Systeem; den der meest verbreide administratieve 
systemen bij de politie 
Bedrijfs Proces Systeem; een gegevensbestand met kerninformatie over 
het politiebedrijf (organisatie, productie) 
Binary Phased Shift Keying; een modulatietechniek 
Base Station; een basisstation (zie ook toelichting van termen) 
Code Division Multiple Access; een Spread Spectrum techniek 
een lokalisatie- en datacommunicatiesysteem, operationeel in geheel 
Nederland 
Doornhein/ De Vries; consultancy voor telecommunicatie 
Elektronische Detentie 
Elektronisch Gecontroleerde Beperkte Bewegingsvrijheid 
Elektro-Magnetisme 
Flexibel Meldkamer Systeem 
Feher' s Quadrature Phased Shift Keying; een modulatietechniek 
Geografisch Informatie Systeem; 
GeIntegreerd Meldkamer Systeem 
Gaussian Minimum Shift Keying; een modulatietechniek 
Global Positioning System; een lokalisatiesysteem 
Global System for Mobile-communications; een communicatiesysteem 
Hoge Frequentie 
HyperText Markup Language; een tekstformaat, gebruikt bij Internet 
HyperText Transfer Protocol 
Internet Protocol 
Internet Service Provider 
Long Range Navigation Version C; een lokalisatiesysteem, ontwikkeld 
voor de scheepvaart 
een lokalisatiesyteem 
Open Data Base Connectivity 
Planar Inverted-F Antenna; een modern antenne-ontwerp 	. 
Quadrature Amplitude Modulation; een modulatietechniek 
een lokalisatiesysteem, operationeel in Australie 
Random Access Memory; een computergeheugen 
Radio Frequentie 
Specific Absorption Rate; maat voor absorptie van EM-velden 
een lokalisatie- en communicatiesysteem, operationeel in delen van 
Nederland en Frankrijk 
mobiel communicatiesysteem voor data en spraak, operationeel in grote 
delen van Europa 
Trans European Trunked Radio; mobiele communicatiesysteem 
World Wide Web; een wereldwijd communicatienetwerk 
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Termen 

Airtime retailer 
Een airtime retailer koopt bij een netwerkexploitant een bepaalde hoeveelheid gebruik van 
een lokalisatie-systeem in. Vervolgens richt hij zich met een totaalconcept op de 
eindgebruiker. 

Bakenzender 
Een zender op een bekende locatie die synchronisatiesignalen uitzendt naar lokalisatie-
ontvangers om geografische plaatsbepaling mogelijk te maken. 

Basisstation 
Communicatie- of lokalisatie-apparatuur (lokalisatie-ontvangers of lokalisatie-zenders) op 
vaste locaties. 

Cycle-slip 
Een verschijnsel waarbij door storing een lokalisatie-ontvanger op een latere puts 
synchroniseert, waardoor de positiebepaling onnauwkeurig wordt. 

Duo-polsband 
Een combinatie van een personal transponder en een permanent aangebrachte polsband 
waarlussen een beveiligde radioverbinding bestaat. 

Encryptie 
Een techniek waarbij radiosignalen met geheime codes worden versleuteld om fraude of 
afluisteren te voorkomen. 

Luistertuig 
Een apparaat dat wordt gebruikt bij radiosystemen die met bakenzenders werken (Loran-
C, Datatrak, Syletrack, GPS). Het bevat een combinatie van een ontvanger voor de 
bakensignalen, een rekentuig dat de exacte plaatsbepaling berekent en een zender Voor 
het afgeven van de berekende positie aan het ontvangstkantoor. 

Linkbudget 
Een berekening van de verliezen die maximaal toegestaan zijn tussen een zender en 
ontvanger (i.e. maximale verliezen in de "link") waarbij nog een betrouwbare verbinding is. 

Meldkamer 
Resultaten van lokalisatiebepalingen kunnen uiteindelijk naar een meldkamer verstuurd 
worden waar ze verwerkt, getoond en bewaard worden. 

Modulatie 
Een techniek waarbij spraak- of digitale signalen op een "draagsignaal" worden 
gemoduleerd om communicatie mogelijk te maken, omdat het draagsignaal beter dan 
spraak- of digitale signalen via een bepaald communicatiekanaal verstuurd kan worden. 

Netwerkexploitant 
Een netwerkexploitant bouwt en exploiteert een communicatie- of lokalisatienetwerk. 

Netwerkplanning 
Een zorgvuldige berekening van het aantal basisstations dat nodig is om een bepaalde 
dienst aan te kunnen bieden. Netwerkplanning wordt onder andere toegepast bij mobiele 
telefonie en bij lokalisatie. Gewoonlijk wordt een compromis gehanteerd (beheersbare 
kosten; geen 100% bedekking). 

Personal transponder 
Een apparaatje waarmee tekstberichten kunnen worden ontvangen en verzonden. De 
beoogde Quiktrak uitvoering daarvan kan tijdens het verzenden tevens wordt 
getokaliseerd. 
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Repeater 
Een apparaat dat radiosignalen opvangt en ze versterkt weer uitzendt. 

Roundtrip-delay 
Het totale "delay" of verstreken tijd tussen het uitzenden van een lokalisatie-opdracht door 
een basisstation en het ontvangen van een lokalisatie-signaal van een transponder door 
een basisstation. 

Spread Spectrum 
Een techniek waarbij transmissiesignalen over een breed frequentiespectrum worden 
"verspreid" om verstoringen van de transmissiesignalen te minimaliseren. Deze techniek 
is ook goed bestand tegen fraude of afluisteren. 

Transponder 
Een (draagbaar) lokalisatie-apparaat bij de eindgebruiker dat een meldopdracht ontvangt 
en een referentiesignaal uitzendt om lokalisatie door het netwerk van basisstations 
mogelijk te maken. Een transponder berekent dus niet de eigen positie. 
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2 	lnleiding 

Traditionele oplossingen voor straf en strafexecutie blijken niet meer afdoende te werken 
en het departement van Justitie zoekt naar nieuwe oplossingen die technische mogelijk-
heden maximaal benutten. Ook op het terrein van rechtsvervolging en rechtshandhaving 
doet de spanning tussen enerzijds de noodzaak van het leveren van maatwerk en ander-
zijds het ten uitvoer leggen van een steeds groter aantal straffen zich steeds nadrukkelijk 
gevoelen. De `rek' in de bestaande werkwijze van Justitie is er inmiddels vrijwel uit, de 
druk op de organisatie met zijn beperkt verwerkingsvermogen (waaronder celcapaciteit) 
neemt onverminderd toe. In dit kader is de opdracht tot het uitvoeren van een 
haalbaarheidsstudie naar Elektronisch Gecontroleerde Beperkte Bewegingsvrijheid 
(EGBB) te plaatsen. Hoe kan deze nieuwe vorm van beveiliging, controle en bewaking 
door Justitie worden gehanteerd? Onder welke randvoorwaarden kan tot invoering van 
EGBB worden overgegaan, welke besluiten dienen te worden genomen en wat zal het 
financiele raamwerk zijn waarbinnen invoering van EGBB kan worden gerealiseerd? Deze 
hoofdvragen zijn aan KPN Risicom voorgelegd ter beantwoording in de voorliggende 
haalbaarheidsstudie. 

Tijdens de uitvoering van de haalbaarheidsstudie heeft KPN Risicom ervoor gekozen het 
concept EGBB in goed overleg met de interdepartementale begeleidingscommissie EGBB 
en directe belanghebbenden nader uit te werken, de opvattingen over EGBB te 
inventariseren en daaraan gekoppeld de beleidsmatige en organisatorische haalbaarheid 
vast te stellen. Parallel aan deze vorm van verkennen van `maatschappelijke' 
haalbaarheid en beproeven van het draagvlak is tevens de technische haalbaarheid in 
studie genomen. 

Voortbouwend op een in 1994/95 in opdracht van Justitie uitgevoerd onderzoek van DDV 
Telecommunications Consultancy naar elektronisch gecontroleerde beperkte 
bewegingsvrijheid4  zijn stap voor stap de eisen die Justitie stelt aan EGBB nader in beeld 
gebracht en is de draagwijdte van deze nieuwe vorm van detentie, die hieronder steeds 
met elektronische detentie wordt aangeduid, vastgesteld. De gedetineerde wordt als het 
ware draadloos geboeid en materieel beperkt in zijn bewegingsvrijheid doordat hij 
permanent kan worden gelokaliseerd. In feite is gedurende deze haalbaarheidsstudie het 
concept elektronische detentie beleidsmatig en technisch inhoudelijk sirrwltaan nader 
uitgewerkt. Het hiervoorliggende verslag van het onderzoek geeft dan oat/de huidige 
stand van `denken' over elektronische detentie weer en biedt een ontwikkeltraject aan 
voor een proefneming, dan wel invoering van het concept. Een traject dat aansluit bij de in 
het najaar van 1996 verleende opdracht maar dat qua contouren en vooral qua 
hanteerbaarheid nader is uitgewerkt. 

Allereerst wordt in hoofdstuk 3 verslag gedaan van de beleidsmatige verkenning omtrent 
haalbaarheic),IDeze verkenning vond plaats door middel van interviews in 9 verschillende 
kringen van belanghebbenden, om te beginnen bij gedetineerden zelf. Gekozen is voor 
interviews met gedetineerden die participeren in een enigszins vergelijkbare vorm van 
detentie, die van Elektronisch Toezicht (ook bekend onder de noemer elektronisch huis-
arrest). Voorts is gesproken met onder meer vertegenwoordigers van het Openbaar 
Ministerie, Politie, Reclassering etc. 

4  Elektronisch gecontroleerde beperkte bewegingsvrijheid -Eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek- DDV 
Telecommunications Consultancy, mei 1995, De Meern 



Un hoofdstuk 4 is de draad opgepakt waar het vorige onderzoek die moest laten liggen. 
Nieuwe technologie is de revue gepasseerd en het door DDV aanbevolen technisch 
concept is nader uitgewerkt. 

In hoofdstuk 5 is het op basis van de aangereikte functionele eisen het meest in aanmer-
king komende technisch concept nader uitgewerktpiertoe is contact gezocht met de 
meest gerede leveranciers van technologie. 

pool dstuk 6 vormt als het ware de uitrol voor elektronische detentie in Nederland. In dit 
scenario zijn de bevindingen in de interviews vertaald in programma-eisen bij de 
invoering. Het hoofdstuk is te zien als een blauwdruk voor de projectopzeU 

het hoofdstuk 7 wordt stilgestaan bij de belangrijkste voorwaarden waaraan het depar-
tement moet voldoen om binnen afzienbare tijd (ruim 2 jaar) een geslaagde pilot-test met 
detentie van ca. 150 clienten te kunnen afronden. 

Tenslotte wordt, naast de term Elektronisch Gecontroleerde Beperkte Bewegingsvrijheid 
(EGBB) in het vervolg veelal de term elektronische detentie (ED) gebruiktj 
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3 	Draagvlak en bevindingen 

Ten behoeve van de verkenning naar de beleidsmatige en organisatorische haalbaarheid 
zijn 25 interviews afgenomen in 9 kringen van belanghebbenden bij elektronische deten-
tie. Zie voor een overzicht Appendix E (de lijst van geinterviewden) Doel van deze inter-
views was een onderbouwde indruk te kunnen geven van de haalbaarheid. Tevens zijn in 
de gesprekken de haken en ogen van de mogelijke introductie van elektronische detentie 
aan de orde gekomen. Met het weergeven van de bevindingen uit deze gesprekken mag 
niet de indruk ontstaan dat hiermee de mening van de totale groep is weergegeven. Wel 
is sprake geweest van een uitermate verrijkende steekproef. Aan de bevindingen hechten 
wij een belangrijke signaalfunctie. Er is vanuit zeer uiteenlopende disciplines en vanuit 
langdurige praktijkervaring meegedacht over een concept rond elektronische detentie. 
Los van het elektronisch toeien' van gedetineerden is in de gesprekken ook stilgestaan 
bij andere toepassingsmogelijkheden voor het betreffende technisch concept. In dit 
hoofdstuk komen allereerst aan de orde enkele thema's waarvoor vrijwel elke 
gesprekspartner aandacht vroeg. Daarnaast passeren de (soms tegenstrijdige) meningen 
over haalbaarheid van elektronische detentie de revue. 

3.1 	Algemene bevindingen 

Overduidelijk gaf het merendeel der gesprekspartners blijk van instemming met de voor-
gestelde elektronische detentie. Het gebruik van moderne techniek bij het ten uitvoer leg-
gen van straffen lijkt goed te passen in het hedendaagse maatschappijbeeld, waarbij 
investering in efficientieverbetering en toepassing van innovatieve techniek hand in hand 
gaan. Als belangrijke argumenten voor deze vorm van detentie zagen de gespreks-
partners de mogelijkheden voor resocialisatie en de kostenbesparing ten opzichte van 
normale detentie. In geen enkel gesprek werd invoering van elektronische detentie ter 
discussie gesteld, of het moest een enkeling zijn die vraagtekens zette bij de meerwaarde 
van elektronische detentie ten opzichte van elektronisch huisarrest. Het draagvlak voor 
elektronische detentie is aanwezig. Hieronder geven we aan welke hoofdlijnen er in de 
positief kritische opmerkingen zaten die in vrijwel elk gesprek naar voren kwamen. Lijnen 
die het belang van een brede, projectmatige benadering onderstrepen. 

Vrijwel alle gesprekspartners, de gedetineerden nog welhaast het meest, benadrukten het 
belang van een perfect werkend systeem. Als iemand zich niet aan de afspraken houdt, 
moet dat technisch gezien feilloos worden geconstateerd. Omgekeerd, als iemand zich 
wel aan de afspraken houdt, kan dat ook zonder mankeren worden gecontroleerd. Er mag 
geen sprake zijn van het kunnen manipuleren van het systeem. Reden, dat tijdens het 
technisch onderzoek naar de haalbaarheid extra aandacht is besteed aan fraude- en 
manipulatiemogelijkheden van de diverse systemen. 

De kwaliteit van te maken afspraken met de elektronisch gedetineerde is cruciaal. 
Dergelijke afspraken kenmerken zich door eenduidigheid en moeten gemaakt worden 
onder de mogelijkheid van een zwaardere sanctie dan elektronische detentie bij het niet 
nakomen van de afspraken. De gedetineerde moet er 'op achteruitgaan' als hij zich niet 
aan de spelregels houdt. Het constateren van overtreding van de spelregels is een, het 
onmiddellijk ingrijpen is twee. Naast een perfect werkend stuk techniek draait het om een 
nimmer falend 'ilk op stuk' beleid. 

Veelvuldig is (met name Zittende Magistratuur, Openbaar Ministerie en advocatuur) 
gepleit elektronische detentie op te nemen als hoofdstraf in het Wetboek van Strafrecht. 
De rechter zou deze straf nimmer als enige hoofdstraf mogen opleggen, maar altijd in 
combinatie met vrijheidsbeneming. Als bij het niet nakomen van de afspraken, een 

3 



wezenlijk onderdeel van elk reclasseringsprogramma, niet kan worden teruggevallen op 
een zwaarder regime dan ontbreekt een in ogen van velen heel belangrijke prikkel voor de 
gedetineerde om te resocialiseren. Introductie van elektronische detentie zal in die vorm 
ook aanpassing vereisen van de Penitentiaire Beginselen Wet. 

In veel gesprekken kwam de behoefte aan een weging van de zwaarte van elektronische 
detentie ten opzichte van gevangenisstraf aan de orde. Deze nieuwe vorm van detentie is 
in wezen een vorm van straf en zal ten behoeve van de oordeelsvorming van de rechter 
een bepaald gewicht moeten hebben. De relatieve zwaarte zal in de richtlijnen straf-
toemeting moeten worden opgenomen. 

Vrijwel alle geInterviewden hebben ideeen aangedragen voor een grondige evaluatie. 
Reeds tijdens een pilot kunnen gegevens verzameld warden over recidive, zowel voor als 
na de afkoppeling van de elektronische boei. Voorts dienen gegevens te worden 
verzameld over werkelijke kosten, de terugverdientijd, effecten van elektronische detentie 
op recidive, beleving van deze vorm van detentie, verhoging van de effectiviteit van de 
reclassering (veel controlewerkzaamheden kunnen vervallen, extra ruimte voor bege-
leiding komt vrij), etc. 

Elektronische detentie als standaard einde detentie modaliteit vindt bij het merendeel van 
de gesprekspadners geen goed onthaal. Elektronische detentie moet als het ware 
verdiend worden door de gedetineerde. Volgens sommige respondenten bestaat de vrees 
dat bij standaard einde detentie modaliteit de rechter een hogere straf zal opleggen. 

Bij de afronding van vrijwel elk interview werd aangedrongen op een zorgvuldige voor-
bereiding van elektronische detentie. Niet alleen dat in technische zin een dergelijk project 
alle aandacht moet krijgen, maar oak in organisatorische, financiele administratieve en 
juridische zin. Zeker gezien de vrij hoge verwachting omtrent de effectiviteit van dit middel 
bij resocialisatie zou veel aandacht besteed dienen te warden aan een goede coordinatie 
van alle hierbij betrokken diensten. 

3.2 	Gedetineerden 

Het zal niet verbazen dat de drie gedetineerden met wie een gesprek is gevoerd unaniem 
zijn in hun opvatting dat de proef met elektronisch toezicht, waar zij aan deelnemen, voor 
hen een grote stap vooruit betekent. Ze hebben daarmee een grotere vrijheid verworven 
dan waarover ze in de gevangenis beschikten. Draagvlak bij de direct betrokkenen is 
onmiskenbaar aanwezig. Althans, bij deze groep. Een dergelijk voorbehoud geldt hier en 
voorts bij elke belangen kring waarmee gesprekken zijn gevoerd. In de gesprekken met 
deze gedetineerden is hen gevraagd to proberen ook de mening van andere 
gedetineerden omtrent elektronisch toezicht weer to geven. Ook die reacties waren 
.eensluidend, elektronisch toezicht biedt meer vrijheid en wordt als positief ervaren. 
Daarnaast worden het controle-element en de geografische beperking van de vrijheid 
uiteraard wel als straf ervaren. 

Toch kwamen de gedetineerden elk met de nodige kanttekeningen. Wij geven die hier 
weer als illustratie van die eigen belevingswereld. 

"Er mag geent'ntetes welled diecussie kornen;Als de reclasseringsman belt moot het reek ,  
r3ijn, als hij zegt ,dat je buiten je"boekje bent gegaan,moet je geen gelazer hebben dat de 
apbaratuur je haeft genaaid, MIS verkeerd Sett gegeid":  

De overgang van gevangenis naar de vrije maatschappij kan te groot zijn. Een 
gedetineerde was or duidelijk in, elektronisch toezicht (ET) en zeker elektronische 
detentie zorgt voor een steun in de rug. 

"Jo moot vweer op het goede spoor omen. e ve etding weerstaan vett -ntet altijdamee." 
:Sommigen zijn rtielstenr 	

. 	. . 
u.ttlik*  , 	Selloeg ,om eigen apter to spelen die fiebben ee ', I-1 	I 
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Uit de interviews kwam de vrees van de gedetineerden naar voren dat ET door het pu-
bliek als een feestprogramma zal worden gezien. Zodra dat beeld ontstaat betekent dat 
het einde van een goed initiatief. Het systeem moet streng en rechtvaardig zijn, vinden de 
gesprekspartners. Controlemogelijkheden uitbreiden, zoals bij elektronische detentie mo-
gelijk gaat worden is geen punt. Alles is beter dan `zitten'. 

Privacy speelt geen rol, in de gevangenis is een minimum aan privacy. Vrijwel iedereen 
wil een polsbandje, zo is de indruk. Ten opzichte van elektronisch toezicht, de huidige 
vorm van huisarrest, zal elektronische detentie, met uitgebreide controlemogelijkheden 
ook buitenshuis een betere waarborg scheppen voor de privacy. Immers, de 
reclasseringsambtenaar zal geen controle-telefoontjes meer hoeven te plegen en 
daarmee te kennen geven met welke reden hij navraag doet. 
In elektronisch huisarrest ondervinden de huisgenoten van de client soms hinder van de 
storing van hun telefoongesprek doordat de meldkamer controleert of de telefoon-
verbinding, die essentieel is bij de plaatscontrole, nog werkt. Dat wordt als schending van 
privacy opgevat. Met elektronische detentie kunnen dit soort controles achterwege blijven. 
In dat opzicht zal de privacy van huisgenoten in de toekomst dus beter gewaarborgd zijn. 

In andere kringen van belanghebbenden is gesproken over de zwaarte van huisarrest, en 
in het verlengde daarvan elektronische detentie. Hieronder zal dit nog aan de orde 
komen. Over de indruk van sommige gesprekspartners uit die kringen, als zou 
elektronische detentie psychisch een te zware belasting vormen en derhalve aan een 
maximum duur moeten zijn gebonden, zijn de gedetineerden het beslist met elkaar eens: 

eslist geen eidsambtenarer 

In de beleving van gedetineerden zou elektronische detentie voorbehouden moeten 
worden aan de `nettere' groepen. `Erge' criminelen als kinderlokkers en incestplegers 
mogen daar beslist niet voor in aanmerking komen. Bij het opleggen van elektronische 
detentie moet wel een verhouding tot de gevangenisstraf, bijvoorbeeld 2:1, in acht worden 
genomen. 

De gedetineerden hebben er geen moeite mee dat het niet houden aan afspraken 
(sjoemelen) tot consequentie kan hebben dat de gedetineerde terug gezet wordt in het 
voor-vorige regime. Het systeem moet streng en rechtvaardig zijn, wil het functioneren 
voor de gedetineerde, maar ook voor de buitenwacht. 

3.3 	Het Openbaar Ministerie 

Het Openbaar Ministerie (OM) zal bij de afweging van de eis voor de verdachte altijd 
binnen het krachtenveld van minstens drie partijen, het slachtoffer, de samenleving en de 
strafrechtsketen (cluster politie, en rechter) opereren. Zaken als normbevestiging, 
afschrikking en genoegdoening aan het slachtoffer vormen het hoofdaccent. Het is 
derhalve noodzakelijk om ook vast te stellen op welke categorieen daders toepassing van 
alternatieve straffen, en dus ook elektronische detentie niet mogelijk is. Belangrijk is in 
ieder geval de noodzaak om te luchten' In die context moet het opleggen van elektro-
nisch gecontroleerde beperkte bewegingsvrijheid worden gezien. Het is een straf, het 
moet als zodanig onderkend worden door gedetineerde en samenleving en het regime 
daaromheen moet strak zijn. 

De nieuwe mogelijkheden die elektronische detentie bieden worden door het OM beslist 
onderkend en gesteund. Elektronische detentie kan een middel zijn in de bestrijding van 
het verlies aan geloofwaardigheid. Er kan, meer dan voorheen, effectief gecontroleerd 
worden. Nieuwe toepassingen ziet het OM liggen in bijvoorbeeld de handhaving van 
straat- en stadionverboden. 

ronisch 

5 



3.4 	Politie 

Daarnaast ziet het OM maar al te goed wat de realiteit is van straffen. Mensen komen een 
systeem binnen waar ze maar al te vaak in blijven hangen. De recidive is veel te hoog. Elk 
middel dat daartegen ingezet kan worden verdient tenminste grondig beproefd te worden. 
Vooral de negatieve invloed van celstraf op first offenders is onomstotelijk. Elektronische 
detentie zou hier bij uitstek toepasselijk zijn. 

Als alternatieve toepassing kwam kale heenzending ter sprake, dat is de situatie dat een 
verdachte niet in voorlopige hechtenis kan worden genomen door gebrek aan celcapa-
citeit. De meningen over dit onderwerp lopen ook in deze belangenkring uiteen. Enerzijds 
hangt men de stelling aan dat indien sprake is van vluchtgevaar, collusie of recidive 
voorlopige hechtenis opgelegd moet worden, celgebrek of niet, dat is het probleem niet 
van het OM. Naar de letter van de wet is elektronische detentie als alternatief voor 
heenzenden aanvechtbaar omdat, als het OM dit zou toestaan, de advocaat kan 
beredeneren dat er kennelijk geen sprake is van gevaar voor collusie, vluchtgevaar of 
recidive, zijnde drie risico's die met elektronische detentie niet te beperken zijn. Deze 
gedachtegang weerspiegelt de stroming van de lawliners'. De 'hardliners' redeneren: 
elektronische detentie is in ieder geval beter dan heenzenden en geen enkele controle 
hebben. 

Over het nut van elektronische detentie bestaat geen twijfel. Het zou wel eens een groot 
winstpunt voor de politie op kunnen leveren als blijkt dat de recidive inderdaad een stuk 
terug loopt. Nu loopt de politie maar al te vaak tegen 'oude' klanten op. 

Het 'lik op stuk beleid' dat aan elektronische detentie gekoppeld gaat worden vormt een 
belangrijk discussiepunt. Van meet aan moet duidelijk zijn wat de taak van de politie in 
dezen zal worden. De politie inzetten voor allerlei overtredingsmeldingen kan beslist niet. 
De politie gebruiken als 'vuilnisvat' voor allerlei situaties zou getuigen van een slecht 
doordachte projectopzet. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over het opvolgen 
van een melding dat een gedetineerde zich buiten het toegestane gebied bevindt. 
Kortom, een stramien van afspraken waarin vastgelegd wordt in welke gevallen wie 
optreedt. De verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld parketpolitie, de particuliere 
meldkamer of beveiligingsdienst die voor Justitie de elektronische detentie uitvoert, de 
reclassering en de politie dienen helder te zijn. In welke volgorde treden de diverse 
diensten op en in welke gevallen. Bijvoorbeeld afspraken over politieoptreden in gevallen 
waarin sprake is van potentieel gevaarlijke situaties. 

Van belang daarbij is voorts het zorgvuldig inspelen op het gegeven dat er 24-uurs 
diensten geleverd moeten worden. Het kan niet zo zijn, dat omdat de politie dag en nacht 
paraat is, zij buiten de kantooruren met een grote incidenten stroom geconfronteerd 
wordt. 

Gesprekspartners bij de politie toonden zich voorstander van doorgifte van het 
plaatsbepangssignaal naar de politie meldkamer. Voor alle duidelijkheid, dat betekent 
niet dat de politie als meldkamer voor elektronische detentie zou moeten gaan 
functioneren. Slechts bij overtredingsgevallen die uitzonderlijk zijn, wenst de politie te 
werken met het beeldscherm waarop gevolgd kan worden waar de gedetineerde zich 
bevindt. 
Aan signaaldoorgifte naar de meldkamer van de politie kleven ook nadelen. Het 
belangrijkste nadeel is dat in 26 regio's opgeleid personeel volcontinu beschikbaar moet 
zijn. Zeker in een pilotfase is het de overweging waard in dergelijke noodsituaties de 
meldkamer voor elektronische detectie telefonisch de actuele positie door te geven ('de 
politie ernaar toe praten'). Ook de politie legde de nadruk op het vastleggen van 
elektronische detentie als straf. 

Tenslotte enkele reacties op de algemene gesprekspunten: elektronische detentie als 
vervanging voor voorlopige hechtenis is geen goede zaak. Elektronische detentie heeft 
vooral een ondersteunende functie bij behandelprogramma's. 
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3.5 	Districts Psychiatrische Dienst 

In deze belangenkring wordt indringend gepleit voor het invoeren van elektronische 
detentie. Er liggen grote kansen bij de behandeling van psychisch zieke, schizofrene TBS-
patienten die geen drugs-, maar wel medicijnen gebruiken. Deze groep is vrij substantieel. 
De hoge recidive kan hier met 80% terug lopen als de begeleiding en de controle goed 
geregeld worden. 

!ten 
ineerden afs men , 

assi 
ersteun 

OtIC 

De controlerende taak van de reclassering kan grotendeels vervallen bij elektronische 
detentie. De reclassering kan zich puur richten op begeleiding. De vergelijking 
elektronische detentie — elektronisch toezicht (huisarrest) valt hier zonder meer uit in het 
voordeel van elektronische detentie. Met dat laatste middel is de controle zoveel beter. Nu 
gaat er soms erg veel 'controle'-tijd zitten in het reclasseringswerk. Elektronische detentie 
kan zonder meer 6 tot 12 maanden lang worden opgelegd. 
In de ogen van vertegenwoordigers uit deze belangenkring kan elektronische detentie 
goed worden toegepast bij voorlopige hechtenis. Zeker als daardoor uitzicht ontstaat dat 
de client zijn baan kan behouden. Hoe vaak verliest een verdachte niet tijdens voorlopige 
hechtenis zijn baan? 

De privacy-bezwaren worden weggewimpeld. In de ogen van de gedetineerden is zitten 
een grotere schending van de privacy dan elektronische detentie. 

Tenslotte dringt den der psychiaters aan op strenge straffen in de eerste periode van 
elektronische detentie. Lik op stuk is het devies. Streng straffen betekent terug naar het 
regime dat vooraf ging aan hetgeen de client achter zich liet bij elektronische detentie. 
Dus niet terug naar af, maar terug naar 'erg& dan af, dat komt vaak neer op terug naar 
de gevangenis. 

3.6 	Reclassering 

Er is zeker een draagvlak voor elektronische detentie bij de reclassering. Het biedt een 
mogelijkheid om inhoud te kunnen geven aan het detentiebeleid. Door het wegvallen van 
een aanzienlijk deel van de controletaak, immers, die vindt automatisch plaats, kan de 
reclasseringsambtenaar zich inhoudelijk richten op begeleiding van het programma. Per 
client is de reclassering, mede door de zware component die controle op de afspraken 
uitmaakt, soms 200 uur kwijt. Mede door het grote aantal controlehandelingen bij ET 
verdient de huidige begeleiding van de reclasseringsambtenaar het predikaat 'warm'. De 
controlecontacten zullen bij elektronische detentie minder zijn dan bij ET. Daarmee loopt 
de begeleiding kans op 'afkoeling'. Daarentegen kan bij elektronische detentie meer 
aandacht geschonken worden aan zingevende contacten met de gedetineerde. Deelname 
aan elektronische detentie moet op basis van vrijwilligheid gebeuren. 

De gedachte elektronische detentie in combinatie met een behandelprogramma toe te 
passen onder schorsing van voorlopige hechtenis lijkt een aantrekkelijk idee. De 
verdachte behoudt zijn baan. Als aan het begin van het gevangenistraject ingegrepen kan 
worden door elektronisch gecontroleerde beperkte bewegingsvrijheid toe te passen is 
aanzienlijke resocialisatiewinst te realiseren. 

De gesprekspartner zag weinig hell in het standaard toepassen van elektronische detentie 
aan het einde van het gevangenistraject. Elektronische detentie moet duidelijk 'verdiend' 
worden. 
Bij het op grote schaal invoeren van elektronische detentie krijgt de reclassering meer 
werk. 

7 



3.7 	Zittende Magistratuur 

3.8 	Beleid 

In deze belangenkring ziet men geen toepassingsmogelijkheid van elektronische detentie 
voor voorlopige hechtenis. Of elektronische detentie het cellenprobleem oplost is de 
vraag, wel ziet de rechter het belang van deze alternatieve straf voor de resocialisatie. 
Standaard elektronische detentie invoeren bij einde straftijd is niet aan te bevelen. De 
rechter wil de strafmaat bepalen. Wordt standaard een deel van de gevangenisstraf 
omgezet in elektronische detentie dan kan dat leiden tot het opleggen van hogere 
vrijheidsstraffen. De relatieve zwaarte van elektronische detentie moet duidelijk zijn. 
Nader onderzoek op dit punt is gewenst. 

Men wil nadrukkelijk betrokken zijn bij de afweging water moet gebeuren als de 
gedetineerde de regels overtreedt bij elektronische detentie. De rechter moet uitmaken 
hoe lang iemand 'zit'. 
Binnen de Zittende Magistratuur zal naar verwachting verdeeldheid ontstaan als expliciet 
wordt aangegeven bij welke delicten elektronische detentie mag worden toegepast. Niet 
weinig leden van de Zittende Magistratuur wensen dat zelf uit te maken. 
Indien van te voren naar het publiek toe goed duidelijk wordt gemaakt wat elektronische 
detentie is, in welke gevallen dit wordt toegepast en dat er duidelijk sprake is van het 
voortzetten van het straf traject dan verwacht de gesprekspartner waardering van het 
publiek voor deze innovatie binnen de strafexecutie. 

Bij de geInterviewde beleidsambtenaren overheerst de mening dat elektronisch toezicht 
(ET, ofwel het huidige huisarrest experiment) goed loopt. Daarmee is de deugdelijkheid 
van dit middel aangetoond, waarom zou er een andere vorm van elektronisch toezicht 
moeten worden ontwikkeld? Er is slechts sprake van een meerwaarde van elektronische 
detentie boven ET als de eerste goedkoper zou blijken te zijn of indien er nieuwe 
clientgroepen mee kunnen worden bereikt. Mogelijk zou de toepassing kunnen worden 
ingezet bij stadionverboden en straatverboden en bij TBS clienten in proefverlofsituaties. 

Over het vraagstuk van de afhandeling van elektronische detentie is de opvatting duidelijk 
dat de verantwoordelijkheid voor toepassing van elektronische detentie (selectie van 
clienten) en besluiten over het al dan niet voortzetten van elektronische detentie bij 
overtreding van de regels moet komen te liggen bij de administratie. Het belangrijkste 
argument is de snelheid van afdoening. Inschakeling van de Zittende Magistratuur 
betekent zonder meer tijdverlies, dat verdraagt zich niet met de gedachte van een lik op 
stuk beleid. 

Een nadeel van elektronische detentie is dat dit veel meer dan ET het 'Big Brother Is 
Watching You'-gevoel oproept. 

3.9 	Penitentiaire lnrichting 

Mogelijk is elektronische detentie te 'koud' in de behandeling. De technologie ven/angt als 
het ware de gemaakte afspraken en het vertrouwen dat tussen de reclasserings-
ambtenaar en de gedetineerde moet kunnen ontstaan. Er is een risico dat de spilfunctie 
van de reclassering verdwijnt. 
Elektronische detentie mag, evenals ET, nooit als enige hoofdstraf worden opgelegd. 
Gebeurt dat toch dan sleet dat de bodem weg van het lik op stuk beleid. 

Zou elektronische detentie goedkoper zijn dan ET dan zou dat een argument zijn om over 
te gaan op elektronische detentie. Bij een kostenvergelijking zouden alle kosten moeten 
worden meegenomen, dus ook de kosten die de reclassering nu maakt. In het huidige ET 
project zijn de extra kosten, naast die van de meldkamer f 5.500,- per klant voor de 
reclassering en de Penitentiaire inrichting. Daarboven komen nog de kosten voor 
uithuizigheid van circa f 6000,- per klant. De vergoeding blijkt voor de reclassering en de 
penitentiaire inrichting niet kostendekkend te zijn. De financiele afweging speelt heel 
nadrukkelijk een rol. Hoeveel cellen gaat elektronische detentie uitsparen? 
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De huidige ET clienten denken verschillend over de zwaarte van deze straf. 

Een proef met elektronische detentie zou goed moeten worden voorbereid, vooral een 
goede PR is belangrijk. Voorts het behoorlijk vrijmaken van capaciteit bij de betrokken 
instanties. Het samenwerkingsprobleem moet van meet af aan goed onderkend worden. 
Rond de gedetineerde zijn een fors aantal belangrijke spelers te benoemen: de sociale 
dienst (uitkeringsproblematiek) gemeentelijke huisvesting, het bureau voor alcohol en 
drugsverslaafden, arbeidsbureau, advocatuur, politie, reclassering, etc. 

Er zijn mogelijk nieuwe doelgroepen die voor elektronische detentie in aanmerking 
kunnen komen, bijvoorbeeld TBS-clienten die aan hun behandelplafond zitten en 
jeugdigen, mits er een goed begeleidingsprogramma is. Verder zou elektronische detentie 
kunnen worden toegepast voor een groep, die vanwege hun hoger risicoprofiel 
(controleren van de gemaakte afspraken zou teveel inspanning kunnen vergen) dan wel 
in aanmerking komen. Deze clienten vallen momenteel bij elektronische detentie buiten 
de boot. 

3.10 Advocatuur 

Ook binnen deze belangenkring heerst de opvatting dat elektronische detentie een 
effectief middel kan zijn om de recidive terug te dringen en de resocialisatie te 
ondersteunen. 

Kernelementen in de visie van de gesprekspartners zijn: ten eerste, elektronische detentie 
is een nieuwe hoofdstraf, in de wet als zodanig te benoemen en ten tweede de waar-
borgen die rond deze nieuwe straf dienen te worden ingebouwd. 
Elektronische detentie dient door de rechter opgelegd te worden en moet in de plaats 
komen van een vrijheidsstraf. Het is de rechter die straf oplegt en niet de administratie. Bij 
niet nakomen van de afspraken door de gedetineerde zal de rechter dan ook moeten 
beslissen over het mogelijk herzien van het besluit tot opleggen van elektronische 
detentie. 

Vanuit de verdachte bezien zal deze nieuwe straf een vooruitgang betekenen, de 
verdachte zal het als een lichtere straf dan vrijheidsstraf ervaren. Voorts zullen de nodige 
voorzieningen getroffen moeten worden omtrent de privacy. De gegevens die rond het 
systeem van elektronische detentie worden uitgewisseld zullen afdoende beschermd 
moeten worden. Er zal een deugdelijk privacy reglement moeten komen. Gegevens van 
de gedetineerde, gegevens over locaties, tijdstippen, etc. moeten enkel en alleen aan de 
bevoegde instanties bekend kunnen worden. 

De introductie van elektronische detentie zal voor de advocatuur nieuwe werkzaamheden 
met zich meebrengen zoals geschillen over wel of niet oplegging van elektronische 
detentie. 
Elektronische detentie kan niet in de plaats komen van voorlopige hechtenis. Die mag 
alleen opgelegd worden bij gevaar voor collusie, recidive of vluchtgevaar. Is de Off icier 
van Justitie van mening dat elektronische detentie ter vervanging van voorlopige 
hechtenis kan worden opgelegd, dan zal de advocaat onmiddellijk bezwaar indienen 
aangezien elektronische detentie geen van deze drie risico's afdoende kan beperken. 
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3.11 	Alternatieve toepassingen 

In de interviews is steeds ter sprake gebracht welke alternatieve toepassingen de 
respondenten zagen voor dergelijke lokalisatiesystemen. De volgende 
aandachtsgebieden werden onderkend: 

• inzet bij tactische poiitieoperaties 
• als terugvalmogelijkheid in alarmsituaties bij eenmanssurveillance van politie 
• beveiliging in potentiOle kidnapsituaties (jonge kinderen, industridlen) 
• bij straat- en stadionverboden (vechtpartijen tussen voetbalfans voorkomen met een 

paar honderd polsbandjes) 
• dementie-patienten die vaak 'zoekraken' 
• bij schorsing van voorlopige hechtenis voor bijzondere doeleinden of bijzonder verlof 

tijdens straftijd 
• handhaving visguota 5  
• als alarmmiddel voor aangevers van bedreigingen 
• voor de inzet bij een detentieprogramma voor moeders met jonge kinderen 

5  Met het lokalisatiesysteem kan, bijvoorbeeld via de kapitein, worden getraceerd waar en wanneer eon 
vissersschip met lading in Nederland aan de wal komt. 

10 



4 	Relevante technische concepten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de technische werking van enkele 
lokalisatiesystemen. Vervolgens wordt een selectie gemaakt aan de hand van de voor de 
ED-toepassing gewenste eigenschappen. Tenslotte wordt ingegaan op de specifieke 
problemen die bij miniaturisatie ontstaan. 

Het onderzoek is verricht aan de hand van de eisen die door onze opdrachtgever aan de 
benodigde techniek voor elektronische detentie werden gesteld. 
Daarnaast is met het oog op neventoepassingen van de techniek bij de overheid voor-
zover mogelijk rekening gehouden met het "Concept persoonlijke beveiliging" dat is 
vastgelegd in een Nota van het Ministerie van Justitie (AJS-2/29-97). De elektronische 
detentie-infrastructuur zou bij dit concept een faciliterende rot kunnen vervullen. 

Deze eisen zijn aanvankelijk ontleend aan de eisen die voor elektronisch toezicht 
(huisarrest) zijn geformuleerd (zie appendix D). In de discussies met de 
begeleidingscommissie zijn de eisen voor elektronische detentie als volgt 
uitgekristalliseerd. 

1. een vrijwel foutloze werking (ook binnenshuis), 
2. een behoorlijke nauwkeurigheid (ca. 30 meter), 
3. nauwelijks te manipuleren techniek en communicatie, 
4. de gezondheid van de gebruiker mag ook op lange termijn geen schade 

ondervinden, 
5. gebruikersvriendelijkheid, 
6. geringe eisen ten aanzien van onderhoud van apparatuur, 
7. zeer redelijke kosten in vergelijking met fysieke detentie, 
8. grote systeemcapaciteit (gebruik door meer dan 1000 clienten tegelijk dient 

mogelijk te zijn). 

Bij alle discussies over lokalisatiesystemen past een voorbehoud: elk systeem voor 
elektronische lokalisatie vertoont op sommige momenten ontoelaatbare en soms 
onbegrijpelijke afwijkingen. ledere leverancier specificeert de nauwkeurigheid van zijn 
systeem als haalbaar in 95 % van de gevallen. De resterende 5 % laat ruimte voor hevige 
discussies. Vaak kan de leverancier wel een indicatie geven van de kwaliteit van de 
ontvangen radiosignalen. Dit is meestal (maar niet altijd) een maat voor de betrouwbaar-
heid van de lokalisatie. 
Bij de inrichting van een proces dient juist met deze afwijkingen rekening te worden 
gehouden, bijvoorbeeld door herhaald verifieren van locaties van clienten bij vermoeden 
van overtreding en door het nuanceren van uitspraken omtrent schending van de 
afspraken wanneer blijkt dat de kwaliteit van de radioverbinding ter plekke op dat moment 
slecht was. 

Satelliet-technologie (GPS) kan voor ED niet worden gebruikt. De satelliet-signalen 
kunnen binnenshuis niet worden ontvangen. De schotel-achtige antenne dient omhoog 
gericht te zijn. Obstakels (hoge gebouwen of het lichaam van de client) verhinderen al 
snel de ontvangst van voldoende satellieten, zodat plaatsbepaling niet mogelijk is. 
Wanneer de techniek toch wordt genoemd, is dat in het algemeen als referentie. 
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4.1 	De techniek achter lokalisatiesystemen 

Geografische lokalisatiesystemen kunnen, voor wat betreft de gebruikersapparatuur, 
globaal worden onderscheiden in twee categorieen: 

1. Combinaties van een geografisch plaatsbepalingssysteem en een zender, 
2. Transponders. 

Ad. 1: Deze apparatuur bevat een combinatie van een ontvanger van radiobakensignalen, 
een rekentuig dat de exacte locatie vaststelt en een zender voor het doorgeven van de 
berekende positie, kortweg een luistertuig'. De verzending kan plaatsvinden via quasi 
publieke kanalen (Traxys-mobilofoon of GSM-telefoon) of via een gesloten netwerk 
(Datatrak en Syletrack). 

Ad. 2: Een 'transponder bepaalt niet zelf de actuele positie maar zendt op een strak 
ingeroosterd tijdstip een kort signaal uit. De berekening van de positie van de transponder 
vindt pleats in de infrastructuur doordat de signalen ten gevolge van hun reistijd (snelheid 
300.000 km/seconde) op verschillende tijdstippen binnenkomen op de diverse 
basisstations van het netwerk. 
Door de inroostering van de uitzendtijdstippen van de transponders dient elke lokalisatie 
te worden gestart met een oproep vanaf een basisstation. Hiervoor wordt een 
mechanisme gebruikt dat kan worden vergeleken met een pager. Door de inroostering 
kunnen per regio tegelijkertijd duizenden gebruikers worden afgehandeld. Slechts in 
alarmsituaties kan het initiatief bij de transponder liggen. Hiervoor wordt dan een apart 
alarmeringskanaal gebruikt. De capaciteit van een alarmeringskanaal is in de praktijk 
beperkt tot ca. 10 tegelijkertijd werkende transponders per regio. Transpondertechniek 
wordt toegepast door Quiktrak en Nexus. 

4.2 	Algemene eigenschappen van lokalisatie-ontvangers 

Lokalisatie-ontvangers (apparatuur uit de in paragraaf 4.1 vermelde categorie 1) hebben 
een aantal eigenschappen gemeen: 

• Alle ontvangers beschikken over een eigen, zeer nauwkeurige klok. Deze wordt 
gesynchroniseerd aan de belangrijkste bakenzender (de 'Masterzender'). De 
meting vindt pleats door het verschil te bepalen tussen het (nauwkeurig bekende) 
uitzendtijdstip van elke individuele bakenzender en het tijdstip van ontvangst van 
het betreffende signaal. Het tijdsverloop (time-difference of td) representeert de 
afstand tot die bakenzender omdat het aangeeft hoe lang het bakensignaal, met 
een snelheid van ca. 300.000 km per seconde, onderweg is geweest. 

• Hoe hoger de frequentie van de bakenzenders, hoe geringer de penetratiegraad 
van de radiosignalen binnenshuis. Voor de continufteit van het lokalisatieproces zijn 
de concepten Loran-C en Datatrak dus in het voordeel, met langegolfzenders in het 
gebied van 100..150 kHz. De frequentie van GPS-signalen (2,15 GHz) maakt het 
daarentegen nagenoeg onmogelijk dat deze radiosignalen binnenshuis 
doordringen. 

• Hoe hoger de frequentie van de bakenzenders, hoe meer informatie met het 
zendersignaal kan worden meegezonden, en hoe kleiner de kans op geslaagde 
vervalsing van het bakensignaal. 

• De nauwkeurigheid van lokalisatie is groter naarmate de frequentie van de 
bakenzenders toeneemt. GPS en Syletrack zijn hier in het voordeel. (Quiktrak en 
Nexus vallen niet in categorie 1; het voordeel geldt echter ook voor deze 
systemen). 

• Absolute fouten, veroorzaakt door cycle slip (synchronisatiefouten) zijn minder 
ernstig naarmate de frequentie van de bakenzender hoger is. Een 'fase' 
representeert dan immers een kortere tijdsspanne en dus een kleinere afstand. 

• Voor een basale werking van de apparatuur is de ontvangst nodig van tenminste 
drie bakenzenders. Bij het Loran-C concept zijn in Nederland momenteel slechts 
drie bakenzenders goed te ontvangen. Er is dus geen overvloedigheid in de 
informatie en er is geen foutcorrectie mogelijk. Datatrak beschikt over 5 
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bakenzenders in Nederland; Syletrack over 35. Bij deze concepten kan 
foutherkenning plaatsvinden en kunnen fouten via meervoudige berekening worden 
gecorrigeerd, met een betrouwbaarder resultaat als gevolg. 

• Bij uitval van de ontvangst van den of meer bakenzenders (zodanig, dat er minder 
dan drie resteren) zal een lopend proces van continue positiebepaling na enkele 
minuten moeten worden bedindigd en zal een initiele toestand ontstaan. De 
eerstvolgende valide positiebepaling zal enkele minuten vergen. Deze rekentijd 
wordt opstarttijd genoemd. In gebieden met veel elektrische storingen komt 
dergelijke uitval geregeld voor en is lang niet altijd een valide positie beschikbaar. 

4.3 	Bruikbare lokalisatie-concepten 

Er zijn zeer tot de verbeelding sprekende militaire lokalisatiesystemen. Men denke aan 
opsporing van achter vijandelijke linies neergeschoten piloten. Zij beschikken over 
noodzenders met genoeg batterij-energie om enkele dagen achtereen noodsignalen te 
kunnen uitzenden. Opsporing geschiedt vanuit vliegtuigen met richtantennes, door de 
hoek waaronder de noodzender wordt ontvangen vanaf verschillende posities te meten. 
De concepten zijn geschikt voor opsporing van den of enkele noodzenders. Wanneer veel 
van dergelijke apparaten tegelijk zenden, zullen ze elkaar verstoren en ontstaat de 
noodzaak van inroostering van de uitzendtijdstippen van de zenders. Dit gegeven maakt 
dat militaire concepten niet bruikbaar zijn voor de ED-toepassing. 

Toepassingen in pretparken berusten gewoonlijk niet op lokalisatietechniek. Hier dragen 
kinderen een kleine zender en de ouders een ontvanger waarop een alarm afgaat als een 
kind te ver van de ouders verwijderd raakt. Er is geen sprake van objectieve lokatie-
bepaling en evenmin van registratie daarvan. 

Uit de militaire wereld is ook de spread spectrum technologie afkomstig. Hierbij wordt 
een radiosignaal niet op edn bepaald radiokanaal uitgezonden maar wordt: 

• volgens een bepaalde code steeds van radiokanaal gewisseld (frequency hopping) 
of 

• het signaal versleuteld en over een aantal kanalen gespreid (direct sequence 
spread spectrum). Een bekende techniek daarvoor is CDMA (Code Division 
Multiple Access). 

Dergelijke signalen kunnen nauwelijks worden afgeluisterd, verstoord of vervalst, en 
blijven met de bekende opsporingsapparatuur (wave-analysers e.d.) vaak zelfs onopge-
merkt. Spread spectrum technologie is dus bij uitstek geschikt voor lokalisatie-
toepassingen waarbij fraudepreventie van belang is. 

Voor lokalisatiesystemen kan ook een andere globale indeling worden gemaakt: 
1. Systemen die gebruik maken van kosteloos te ontvangen bakenzenders en min of 

meer publieke communicatiesystemen (GPS en Loran-C bakenzenders met 
communicatie via Traxys, RAM Mobile Data, GSM of, in de toekomst, Tetra), 

2. Systemen die gebruik maken van 'private' bakenzenders en gesloten netwerken 
voor communicatie (Datatrak en Syletrack), 

3. Systemen waarbij lokalisatie en communicatie geIntegreerd zijn en de berekening 
van de locaties van de mobielen centraal (in de netwerk-infrastructuur) plaatsvindt 
(Quiktrak en Nexus). 

Bij keuze voor systemen uit de categorie 2 en 3 is men afhankelijk van het succes op de 
markt dat de leverancier weet te bereiken. Bij een faillissement van de leverancier is ook 
bij de afnemer sprake van kapitaalvernietiging. Om die reden wordt voor logistieke 
toepassingen gewoonlijk gekozen voor aanbieders van systemen uit categorie 1. 

De systemen worden beschreven in Appendix A. 
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4.4 	Specifieke problemen bij portable ultvoeringen 

Lokalisatiesystemen zijn, behoudens een aantal portable uitvoeringen van GPS-
ontvangers, ontwikkeld voor gebruik in vaar- en voertuigen. De ontvangstomstandigheden 
zijn gunstig omdat een flinke antenne kan worden gebruikt en de aanwezige metaalmassa 
een behoorlijk grondvlak vormt voor een antenne. Bovendien is elektrische energie in 
overvloed aanwezig. De apparatuur is opzettelijk enigszins energieverspillend ontworpen 
om voldoende bestand te zijn tegen allerlei lokale storingsbronnen (dynamo, ventilator 
etc.). 
Gewoonlijk wordt een lokalisatie-ontvanger gecombineerd met een diefstalalarmsysteem. 
Eerste eis voor miniaturisatie is dan ook een behoorlijke versobering van de functionaliteit 
van de apparatuur. Dit vereist maatwerk voor de opdrachtgever en zal altijd aanzienlijke 
(ordegrootte: honderdduizenden guldens) kosten met zich meebrengen. 
De overige aandachtspunten zijn: 

1. Zend- en ontvangstcondities 
2. Antenne-problematiek 
3. Afmetingen 
4. Energiegebruik 
5. Energievoorziening 
6. Gebruikersaspecten 
7. Waarborgen van bevestiging aan het lichaam 

Ad. 1 Zend- en ontvangstcondities 
Bij een ED-toepassing dient te worden overwogen dat de drager van de apparatuur het 
grootste deel van de tijd binnenshuis zal verblijven. Door betonnen muren, afschermende 
materialen (badkuip, bedspiraal, het menselijk lichaam zelf) of een ongunstige stand van 
de antenne zal een zeer groot deel van de door de draagbare apparatuur uitgestraalde 
zender-energie verloren gaan. 
De verliezen kunnen bij een frequentie van 400 MHz. oplopen tot meer dan 10 dB 
(ongeveer een factor 10) waardoor het zendbereik met een factor 2 a 3 wordt 
gereduceerd. Dit verlies kan niet door een sterkere zender worden gecompenseerd om 
biomedische redenen en omdat de batterij-levensduur onaanvaardbaar kort zou worden. 
Repeater-technologie (de signalen binnenshuis opvangen, flink versterken en opnieuw 
uitzenden) zou een oplossing kunnen bieden. Vergroting van het aantal basisstations is 
het enige redelijk ongecompliceerde (maar kostbare) alternatief. 
Op de downlink (de radioweg van basisstation naar mobiele apparatuur) treedt hetzelfde 
effect op. Verhoging van het zendvermogen van de oproepzender kan hier echter een 
oplossing bieden. 

Ad. 2 Antenne-problematiek 
Een forse antenne op een metalen grondvlak levert een aanzienlijk hogere versterking op 
dan een compacte 'zwevende' antenne. Een goede antenne-ontwerper zal de schade nog 
enigszins kunnen beperken door het lichaam van de drager actief te betrekken bij het 
antenne-ontwerp. Deze techniek wordt ook bij sommige typen pagers toegepast. 
Expertise is echter zeer lastig te vinden. Een slecht antennerendement dient te worden 
gecompenseerd door een groter zendvermogen. Weliswaar !evert dat geen gevaar op 
voor de drager (de verloren energie wordt grotendeels buiten het lichaam in warmte 
omgezet) maar er is wel een negatieve invloed op de batterij-levensduur. Bij de 
netwerkplanning zal ook met deze verliesfactor rekening moeten worden gehouden. 

Ad. 3 Afmetingen 
Bij voer- of vaartuigen worden geen bijzondere eisen gesteld aan de afmetingen van de 
apparatuur. Wanneer men het ontwerp versobert en het zendvermogen beperkt resteert 
nog altijd een forse hoeveelheid onderdelen. Verdere miniaturisatie is onevenredig 
kostbaar omdat men maatwerkchips (ASICs) moet laten vervaardigen. Hoewel de kosten 
daarvan een dalende tendens vertonen moet men nog altijd denken aan een ontwikke-
lingstraject van f 100.000,- per chip. Voor de bij ED gewenste functies zijn 2 a 3 
maatwerkchips nodig. Expertise is in Nederland ruimschoots voorhanden. 

Voor het houden van een pilot-test zou men kunnen volstaan met beperkt 
geminiaturiseerde mobiele apparatuur die een eveneens beperkte gebruikersvriendelijk- 
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held bezit. Bij de meeste bestaande concepten is volgens hun leveranciers miniaturisatie 
zonder nieuwe maatwerkchips haalbaar tot de afmeting van een sigarendoos (nog altijd 
een rekbaar begrip). 

Ad. 4 Energiegebruik 
Om een voorspelling te kunnen maken over de batterij-levensduur maken we weer 
onderscheid tussen de twee typen lokalisatiesystemen: 

1. Combinaties van een lokalisatiesysteem en een zender, 
2. Transponders. 

Tot type 1 behoren GPS- en Loran-C systemen alsmede Datatrak en Syletrack. 
Tot type 2 behoren Quiktrak en Nexus. 

In de systemen van type 1 is constant een positieberekening gaande. Een dergelijke 
berekening is technisch zeer complex en vereist een krachtige microcomputer die 
constant aan het werk is, met andere woorden: veel stroom gebruikt. De berekende 
positie wordt frequent (elke minuut tot 5 minuten) verzonden, waarvoor een zender moet 
worden ingeschakeld. Tenslotte kennen de meeste concepten retry-mechanismen waarbij 
een mobiel systeem net zo lang de gegevens blijft herhalen tot vanuit het netwerk 
bevestigd is dat het bericht ongeschonden is ontvangen. Op zich is dat een nuttige optie 
maar onder ongunstige omstandigheden zou het erg veel vergen van de batterijen. 

Het batterijgebruik wordt dus bepaald door: 
• Een constant ingeschakelde radio-ontvanger, 
• De krachtige rekenfuncties voor de plaatsbepaling, 
• Frequent gebruik van de zender en 
• Onbeheersbaar gedrag van de zender (retry-mechanismen). 

In de systemen van type 2 wordt geen locatie bepaald. Ook hier zijn echter permanent 
een ontvanger en een microcomputer ingeschakeld voor het ontvangen en selecteren van 
oproepen en voor het synchroon houden van de klok. De rekenfunctie is hier veel minder 
zwaar en vergt dus minder batterij-energie. 
De zender wordt alleen ingeschakeld voor het uitzenden van een korte reactie op een 
oproep. Hertransmissie vindt niet plaats. Als na een oproep geen valide positie wordt 
ontvangen wordt dit gemeld aan de eindgebruiker (de meldkamer). In de meldkamer kan 
men (in de praktijk de programmatuur) beslissen of- en wanneer de oproep wordt 
herhaald. Het energiegebruik van de zender is dus op at stand beheersbaar. 

We schatten de batterij-levensduur van een apparaat volgens type 1 op ten hoogste 
enkele dagen. Oplaadbare batterijen kunnen een oplossing bieden maar brengen ook een 
aantal nadelen met zich mee (zie ook: energievoorziening en gebruikersaspecten). 
Een transponder (type 2) zou eon tot enkele maanden met een set batterijen kunnen 
doen, voornamelijk afhankelijk van het aantal malen per dag dat een positie wordt 
opgevraagd. 

Ad. 5: Energievoorziening 
Uit milieuoverwegingen is het gebruik van oplaadbare batterijen aantrekkelijk. Dergelijke 
batterijen gaan per lading echter veel minder lang mee dan normale lithium-batterijen. 
Daardoor dient de client verantwoordelijk te worden gesteld voor het onderhoud, dat kan 
bestaan uit het dagelijks aansluiten van een laadapparaat. De client zal daardoor 
minstens 1 uur per dag aan een vaste plek gebonden zijn. Omdat de apparatuur met het 
lichaam verbonden is, dienen extreme eisen gesteld te worden aan de elektrische 
veiligheid van het laadapparaat. 

Bij gebruik van normale lithium-batterijen kan het volume van deze batterijen aanmerkelijk 
afnemen. Daardoor neemt het gebruikersgemak toe. Ook hier zal men de batterijconditie 
op afstand moeten bewaken en de client moeten oproepen voor onderhoud aan de 
apparatuur wanneer het einde van de batterij-levensduur nadert. Bij die gelegenheid is 
dan ook visuele controle van de bevestigingsband mogelijk. 
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Voordeel van het gebruik van normale lithium-batten/en is, dat men de client de 
gelegenheid ontneemt am de working van de op het lichaam aangebrachte apparatuur to 
manipuleren doordat die kan worden ondergebracht in eon hermetisch gesloten en 
verzegelde behuizing. 

Ad. 6 Gebruikersaspecten 
Van een portable lokalisatiesysteem mag worden verlangd dat de drager, die 
maandenlang aan het apparaat gebonden is, zo Weinig mogelijk hinder ondervindt. Het 
moet dus waterdicht zijn en voldoen aan hygienische eisen. Tevens dienen allergische 
reacties te worden voorkomen. De vorm moet zodanig zijn dat deze geen letsel kan 
veroorzaken. Ook zal het apparaat, wanneer de drager verantwoordelijk wordt gesteld 
voor het onderhoud (opladen van accubatterijen) dienen te waarschuwen tegen 
vergeetachtigheid. 

45 	Privacyaspecten 

• Bij alle besproken lokalisatiesystemen bezit de mobiele apparatuur een uniek 
serienummer. De network-operator en de service-provider kennen slechts de 
eigenaars van apparatuur met bepaalde serienummers en hebben geen kennis van de 
identiteit van de drager daarvan. De client hoeft dus geen angst te hebben dat zijn/- 
haar deelname aan het ED-project in bredere kring bekend zal worden. 

• De toepassingsprogrammatuur (en dan met name de database-structuur) dient zo te 
warden ingericht dat alle bij ED betrokken partijen niet meer van de client weten dan 
nodig is voor de uitvoering van hun taak. Degene die de pals- of enkelband aanbi jengt 
hoeft bijvoorbeeld niet de aard van het delict van de client te kennen. Ter borging Nan 
de privacybescherming is tabel 5-1 op blz. 35 opgesteld. Hier wordt voorgesteld dm de 
database voor de meeste partijen slechts beperkt toegankelijk te maken. Een ligg lend 
streepje in de tabel betekent dat de betreffende instantie geen kennis hoeft te hebben 
van die clientgegevens. 

• Technisch is het mogelijk, de aan het lichaam te bevestigen apparatuur zo onop-
vallend uit te voeren dat een client niet gemakkelijk kan warden herkend als deel-
nemer aan een ED-project. 

• Bij 'betonnen detentie' wordt de privacy als zeer beperkt ervaren. Zie hiervoor oak de 
discussie onder 3.2. Gedetineerden beschouwen elektronische detentie als een grate 
verbetering van hun privacy-positie, oak ten opzichte van het huidige elektronische 
huisarrest. 

4.6 	Eindwaardering lokalisatiesystemen 

Transponder-technologie in combinatie met spread spectrum transmissie en aanvullende 
maatregelen ter voorkoming van fraude vormen de enige techniek die op dit moment de 
gewenste toepassing kan dragen. Oak het (op zich al geringe en op afstand grotendeels 
beheersbare) energiegebruik van een transponder speelt hier een rol. 

Aileen fabrikant Quiktrak heeft een produkt beschikbaar dat zonder veel complicaties 
inzetbaar is in de Nederlandse situatie. Het gaat hier met name am de benodigde 
zendvergunningen. 

Het risico bestaat dat ontwikkelingen in Quiktrak-technologie warden 'ingehaald' door 
verrassende ontwikkelingen op het gebied van lokalisatie via GSM- of vergelijkbare 
netwerken. Deze techniek maakt een sterke ontwikkeling door. Wij schatten dat de in 
Quiktrak-technologie te investeren bedragen door de opdrachtgever in korte tijd (minder 
dan een jaar) terugverdiend kunnen zijn. De ontwikkeling kan dus snel worden afge-
schreven. Voorts bevelen wij aan, de technische ontwikkeling een zoveel mogelijk 
systeem-onafhankelijk te laten uitvoeren. Grote delen zullen dan opnieuw bruikbaar zijn 
als nieuwe (lokalisatie-) techniek beschikbaar komt. 
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5 	Naar een werkbare oplossing 

5.1 	Techniek 

Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, komt de door onder andere Quiktrak toegepaste 
transponder-technologie eigenlijk als enige in aanmerking voor toepassing in het kader 
van ED. 
De in dit hoofdstuk gehanteerde berekeningen zijn dan ook gerelateerd aan de Quiktrak 
technologie en de huidige specificaties daarvan. 

5.1.1 	Energiehuishouding 

Batterijtypes en hun prestaties 
Miniaturisatie van de transponder is een belangrijk streven binnen het ED project. De 
mate waarin deze miniaturisatie door te voeren is, zal voor een belangrijk deel afhankelijk 
zijn van de kwaliteit van de te gebruiken energiebron (in dit geval een al dan niet 
oplaadbare batterij). 

Binnen de transponder spelen zich een aantal processen af, welke allen gevoed moeten 
worden door de batterij. Deze processen zijn: 

• ontvangen: een continu proces waarbij de transponder luistert of hij opgeroepen 
wordt 

• zenden: een discontinu proces waarbij de transponder periodiek een signaal 
uitzendt om het netwerk in staat te stellen de positie van de transponder te bepalen 

• verwerken: ontvangen signalen moeten geInterpreteerd worden en eventueel moet 
hier gepaste actie (zenden) op genomen worden. E.e.a. wordt door een stukje 
elektronica in de transponder geregeld. 

De te gebruiken batterij zal geselecteerd dienen te worden aan de hand van criteria zoals 
levensduur en 'energie dichtheid' en niet op basis van kosten of herbruikbaarheid. 

Er zijn op dit moment enkele gangbare batterijtypen: 
[batterijen worden hier even gezien als 'single devices', dus cylindrische cellen en geen 
samengestelde 'blok' constructies'] 

Deze zijn globaal in te delen in de volgende klassen: 
• Alkaline/zink chloride 
• Nickel-cadmium (.r.) 
• Silver & mercury oxide 
• Lithium & derivates 
• Lead acid (.r.) 

Een aantal klassen zijn oplaadbaar. Oplaadbaarheid is geen belangrijk voor/nadeel voor 
de ED toepassing. In onderstaande grafiek (Figuur 5.1) is de capaciteit (in Wattuur per 
cm3) van verschillende batterijtypen weergegeven. 
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Figuur 5-1: Capaciteit van verschillende batterijtypen 

In de figuur zijn de batterijen per type gegroepeerd: 

1-24 zijn nickel cadmium batterijen (in verschillende uitvoeringen) 
27-29 zijn nickel-metal hydride batterijen 
31-44 zijn lithium batterijen 
47-50 zijn lithium thionyl chloride batterijen 
53-55 zijn lithium manganese dioxide batterijen 
57-61 zijn loodbatterijen. 
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Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de batterijen uit de 'Lithium' klasse de beste 
capaciteit/volume verhouding hebben. De Lithium Manganese Dioxide batterijen hebben 
een capaciteit van ongeveer 260mAh/cm3  (ongeveer 1kC/cm3). Ter illustratie: een 
gemiddeld suikerklontje heeft een volume van 3 cm 3. Een Lithium Manganese Dioxide 
batterij ter grootte van een suikerklontje zou 3kC bevatten, voldoende om 45 minuten 
volcontinu op 1W te zenden. In een praktische toepassing zal een transponder natuurlijk 
nooit 100% van de tijd 'in de lucht' zijn, maar alleen als hij (enkele malen per uur) wordt 
opgeroepen. Bij een `gebruik' van 0,027 % (eens per kwartier, gedurende 1/4  seconde) zou 
een batterij ter grootte van een suikerklontje ongeveer 120 dagen meegaan 6 . 

Lokalisatiesystemen 
Aangezien de transponder zo zuinig mogelijk met zijn batterij om dient te gaan, moet de te 
gebruiken modulatietechniek zo gekozen worden dat deze zo efficient mogelijk met 
energie omgaat. Efficient in deze context is de verhouding tussen het gemiddeld 
uitgezonden radio (RF) vermogen en het hiervoor benodigde batterijvermogen. Deze 
verhouding wordt in procenten uitgedrukt en geeft aan wat de vermogens-rendement van 
de modulatietechniek is. In onderstaande tabel zijn een aantal modulatietechnieken met 
hun huidige en (door verbetering in micro-elektronica) toekomstige vermogensrendement 
weergegeven [Kamilo Feher]. 

Rendement 1995 
GMSK, FQPSK 	20% 
BPSK 	 10% 
QPSK 	 10% 
8PSK 	 10% 
16QAM 	 5% 
256QAM 	 5% 

Rendement 2000 
70% 
50% 
50% 
50% 
25% 
25% 

Tabel 5-1: Verband tussen modulatietechnieken en huidige vermogensrendement (1995) en 
verwachte rendement in 2000. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het niet te verwachten is dat het radiodeel van de 
transponder meer dan 50% vermogensrendement heeft. 50% kan tevens gezien worden 
als een reeel streven voor het radio-rendement van de transponder.( 50% betekent een 
verliespost van 3dB op het linkbudget 7). 

Antenne-efficientie 
Behalve de efficientie van de modulatietechniek zoals hierboven beschreven, is de 
efficientie van de antenne een belangrijk aspect om het energieverbruik van het 
zendgedeelte te minimaliseren. Een efficiente antenne zorgt ook dat de ontvanger 
gevoeliger wordt zonder dat er actieve versterkers worden toegepast zodat ook het 
ontvanggedeelte efficienter met energie omgaat. 

Recent is een nieuw type geIntegreerde antenne voor GSM-zaktelefoons ontwikkeld dat 
al wordt toegepast bij enkele nieuwe GSM-toestellen [Pederson] en pagers [Nexus]. De 
antenne berust op het zogenaamde Planar Inverted-F Antenna (PIFA) techniek, met als 
belangrijkste eigenschappen: klein volume, grote bandbreedte en een efficient 
stralingspatroon. Het stralingspatroon is dusdanig ontwikkeld dat er uit metingen blijkt dat 
ongeveer 10 keer zo weinig stralingsabsorptie in het lichaam achterblijft als bij andere 
antennes voor zaktelefoons. Uit gezondheidsoverwegingen is dit een belangrijke 
verbetering. Uit metingen blijkt echter ook dat door de miniaturisatie van de geintegreerde 
antenne verliezen ontstaan door de behuizing en omgeving van de antenne, waardoor in 
totaal de versterking (gain) van de antenne ongeveer 30% minder is dan een conventio-
nele uitwendige antenne. Dit is de prijs die men moet betalen voor een 10 keer 
"gezondere" antenne. 

6  Hier wordt uitgegaan van een 100% rendement van het radiodeel, dit is in de praktijk niet het geval. 

7  Linkbudget is de berekening van de netto-kwaliteit van een radioverbinding. Men gaat uit van de theoretisch 
maximaal haalbare kwaliteit en vermindert die met de verliezen door obstakels en door minder efficiente 
apparatuur. 
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Voor miniaturisatie zijn behalve de efficientie oak de afmetingen van de antenne 
belangrijk. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van mogelijke antenne-
uitvoeringen voor een draagbare transponder op 900 MHz: 8  

Antennetype 	Afmetingen 	Gain (dB) 	Absorptie in lichaam 	Opmerkingen 

Monopole (I/4) 	8.3 cm wire (extern) 	2.5 	 hoog 	het meest gebruikt bij 
mobiele telefoons 

Dipole (I/2) 	16.6 cm wire (extern) 	2.15 	 hoog 	het meest gebruikt bij 
testopstelfingen 

PIFA 	6.9 x 5 cm planar 	0.8 	 laag 	al toegepast op sommige 
element (intern) 	 GSM-zakteletoons 

Folded strip line 7.2 x 1.7 cm planar 	0.8 	 laag 	bij sommige pagers 
element (intern) 	 (zoals Nexus) 

Tabel 5 -2: Eigenschappen van verschillende antenne types. 

Ontvanger & zender: continu versus discontinu. 
De transponder houdt zich met meer dingen bezig dan alleen zenden. Het zendproces is 
qua energieverbruik veruit het kostbaarste, maar we moeten niet vergeten dat zenClen 
discontinu in de tijd (dus enkele malen per uur) gebeurt. Er lopen oak nog andere  parallel- 
le processen welke weliswaar minder energie per tijdseenheid verbruiken maar die wel 
continu in de tijd zijn. De twee belangrijkste continue processen zijn: 

• Ontvangen (antenneversterking, demodulatie etc) 
• Verwerken (verwerken ontvangen gegevens en eventueel actie ondernemen). 

Het is niet ondenkbaar dat de continue activiteiten ontvangen en verwerken minstehs zo'n 
grate aanslag plegen op de batterijcapaciteit als het zendproces. Een belangrijke 
parameter van het zendproces is het aantal malen per tijdseenheid dat de transponder 
opgeroepen ('gepaged') wordt. Doordat het zojuist genoemde zendproces zo'n belangrijk 
deel uitmaakt van het energiebudget van de transponder zal het verlagen van de 
oproepfrequentie van de transponder (van bijvoorbeeld een keer per 5 minuten near 3 
keer per uur) een significante verlenging van de levensduur van de batterij 
bewerkstelligen. 

Indoor en outdoor 
Het Quiktrak systeem is ontworpen en gedimensioneerd (zowel qua transponder als qua 
infrastructuur) op gebruik in een buitenshuis situatie. Binnen ED moet er binnenshuis oak 
volledige bedekking zijn. Aangezien binnenshuis het linkbudget toch gemiddeld 10dB 
krapper is dan buitenshuis kan dit tot problemen leiden. In principe is verhoging van het 
zendvermogen een oplossing voor dit probleem (en voor de downlink - de weg van 
basisstation naar transponder- is dit ook de oplossing) ware het niet dat verhoging van het 
zendvermogen van de transponder een aanslag zal zijn op de levensduur van de 
transponderbatterij. Belangrijker nog is het gegeven dat het zendvermogen van de 
transponder am biomedische redenen niet grater dan 1 Watt mag zijn (liefst minder). Er 
zijn nog geen wettelijke of 'wetenschappelijke' standaarden voor toelaatbaar 
zendvermogen maar deze zijn op kortere termijn wel te verwachten. 

5.1.2 	Batterijen en milieu 

Duurzame- en her-oplaadbare batterijen bevatten in een aantal gevallen zware metalen 
die milieubelastend kunnen zijn. Conventionele batterijen (Zink-kool en Alkaline) zijn 
tegenwoordig zo schoon dat ze met het huisvuil verbrand zouden kunnen warden. 
Lithium-batterijen en Nikkei Cadmium accu's bevatten zware metalen. Cadmium is het 

8  Deze afmetingen verdubbelen grofweg bij gebruik van de in Nederland voor lokalisaesystemen toegelaten 
400 MHz band. De afmetingen van de antenne zijn grotendeels bepWend voor de miniaturisatie van de 
apparatuur. 
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meest milieubelastend. Er zijn modernere accubatterijen op de markt die 'schoon' zijn. 
Hier is echter nog geen sprake van probleemloze techniek. 
Voor Lithium bestaat nog geen recycling proces. Batterijen van dit type worden voorlopig 
opgeslagen. Nikkel Cadmium batterijen kunnen wel doelmatig worden verwerkt mits het 
aanbod zuiver is (niet vervuild met andere batterijtypen) en er voldoende aanbod is om 
het recycling-proces door schaalgrootte exploiteerbaar te maken. Dit is onder andere 
afhankelijk van de ontwikkeling van batterij-sorteerapparatuur. Ook bij NiCad is opslag 
gebruikelijk in afwachting van de ontwikkeling van grootschalige verwerkingsmethoden. 

NiCad batterijen hebben een eindige levensduur (100 tot 1000 maal opladen). Een 
Lithium-batterij bevat ca. 10 maal zoveel energie als een opgeladen NiCad accu. In 
termen van milieubelasting kan gebruik van NiCad-accu's de afvalstroom dus met ca. 98 
% reduceren. Het type afval (Cadmium) is daarentegen aanzienlijk meer milieubelastend 
dan Lithium. Al met al een arbitraire keuze. 
Wij menen dat aan de milieueisen afdoende tegemoet kan worden gekomen wanneer de 
dienstverlener in een ED-team de gebruikte batterijen zorgvuldig gescheiden bewaart en 
ze als klein chemisch afval aanbiedt op lokale inzamelpunten. 

5.1.3 	Gezondheidsaspecten bij blootstelling aan radiogolven 

Tegenwoordig is de toepassing van radiogolven in het dagelijks leven niet meer weg te 
denken. Voorbeelden van zulke toepassingen zijn radio- en TV-ontvangers, magnetrons 
en sinds een aantal jaren, zaktelefoons. 

Radiogolven behoren net als bijvoorbeeld zichtbaar licht en rontgenstraling tot de 
categorie elektromagnetische (EM) golven. In vergelijking tot licht en rontgenstraling 
hebben radiogolven zeer lage frequenties. Hoe hoger de frequentie van de EM-golven, 
hoe groter de energie van de golfdeeltjes. Bij rontgenstraling hebben de golfdeeljes een 
dusdanige energie dat ze ionisatie van moleculen kunnen veroorzaken waardoor DNA 
moleculen en levende cellen beschadigd kunnen worden. Deze beschadiging en mutatie 
van levende cellen kan zelfs leiden tot het ontstaan van tumoren. 

Bij radiogolven en licht is de ionisatie van moleculen niet mogelijk door de lage 
frequenties van de golven. Radiogolven kunnen echter in geleidende materialen en 
weefsels thermische effecten veroorzaken, het zogenaamde "magnetron-effect". De 
sterkte van de thermische effecten hangt af van het geabsorbeerde vermogen (uitgedrukt 
in W) van de radiogolven. 

Zaktelefoons hebben hele lage gemiddelde zendvermogens van minder dan 1 W. Door 
deze lage zendvermogens kunnen alleen bij zogenaamde "hot spots" van radiogolven in 
het lichaam van de zaktelefoongebruiker, in dit geval het gedeelte van het hoofd dat zeer 
dicht bij de zaktelefoon is, mogelijk thermische effecten ontstaan. Uit onderzoeks-
metingen [anderson] is gebleken dat het geabsorbeerde vermogen in het lichaam van de 
gebruiker aan voorgestelde normen (zie Appendix B) voldoet waardoor de thermische 
effecten verwaarloosbaar geacht mogen worden. 
Recentelijk komen zo nu en dan toch berichten dat bij gebruik van zaktelefoons op lange 
termijn biomedische effecten, zoals Alzheimer of zelfs tumor promotie, zouden kunnen 
ontstaan. Deze vermoede effecten zijn tot nu toe niet aangetoond, en er lopen reeds grote 
projecten die deze materie trachten te verhelderen. 

5.1.3.1 Aspecten bij gebruik van draagbare transponders 

In tegenstelling tot zaktelefoons die tijdelijk bij het hoofd worden gehouden, worden bij 
toepassing van ED de transponders continu aan de pols of enkel gedragen. Deze locatie 
op het lichaam is in principe minder kwetsbaar dan het hoofd. We beschouwen onze 
zintuigen en hersen- en zenuwstelsel als belangrijkste en meest kwetsbare organen. Het 
is bekend dat bij temperatuurstijging in de ogen (bij ongeveer 41 2C) door bijvoorbeeld 
blootstelling aan hoge sterktes van EM-velden er op lange termijn staar kan ontstaan. 
Verder kan het onmiddellijk schadelijk zijn voor hersenen en het functioneren van de 
persoon als de temperatuur van de hersenen boven 42 2C komt. Huidige zaktelefoons, 
die een gem iddeld zendvermogen van minder dan 1 W hebben, kunnen deze 
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temperaturen in het hoofd niet veroorzaken. Volgens literatuur ontstaat er bij gebruik van 
zaktelefoons in het hoofd minder dan 0.1 2C temperatuurstijging ten opzichte van 37 gC 
normale lichaamstemperatuur, zaktelefoons voldoen dus aan de normen voor blootstelling 
aan EM-velden [anderson]. 

Volgens de normen voor blootstelling aan EM-velden (zie Appendix B), mogen 
lichaamsdelen zoals handen, polsen, voeten en enkels een tweemaal hogere vermogens 
absorptie ondergaan dan de rest van het lichaam. Dit betekent dat de transponder bij de 
pols of enkel in principe een gemiddeld uitgangsvermogen mag hebben tot 2W. 
Hieronder zal echter toegelicht worden waarom het gemiddelde zendvermogen van de 
transponder beduidend lager dan 2 W gespecificeerd dient te worden. 

5.1.3.2 Aanbevolen zendvermogens voor transponders 

Hoewel volgens de huidige normen de transponder bij pols of enkel een gemiddeld 9  
zendvermogen van maximaal 2 W mag hebben, is het toch aan te bevelen om het 
gemiddelde zendvermogen van de transponder beduidend lager dan 2 W te specificeren. 
De volgende argumenten kunnen hiervoor worden gegeven: 

1. Het is praktisch onmogelijk dat de transponder een gemiddeld zendvermogen van 
2 W of hoger zou hebben als de transponder de signalen voor lokalisatie gepulst 
zendt. Neem bilvoorbeeld het Quiktrak systeem, dit systeem zendt gepulste 
lokalisatiesignalen uit met een pulsduur van 0.25 seconde. De periode tussen de 
pulsen kan ingesteld worden van een paar minuten tot een paar uur. Stel dal die 
periode 10 minuten is en dat het een piek- of pulsvermogen heeft van 1 W. Het 
gemiddelde vermogen is dan 0.0004 W. Dus het piekvermogen moet dan zeer 
hoog zijn, wil men een gemiddelde vermogen van 2 W of hoger halen, wat in de 
praktijk niet mogelijk is bij een miniatuur transponder. 

2. Een hoog gemiddeld zendvermogen veroorzaakt een hoog energieverbruik. Bij de 
transponder is het de bedoeling dat het er een zo laag mogelijk energieverbruik 
wordt behaald om de levensduur van de transponderbatterij te maximaliseren. 

3. Er zijn vermoedens dat een piekvermogen hoger dan 2 W schadelijk kan zijn. Dit is 
tot dusver niet wetenschappelijk onderbouwd. Desondanks zijn standaardisatie-
instituten van plan, als gevolg van deze vermoedens en onrust van bepaalde 
zaktelefoon-gebruikers, om extra veiligheidsmarges in de normen aan te brengen 
door de huidige normen strenger te maken en ook de piekvermogens te 
begrenzen. 

Concluderend, is het aan te bevelen om het gemiddelde zendvermogen (afhankelijk van 
piekvermogen en puls/pauze) zeer laag te houden en het piekvermogen niet hoger te 
specificeren dan 2 W voor de transponder. 

9  Het gemiddeld zendvermogen is gespecificeerd als het piekvermogen (maximale zendvermogen) 
vermenigvuldigd met het gedeelte van de tijd, dat de zender daadwerkelfik actief is. De berekening ken zeer 
onrealisfisch uitvallen wanneer bijvoorbeeld eens per kwartier gedurende zeer korte tijd wordt gezonden. 
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5.1.4 	Naar een oplossing: randvoorwaarden en ontwerpcondities 

Voor de calculatie van de ontwikkelingskosten van een ED-toepassing op basis van 
Quiktrak techniek gaan wij uit van de volgende randvoorwaarden: 

• Er is in Nederland een Quiktrak infrastructuur, bestaande uit ca. 100 basisstations, 
• Er is opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een Quiktrak miniatuur 

transponder in de vorm van een tweeweg pager ('personal transponder'). Dit ter 
verdeling van de ontwikkelingskosten over beide nieuwe ontwikkelingen. 

Voor de door de client te dragen apparatuur gelden de volgende condities: 
• Behuizing: waterdicht, gebruikersvriendelijk, niet herkenbaar als detentie-

maatregel, lichaamsvriendelijk, robuust. 
• Permanent gefixeerd op het lichaam; zonder schade aan de pols- of enkelband niet 

te verwijderen, 
• Er dienen maatregelen te worden toegepast ter voorkoming van fraude. 
• Een zo lang mogelijke batterij-levensduur is gewenst. Target is minimaal 6 

maanden. 
• Tijdens opslag mag de apparatuur nog geen energie gebruiken (inschakelen door 

de installateur met een magneetje o.d.) 
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5.2 	Technische ontwikkeling op basis van Quiktrak technologie 

Met de technici van Quiktrak is een vijftal technische concepten besproken. In paragraaf 
5.2.1 worden de concepten geIntroduceerd, in paragraaf 5.2.2 beoordeeld en in paragraaf 
5.2.3 onderling vergeleken. 
Bij de concepten 3 t/m 5 zijn overeenkomsten te zien met de voor Elektronisch Toezicht 
gebruikte apparatuur, uiteraard met dit verschil dat de client buitenshuis kan worden 
gevolgd. In een vervolgtraject dienen de mogelijkheden tot uitwisseling van de apparatuur 
onder ogen te warden gezien. Ook in deze paragrafen geldt dat de met Quiktrak 
besproken concepten tegen het licht gehouden worden van de met het departement 
ontwikkelde beoordelingscriteria (zie hoofdstuk 4). 

5.2.1 	Beschrijving van vijf mogelijke concepten 

Quiktrak 
miniatuur transponder 

13F-fink 

Quiktrak 
miniatuur transponder met RF-link 

Concept 1: Een geminiaturiseerde Quiktrak 
transponder, geheel zoals door onze opdracht-
gever gewenst. 

Concept 2: !dem. Ter aanpassing aan concept 3 
is echter af fabriek altijd een RE-link (een korte 
afstand radiozender/ontvanger) ingebouwd die in 
een aantal gevallen overbodig zal zijn. 

Concept 3: (min of 
meer het repeater-
concept) 
Zowel een portable als 
een vaste transponder, 
onderling verbonden 
door een RE-link (een 
beveiligde radio-
verbinding die alleen op 
korte afstand werkt). 

Ouiktrak 	 Ouiktrak standaard 	 De portable 
transponder met aparte AF-link 	transponder 
(vaste opstelling) 	 functioneert buitens- 

huis. Zodra via de RF-
link contact bestaat tussen beide apparaten, neemt de vaste transponder de 
beantwoording van de lokalisatie-oproepen over. 
Doordat de portable transponder alleen buitenshuis wordt gebruikt, kan worden volstaan 
met een kleiner batterijpak en kunnen de afmetingen van de portable transponder worden 
verkleind. De vaste transponder is in dit geval een standaard Quiktrak transponder met 
een toegevoegde schakeling voor de RF-link en voor voeding vanuit het lichtnet. 
Bij dit concept dienen beide Quiktrak transponders hetzelfde serienummer te krijgen. Ze 
worden dus als 'paar' gefabriceerd en uitgegeven. 

micro transponder met RF-link 
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Concept 4: Dit 
concept is niet 
wezenlijk anders 
dan concept 3; De 
`grote' transponder 
is hier echter 
portable uitgevoerd 
en voorzien van 

Quiktrak 	 Quiktrak standaard 
' micro transponder met RF-link 	 transponder met geintegreerde RF-link 	accu s. Daardoor  

(portable concept) 	 kan de vaste post 
worden 

meegenomen en bijvoorbeeld op de werkplek geinstalleerd. De miniatuur-transponder zal 
alleen functioneren wanneer de client te ver verwijderd is van de vaste transponder. Om 
onderscheid mogelijk te maken dienen beide transponders verschillende serienummers te 
krijgen (omdat ze anders beide een oproep kunnen beantwoorden) en separaat te worden 
opgeroepen (oproepen miniatuurtransponder alleen wanneer standaard-transponder 
meldt dat via RF-link geen contact bestaat). Door deze keuzen wordt een zeer lange 
batterij-levensduur bereikt voor de miniatuur-transponder (langer dan 6 maanden). 

Concept 5 (de `Duo-
polsband): 
Bij dit concept is uitgegaan van 
de voorgenomen ontwikkeling 
van een 'personal transponder' 
Door een RF-link aan te 
brengen kan een 'special' van 
de personal transponder in 
verbinding staan met een RF-
link op de pols van de client. De 
personal transponder dient door 
de client(e) altijd in tas of 
binnenzak te worden mee- 

genomen. Binnenshuis dient het apparaat te worden opgesteld bij een raam, ter 
verkrijging van gunstige ontvangstcondities. Wanneer de RF-link niet meer functioneert 
(client te ver verwijderd van transponder) slaat de personal transponder alarm. 
De personal transponder wordt bij thuisgebruik in een houder geplaatst waarbij tevens de 
accu wordt opgeladen. De personal transponder krijgt maximaal de afmetingen van een 
moderne GSM-zaktelefoon met een standby-tijd (levensduur acculading) van ca. 5 dagen. 
Uitwisseling van korte berichten tussen client en begeleiders of meldkamer wordt 
eveneens mogelijk. 
Bij dit concept vervalt de transponder op de pols. De apparatuur op het lichaam bevat 
uitsluitend de RF-link waardoor de afmetingen gering kunnen zijn (polshorloge-formaat) 
en een lange batterij-levensduur wordt bereikt. 

—44404  

Quiktrak 2 way pager met geintegreerde RF-
link, houder en batteripader 
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5.2.2 	Beoordeling van de vhf concepten 

Concept 1: autonome transponder. In principe haalbaar. Ter 
verkrijging van voldoende levensduur dient een Lithium-batterij 
van 7,2 Volt en 4 AFL te worden gebruikt (formaat: 4 penlight-
batterijen). Voor de elektronica worden afmetingen van 50 x 25 
x 10 mm. haalbaar geacht. De antenne kan worden 
geintegreerd in de behuizing. De totale afmetingen zullen ca. 75 
x 50 x 15 mm. worden. 

Wanneer het aantal basisstations met 20 tot 30 % wordt uitgebreid (max. 30 stuks, per 
stuk ca. F. 100,000,-) is de aanname dat in 90% van de woonhuizen binnenshuis 
bedekking wordt geboden. In de resterende woonsituaties (men name in lenge betonnen 
flatgebouwen) hoeft zonder hulpmiddelen geen goede werking van de apparatuur te 
worden verwacht. 
Ter verkrijging van een voldoende lenge batterij-levensduur zal de transponder het 
grootste deel van de tijd in 'slaap' moeten worden gebracht (uitschakelen van het grootste 
deel van de elektronica). Bij elke oproep wordt daarbij opgegeven wanneer de 
transponder dient te ontwaken voor het afhandelen van de volgende lokalisatie. De 
flexibiliteit wordt daardoor duidelijk minder (geen mogelijkheid tot extra lokalisaties 
tussendoor). 

Ouddrak 
miniatuur transponder 

Ouiktrak 
miniatuur transponder met RF.Iink 

Concept 2: idem met RF-link. Aan te bevelen als 
standaardoplossing. Wanneer de radio-bedekking binnenshuis 
bij een cliOnt onvoldoende blijkt te zijn kan worden overgegaan 
tot bijplaatsen van extra apparatuur (opwaardering tot concept 3 
of 4). In de overige gevallen kan het plaatsen van extra 
apparatuur achterwege blijven. 

Concept 3: De vaste post is opgebouwd uit standaard-
onderdelen en kan relatief snel worden gerealiseerd. Daardoor 
leent het concept zich voor een pilot-test. 

Concept 4 dient te worden beschouwd als een evolutie van 
concept 3. De vaste post dient te worden ondergebracht in een 

—= 	nieuw ontworpen behuizing waarbij het apparaat alarm dient te 
slaan bij ongeoorloofd openen. De vaste post dient portable te ,— 

worden uitgevoerd en thuis of op de werkplek uit het lichtnet te worden gevoed. De 
standby-tijd van de accu's zal ca. 1 tot 2 dagen bedragen. De afmetingen zijn vrij fors 
(past niet in binnenzak). Aileen geschikt voor een pilot-test. 

•••••••■ ••• l•-•• 

Concept 5: Het idee voor de duo-polsband is afkomstig van 

	

Nei* 	Quiktrak. Na aanvankelijke scepsis raakten wij er toch van 

	

t 	gecharmeerd. Gegeven het feit dat ook iedere pols-lokalisator 
op elk gewenst moment door de client kan worden 
uitgeschakeld (omwikkelen met metaalband) en dus 

medewerking aan de elektronische lokalisatie ten alien tijde noodzakelijk is, telt het 
bezwaar niet ernstig, dat de client niet kan warden gelokaliseerd wanneer hij zich van de 
transponder verwijdert. In dergelijke gevallen ontstaat overigens een alarmsituatie. 
De duidelijke voordelen zijn de geringe afmetingen van de apparatuur op het lichaam en 
de mogelijkheid van (data)communicatie tussen client en begeleidende instanties. De 
lokalisator beschikt bovendien over oplaadbare batterijen waarmee aan milieueisen 
tegemoet wordt gekomen. 

Het door ons voorgestelde repeater-concept werd door Quiktrak niet realiseerbaar geacht. 
Het zou te veel ingrepen vergen in het radio-protocol. Overigens zijn wij nog steeds van 
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mening dat de ingrepen haalbaar zijn. Waarschijnlijk is echter uitbreiding van het aantal 
basisstations een meer voor de hand liggende maatregel. 

5.2.3 	Conclusie en aanbevelingen 

• Concept 1 achten wij niet reeel. Wanneer binnenshuis onvoldoende bedekking blijkt te 
zijn, zijn geen aanvullende voorzieningen mogelijk. De client wordt dan buiten zijn 
schuld uitgesloten van het programma. 

• Concept 2 achten wij een haalbare ontwikkeling. Er zullen echter aanmerkelijke 
kosten mee gemoeid zijn aangezien het een maatwerk-ontwikkeling is die door een 
enkele opdrachtgever zullen moeten worden gedragen. Ook zijn voor dit concept extra 
basisstations nodig. De netwerkexploitant zal dergelijke kosten toch op de een of 
andere manier verrekend willen zien. 

• De additionele kosten van de concepten 3 en 4 zijn relatief gering ten opzichte van 
concept 2, omdat standaardcomponenten worden gebruikt. De additionele kosten zijn 
niet apart begroot. Beide concepten zijn echter onvoldoende flexibel. 

• Concept 5 komt het meest tegemoet aan de uitgangspunten (robuustheid, discretie, 
batterij-levensduur etc.). 

Nauwkeurigheid 
Ten aanzien van de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling dient te worden opgemerkt dat 
de actieve transponder wordt gelokaliseerd met een (on)nauwkeurigheid van 30 meter. Bij 
combinatie van een transponder en een RF-radioverbinding (de concepten 3 t/m 5) stellen 
we de totale onnauwkeurigheid zekerheidshalve op 100 meter. Een client neemt risico's 
wanneer hij zich van de transponder verwijdert. Hij kan niet constateren wan neer de 
verbinding verbroken wordt. 

Bij een tweetraps principe zou de client 'weg kunnen lopen'. Hij moet er zelf aan denken, 
steeds de transponder mee te nemen en is ook verantwoordelijk voor het geregeld 
opladen van de accu en voor het plaatsen van de apparatuur op een plek met gunstige 
radiocondities, bijvoorbeeld op een vensterbank in de kamer waar hijzelf ook verblijft. 
Direct aanbrengen van een transponder op het lichaam zal psychologisch voordeel 
opleveren. 
Een dergelijke oplossing is echter kostbaar. De ontwikkeling van de 'polsband-lokalisator' 
kost ca. 4 miljoen gulden. Daarnaast zijn extra basisstations nodig die direct of indirect 
(hoger tarief voor lokalisatie indien binnenshuis-bedekking gewenst is) door de 
opdrachtgever worden betaald. De totale meerkosten (polsband-lokalisator + extra 
basisstations) lopen in de orde van grootte van f 7 mm. 
Het is voorstelbaar dat een miniatuur-transponder ook door andere groepen in de 
samenleving (politie te voet, pretpark-exploitanten, zwakkeren in de samenleving) benut 
zou kunnen worden. Dergelijke toepassingen vragen echter meestal geen binnenshuis-
bedekking, zodat de kosten voor de extra basisstations ten laste van een eventuele ED-
toepassing zouden komen. 

Bovenstaande overwegingen maken dat wij u concept 5 adviseren. Het is daarna altijd 
nog mogelijk, te groeien naar concept 1 of 4. De extra investering in concept 5, die daarbij 
verloren gaat, is relatief  gering ten opzichte van de totale projectkosten. 
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5.3 	Informatietechnologie 

5.3.1 	Algemeen 

De bedoeling van dit hoofdstuk, waarin een voorbeeld van een informatica-ontwerp wordt 
uitgewerkt, is tweeledig: 

• het systeem zodanig beschrijven dat een softwareontwikkelaar een offerte kan 
opmaken, 

• beeldvorming, teneinde discussie mogelijk te maken. 

Er is gekeken naar relatief goedkope methoden voor de uitwisseling van gegevens. 
Hierbij is ook de communicatie via het World Wide Web (dat met moderne hulpmiddelen 
betrouwbaar en veilig kan worden gebruikt) uitgewerkt 

Bij de start van een ontwikkelingsproject is een belangrijke taak van het projectbureau om 
te inventariseren welke partijen daadwerkelijk bij ED betrokken zullen zijn, welke wensen 
er zijn ten aanzien van invoer en inzage van gegevens (ontwerpen van 'elektronische' 
formulieren) en hoe dan uiteindelijk het totale systeem dient te worden gespecificeerd. 

Het is daarbij verstandig, uit te gaan van een systeem zoals het uiteindelijk landelijk moet 
functioneren. Vervolgens kunnen bij het schrijven van de software alleen die delen 
worden gecreeerd die nodig zijn voor de pilot-test. Mocht daarna het besluit vallen, ED 
landelijk in te voeren dan hoeven alleen de aanvullende delen van de software nog maar 
te worden geschreven. 

Op basis van het functionele software-ontwerp in dit hoofdstuk hebben wij -onder 
wederzijdse confidentialiteit- pro forma offerte gevraagd aan een tweetal software-
ontwikkelaars. Hun eerste calculaties wijzen op een kostprijs van ca. f 450.000,- voor de 
ontwikkeling van de software en van ca. f 50.000,- voor installatie van de software bij de 
diverse bij een pilot betrokken partijen alsmede voor opleidingen. Deze bedragen zijn 
vervolgens in onze calculaties gehanteerd. 

In een systeemconcept voor ED worden een aantal taken door den of meerdere instanties 
uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft een aantal mogelijkheden ter ondersteuning van deze 
taken door de toepassing van informatie technologie. Hierbij worden de uit te voeren 
taken functioneel gegroepeerd en toegekend aan verschillende partijen, zonder daarbij 
direct instanties te benoemen. Uitgaande van deze partijen en taken wordt daarna de 
informatie gefriventariseerd die binnen het systeem aanwezig is en tussen de partijen 
uitgewisseld zal worden. Dit hoofdstuk geeft een eerste beschrijving van wat in 
verschillende software engineering methodieken, waaronder 0M1 11 , de use-case wordt 
genoemd. Deze use-case, die een tekstuele verwoording is van scenario's, is het begin 
van het software engineering traject. Binnen deze beschrijving wordt niet het software 
engineering traject van het systeem uitgewerkt maar worden mogelijkheden beschreven 
voor de ondersteuning van de taken door software processen. In het gunstigste geval 
kunnen taken hierbij volledig door software uitgevoerd worden. Verder is onderzoek 
verricht naar de bestaande systemen, zoals meldkamers, en is gezocht naar standaard 
oplossingen en producten daar waar nodig. Ook worden enkele suggesties gedaan voor 
de toepassing van nieuwe technologie& die kostenbesparingen zullen opleveren. 
Het hoofdstuk eindigt met een inventarisatie en een kostenberaming van de benodigde 
programmatuur. 

10 Bij doze verkenning is gekeken naar de haalbaarheid van gebruik van het WWW. Uiteraard zijn ook andere 
oplossingen voor de gewenste gegevensuitwisseling mogelijk en haalbaar. 

11  OMT staat voor Object Modelling Technique en dit is eon van de veerl gebruikte software engineering 
methodieken. 

28 



Justitie 

Ten uitvoerlegging 
Begeleiding 	 Sanctie  van straffen 

5.3.2 	Organisatie 

Om inzicht te krijgen in de inbedding van Elektronische Detentie in de bestaande 
organisatie is uitgegaan van drie aspecten van strafuitvoering: 

• De straf wordt ten uitvoer gelegd, bijvoorbeeld in een penitentiaire inrichting, 
• De client wordt begeleid, bijvoorbeeld door reclassering, 
• Wanneer de client zich aan de straf onttrekt (ontsnapping) volgen sancties in de 

vorm van arrestatie door de politie. 

I 

Dienstverlening 
installatie 

Clienten 

Dienstverlening 
observatie 

Voor ED geldt globaal dezelfde procedure, waaraan diensten dienen te worden 
toegevoegd, zoals aanbrengen, controleren en verwijderen van de apparatuur en het 
daadwerkelijk elektronisch bewaken (observeren). 

Hierbij is de aanname gedaan dat bij ED een aantal overheidsinstanties en enkele 
particuliere bedrijven betrokken zijn en dus een intensieve gegevensuitwisseling 
noodzakelijk is. In het concept zijn de partijen waar de client mee te maken krijgt: 

• de Opdrachtgever: de instantie die de opdracht geeft tot tenuitvoerlegging van de 
ED en die tevens een totaaloverzicht bezit/beheert, 

• Reclassering, voor de begeleiding, 
• het Gezag (politie of reclassering) dat de sancties bij schending van de afspraken 

voor zijn rekening neemt. 
• de Dienstverlener die de apparatuur aanbrengt, eventueel tussentijds controleert 

en na afloop van de straf weer verwijdert, 

de Meldkamer (dienstverlening observatie) s in dit concept de instantie op afstand die de 
gangen van de client bewaakt en, in geval van schending van de door de client met 
Justitie gemaakte afspraken, tevoren opgedragen acties uitvoert. 
Acties kunnen bestaan uit het alarmeren van de politie of bijvoorbeeld persoonlijke 
observatie ter verkrijging van ooggetuigenis. Om deze redenen dient beInvloeding of 
poging tot intimidatie door clienten te worden uitgesloten en kan er dus beter geen 
rechtstreeks contact zijn tussen clienten en meldkamermedewerkers. 
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5.3.3 	Benoeming van de partijen 

Naar aanleiding van de taakverdeling in paragraaf 5.3.2 komen wij tot het volgende 
samenwerkingsmodel: 

Uitvoerende 
instantie 

Dienst- 
verlener 

5.3.3.1 Opdrachtgever 

14-14•1 

Justitie 

Reclassering 

Meldkamer 

Clienten . 

4 

5.3.3.2 Bevoegde instantie (Reclassering of Politie) 

Politie 

Figuur 5 -1: Samenwerking tussen de betrokken partijen 

Lokalisaties 

0.1  Service 
provider 

I Netwerk-
exploitant 

De verschillende partijen die we binnen het systeem kunnen onderscheiden zijn: 
• Opdrachtgever (de uitvoerende instantie), 
• Bevoegde instantie (Reclassering of Politie), 
• Dienstverlener (aanbrengen en verwijderen zenders), 
• Meldkamer, 
• Service provider (toeleverancier meldkamer) en 
• Netwerkexploitant (toeleverancier service provider). 

De opdrachtgever is de instantie die belast is met de uitvoering van een door de rechter 
opgelegde straf. In het geval van ED zal de opdrachtgever de technische aspecten van de 
strafuitvoering wellicht willen overdragen aan een dienstverlener. Daarbij kunnen 
randvoorwaarden worden opgegeven zoals: 

• Gebied waar de client zich wel- of juist niet dient te bevinden, 
• Maatregelen die dienen te worden genomen bij schending van de afspraken door 

de client. Maatregelen kunnen bestaan uit frequent lokaliseren, opsporen 
(ooggetuigenis van de schending), overdragen van lokatiegegevens aan bevoegde 
instantie (politie) etc. 

• Rapportage na afloop van de deelname aan ED (aantal en tijdstippen van 
schendingen van de afspraken etc.), voorzover de wet ruimte laat voor uitbesteding 
van deze activiteiten door de opdrachtgever, 

De bevoegde instantie kan, krachtens tevoren gemaakte afspraken, het elektronisch 
volgen en eventueel de aanhouding van de client op zich nemen wanneer de client de in 
het kader van ED gemaakte afspraken schendt (zich buiten het toegestane gebied dan 
wel binnen het verboden gebied begeeft). De actie wordt ingeleid doordat in de 
meldkamer een schending wordt geconstateerd. Wanneer voor de betreffende client 
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aanhouding dient te volgen zal de meldkamer het alarm eerst verifieren ter voorkoming 
van vats-alarm situaties, en vervolgens de positie- en persoonsinformatie van de client 
gaan overdragen aan de bevoegde instantie, bijvoorbeeld een politie-meldkamer. Het is 
daarbij van belang dat de bevoegde instantie aan de meldkamer doorgeeft wanneer de 
alarmsituatie kan worden beeindigd. Voor overdracht van de gegevens is een data-
koppeling nodig tussen het meldkamersysteem en de bij de bevoegde instantie gebruikte 
geografische informatiesystemen. In een aantal gevallen kan opsporing ook mondeling 
begeleid worden. 

5.3.3.3 Dienstverlener 

De dienstverlener biedt een aantal diensten aan, bijvoorbeeld: 
• Aanbrengen en verwijderen van de lokalisatie-apparatuur op het lichaam van de 

client, 
• Bewaken van het technisch functioneren van de lokalisatie-apparatuur, 
• Verrichten van onderhoud aan de lokalisatie-apparatuur (vervanging batterijen, 

verhelpen van mankementen), wellicht in directe samenspraak met de client, 
• Inspectie van de apparatuur na afloop van de ED-periode of op afroep van de 

opdrachtgever (controle op verwijderd geweest zijn van de apparatuur), 

Communicatie met een dienstverlener hoeft geen geavanceerd niveau te hebben maar 
kan over het algemeen mondeling of schriftelijk plaatsvinden. 

5.3.3.4 Meldkamer 

De meldkamer biedt een aantal diensten aan, bijvoorbeeld: 
• Initieren van monitoring / bewaking door invoering van nieuwe clienten met 

individuele randvoorwaarden voor tenuitvoerlegging van de ED (toegestaan of 
verboden gebied, maatregelen bij schending, bevoegde instantie voor afhandeling 
schending, rapportages etc.) 

• Leveren van meldkamerdiensten door 24 uur per dag de gangen van de clienten te 
volgen en te registreren, en tevoren vastgelegde acties te verrichten wanneer de 
client zich niet aan gemaakte afspraken houdt. 

• Regelmatig de goede werking van de apparatuur te testen en zonodig de dienst-
verlener in te schakelen voor onderhoud, 

• Met enige regelmaat de van alle clienten geregistreerde lokatiegegevens over te 
dragen aan een door de opdrachtgever aangewezen bevoegde instantie, en de 
eigen bestanden te vernietigen. 

Om de meldkamerdiensten te kunnen leveren zal de dienstverlener afspraken maken met 
een airtime retailer teneinde te beschikken over lokatiegegevens van de clienten. Tevens 
dient hij te kunnen communiceren met zijn opdrachtgever en met de bevoegde instantie. 
In de meeste gevallen zal datacommunicatie (mede) noodzakelijk zijn. 

Het lijkt verstandig, in een uitvoeringsconcept direct contact tussen ED-clienten en 
meldkamerpersoneel te vermijden. 

5.3.3.5 Service provider 

De service provider koopt bij de netwerkexploitant een bepaalde hoeveelheid gebruik van 
een lokalisatie-systeem in. Zijn toegevoegde waarde bestaat uit het implementeren van 
Klantspecifieke toepassingen. De service provider is dus een toeleverancier van de 
meldkamer. 

5.3.3.6 Netwerkexploitant 

De netwerkexploitant bouwt en exploiteert een lokalisatie-netwerk. Gewoonlijk tracht hij 
zich te beperken tot deze kerntaak en exploiteert hij het netwerk door contracten te sluiten 
met een aantal airtime retailers die, vaak in onderlinge concurrentie, de eindgebruiker 
bedienen. 
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5.3.4 	Randvoorwaarden voor het informatica-ontwerp 

Het totaal aan informatie dat binnen het systeem aanwezig is, moet op goed 
gedefinieerde wijze beschikbaar worden gesteld aan deze verschillende partijen. Om te 
kunnen bepalen welke partij over welke delen van de informatie moet kunnen beschikken, 
moet eerst de functie van iedere partij worden vastgelegd. In de onderstaande 
opsomming wordt de rol van iedere betrokken partij geschetst. Door de functies te 
benoemen hebben wij niet de intentie, kandidaten aan te dragen voor de vervulling ervan. 
Het is goed denkbaar dat de meldkamerfunctie direct bij een bevoegde instantie, dus in 
een politiemeldkamer wordt ondergebracht. Ook de dienstverlener-functies kunnen 
(deels) door de politie worden ingevuld. Een concept dient echter zodanig te zijn 
ontworpen dat taken kunnen worden gedelegeerd, zodat het bevoegd gezag zich 
desgewenst kan beperken tot incidenten waarvan de afhandeling wettelijke bevoegdheid 
vereist. 

5.3.5 	De informatie en partijen 

leder van de hierboven beschreven partijen beschikt over processen die zorg moeten 
dragen voor de uitwisseling, bewerking en presentatie van de informatie. Deze sectie 
beschrijft het beheer van de informatie door de verschillende partijen. Vaak zal een 
wijziging op de informatie door een partij moeten leiden tot een actie die door een andere 
part ij moet worden uitgevoerd. Door de informatie, die binnen het systeem aanwezig is, te 
verdelen in onderdelen, die verder patties worden genoemd, kan duidelijk beschreven 
worden over welke delen van de informatie een bepaalde partij, op basis van de toege-
wezen taken, beschikking moet of mag hebben. Hieronder worden eerst de verschillende 
scenario's beschreven. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt van de acties door de 
verschillende partijen met betrekking tot de informatie. 

5.3.6 	Beschrijving van de scenario's 

De informatie wordt op basis van de acties, die gevolg zijn van verschillende scenario's, 
gepartitioneerd. De volgende opsomming geeft een overzicht van de mogelijke scenario's: 

• Toevoegen van een nieuwe client. 
• Verwijderen van een client. 
• Wijzigen gegevens van een client. 
• Lokalisatie en controle. 
• Alarmsituatie. 
• Lokalisaties onbetrouwbaar. 
• Onderhoud op zender. 

Hieronder worden de zojuist opgesomde scenario's beschreven. Daarbij worden de acties 
die door de verschillende partijen moeten worden uitgevoerd bepaald. Ook wordt 
beschreven welke informatie voor de betreffende partij beschikbaar moet zijn voor zowel 
leesacties als wijzigingen of verwijderingen. Later zal deze zelfde beschrijving ook worden 
gebruikt voor de beschrijving van de te ontwikkelen software en user interfaces. 

Toevoegen van een nieuwe client 
De Opdrachtgever krijgt door justitie client aangedragen en voert een aantal gegevens in 
met betrekking tot deze client: persoonlijke gegevens 12 , geografische lokalisatie 
gegevens en lokalisatie eisen. Deze toevoeging resulteert in een taak voor de 
Dienstverlener om een zender (transponder) op het lichaam van de client aan te brengen. 
Zodra de zender operationeel is, voert de Dienstverlener de betreffende gegevens, de 
zender gegevens, in het systeem. Vanaf het moment dat de zender operationeel is, start 
de Meldkamer met de controle van de locatie. De Meldkamer gebruikt de geografische 
lokalisatie gegevens, lokalisatie eisen en zender gegevens voor deze controle. 

12 De persoonlijke gegevens worden zelf ook weer in groepen worden verdeeld waarvan eon deal alleen 
beschikbaar is voor de Opdrachtgever terwill de overige groep(en) leesbaar zijn voor de overige partijen. 
Gegevens als adres zijn met name voor de Meldkamer van belang, zoals later duidelijk zal worden, terwijI 
gevoeligere gegevens voor de Meldkamer niet van belang hoeven to zijn. 
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Verwijderen van een client 
De Opdrachtgever krijgt bericht, hetzij van justitie of het systeem zelf, om een client uit het 
systeem te halen. Zodra dit proces in gang gezet wordt, moet de Dienstverlener eerst de 
zender verwijderen. Zodra deze taak volbracht is, dient de client niet meer door de 
Meldkamer gelokaliseerd te worden. De gegevens van de client kunnen in het systeem 
aanwezig blijven zolang dat nodig is. Waarschijnlijk zal de reclassering of justitie een 
rapport willen waarin enkele van deze gegevens zijn opgenomen. Voorbeelden van 
interessante gegevens zijn alarmsituaties en schendingen van afspraken, met de bij-
behorende opmerkingen van het Gezag. 

Wijzigen gegevens van een client 
De gegevens van een client moeten soms gewijzigd worden. Voorbeelden van redenen 
voor dergelijke wijzigingen zijn een verhuizing, een nieuw werkadres of een tijdelijke 
vrijstelling of ontheffing van de beperkte bewegingsvrijheid (zoals bij verlof, een 
begrafenis of een doktersbezoek). Steeds zal de Opdrachtgever deze wijzigingen in het 
systeem brengen. Vaak betekenen deze wijzigingen dat de Dienstverlener een actie moet 
ondernemen zoals de betreffende zender tijdelijk als niet operationeel aan te merken. De 
Dienstverlener heeft namelijk de zender gegevens in haar beheer omdat deze partij ook 
de zender zelf in haar beheer heeft. Dit komt overeen met de rol zoals beschreven in de 
voorgaande scenario's. Verder hebben wijzigingen in de zender gegevens, lokalisatie 
gegevens of lokalisatie eisen invloed op de lokalisatie voor de Meldkamer. Zodra de 
Meldkamer echter over een consistente verzameling gegevens beschikt, worden deze 
wijzigingen automatisch voor de lokalisatie gebruikt. 

Lokalisatie en controle 	 - 
De Meldkamer gebruikt de zender gegevens en lokalisatie eisen om de lokalisaties op te 
vragen bij de Airtime Retailer. (De lokalisatie eisen zijn hierbij nodig om te bepalen hoe 
vaak een bepaalde client gelokaliseerd moet worden.) Hierbij kunnen methoden gebruikt 
worden om de lokalisaties zodanig uit te voeren, dat met minder lokalisaties de 
constatering van overtredingen niet vermindert. Deze methoden kunnen een aanzienlijke 

• verlenging opleveren van de batterij-levensduur van de transponders. De lokalisatie 
statistieken kunnen eventueel in het systeem opgenomen worden. Deze kunnen worden 
gebruikt voor de zojuist genoemde methoden die voor de energiebesparing dienen. Deze 
lokalisatie gegevens zullen verder lokalisatie statistieken genoemd worden. 
Het opvragen van locaties is de enige vorm van communicatie tussen de Airtime Retailer 
en de overige buiten, buiten de Netwerk exploitant (die verder geen communicatie met de 
overige partijen heeft). De Airtime Retailer kan als gegeven beschouwd worden: de 
Meldkamer ontvangt op aanvraag locaties en/of de status van zenders en verder heeft 
deze partij geen relaties met iedere andere actie van partijen. Om deze reden worden de 
Airtime Retailer en Net werk exploitant verder niet uitgewerkt. 

Alarmsituatie 
Indien de Meldkamer constateert dat een bepaalde zender13  zich op een bepaald tijdstip 
buiten een opgelegd gebied of binnen een verboden zone bevindt, zal er een actie 
moeten worden ondernomen. In eerste instantie kan de Meldkamer de lokalisatie nader 
beschouwen en controleren of het daadwerkelijk om een overtreding gaat. Als besloten 
wordt dat het, misschien na een her-lokalisatie, echt om een overtreding gaat, kan de 
Meldkamer de gegevens, die eerder met de term lokalisatie eisen werden aangeduid, van 
de betreffende client erbij halen om te kijken hoe er op de overtreding gereageerd moet 
worden. In sommige gevallen kan de Meldkamer een bewakingsdienst inzetten om de 
client te waarschuwen, terwijI in andere gevallen het Gezag direct moet worden ingezet. 
De alarmsituaties moeten in het systeem worden geregistreerd. Deze verzameling 
gegevens wordt verder de alarmering status genoemd. 

13  De hierboven beschreven alarmsituatie heeft betrekking op slechts eOn overtreder, maar een extreem geval 
is hierbij ook mogelijk. Het kan zijn dat er honderden of duizenden alarm meldingen op hetzelfde moment 
binnen komen. Reden hiervoor kan een technische storing van het netwerk zijn maar ook een demonstratie van 
clienten die aan een ED programma meewerken. Alhoewel hier misschien irrelevant, ook dit scenario moet 
later in het technisch onderwerp worden meegenomen. 
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Indien de Meldkamer het alarm met een bewakingsbedrijf of telefonisch contact met de 
client at kan handelen, moet de Meldkamer opmerkingen bij deze situatie in het systeem 
voeren. Deze gegevens zullen we verder als alarmeringsgeschiedenis beschrijven. lndien 
het Gezag de alarmsituatie afhandelt, dient ook deze partij gegevens met betrekking tot 
de afhandeling in te voeren. Dit betekent dat ook voor het Gezag een alarmerings-
geschiedenis moet bestaan. 

Lokalisaties onbetrouwbaar 
De Meldkamer kan na het opvragen van de locatie een zender, bij de Airtime Retailer, 
informatie ontvangen die aangeeft dat de zender niet te lokaliseren is of dat de batterij 
aan vervanging toe is. Ook kan de Meldkamer uit de lokalisatie statistieken en de 
(werkelijke) locatie van een client de conclusie trekken dat een bepaalde zender niet goed 
functioneert. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn dat de zender door een defect niet 
goed functioneert of dat de client zich regelmatig binnen een gebied bevindt waar den of 
meerdere storingsbronnen aanwezig zijn. In een dergelijk geval moet de Meldkamer 
hierover een melding in het systeem brengen. Dit moet tot gevolg hebben dat de 
Dienstverlener onderhoud op de zender gaat *gen. 

Onderhoud op zender 
In dit geval krijgt de Dienstverlener een bericht van dat een bepaalde zender niet goed 
functioneert en deze moet dan onderzoeken wat de oorzaak is. De mogelijk te 
ondernemen acties kunnen zijn: batterijen vervangen, een zender vervangen of 
concluderen dat de omgeving van de client niet geschikt is voor deelname aan ED: In het 
laatste geval zal de Dienstverlener dit aan de Opdrachtgever melden. 
De Meldkamer krijgt informatie van de Airtime Retailer met betrekking tot het functioneren 
van de zender. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn batterij status en of de zender 
niet gelokaliseerd kan warden. Deze partitie informatie wordt hier de zender 
functioneringsgegevens genoemd. Wijziging van de zender functioneringsgegevens kan 
er vervolgens toe leiden dat de Dienstverlener onderhoud gaat plegen op de zender. 

5.3.7 	Inventarisering van de informatie 

Met behulp van de bovenstaande scenario schetsen kan de binnen het systeem 
aanwezige informatie in de volgende partities gesplitst warden. Die splitsing vormt als het 
ware een waarborg voor de privacy van de client. 

1. Persoonlijke gegevens van de client. (o.a. naam, adres, telefoon, signalement, 
etc.) 

2. Geautoriseerde persoonlijke gegevens van de client. (o.a. opmerkingen 
reclassering.) 

3. Lokalisatie gegevens. (verboden en toegestane gebieden.) 
4. Lokalisatie eisen. (o.a. lokalisatie frequentie en acties in geval van overtreding.) 
5. Zender gegevens. (operationeel of niet.) 
6. Zender functionering. (functionering en status batterijen.) 
7. Lokalisatie statistieken. (o.a. aantal mislukte lokalisaties en de overtredingen.) 
8. Alarmering status. (Huidige alarmtoestand.) 
9. Alarmerings geschiedenis Gezag. (Alarmtoestanden met opmerkingen.) 
10. Alarmerings geschiedenis Meldkamer. (Alarmtoestanden met opmerkingen.) 

Deze gegevens vormen de basis van de informatie waaraan later nog andere gegevens 
gekoppeld kunnen worden. Deze basis is voorlopig genoeg am het systeem te 
beschrijven en omdat optionele koppelingen niet relevant zijn worden deze niet hier, 
besproken. Tabel 5-1 geeft per partij de beschikbaarheid van de partitie informatie aan. 
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1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  
Opdrachtgever 	BBBBL 	L 	L 	L 	L 
Dienstverlener 	L 	- 	- 	- 	B 	L 	- 	- 	- 	- 
Meldkamer 	L 	- 	L 	L 	LBBB 	- 	B 
Gezag 	 L 	- 	LLL 	- 	- 	-B 	-  

Tabel 5-1: Partitionering van de gegevens; de cijfers representeren de informatie partfties 
zoals aangegeven in tekst; een L of een B betekent dat de gegevens respectievelijk gelezen 
of beheerd kunnen worden. Een liggend streepje betekent, dat een partij geen kennis hoeft 
te hebben van de aangeduide gegevens (privacy-aspect). 

De kolommen beschrijven de partities van de bovenstaande opsomming. De cijfers boven 
de kolommen corresponderen met de cijfers die in de opsomming te vinden zijn. Een L in 
het betreffende hokje betekent dat de partij de gegevens kan lezen, de B betekent dat 
deze partij deze gegevens beheert. Beheren wit hier zeggen invoeren, wijzigen en 
eventueel verwijderen. 
Er dient op te worden gewezen dat deze autorisaties, evenals de partijen, niet hard zijn. 
Dat wit zeggen dat dit document niet de intentie heeft om het systeem zoals het moet 
worden te beschrijven. Deze aannames worden gedaan om enig inzicht te krijgen in de 
communicatie die tussen de partijen plaats zal vinden. Met dit inzicht kunnen de 
mogelijkheden voor informatie technologieen globaal worden beschouwd. 

5.3.8 	Benodigde programmatuur 

In deze sectie wordt bepaald welke programmatuur bij welke partijen nodig is om deze bij 
de uitvoering van de taken te ondersteunen. Hierbij wordt de functionaliteit beschouwd en 
tevens wordt de integratie met bestaande systemen in beschouwing genomen. De partijen 
worden achtereenvolgens bekeken en ook hier worden de Airtime Retailer en de Netwerk 
leverancierweggelaten. Deze sectie zal eindigen met een inventarisatie van de benodigde 
programmatuur. 

5.3.81 Processen bij de partijen 

In de volgende paragrafen worden de processen die ondersteuning kunnen bieden bij de 
uit te voeren taken per partij beschreven. Met tabel 5.1 kan een groot deel van de 
benodigde programmatuur direct beschreven worden. Soms blijkt echter dat er behoefte 
in naar meer functionaliteit dan het wijzigen van de gegevens en een signaal krijgen zodra 
een andere partij gegevens wijzigt. Later kan nog andere functionaliteit toegevoegd 
worden aan deze lijst, maar het gaat er nu om dat een globaal inzicht wordt verkregen in 
het systeem en dat de gewenste functionaliteit daarin op een goede manier 
geImplementeerd kan worden. 

De Opdrachtgever 
De reclassering, rechtbank of justitie draagt een nieuwe client aan bij de Opdrachtgever. 
Om te beginnen moet de Opdrachtgever over programmatuur beschikken waarmee de 
gegevens in de databases gezet kunnen worden. Deze programmatuur zal speciaal voor 
dit doel moeten worden geschreven, maar met hedendaagse RAD tools hoeft deze 
ontwikkeling niet veel tijd te kosten. In de volgende sectie wordt nog een andere 
mogelijkheid beschreven die op basis van het WWW en de zogenaamde three tier 
architectuur is gebaseerd. Deze termen worden in de betreffende secties toegelicht. 
Waarschijnlijk heeft de Opdrachtgever ook de taak om de gebieden die met tekst zijn 
beschreven, te vertalen naar geografische beschrijvingen. Voor geografische 
beschrijvingen wordt in Nederland over het algemeen het Rijksdriehoekstelsel van de 
Topografische Dienst gebruikt. Voor dit doel bestaan Geografische Informatie Systemen 
(GIS) die de benodigde functionaliteit bieden. Later zal nog verder op GIS worden 
ingegaan omdat ook de Meldkamer waarschijnlijk met een GIS zal moeten werken voor 
de visualisatie. 
De Opdrachtgever moet verder over een database beschikken. Er zijn twee eisen die aan 
deze database worden gesteld. De eerste eis is dat de rechten op de verschillende 
gegevens per gebruiker, of groep gebruikers, ingesteld kunnen worden. De tweede eis is 
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dat de database replicatie ondersteunt. Deze replicatie zal later handig blijken voor het 
ontlasten van het communicatie netwerk. Databases zijn standaard producten en 
moderne databases voldoen aan deze eisen. 
De Opdrachtgever zal ook de taak hebben om na deelname van een client een 
rapportage at te leveren over het verloop. Ook hiervoor zal een programma ontwikkeld 
moeten worden. 
De Opdrachtgever zal in enkele gevallen ook direct moeten reageren op berichten van 
andere partijen. Zo zou bijvoorbeeld de Dienstverlener aan kunnen geven dat het 
woongebied van een bepaalde client teveel storing oplevert voor deelname aan ED. 
Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat dit vermoedelijk incidentele geval schriftelijk of 
mondeling door de partijen zal worden afgehandeld. 

De Dienstverlener 
Ook de Dienstverlener moet over programmatuur beschikken waarmee gegevens in de 
database kunnen worden geplaatst. Daarnaast moet ook programmatuur aanwezig zijn 
die de Dienstverlener signaleert wanneer er een nieuwe client door de Opdrachtgever in 
het systeem wordt geplaatst, de Opdrachtgever beslist dat een client stopt met deelname 
of de Meldkamer aangeeft dater onderhoud op een zender gepleegd dient te worden. 

De Meldkamer 
Ook de Meldkamer moet gegevens in het systeem voeren en ook hier is programrnatuur 
voor nodig. Verder moet de Meldkamer over een proces beschikken dat de lokalisatie bij 
de Airtime Retailer opvraagt en een controle op deze lokalisaties uitvoert. Eerder werd al 
gezegd dat dit proces methoden kan gebruiken die de hoeveelheid lokalisaties zouden 
kunnen reduceren. 
In het schema dat in de vorige sectie staat weergegeven valt at te lezen dat de 
Meldkamer de lokalisatie statistieken beheert en verder geen partijen deze gegevens 
hoeven te lezen. Deze gegevens kunnen bij de zojuist genoemde methoden worden 
gebruikt. Hierbij kan het handig zijn, zoals ook later zal blijken, dat de Meldkamer deze 
gegevens in een eigen database opslaat. 
Indien er zich een alarmsituatie voordoet of uit de ontvangen gegevens blijkt dat 
onderhoud moet worden gepleegd op de zender, dan moet het juiste signaal door dit 
proces worden afgegeven. Hierbij kan een bericht gestuurd worden naar het in gebruik 
zijnde meldkamersysteem. Indien er geen meldkamersysteem aanwezig is, kan ook een 
directe koppeling met een GIS worden gerealiseerd. Verder moet het mogelijk zijn om de 
melding door te sluizen naar het Gezag. 

Het Gezag 
Zoals voor alle partijen geldt dat ook het Gezag gegevens in de database moet kunnen 
plaatsen en gegevens moet kunnen opvragen. Uit het schema in de vorige sectie blijkt dat 
het Gezag alleen gegevens in moet voeren die betrekking hebben op de afhandeling van 
een alarm. 
Ook (de meldkamer van) het Gezag kan een signaal binnen krijgen in een alarmsituatie. 
Er dient daarvoor een proces te bestaan die een dergelijk signaal in een bericht omzet 
voor het betreffende meldkamersysteem. Later wordt nog ingegaan op de interfacing met 
meldkamersystemen. 
Verder kan eraan gedacht worden om ook het Gezag de mogelijkheid te geven om 
lokalisaties op te kunnen laten vragen. Dit kan helpen bij een eventuele opsporing 14 . 
Deze mogelijkheid kan op twee manieren geboden warden. Het Gezag kan direct bij de 
Airtime Retailer de locatie van een gegeven zender opvragen of kan een locatie door de 
Meldkamer laten verrichten. Hierbij kunnen de gegevens die eerder alarmstatus werden 
genoemd gebruikt worden. De laatste mogelijkheid is waarschijnlijk de meest realistische 
maar deze stelt een extra eis aan het lokalisatie proces dat zich bij de Meldkamer bevindt. 
Ook het Gezag moet dus met de geleverde programmatuur de mogelijkheid hebben tot 
het opvragen van een lokalisatie. Deze zelfde mogelijkheid kan tevens aan de Meldkamer 
geboden worden indien een beveiligingsbedrijf de client moet opzoeken. 

14 Dit is echter afhankelijk van de methode waarop een zender wordt aangebracht. Als het echt gaat om een 
'ontsnapping' dan zal de zender waarschijnlijk zonder client worden gevonden. 
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5.3.8.2 Inventarisatie benodigde programmatuur 

De volgende opsomming bevat de beschreven processen die in de voorgaande paragraaf 
werden gevonden bij de verschillende partijen. In deze opsomming valt op dat de partijen 
wel gesignaleerd worden maar dat er niet een partij is die de signalen verstuurt. Dit komt 
doordat aan de wijziging van gegevens dergelijke signaleringen gekoppeld zullen worden. 

Partij 	 Functionele omschriiving  benodigde programmatuur 
Opdrachtgever 	Invoeren en lezen van de gegevens in databases. 
Opdrachtgever 	Geografisch Informatie Systeem met export mogelijkheid. 
Opdrachtgever 	Rapportage. 
Opdrachtgever 	Database met ondersteuning voor security en replication. 
Dienstverlener 	Invoeren en lezen van de gegevens in databases. 
Dienstverlener 	Signalering indien actie moet worden ondernomen. 
Meldkamer 	Invoeren en lezen van de gegevens in databases. 
Meldkamer 	Signalering indien actie moet worden ondernomen. 
Meldkamer 	Gerepliceerde database. 
Meldkamer 	Lokalisatie en controle proces met signalering en lokalisering op aanvraag door 

Meldkamer en Gezag. 
Meldkamer 	Database voor lokalisatie statistieken. 
Meldkamer 	Opvragen locatie van een bepaalde zender of alarmsituatie. 
Gezag 	 Invoeren en lezen van de gegevens in databases. 
Gezag 	 Signalering indien actie moet worden ondernomen. 
Gezag 	 Opvragen locatie van een be • aalde zender of alarmsituatie. 

Tabel 5 -2: Inventarisatie benodigde programmatuur 

Na deze inventarisering volgt een analyse welke programmatuur direct als kant en klaar 
product beschikbaar is, welke producten er bestaan om deze eventueel te bouwen, wat er 
gebouwd moet worden en met welke systemen er een koppeling gemaakt moet worden. 

invoeren en lezen van de gegevens in de database 
ledere partij heeft programmatuur nodig die deze functionaliteit levert. Hedendaagse 
databases leveren tools, in de vorm van libraries of koppelingen (interfaces), waarmee 
eenvoudig programmatuur ontwikkeld kan worden, vaak binnen bestaande producten, die 
de gewenste functionaliteit hebben. De meest gangbare databases als Oracle, MS SQL-
Server, Informix etc. beschikken over een ODBC koppeling. Met ODBC kunnen desktop 
producten als MS-Access en Borland's Delphi direct aan deze databases gekoppeld 
worden. Met deze producten kunnen de user interface binnen zeer korte tijd gerealiseerd 
worden. Ook de autorisatie in samenwerking met de database en ODBC te realiseren. 
De eerste regels van deze sectie gaven al aan dat in sommige gevallen bij de wijziging, 
invoering of verwijdering van gegevens een bericht moet worden gegenereerd. Er zijn 
verschillende manieren waarop het versturende en controlerende proces is te 
implementeren. De meeste databases hebben de mogelijkheid om signalen 15  te 
genereren indien een bepaalde bewerking wordt uitgevoerd. 

Geografisch informatie Systeem met export mogelijkheid 
Er is naar drie GISsen gekeken, te weten ESRI, InterGraph en SafetyStreets van HAS 16 . 
Alle drie deze producten leveren de export mogelijkheid via het DBase DBF 
bestandsformaat. Later volgt in dit hoofdstuk nog een verder uitwerking met betrekking tot 
GIS maar hier is van belang dat bestaande producten de gewenste functionaliteit leveren. 

Rapportage 
De te rapporteren gegevens werden met de eerder beschreven programmatuur in de 
databases gebracht. Op dezelfde manier kan deze functionaliteit aan bestaande desktop 
producten worden toegevoegd door de gewenste lay-out op te geven van het betreffende 
rapport. 

15  In de context van databases worden deze signalen triggers genoemd. 
16  HAS Automation Systems B.V. is recentelijk door Simac overgenomen. 
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Database met ondersteuning voor security en replication 
Databases met deze functionaliteit worden door een aantal leveranciers geleverd. De 
belangrijkste database leveranciers zijn Oracle, IBM (DB2), Informix, Progress, Sybase en 
tegenwoordig oak Microsoft met SQL-Server. Afhankelijk van de gewenste capaciteit, 
prijs, of nog belangrijker, reeds gebruikte databases, kan een keuze gemaakt worden. Het 
is echter goed am ook de ODBC ondersteuning, of andere koppelingen, mee te laten 
spelen bij deze keuze. 

Signalering indien actie moet worden ondemomen 
Bij de beschrijvingen van de scenario's werd duidelijk dat een actie van een bepaalde 
partij moet resulteren in een actie door een volgende partij. Als bijvoorbeeld de 
Opdrachtgever een nieuwe cliUnt invoert, dan moet de Dienstverlener op een bepaald 
ogenblik de zender plaatsen en als operationeel registreren. Ook deze berichtgeving kan 
door software worden afgehandeld. Een proces kan, uitgaande van de ingevoerde 
gegevens, besluiten om een bericht te zenden aan de Dienstverlener. Dit bericht kan 
bestaan uit een fax, een e-mail of een nieuw gedefinieerd bericht dat aan de andere kant 
door een proces wordt opgevangen en dan bijvoorbeeld een punt aan een elektronische 
agenda toevoegt. Het sturende proces zal tevens een melding moeten genereren indien 
de Dienstverlener niet binnen de gestelde tijd een reactie geeft op het zojuist verstuurde 
bericht. Deze reactie kan bepaald worden op het punt dat de betreffende partij een 
wijziging aanbrengt in de gegevens, zoals beschreven in de uitleg bij "Invoeren en lezen 
van de gegevens in de database". lndien ook de ontvangende kant door programmatuur 
wordt atgehandeld, dient ook daarvoor programmatuur te worden ontwikkeld. Dergelijke 
programmatuur komt het best tot zijn recht indien deze volledig geIntegreerd is met de 
bestaande desktop omgeving. Aangezien deze omgevingen voorlopig onbekend zijh, 
wordt hier niet verder op ingegaan. Wel wordt in de volgende sectie het World Wide Web 
(WWW) als mogelijke kandidaat aangedragen. 

Gerepliceerde database 
De databases, die eerder beschreven werden, ondersteunen alien replicatie. Een reeds 
geinstalleerde database kan de keuze echter sterk beInvloeden, en dit kan gevolgen 
hebben voor de gerepliceerde database omdat replicatie schema's zelden werken tussen 
databases van verschillende leveranciers. De conclusie is echter dat ook dit een 
standaard product is, en de keuze wordt bepaald door de database die bij de 
Opdrachtgever wordt gebruikt. 

Lokalisatie en controle proces 
De Airtime Retailer of de Netwerk leverancier zal een protocol aandragen waarmee de 
lokalisaties kunnen worden aangevraagd. Waarschijnlijk zal ook een module aangeleverd 
warden die een implementatie van het betreffende protocol bevat. Dit programma of deze 
module kan gebruikt worden maar toch zal programmatuur ontwikkeld moeten worden die 
bepaalt welke zenders gelokaliseerd moeten worden. Deze programma's zijn zeker niet 
standaard, hooguit de toe te passen algoritmen. Dit programma moet ook directe 
lokalisatie aanvragen door Meldkamer en Gezag kunnen verzorgen. Tevens dient dit 
proces in geval van een alarmmelding een bericht richting de Meldkamerte genereren. 
De melding kan door de Meldkamer in het systeem geplaatst warden, maar het proces 
kan oak het alarm direct in de database plaatsen. Dan zal van de Meldkamer verwacht 
warden dat deze altijd een opmerking bij een dergelijke situatie moet plaatsen. 
Bovenstaande punten tonen aan dat de ontwikkeling van deze programmatuur aanzienlijk 
meer maatwerk is dan de overige onderdelen. 

Database voor lokalisatie statistieken 
De database die hiervoor wordt gebruikt kan vrij gekozen warden maar omdat de 
Meldkamer toch over de gerepliceerde database beschikt, kan oak deze gebruikt warden. 

Opvragen locatie van een bepaalde zender of alarmsituatie 
Een programma dient geschreven te warden dat het lokalisatieproces kan instrueren am 
een bepaalde zender te lokaliseren. Het resultaat van de lokalisatie kan in de alarmstatus 
worden opgenomen of als bericht naar de meldkamer gestuurd warden. Hiermee is 
afgeschermd dat een locatie aan derden wordt getoond omdat de communicatie tussen 
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de meldkamers van zowel Meldkamer als Gezag op een beveiligde manier aan elkaar 
gekoppeld zullen worden. Hiermee is echter nog niet het aanvragen zelf aan grenzen 
gebonden. Hiervoor kan een authentificatie mechanisme in het protocol gebruikt worden 
maar ook kan op toegangsniveau een vorm van beveiliging gebruikt worden. Dit wordt 
nader uitgewerkt in een volgende sectie, "Netwerk en verbindingen". 

Na deze verhandeling is ongeveer een beeld verkregen wat er voor soon producten 
gebruikt kunnen worden en welke modulen maatwerk zijn. Met deze bouwblokken kan 
een concrete architectuur geschetst worden en deze is in de volgende sectie te vinden. 

5.3.9 	Systeemarchitectuur 

Deze sectie beschrijft de architectuur van de informatieopslag binnen het systeem. De 
informatie die in de vorige sectie werd beschreven, is van een zeer vertrouwelijke aard. 
Niet alleen om deze reden, maar ook andere zoals beheer, heeft centrale opslag de 
voorkeur boven gedistribueerde opslag. Centrale opslag wil zeggen dat de gegevens op 
den locatie fysiek worden opgeslagen. Centrale opslag heeft echter als nadeel dat 
informatie steeds tussen de centrale opslag naar de locaties waar de informatie nodig is 
verplaatst moet worden. Deze locaties zijn dus de systemen van de diverse partijen die 
met deze gegevens moeten werken. Uit gesprekken met mensen binnen justitiele 
meldkamers werd duidelijk dat de beschreven taken die eerder aan de partijen werden 
toegekend, hoogst waarschijnlijk ook daadwerkelijk bij verschillende instanties zullen 
worden ondergebracht. Dit betekent dus dat de systemen naar alle waarschijnlijkheid 
verspreid staan. 

Deze gespreide computersystemen zijn in staat om informatie met elkaar te 
communiceren door middel van netwerken. Hierop vooruit lopend kan gezegd worden dat 
de hoeveelheid informatie die per tijdseenheid over deze netwerken getransporteerd kan 
worden, praktisch aan grenzen gebonden is. Als we kijken naar de aard van de te 
communiceren informatie zien we dat nagenoeg iedere uitwisseling van gegevens, steeds 
betrekking heeft op slechts den client. Daarnaast zullen naar alle verwachting ook de 
meeste acties per client nagenoeg incidenteel zijn. Een uitzondering is echter de 
lokalisatie en controle door de Meldkamer. Deze partij werkt continue met de lokalisatie 
gegevens, lokalisatie eisen en zender gegevens van iedere client. 

Als er voor centrale opslag van de informatie gekozen wordt, is de Opdrachtgever de 
meest geschikte kandidaat om de opslag bij onder te brengen 17. Dit betekent dat er de 
voorkeur naar uitgaat om de machine(s) die de informatie bevat(ten) binnen het gebouw 
van deze partij te plaatsen. De Meldkamer moet echter steeds een grote verzameling van 
deze gegevens ter beschikking hebben, die bovendien up-to-date moeten zijn om 
redenen die uit de beschreven scenario's volgen. Het probleem is echter op te lossen met 
standaard database technieken die wel met de term replicated publishing databases 
worden aangeduid. Dit is een kopie van (relevante delen van) de centrale database, die in 
deze context de master database wordt genoemd. Verder worden alle wijzigingen die in 
de master database worden aangebracht, direct verwerkt in de gerepliceerde database. 
De benaming publishing duidt erop dat wijzigingen in de gerepliceerde database alleen via 
de master database verlopen. Een dergelijke database is geschikt voor de Meldkamer 
omdat alleen de wijzigingen gecommuniceerd moeten worden, wat aanzienlijk in de 
hoeveelheid communicatie zal schelen. 

De volgende figuur geeft een schematisch overzicht van het systeem met een centrale 
database die bij de Opdrachtgever is ondergebracht. In dit schema zijn de partijen Airtime 
Retailer en Netwerk leverancier om eerder genoemde redenen bewust weggelaten. 

17  Het is ook mogelijk om de database op te splitsen en te verspreiden over meerder fysieke locaties. Hierbij is 
het voornamelijk om de lokalisatie gegevens, lokalisatie eisen en zender gegevens bij de Meldkamer onder te 
brengen. Binnen dit rapport is echter niet voor deze oplossing gekozen maar toch blijft deze mogelijkheid 
interessant. 
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Figuur 5-1: Uitwisseling van gegevens tussen de partijen 

In dit schema kan direct worden opgemerkt dat de communicatie van gegevens 
eenvoudiger is dan eerder, in het schema "Samenwerking tussen de partijen" werd 
weergegeven. Dit komt omdat de Opdrachtgever de gegevens centraal beheert en alle 
padijen acties van anderen, in principe kunnen volgen. Het is verder aan de 
programmatuur am alleen die acties (of wijzigingen) van andere partijen aan een I 
bepaalde melding te signaleren. 

Figuur 5.2 volgt een architectuur die met de term client/server wordt aangeduid. Hierbij 
heet een systeem dat een service van een ander systeem nodig heeft de client en een 
systeem dat de gewenste service verleent de server. Tegenwoordig worden client/server 
architecturen vaak geimplementeerd met een zogenaamde multitiered architecturen. 
Hierbij worden binnen de architectuur verschillende lagen functioneel gescheiden. Tussen 
deze lagen warden interfaces beschreven en iedere leverancier kan producten maken die 
deze lagen kunnen invullen. Op deze manier kan ook een software systeem met 
producten van verschillende leveranciers worden samengesteld. De meest voorkomende 
versie van een multitiered architectuur is de three tier architectuur en de volgende figuur 
geeft deze architectuur weer. 

Figuur 5-2: Weergave van de three tier software arch itectuur 

De three tier architectuur wordt steeds vaker gebruikt binnen intranetten. Een intranet is 
een computernetwerk binnen een bedrijf waarbinnen Internet ontwikkelingen, zoals 
applicaties en protocollen, gebruikt worden. Het World Wide Web (WWW) met het 
onderliggende HyperText Transfer Protocol (HTTP) is een van de belangrijkste 
technologieen die voor intranet applicaties gebruikt worden. De combinatie van three tier 
architectuur en het WWW wordt in het volgende plaatje geillustreerd. 
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5.3.10 Netwerk en verbindingen 

5 

'5; F4: M • 
component  

!lohippperip 
Stiftwdieg: 

Figure 5-3: Het WWW in combinatie met de three tier software architectuur 

De webbrowser verzorgt de User Services Tier. De WWW server, de scripts, de HTML 
bestanden en de software componenten vormen de Business Services Tier en de Data 
Services Tier bestaat uit de database. De database, de Webbrowser en de WWW server 
zijn standaard producten en deze zijn alien nagenoeg platform onafhankelijk. De software 
componenten, scripts en HTML bestanden vormen de daadwerkelijke applicatie. De 
HTML bestanden en de scripts verzorgen de user interface terwijI de software 
componenten de gegevens uit de database halen. Deze software componenten bieden 
een zodanige functionaliteit dat de scripts, ten gunste van leesbaarheid en performance, 
zo weinig mogelijk complexiteit bevatten. 

Tegenwoordig richten veel software leveranciers zich op deze technologie voor de 
ontwikkeling van software. De voornaamste redenen zijn dat de communicatie tussen de 
client en server volledig wordt afgehandeld door het HTTP protocol en de software 
componenten op basis van gedistribueerde objecten met elkaar samenwerken. Deze 
technologie is ook goed toepasbaar voor het systeem zoals beschreven in dit hoofdstuk. 
De server systemen moeten dan met het Internet Protocol (IP) bereikbaar zijn voor de 
systemen van de verschillende partijen, en moet een webbrowser op het client systeem 
draaien. Aanpassingen en onderhoud van de applicatie worden dan centraal op de server 
systemen gedaan. Binnen KPN Research zijn at een groot aantal experimenten met deze 
technologie geslaagd en binnen PTT Telecom zijn inmiddels de ontwikkelingen van de 
eerste applicaties op basis van het WWW gestart. 

In het prille begin van het WWW zou het signaleren van de client, dat wit zeggen de 
webbrowser, nog een probleem zijn. Tegenwoordig kan o.a. door active content, dat wil 
zeggen programmatuur in de HTML pagina's, ook deze signalering geregeld worden. Er 
kan geconcludeerd worden dat het WWW een prima basis vormt voor een groot deel van 
de te ontwikkelen programmatuur. In Appendix C is een voorbeeld van een user-interface 
op basis van het WWW opgenomen. 

Tussen de verschillende partijen moeten verbindingen bestaan waarover informatie 
tussen de systemen moet worden gecommuniceerd. Omdat nog niet bepaald is wat de 
werkelijke invulling van de verschillende partijen is, kan niet direct een berekening worden 
opgesteld waaruit de meest geschikte verbindingen bepaald kunnen worden. Om toch 
enig houvast te hebben en tot enig inzicht te komen, wordt er hier vanuit gegaan dat de 
partijen zoals beschreven, zich op andere locaties bevinden. 

Uit de vorige secties is gebleken dat alle partijen met de Opdrachtgeververbonden zijn, 
en er verder geen verbindingen bestaan. (Hooguit zou een directe koppeling tussen het 
Gezag en de Meldkamer gerealiseerd kunnen worden.) Deze aanname reduceert het 
aantal te beschrijven koppelingen aanzienlijk. Hieronder worden de benodigde 
verbindingen tussen de partijen nader beschouwd. 
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Opdrachtgever en Dienstverlener 
De communicatie tussen deze partijen is nagenoeg incidenteel per client: het plaatsen en 
verwijderen van een zender, en eventueel een aantal keer onderhoud. Afhankelijk van het 
aantal keren dat per tijdseenheid onderhoud moet worden gepleegd, het aantal clienten 
dat de Dienstverlener moet onderhouden en de gemiddelde duur van deelname, is meer 
of minder communicatie nodig. Het aantal clienten is mede afhankelijk van de organisatie 
van de Dienstverlener. Deze partij kan den of meerdere (per regio) aanspreekpunten 
hebben. In het ergste geval, met betrekking tot hoeveelheid communicatie over een 
verbinding, dan heeft de Dienstverlener een aanspreekpunt. Stel dat in totaal 10.000 
clienten deelnemen aan ED, dat gemiddeld eenmaal in de 4 weken onderhoud nodig is en 
de gemiddelde duur van deelname per client een half jaar is. Per half jaar komt dit uit op 
10.000 (2 (plaatsen en verwijderen) + 6 (onderhoud)) = 80.000 keer een opdracht naar 
de Dienstverlener. Dit komt neer op nog geen 500 opdrachten per dag. ledere opdracht 
bestaat uit nog geen 1000 bytes dus we spreken hier over 500 kB per dag. 

Verder spelen ook tijdlimieten met betrekking tot een actie na een opdracht mee voor de 
bepaling van het type verbinding. Indien de Dienstverlener vrijwel direct dient te reageren 
na een opdracht, dan moet de verbinding continue open staan of moet snel een 
verbinding door de Opdrachtgever met de Dienstverlener kunnen worden opgebouwd 
tussen deze partijen. lndien de er binnen een uur gereageerd dient te worden, dan kan de 
Dienstverlener eens per uur een verbinding met de Opdrachtgever opbouwen en alto 
opdrachten overhalen en kan deze de in te voeren gegevens over zenden. Daarna kan de 
verbinding weer gesloten worden om na ongeveer een uur weer opgebouwd te warden. 
Gezien de taken van de Dienstverlener lijkt de tijdslimiet van een uur gangbaar. 

De hoeveelheid data die steeds in het uur verstuurd wordt en 8 gangbare uren zorgen 
voor een gegevensaanbod van 500 kb / 8 < 75 kb aan opdrachten per uur (dus per 
opgezette verbinding). Verder bestaan de gegevens van de Dienstverlener naar de 
Opdrachtgever uit het operationeel zijn of niet van de zender. Als we ook hiervoor 75 kb 
nemen, wordt dit zeker niet onderschat. In totaal dus 150 kb aan gegevens, dat gelijk is 
aan 1200 kbit. Huidige analoge PSTN modems halen 28.8 Kbps en dit betekent een 
verbindingstijd van nog geen minuut. Hieruit kan geconcludeerd worden dat analoge 
modems voldoende zijn voor deze communicatie. Eventueel kan voor ISDN gekozen 
warden, met als voornaamste reden dat meldkamers goede ervaringen met ISDN 
hebben. 

Verder valt nog te vermelden dat de communicatie beveiligd moet warden. Analoge 
modems in combinatie met een terugbel faciliteit (d.w.z. dat de gebelde partij, hier de 
Opdrachtgever, de communicatie verbreekt en de andere partij direct terug belt) 
ondervangen al een zeer groat deel van de mogelijke fraude. Oak kan verder nog een 
vorm van encryptie toegepast warden. 

Opdrachtgever en Meldkamer 
De Meldkamer ontvangt alle wijzigingen met betrekking tot lokalisatie gegevens, 
lokalisatie eisen en zender gegevens van de Opdrachtgever. Zoals eerder beschreven is 
het goed mogelijk am deze wijzigingen via een replicatie schema door te laten werken. 
Dergelijke schema's werken echter het beste met een continue verbinding. Oak de 
gewenste actualiteitle van de gegevens pleit hier voor een continue verbinding. De 
gegevensstroom van Meldkamer naar Opdrachtgever is naar alle verwachting minimaal: 
alarmsituaties, rapportage en zender functionering. Hierbij is ervan uitgegaan dat 
lokalisatie statistieken niet naar de Opdrachtgever gestuurd warden. 

Er bestaan verschillende vaste dataverbindingen, waaronder frame relay en X.25, dat tot 
voor kort gebruikelijk was binnen meldkamersystemen. Een nadeel van vaste 

18  Ten eerste omdat de Opdrachtgever zou kunnen signaleren dat de betreffende client per direct van ED 
wordt ontheven. De zender kan bijvoorbeeld vedoren zijn of de client heett eon ongeluk gekregen en ligt in het 
ziekenhuis. In dergelijke gevallen is het uitblijven van een alarmsituatie gewenst. Ten tweede omdat via doze 
wag het Gezag direct lokalisaties uit zou moeten kunnen voeren. Dit laatste argument wordt teniet gedaan 
indien eon directe verbinding tussen Gezag en Meldkamer wordt gerealiseerd. 
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verbindingen is dat ze per a,fstand in rekening worden gebracht. Naar mate de afstand 
groter wordt, wordt de prijs hoger. 

Een oplossing voor deze hoge prijs die steeds vaker wordt gekozen door bedrijven 19  in 
een vergelijkbare situatie, is het gebruik van het Internet. Deze bedrijven moeten een 
permanente verbinding hebben met een filiaal maar vinden de prijs van huurlijnen te 
hoog. Deze bedrijven laten vervolgens een vaste verbinding naar een Internet Service 
Provider (ISP) leggen, evenals het filiaal waarmee gecommuniceerd moet worden. 

Drie argumenten tegen deze oplossing zijn dat het Internet niet veilig is, dat Internet niet 
betrouwbaar is en dat bandbreedte niet gegarandeerd is. Er bestaan producten die het 
eerste argument aanvechten. Voorbeelden van dergelijke producten 2° zijn Entrust en 
SunScreen. Beide versleutelen berichten op IP niveau met het RSA algoritme voordat ze 
het Internet opgaan en ze bestemd zijn voor bepaalde IP adressen, in. dit geval het filiaal. 
Aan de andere kant wordt de versleuteling ongedaan indien weer afkomstig van bepaalde 
IP adressen. Het tweede en derde argument kan niet helemaal aangevochten worden. 
Een zinnig advies met betrekking tot deze mogelijkheid zal uit de praktijkervaring van de 
pionierende bedrijven moeten volgen. De onderstaande figuur geeft de werking van SUN 
Microsystem's SunScreen SPF-100 weer. 

Figure 5 -4: LAN's gekoppeld via het Internet met SunScreen 

Verder staat de benodigde bandbreedte nog open. Dit vraagstuk kan echter een stuk 
pragmatischer opgelost worden omdat we nu ongeveer 56 kbps van een gangbare 
huurlijn ter beschikking hebben. Dit betekent voor dezelfde 10.000 clienten uit het eerdere 
rekenvoorbeeld dat een client ongeveer ieder half uur gewijzigd kan worden, indien de 
gegevens bij een client 1000 bytes beslaan. 

De conclusie is dat een permanente verbinding gerealiseerd moet worden tussen deze 
twee partijen. Eerder is al in een voetnoot opgemerkt dat database gesplitst kan worden, 
waarbij de lokalisatie gegevens, lokalisatie eisen en zender gegevens bij de Meld kamer 
kunnen worden ondergebracht. Dit kan een gunstig gevolg hebben voor deze verbinding 
maar dit maakt anderzijds het systeem een stuk complexer. Toch blijft die mogelijkheid 
nog open staan. 

Opdrachtgever en Gezag 
Communicatie tussen deze partijen is naar alle waarschijnlijkheid incidenteel. Alleen in het 
geval van een alarmmelding waarbij wettelijke bevoegdheid vereist is wordt de hulp van 
het Gezag ingeroepen. Vergelijkbare alarmen als alarminstallaties op ambassades bellen 

19  Op het moment van schrijven laat Defensie door Origin onderzoeken of deze oplossing toegepast kan 
worden op een beveiligd netwerk. 

20  Een vergelijkbaar product is het Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) dat op dit moment in een RFC 
beschreven staat. 
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op een dergelijk moment in op een bepaald nummer. lndien daarvoor ISDN wordt 
gebruikt is in te stellen dat alleen inkomende meldingen van bepaalde nummers worden 
geaccepteerd. 
Ook de communicatie van Gezag naar de Opdrachtgever is ongeveer even incidenteel. 
Aileen voor rapportage bij een alarmsituatie en eventueel voor het opvragen voor locaties 
tijdens het opsporen van een client of zender. Hieruit kan besloten worden dat met name 
ISDN geschikt is voor deze communicatie, vanwege de nummerherkenning, 

Overige verbindingen 
Naast de zojuist beschreven koppelingen zullen waarschijnlijk nog andere koppelingen 
moeten bestaan. Eerder werd al beschreven dat Gezag eventueel direct met de 
Meldkamer zou kunnen communiceren in het geval van een opsporing. Voor deze situatie 
zal in de praktijk de voorkeur echter uitgaan naar een persoonlijke communicatie. 
Verder is ervan uitgegaan dat alle partijen een centraal aanspreekpunt hebben. Dit zal in 
de praktijk ook zeker de beste oplossing zijn. Dit betekent echter wet dat binnen de 
partijen, die zelf wel verspreid over het land zullen zijn, ook koppelingen moeten bestaan. 
Aangezien er goon inzicht is met betrekking tot de invulling van deze partijen kan hierop 
niet nader worden ingegaan. Daarnaast beschikken veel instanties die in aanmerking 
kunnen komen al over een dergelijk netwerk waardoor het probleem nagenoeg opgelost 
is. 

5.3.11 Interfacing met andere systemen 

Tot nu toe is in vogelvlucht een beschrijving gegeven van de programmatuur die 
ontwikkeld zal moeten worden en de aan te schaffen producten. Er is echter at een paar 
keer genoemd dat er aansluiting op bestaande systemen gerealiseerd zal moeten 
worden. De betreffende systemen die zijn onderzocht op mogelijke koppelingen zijn 
enkele meldkamersystemen, GIS en de Airtime Retailer. Hieronder worden de 
voornaamste bevindingen geschetst. 

5.3.11.1 Meldkamersystemen 

Binnen het systeem bestaan twee soorten meldkamersystemen: die van de Meldkamer 
en de meldkamer van het Gezag. Hier worden alleen meldkamersystemen van het Gezag 
beschreven. Binnen Nederland worden door de diverse justitiele meldkamers verschil-
lende systemen gebruikt. Enkele voorbeelden van dergelijke systemen zijn: 

• FMS 	- Flexibel Meldkamer Systeem 
• BPS 	- Bedrijfs Proces Systeem 

Alle meldkamersystemen hebben de mogelijkheid om berichten van andere systemen te 
ontvangen en hiermee meldingen naar het meldkamerpersoneel te genereren. De 
samenstelling van de berichten moet voor ieder type meldkamer echter steeds anders 
zijn. Als voorbeeld is FMS bij de meldkamer Haaglanden 21  bekeken. Bij dit bezoek word 
duidelijk wat de taken van het personeel binnen eon meldkamer zijn, hoe meldingen daar 
worden opgenomen en welke visualisatie mogelijkheden gewenst zijn. Het genereren van 
eon FMS bericht zou in het geval van doze meldkamer voldoende zijn om de aandacht 
van het systeem to trekken dat de user interface van de ED verzorgt. Van daaruit kunnen 
de eerder beschreven taken worden uitgevoerd. Eventueel kan or voor gekozen worden 
om de user interface to integreren met eon bestaand systeem. De mogelijkheden on de 
kwaliteit van dit systeem bepalen of doze integratie de moeite loont. 

Om doze complexiteit van de verschillende formaten van de berichten buiten het ED 
systeem to houden, kan eon generieke melding ontworpen worden, die vervolgens door 
kleine software modulen, als het ware meldkamersysteem drivers, vertaald worden naar 
een bericht dat begrijpelijk is voor een specifiek meldkamersysteem. Deze module kan 
dan bij voorkeur op het systeem draaien waarop ook de user interface (mogelijk de 
webbrowser) draait in de meldkamer van het Gezag. ledere melding wordt dan in het 
gewenste formaat doorgestuurd naar het aanwezige meldkamersysteem. 

21 Daarbij is eon interview met dhr. M. di Calouta en dhr. J. Vlaardingenbroek gehouden. 
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5.3.11.2 GIS 

Al eerder zijn andere systemen tegen dit probleem opgelopen. Een en ander heeft de 
aanleiding gegeven om de projectgroep GMS (GeIntegreerd Meldkamer Systeem) op te 
richten. GMS wordt binnenkort door enkele meldkamers in gebruik genomen waarbij de 
bestaande meldkamersystemen geheel worden vervangen. Indien GMS succesvol blijkt te 
zijn, dan wordt GMS geleidelijk door meer meldkamers in gebruik genomen. Voorlopig is 
niet duidelijk of, en zo ja wanneer, GMS in alle meldkamers in gebruik gesteld wordt. Ook 
bij de Projectgroep GMS is een interview afgenomen 22 . Uit het document "GMS 
koppelingen" is gebleken dat ED wat betreft berichtgeving enigszins lijkt op een 
toepassing met de naam Persoonlijke Alarmering (PA). Doordat deze toepassing is 
opgenomen in de functionele specificatie van GMS, en PA wat betreft berichtgeving lijkt 
op ED, kan ook ED opgenomen worden in GMS. Toch bestaat de mogelijkheid dat enkele 
kleine toevoegingen aan GMS moeten worden aangebracht om ED goed te 
ondersteunen. 

Er kan geconcludeerd worden dat er twee mogelijkheden zijn. Indien ED verschillende 
typen meldkamers moet gaan ondersteunen, dan moet een generiek bericht worden 
gedefinieerd, dat kan worden vertaald naar de specifieke berichten voor het te 
ondersteunen meldkamersysteem. Eventueel kan hiervoor een voorbeeld worden 
genomen aan GMS berichten omdat deze generiek van aard zijn en deze berichten 
tevens direct voor GMS gebruikt kunnen worden. (Zie het document "GMS datamodel" 
van de Projectgroep GMS.) De andere mogelijkheid is dat alleen GMS wordt 
ondersteund. 

De Opdrachtgever zal de beschrijving van de toegewezen of verboden gebieden om 
moeten zetten naar coOrdinaten die voor de lokalisatie kunnen worden gebruikt. Deze 
coordinaten worden dan in de database opgeslagen. Voor deze omzetting kan, en zal, 
gebruik gemaakt worden van een GIS (Geografisch Informatie Systeem). De meest 
gangbare GIS producten gebruiken het Rijksdriehoekstelsel van de Topografische Dienst 
om geografische coordinaten aan te duiden. 

Het GIS moet een duidelijk straatbeeld kunnen weergeven, waarin gebieden kunnen 
worden aangegeven. Daarna moeten de co6rdinaten die bij deze gebieden horen, naar de 
database getransporteerd kunnen worden. Er zijn drie GIS producten bekeken, te weten 
ESRI, InterGraph en SafetyStreets van HAS. Bij deze drie producten moeten digitale 
kaarten door andere leveranciers geleverd worden. Het GIS verzorgt de weergave van de 
kaart, interactie door middel van een user interface, een database met import en export 
mogelijkheden en een verzameling operaties. Verder bieden deze GIS producten ook de 
mogelijkheid om door andere programmatuur aangestuurd te worden, waardoor bijvoor-
beeld objecten op de kaart kunnen worden weergegeven. 

Er bestaan twee soorten digitale kaarten: vector kaarten en gescande kaarten. Vector 
kaarten gebruiken structuren voor de opslag terwijI gescande kaarten als zogenaamde 
bitmaps worden opgeslagen. Vroeger werden vector kaarten gekozen boven gescande 
kaarten omdat ze nauwkeuriger waren, minder geheugen innemen en ook daardoor 
sneller konden worden weergegeven. Tegenwoordig worden gescande kaarten gecorri-
geerd voor de aardbolling wat de reden was voor de onnauwkeurigheid. Daarnaast maakt 
de prijsdaling van computergeheugen ook het tweede en derde argument minder sterk. 

Om een voldoende gedetailleerd beeld te kunnen krijgen van de straten, moet de kaart 
een schaal van 1:25.000 hebben. Dit betekent dat 1cm op de kaart overeen komt met 250 
meter. Dit lijkt voor deze toepassing voldoende. 

Naast de Opdrachtgever, kan ook de Meldkamer en Gezag een GIS gebruiken. De meld-
kamersystemen van het Gezag beschikken veelal over een GIS en deze kan via het 
meldkamersysteem vaak direct aangestuurd worden. De Meldkamerkan een GIS kiezen 

22  Interview met dhr. W. Kegel, lid van de Projectgroep GMS. 
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en een proces zal ontwikkeld moeten worden indien visualisatie van de gegevens nodig 
is. 
Deze functionaliteit kan echter ook geleverd worden door programmatuur die door de 
Netwerk leverancier wordt geleverd 23 . 

5.3.11.3 Airtime Retailer 

Het software proces dat voor de Meldkamer de lokalisaties opvraagt bij de Airtime Retailer 
moet een afgesproken protocol gebruiken. Er kan vanuit gegaan worden dat de Airtime 
Retailer hiervoor programmatuur !evert. In het geval van Quiktrak is dit een compleet 
programma dat met een user interface is uitgerust. De user interface van dit programma 
zal echter niet gebruikt worden omdat bij ED lokalisaties opgevraagd zullen worden door 
een proces. Het geleverde programma bevat echter de mogelijkheid om lokalisaties voor 
een ander programma af te handelen. Dit is de koppeling die voor de gewenste 
functionaliteit van belang is. 

23  Quiktrak laved een dergelijk programma. 

46 



6 	Scenario voor het uitvoeringsproject 

Het blijkt dat ED haalbaar is. Momenteel is er echter maar een technisch concept dat zich 
leent voor miniaturisatie met een voldoende lange batterij-levensduur en een voldoende 
betrouwbare werking binnenshuis. Het Quiktrak-concept komt aan deze eisen tegemoet. 
De Nederlandse vertegenwoordiger van Quiktrak heeft voorbereidingen getroffen voor: 

• oprichting van een Quiktrak netwerk in Nederland, 
• ontwikkeling van een tweeweg pager (personal transponder) met geografische 

lokalisatiefunctie. 

Beide componenten zijn van vitaal belang voor de ED-toepassing. De invoering van 
Quiktrak in Nederland stagneert echter. De gewenste maatwerk-ontwikkeling is alleen 
zinvol als een netwerk beschikbaar is. 

Om het gewenste doel te bereiken, zou de overheid risicodragend kunnen investeren in 
een Quiktrak infrastructuur, hetzij direct door de financiering deels te verzorgen (hetgeen 
rechten op royalty's kan opleveren), hetzij indirect door het aandragen van financiers en/of 
het geven van garantie op gebruik van het netwerk tot een bepaalde omvang. 

Evaluatie 
Figuur 6-1. Activiteitenkader voor de opstart van een pilot elektronische detentie 

Als zekerheid bestaat over de komst van een Quiktrak infrastructuur in Nederland, kan 
een groot aantal activiteiten starten. Ze zullen moeten worden gecoOrdineerd door een 
'bouwteam' (projectbureau) dat krachtig dient te worden ondersteund door een stuurgroep 
van de overheid (zie figuur 6-1). We hebben de diverse activiteiten van het projectbureau 
uitgezet in een Gantt-chart (zie blz. 49). De activiteiten zijn grofweg te verdelen in: 
oprichting infrastructuur, zie activiteitennummers in de Gantt-chart (2..6), 
maatwerkontwikkeling client-apparatuur (7..13), ontwikkeling software (14..19), 
inrichting proces (vaststellen samenwerkingsverband, bevoegdheden, sancties, 
wettelijke basis en formulierenstroom, taken 20..28), inrichting pilot-omgeving (29..34) 
en administratieve organisatie (36..39). Tevens is sprake van juridische en publicitaire 
ondersteuning. Naast het nodige 'externe' ontwikkelwerk (bouw van de basisstations, etc.) 
ligt ook intern, op het departement, het nodige ontwikkelwerk te wachten. Te denken valt 
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aan de coOrdinatie tussen diverse ambtelijke diensten, het inzetten van een juridisch 
traject, het in kaart brengen van de financiele aspecten (elektronisch toezicht versus 
elektronische detentie, vergelijking met kosten normale detentie etc.). Zowel intern als 
extern heeft het projectbureau een aanjaagfunctie. 
In ons scenario is ervan uitgegaan dat het projectbureau zichzelf kort na het begin van de 
pilot-test opheft en dat de stuurgroep van het Ministerie de taken (beoordeling van de aan 
een extern bureau opgedragen evaluatie, het mogelijk maken van politieke besluitvorming 
en eventuele landelijke invoering van het systeem) vanaf dat moment volledig draagt, en 
ingebed heeft in de staande organisatie. 

De initiele investering voor een pilot ED bedraagt ruim 10 miljoen gulden, inclusief de 
exploitatielasten gedurende het jaar dat de pilot loopt. Als we er van uitgaan dat een pilot 
gemiddeld 150 clienten omvat hebben wij de besparing (uitgaande van 150 gulden per 
client per dag in normale detentie) becijferd op ca. f 315.000,- per maand24. Dit stelt hoge 
eisen aan de voortvarendheid van de stuurgroep en het projectbureau en daarmee ook 
aan de middelen en de bevoegdheden die hen dienen te worden toegekend. 

De Gantt-chart geeft aan dat de start van een pilot kan plaatsvinden in oktober 1998 
(uitgaande van een projectstart op 1 augustus 1997). 

Overal waar wij in dit rapport prijzen noemen zijn dat 'vraagprijzen'. We hebben tegen 
iedere leverancier25  gezegd dat KPN in haar hoedanigheid van consultant niet in de 
positie is om over prijzen te onderhandelen. Het projectteam zal dus moeten starten met 
een aantal onderhandelingen. Dit brengt ons op de 'skills' die een dergelijk team dient te 
hebben, zoals onder andere management vaardigheden, ambtelijke ervaring, commer-
cieel inzicht, absolute integriteit en onderhandelingsvaardigheid. 
We verwachten dat het projectbureau gedurende 11/4 jaar (van het begin van het project 
tot kort na het begin van de pilot) zal functioneren. De bezetting zal variabel zijn met een 
gemiddelde van circa 2 menstaken (kwalitatief zware bezetting) plus een krachtig fulltime 
projectassisentschap. Ondersteuning en huisvesting zijn niet meebegroot (faciliteiten van 
Justitie beschikbaar?). De kosten van het projectbureau zijn begroot op f 1.000.000,-. 

24  150 clienten, 30 dagen per maand, kosten detentie: f 150,- per dag 
Kosten elektronische detentie: f 80,- per dag, ergo: 150 x 30 x (150-80) = f 315.000 per maand. 

25  Contacten met enkele softwareontwikkelaars zijn pas verbijzonderd nadat door hen een confidentialiteits-
verklaring was ondertekend. Bij de interviews met de leveranciers van fokalisaliesystemen is de doelgroep 
summier omschreven. Anderzijds vroegen alle leveranciers om confidentialiteit ten aanzien van 
concurrentiegevoelige bedrillsgegevens. Dergelijke gegevens zijn dan oak uit het rapport weggelaten. 
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97 	 1998 	 1999 	 2000 	 2001 
ID 	Task Name 	 Duration 	Start 	Finish 	Predecessors 	Otr • 40tt 1 mrElmriri. pm: rE,■-inr-1.., TEIEEE r 40tr IMEE • r 40tr 1 

1 	Pilot ED. 	 131w 	1-8-97 	3-2-00 

2 	OprIchtIng Infrastructuur 	 es 	1-8-97 	25-3-99 	 VINIIIIIINIMIIIMMIUM. 

Onderzoek Integritelt Posltrak 	4w 	1-8-97 	28-8-97 

4 	 Contract Posltrak 	 4w 	29-8-97 	25-9-97 3 

5 	 Lokale Infrastructuur + Twager 	52w 	26-9-97 	24-9-98 4 

6 	 Landoll/Ice ultrol network (op elg 	78w 	26-9-97 	25-3-99 4 

OnhvIkkelIng transponder 	 48w 	29-8-97 	30-7-98 

8 	 Contract Positrak 	 29-8-97 	25-9-97 3 

Ontwerp prototype 	 4w 	26-9-97 	23-10-97 8 

10 	 Onhvikkeling prototype 	 26w 	24-10-97 	23-4-98 9 

11 	 Factory test prototype 	 1w 	24-4-98 	30-4-98 10 

12 	 Serieproduktie 	 12w 	1-5-98 	23-7-98 	11 

13 	 Afnametest - levering 	 1w 	24-7-98 	30-7-98 12 

14 	OnhvIkkelIng software 	 44w 	26-9-97 	30-7-98 

15 	 Contract leverancler 	 4w 	26-9-97 	23-10-97 4 

16 	 Functionele specificatie 	 2w 	5-12-97 	18-12-97 	15;39 

17 	 Software ontwikkeling 	 20w 	19-12-97 	7-5-98 16 

18 	 Factory test 	 2w 	8-5-98 	21-5-98 17 

19 	 Installatie software 	 2w 	17-7-98 	30-7-98 	18;33 	 . 

20 	InrIchtIng proces 	 123,4w 	24-9-97 	3-2-00 

21 	 Juridische ondersteuning 	 22d 	24-9-97 	23-10-97 3SS;15FF 

22. 	 Stuurgroep 	 123w 	26-9-97 	3-2-00 

Task 	 Summary 	 Rolled Up Progress 

Project EGBB: Ontwikkeling en pilot 	Progress 	 Rolled Up Task 
Date: 21-4-97 

Milestone 	 Rolled Up Milestone 
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1998 	 1999 	 2000 	 2001 
ID 	Task Name 	 Duration 	Start 	Finish 	Predecessors 	Mina IM, Ur 	sarrirM IMEnin 	40'r 1 in 	• ■ 1 

 	I.  23 	 Installatie stuurgroep 	 3w 	26-9-97 	16-10-97 4 

24 	 Coordlnatle regelgaving 	52w 	17-10-97 	15-1098 

25 	 Onthetfingen 	 13w 	17-10-97 	15-1-98 23 	
: 

26 	 Wetsaanpassing 	 52w 	17-10-97 	15-10-98 23 

27 	 Coordinate pilot-test 	 52w 	25-9-98 	23-9-99 40.33:42SF 

28 	 Becordelen evaluate 	 6w 	24-12-99 	3-2-00 42 
Ilk 

29 	 Indention pllot-omgering 	 44w 	28-9-97 	30-7-98 

30 	 Selectie meldkamer 	 4w 	26-9-97 	23-10-97 4 

31 	 Contracteren mektkamer 	4w 	24-10-97 	20-11-97 30 

32 	 Indchten meldkamer 	 4w 	22-5-98 	18-6-98 18;31 

33 	 Installatie apparatuur 	 4w 	19-6-98 	16-7-98 32 

34 	 Opleldingen 	 2w 	17-7-98 	30-7-98 33 

35 	 Public Relations 	 91,8w 	22-12-97 	23-9-99 4;40FF 

36 	 Administratleve organised, 	10w 	26-9-97 	4-12-97 

37 	 Inventarisatie betrokken pa 	3w 	, 26-9-97 	16-10-97 4 

38 	 Eteschdiving samenwerkint 	4w 	17-10-97 	13-11-97 37 

39 	 UltwerkIng proces 	 3w 	14-11-97 	4-12-97 38 

40 	Pllot-test 	 52w 	25-998 	23-9-99 5;13;25;39 	 .11■11.1.- 

42 	Evaluatie project 	 65w 	25-9-98 	23-12-99 	 Illp 

45 	Roll-out 56138 	 104w 	4-2-00 	31-1-02 4 
48 	Polilleke beslunvormini 	 52w 	4-2-00 	1-2-01 28 

47 	Landeltke Instate% apparatuur 	 52w 	2-2-01 	31-1-02 6;46 

Task 	 Summary 	1.1101111MMIP 	Rolled Up Progress 

Project: EGOS: Chilwikkeling en pilot 
Progress 	 Rolled Up Task 

Date: 21-4-97 

Milestone 	• 	 Rolled Up Milestone 0 
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6.2 	Kosten 

In onderstaande tabel zijn onze kostenschattingen gegeven, uitgaande van een aanloop 
van 1 1/4 jaar en een pilot van 1 jaar. De kosten van de stuurgroep van het Ministerie en 
van aanzet tot wetsaanpassing zijn niet begroot. 26  

Activiteit 	 Totalen (f x 1000) 
Ontwikkelingskosten totaal 	 5.690 
(projectbureau, Investeringsrisico, ontwikkeling client-apparatuur, 
ontwikkeling software, juridische- en technische ondersteuning, 
PR) 

Investering pilot totaal 
(Aanpassing meldkamer, kantoren en apparatuur, installatie 
software, opleidingen, aanschaf client-apparatuur, evaluatie-
onderzoek) 

Exploitatie pilot totaal 
(meldkamer exploitatie, alarm-opvolging, handling (aanbrengen en 
verwijderen apparatuur) 

Totaalkosten t/m pilot 	 10.684 

De zuivere exploitatielasten gedurende de pilot-periode van 1 jaar bedragen f 4.294.000,- 
op jaarbasis voor 150 `elektronische cellen'. Omgerekend kost een elektronische cel ca. 
f 80,- per dag, inclusief alarmopvolging, installatie en verwijdering van de apparatuur en 
lokalisaties (120 likken' per persoon per etmaal). 
De potentiele besparing leidt tot snel terugverdienen van de geinvesteerde bedragen. 
Bovendien kan het aantal deelnemers gemakkelijk worden uitgebreid tot 1000 en meer. 

26  Een nadere specificatie van dit bedrag is met de begeleidingscommissie besproken. Gedetailleerde 
bedragen worden uit concurrentie-oogpunt niet genoemd. 

700 

4.294 
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7 	Randvoorwaarden 

De kans op een maatschappelijk geslaagde pilot met elektronische detentie zal toenemen 
indien aan de volgende randvoorwaarden zal zijn voldaan: 

• een politiek en departementaal gedragen besluit tot uitvoering van een pilot ED. 
In dit besluit zullen de belangrijkste succescriteria, bij voorkeur ook gekwantificeerd, 
voor elektronische detentie moeten worden aangegeven. Stu ring op die criteria vormt 
op zich een belangrijke voorwaarde voor het succes van het invoeringstraject. Naast 
het formuleren van de verwachting van elektronische detentie is ook van belang dat 
tevoren helder is wat de voordelen voor onderscheiden ambtelijke diensten kunnen 
zijn. Over de win-win situatie zal van meet af aan duidelijkheid moeten zijn. 

• een open communicatie over het project naar alle belangengroepen. Aparte aandacht 
voor voorlichting naar het publiek. 

• zorgvuldige inbedding van het project in de huidige organisatie 

• simultaan te verrichten: 
— onderzoek naar de omvang van de potentiele doelgroep 
— onderzoek naar de huidige totale kosten van ET, 
— voorbereiding van een kostenonderzoek elektronische detentie 
— onderzoek naar de vaststelling van de zwaarte van elektronische detentie en 

maximale duur 
— voorbereiding van een evaluatieonderzoek (zijn de politieke doelstellingen 

gerealiseerd) 
— voorbereiding van eventueel noodzakelijke wetgeving. 

• het treffen van maatregelen voor het ondervangen van de risico's die kleven aan het 
innovatietraject. (Reservering kapitaal voor eventuele herstart) 

• aparte aandacht voor partnership-aanpak (traject samen met het Ministerie van 
Economische Zaken, aandacht voor de leveranciersrisico's) 
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A.1 	Loran-C 

Appendix A: Enkele relevante lokalisatiesystemen 

Oorsprong 
Navigatiesysteem met langegolf zenderketens bij de Noordelijke ijszee en de 
Middellandse zee. Bedoeld voor navigatie onder water (duikboten). In beheer 
overgedragen door de Amerikaanse Coastguard aan de Europese overheden, die het 
geschikt (willen) maken voor landgebruik. Daartoe zijn de afgelopen jaren de 
zenderketens onderling gekoppeld en zijn enkele uitbreidingen gepland. Er is dekking in 
West-Europa. 

Tech niek 
Vindt in Nederland langzaam toepassing. PTT Post heeft de techniek laten uitwerken in 
het Tensor-concept en daarmee een aantal proeven gedaan met wisselend succes. Lijkt 
te evalueren naar een hybride concept (combinatie met GPS). In Nederland is veel 
expertise aanwezig, onder andere bij de TU Delft. 

Apparatuur 
Amerikaanse apparatuur is alleen geschikt voor scheepvaart, voornamelijk door de 
ethervervuiling op het Europese vasteland. Toepassingen tot nu toe alleen voor logistieke 
doeleinden. 

5 
Bitten &meld Comm Localise &molten 

NIEIMIMEMEIMAN 

IDSOUNIDRII) U:14 
2263/LEIDSO222101) 1324 
2243/L2 109CNE(ONN ) 13:28 
2263/U IDSOIDONIN 1324 

tS :25 
24115071U24D4 .1 1S:34 
21771/26V11700” N.. ) 16 :13 
207112701170012 N.. ) 16:16 
tsevoun I , 16 :43 
1931/EC24G NAPI .. 16:53 
0531/1.DE2111 *9:53 
23112/202TKINIOUDI ) 22:47 
2266/1.2101O4241AN 22:50 
2263,111)SCHENDAN I 23:13 
2263/1.210SOLDUM I 23 :66 
226341 IDSOCKDAN ) :07 

till 
IMEMIBIEDEEDIMWEESE 

PTT Post heeft concepten laten uitwerken voor 
ritregistratie (tachograaf-functies) en 
fleetmonitoring (voertuig-volgsystemen). 
Reelektronika BV in Reeuwijk heeft apparatuur 
ontwikkeld voor landgebruik. Miniaturisatie 
daarvan lijkt haalbaar. Logistieke toepassingen 
vallen onder het exclusiviteitsrecht van PTT 
Post. Afgebeeld is het gebruikersscherm voor 
ritregistratie. Een gemaakte rit kan hierop 
worden teruggezien. 

Status 
Momenteel kunnen in Nederland drie Loran-C bakenzenders worden ontvangen. Dit is 
voldoende voor positiebepaling maar onvoldoende voor verificatie van de berekening. De 
betrouwbaarheid van de lokalisatie is daardoor gering. De oprichting van de vierde zender 
(West lerland) is reeds enkele jaren vertraagd en nu medio 1997 gepland. Het vertrouwen 
in de planning neemt af. 

Toepasbaarheid 
In principe is Loran-C voor ED-toepassingen bruikbaar. Door vertragingen in de uitbouw 
van de infrastructuur is Loran-C echter op kortere term ijn niet interessant. 
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A.2 	Datatrak 

Oorsprong 
De techniek is ontwikkeld voor beveiliging van geldtransporten in de UK. 
Moedermaatschappij is Securicor. Er bestaat een ruime ervaring met de bestrijding van 
allerlei vormen van fraude. 

Techniek 
De mobiele apparatuur omvat twee functies (lokalisatie en communicatie) in eon 
behuizing, de Locator. 
In de locator vindt positiebepaling plaats. Communicate vindt pleats door invoegen van 
een databericht op een vast tijdframe op het communicatiekanaal. De interval daarvan is 
bepalend voor de kosten. 
De ontvangen en verzamelde databerichten worden door Datatrak verzonden naar de 
opdrachtgever, in ons concept de meldkamer. Voor deze verzending worden modems 
(telefoonlijnen) gebruikt of een directe aansluiting aan het Datatrak netwerk. Tevens is 
uitzending van de gegevens via een Nozema-zender mogelijk. Optioneel is dataverkeer 
van en naar de mobiel mogelijk (7 x 35 bytes). Lokalisatie en datacommunicatie virklen 
pleats op verschillende frequenties maar gebruiken samen een antenne. 

Apparatuur 
We zien een tendens naar geleidelijke verkleining 
van de apparatuur. De kleinste locator heeft 
momenteel de afmetingen van een dik pocketboek. 
In de UK wordt door een belangrijke airtime-retailer 
een draagbare versie van de Datatrak Locator 
ontwikkeld. Het apparaat krijgt het formaat van een 
sigarendoos. 

Status 
Sinds het najaar van 1996 is Securicor Datatrak Nederland in bedrijf. De infrastructuur 
omvat vijf langegolf bakenzenders (150 kHz) en 25 basisstations voor communicate. De 
apparatuur wordt beheerd door de Nozema (l_gederlandse omroepzender maatschappij). 
In mei 1997 wordt Datatrak actief in de rest van de Benelux. Verder zijn er principe-
overeenkomsten in onder andere Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Griekenland. 

Toepasbaarheid 
Datatrak is in de bestaande uitvoering redelijk geschikt voor het door DDV aangegeven 
'repeaterconcept' (client dient zich ten alien tijde in de buurt van zijn auto te bevinden). De 
lokalisatie is minder betrouwbaar nabij grote metaalmassa's (bruggen, viaducten) of 
onder bovenleidingen van trams, treinen e.d. 
Wij achten de mogelijkheden van miniaturisatie gering door het concept (een zware lokale 
rekentaak veroorzaakt een hoog energiegebruik) en de netwerkplanning, gebaseerd op 
communicatie met 10 Watt zenders. 
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A.3 	Syletrack 

Oorsprong 
Syletrack is een handelsmerk van Osiris BV, een dochter-
onderneming van Sercel en Dassault (Frankrijk). Sercel is een 
dochter van CGG (Cornpagnie Generale de Geophysique), qua 
grootte de derde onderneming ter wereld op het gebied van 
seismisch onderzoek. Syletrack is afgeleid van Syledis, dat is 
ontwikkeld voor de offshore-industrie, waar een precisie van 5 
meter wordt verlangd. Buiten Nederland is Syletrak alleen 
operationeel in Parijs en Lyon. 
Osiris levert en onderhoudt tevens DGPS-systemen 
(foutcorrectie t.b.v. GPS-ontvangers). 

Techniek 
Syletrack is qua werking vergelijkbaar met Datatrak (eigen radiobakens, eigen 
datacommunicatie). De frequentie van de bakenzenders ligt echter veel hoger (400 Mhz-
band). Daardoor wordt geen last ondervonden van grote metalen objecten en is de 
nauwkeurigheid van het systeem hoog (men claimt 10 meter). 
De penetratiegraad van de bakensignalen in een bebouwde omgeving is bij Syletrack 
lager dan bij Datatrak. Door het plaatsen van een groot aantal bakenzenders (momenteel 
ca. 35 voor de westelijke helft van Nederland) is de beschikbaarheid verhoogd. Men 
claimt dat buitenshuis volledige dekking wordt geboden, zelfs in de nauwste straatjes. 
Lokalisatie en communicatie vinden plaats op dezelfde frequentieband, op verschillende 
tijdstippen. Beide processen gebruiken dezelfde antenne. 

Apparatuur 
Alleen geschikt voor vaar- en voertuigen. De 
afmetingen zijn die van een autoradio. De 
infrastructuur voor datacommunicatie (momenteel 
alleen van voertuig naar centrale; binnenkort 
tweeweg) is niet geschikt voor portable apparatuur. 
Er is een nieuwe generatie voertuigapparatuur in 
ontwikkeling met gehalveerde afmetingen. 
Interessant is, dat men een concept heeft 
ontwikkeld voor alarmering door geldlopers, via een 

miniatuur alarmzender en verzending van alarm en locatie door de apparatuur in de 
geldauto. 

Status 
Het Syletrak lokalisatiesysteem is operationeel in de Randstad, grofweg begrensd door 
Europoort, Alkmaar en Hoevelaken. 

Toepasbaarheid 
Syletrack is zeer geschikt voor het door DDV aangegeven `repeaterconcepti (client dient 
zich ten alien tijde in de buurt van zijn auto te bevinden). Een dilemma is wel het hoge 
energiegebruik. De accu van een geparkeerde auto is met een permanent ingeschakeld 
lokalisatiesysteem van de huidige generatie in 2 dagen leeg. De in ontwikkeling zijnde 
apparatuur zou een aanmerkelijk lager energiegebruik hebben. 
Wij achten de mogelijkheden van miniaturisatie beperkt door het concept (een zware 
lokale rekentaak veroorzaakt een hoog energiegebruik) en de netwerkplanning, 
gebaseerd op communicatie met 5 Watt zenders. 
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A.4 	Quiktrak 

Bedrijfsprofiel 
Quiktrak Technologies is gevestigd in Bedford Park (Austral*. De techniek is in eigen 
beheer ontwikkeld vanaf 1988. Het bedrijf is enkele jaren een voile dochter geweest van 
British Aerospace of Australia. 

Techniek 
Het Quiktrak concept berust op transpondertechniek. De transponder meldt zich na een 
radio-oproep op een opgegeven tijdstip en frequentie(spectrum). Er wordt gebruik 
gemaakt van spread spectrum technologie. De downlink (paging-oproepen naar 
mobielen) is conventioneel (vergelijkbaar met de manier waarop berichten naar pagers 
worden verzonden). Lokalisatie vindt plaats door meting van het aankomsttijdstip van de 
radiosignalen op verschillende basisstations. 
Per lokalisatie heeft de transponder een zendtijd van % seconde nodig. Herhaalmecha-
nismen zijn niet voorzien. De meldkamer-programmatuur dient oproepen automatisch te 
herhalen indien deze onbeantwoord blijven of de resultaten onbruikbaar zijn. 

Producten 
Momenteel wordt de tweede generatie van zowel 
infrastructuur als apparatuur geleverd. De 
transponder heeft nog vrij forse afmetingen (22 x 10 x 
2,5 cm., exclusief antenne). Er zijn plannen voor 
miniaturisatie. Deze zijn gericht op gemakkelijker 
inbouw van de apparatuur en niet op gering 
energiegebruik of portabiliteit. 

Status 
Sinds juni 1996 is de pilot-omgeving in Sydney vervangen door een exploitatieve 
omgeving. De service betreft beveiliging van dure voertuigen en omvat een centraal 
rekencentrum, een permanent bemande meldkamer en 19 basisstations die gezamenlijk 
een gebied bedekken ter grootte van een Icwart van Nederland. 
Men claimt tot nu toe 100 % succes bij het onderscheppen van gestolen voertuigen. In 9 
maanden werden voertuigen ter waarde van AUS. Dollar 1,5 miljoen opgespoord. 
Momenteel is een Quiktrak netwerk in aanleg in lstanboel. Oplevering van de operationele 
omgeving eind 1997. 

Toepasbaarheid 
Het technisch concept is goed bruikbaar voor ED-toepassingen. Voordelen zijn het 
gebruik van (veilige) spread spectrum zendtechniek en de goede uitgangspunten voor 
miniaturisatie. 
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A.5 	Nexus 

Oorsprong 
Nexus is een handelsmerk van Nexus Telecommunication Systems Ltd (Israel). Het 
systeem is oorspronkelijk voortgekomen uit defensie technologie. Er is een pilot site in Tel 
Aviv. De Israelische 'ANWB' bestuurt haar wagenpark m.b.v. Nexus. 

Techniek 
Nexus is primair ontwikkeld als tweeweg semafonie-systeem. De plaatsbepalingsfunctie is 
later toegevoegd door middel van richtinggevoelige antennes (laced arrays'). 
Het concept lijkt in grote trekken op Quiktrak. Ook hier vindt de positiebepaling niet in de 
mobiel- maar in de infrastructuur plaats. Lokalisatie komt eveneens tot stand doordat de 
mobiel via een pager-achtig mechanisme een meldopdracht ontvangt, en op een goed 
gedefinieerd tijdstip een herkenningssignaal uitzendt. Kenmerkende verschillen met 
Quiktrak zijn: 
+ Lokalisatie vindt plaats door op de verschillende basisstations de hoek te meten 

waaronder het signaal van de mobiel binnenkomt. Theoretisch volstaat ontvangst 
van het signaal op twee basisstaions. 

+ Communicatie upstream (naar basisstation toe) vindt plaats met frequency hopping 
spread spectrum techniek. 

- Er is geen eigen paging-netwerk. Nexus maakt gebruik van publieke paging-zenders, 
werkend volgens POCSAG-norm. Het nieuwe semafoniesysteem Ermes is niet 
bruikbaar. Het uitbesteden van paging kan leiden tot wachttijden en werkt sterk 
kostenverhogend. 

- Voor elke lokalisatie communiceert de transponder ca. 9 seconden met de 
basisstations. Hierdoor zal het batterijgebruik aanzienlijk zijn (een Quiktrak 
transponder zendt ca. 0 .,25 seconde), 

- Door het principe van hoekmeting neemt de onnauwkeurigheid van de 
plaatsbepaling toe met de afstand tot de basisstations. 

- Het systeem is ontwikkeld voor frequenties in de 900 MHz band. Voor gebruik in 
Nederland zou herontwerp van alle radioapparatuur nodig zijn. Een arbeidsintensieve 
en daardoor riskante taak. 

- Complexe antennes voor basisstations. Het antenne-oppervlak is 4 x 6 meter voor 
de 900 MHz-band; gebruik op de 400 MHz-band zou nog grotere antennes vereisen. 

- Bij een netwerkplanning voor voertuigen is de opgegeven nauwkeurigheid 100 
meter. 

Apparatuur 
Wij kennen geen voorbeelden van de voertuigapparatuur. Nexus heeft een portable 
'transponder' beschikbaar. Deze is echter alleen geschikt voor portable tweeweg 
datacommunicatie (tweeweg pager). 

Status 
Nexus wordt in Nederland niet vertegenwoordigd. Er is geen infrastructuur beschikbaar. 

Toepasbaarheid 
Door de genoemde nadelen zou de Nexus techniek niet meer dan redelijk bruikbaar zijn 
voor de ED-toepassing. Veel (investering in) technische ontwikkeling is noodzakelijk met 
(doorlooptijd-) risico's in de ontwikkeling van de infrastructuur. 
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Appendix B: Huidige normen voor EM-velden 

Huidige normen voor EM-velden 

Om thermische effecten en andere mogelijke effecten als gevolg van opwarming bij 
blootstelling aan elektromagnetische velden (EM-velden) te minimaliseren, hebben 
standardisatie-instituten normen opgesteld [env-50166]. De parameters die bij de normen 
gehanteerd worden om de geabsorbeerde vermogen in het nabije EM-veld van de 
radiobron aan te geven is de zogenaamde Specific Absorbtion Rate (SAR). Deze is 
gedefinieerd als het geabsorbeerde vermogen P (in W) per massa m (in kg) en kan in de 
praktijk beschouwd worden als een functie van de elektrische veldsterkte E (in V/m) in het 
materiaal/weefsel, de geleidbaarheid a (in S/m) en dichtheid p in (kg/m 3) van het 
materiaal/weefsel: 

dP a 
SAR =— =— E 2  (in W / kg) 

dm p 

Verder zijn er twee categorieen gedefinieerd: de gewone bevolking en de arbeiders. De 
gewone bevolking omvat alle leeftijdsgroepen en gezondheidsomstandigheden, de cate-
gorie arbeiders omvat voornamelijk mensen met een normale gezondheid die voorname-
lijk blootgesteld worden aan EM-velden tijdens hun arbeidsomstandigheden of -bezig-
heden. Ook is er een categorie-indeling gemaakt tussen lichaamsdelen als handen, 
polsen, voeten en enkels (waar hogere geabsorbeerde vermogens toegestaan zijn) en 
andere lichaamsdelen. 

Tabel B-1 geeft de normen voor de SAR zoals gespecificeerd door het Europese 
standaardisatie-instituut CENELEC. Uit het tabel kan men zien dat er een margefactor 5 
tussen de "gewone bevolking" en de "arbeiders" is genomen en een margefactor 2 tussen 
lichaamsdelen handen, polsen etc., en andere lichaamsdelen. 

Gewone bevolking 

Arbeiders 

SAR gemiddeld over elke 6 
minuten en 10 gram weefsel 
anders dan handen, polsen, 
voeten en enkels 

2 W/kg 

10 W/kg 

SAR gemiddeld over elke 6 
minuten en 10 gram weefsel in 
handen, polsen, voeten en enkels 

4 W/kg 

20 W/kg 

Tabel B-1: Normen voor toegestane geabsorbeerde vermogens in verschillende 
lichaamsdelen en voor verschillende bevolkingsgroepen [env-501661 

Om de implicaties van deze normen bij gebruik van mobiele radiosystemen zoals 
zaktelefoons te kunnen inzien, zijn er berekeningen gemaakt voor aanbevolen minimale 
afstanden waarbinnen de strengste norm (2 W/kg over elke 6 minuten en 10 gram 
weefsel) overschreden wordt [leuschner]. Deze resultaten zijn weergegeven in Tabel B-2. 
Uit het tabel kan men aflezen dat bij zaktelefoons zoals GSM met 2 W piekvermogen en 
NMT-telefoons van 1 W bij vrijwel alle afstanden tussen de zendantenne van de 
zaktelefoon en de gebruiker aan de strengste norm wordt voldaan. 
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Frequentie Piek 	 Gemiddelde 	 Aanbevolen 
vermogen 	vermogen 	 atstanden  

450 MHz 	 0.5 W 	0.5 W 	 geen 
(analoog) 	 1 	W 	1 	W 	 ca. 4 cm 

5 W 	5 W 	 ca. 20 cm 
20 W 	20 W 	 ca. 40 cm 

900 MHz 	 0.5 W 	0.5 W 	 geen 
(analoog) 	 1 W 	1 W 	 ca. 5 cm 

5 W 	5 W 	 ca. 25 cm 
20 W 	20 W 	 ca. 50 cm 

900 MHz 	 2 W 	0.25W 	 geen 
(digitaal; GSM; 	4 W 	0.5 W 	 ca. 3 cm 
puls/pauze = 1/8) 	8 W 	 1 	W 	 ca. 5 cm 

20W 	2.5 W 	 ca. 8 cm 
Tabel B-2: Aanbevolen minimale afstanden bq maximale SAR van 2 W/kg (Schutz). 

64 



a 	. 	
. 	-,„....,,,,,,,,T.,„ ,..,, 

. 	‘; 	. 	- 	.,-4---:.*Aii.,:':-- Be& 	rkgrii--6 	Stop 	Rehab 	. fitfit. 	 li , ., .-- 4.21,,,,, 	',,, 

131 \ VItlAproj4■AMS \EGBB \tappat\scheanhtm      di 

• -------A 

EGBB: Invoer melding zender tijdelijk bulten werking 

Gegevens client: 

Naam: 	de Bakker 	 Voorletters: 	D.J. 	 Roepnaam: 	IDirk 

Adres client 	Driesenlaan 17 	 tWoonplaats: 	l's Gravenhage 	 'Telefoon: 	1070 - 678 2783 

kender. 	1352.172 

Melding zender: 

Datum buiten wekng: IT E Fzi 	 Tijd buiten werking: firl 107 op] 

Datum in werking: 	Fl pri F01 	 Tijd in werking: 	F 170-1  Fri 

Reden: 	 IBezoek speciaist: Westeinde ziekenhta om 1230 	I 

Opmerking: 	ICient hoof, last von de kneel  
...__..... 

IgieWdFA5 ;-0Y1.1.91 .-kelt* 1 ,4*. 	6 -•:iiiii , 

• • 	 • 

MOMPRIONOWNWIRSS EalriglitWeWl.'—  

Appendix C: Voorbeeld van een WVVVV-pagina 

41111121=111=131 IF3 
j_tel 
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Appendix D: Eisen 

Voor het onderzoek is door het Ministerie van Justitie een eisen-overzicht beschikbaar gesteld. Het zijn 
de criteria waaraan de verschillende technische concepten dienen te worden getoetst. De referenties 
zijn afkomstig van de nota "Vergelijkingspunten t.b.v. beoordeling systemen voor elektronisch 
huisarrest" en in eerste instantie bedoeld voor de selectie van apparatuur voor het project "Elektronisch 
toezicht". 
Bron: Ministerie van Justitie, kenmerk P0119931N16 

1. beveiliging enkelband 
1.1 constructie 
1.2 materiaalkeuze 
1.3 beveiliging tegen doorknippen en verbreken sluiting 

2. beveiliging communicatie zender (soon encryptie?) uniek signaal per delinquent 
3. waterdichtheid zender / draagcomfort / grootte enkelband + zender / schokvrij / allergievrij 
4. energieverbruik zender / levensduur batterij 
5. regelbare afstand zender / ontvanger 
6. den- of meermalig gebruik enkelband 
7. noodzaak van activator (programmeringsapparatuur voor programmeren zender) 
8. beveiliging van ontvanger tegen inbraak (sabotageschakelaar) 
9. beveiliging communicatie van ontvanger met alarmcentrale (encryptie) 
10.mogelijkheid tot plaatsen van twee ontvangers per delinquent (thuis, werk) 
11.eigenschappen ontvanger (geheugenfunctie) 
12.batterij voor noodgevallen in ontvanger 
13.kwaliteit lijnverbindingen (storinggevoeligheid / X25?) 
14.kwaliteit alarmcentrale (dubbele uitvoering ?) 
15.uitvoer computer 
16.eigenschappen computer 
17.geprogrammeerde procedures bij melding van alarm 
18.hacker proof ? 
19.fax-aansluiting 
20.reparatie cq vervanging door firma in Nederland 
21.snelheid van levering apparatuur 
22.1ease contract 
23.Training personeel 
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Appendix E: Lijst van genterviewden 

Naam 	 Organisatie 	 Afspraak 	_ _.... ...... ...._ 
F. Hooghiemstra 	 K.L.P.D. 	 13-12-96 	14:00 uur 
E. Spaans 	 W.O.D.C. 	 15-01-97 	08:00 uur 
C.E.C. Droogendijk 	 Ministerie van Justitie 	22-01-97 	09:00 uur 
H.A. Jansen 	 Recherchechef Rotterdam 	30-01-97 	09:00 uur 
J. van de Bremen 	 A.D.T. 	 30-01-97 	11:30 uur 
Mw. S.E. Marseille 	 Advocatenkantoor 	 10-02-97 	12.00 uur 

Drooglever en Fortuin 
Mw. C.M. Bitter 	 Advocatenkantoor 	 10-02-97 	12:00 uur 

Drooglever en Fortuin 
De Haan 	 Ministerie van EZ 	 11-02-97 	09:00 uur 
P.A.J. Oomens 	 Ministerie van EZ 	 11-02-97 	09:00 uur 
R. van de Hoeven 	 Off icier van Justitie 	 17-02-97 	10:00 uur 
L. van der Linden 	 Ministerie van Justitie 	17-02-97 	10:30 uur 
H.J. Moraal 	 Officier van Justitie 	 25-02-97 	09:00 uur 
F. Hoogenboom 	 Dir. P.I. Groningen 	 25-02-97 	14:30 uur 
H.F. van Haarlem 	 Raad van Hoofdcommissie 	03-03-97 	09:30 uur 
H. Harmsen 	 Rechter 	 04-03-97 	10:00 uur 
R. Boelens 	 Reclassering 	 07-03-97 	15:00 uur 
P. van Panhuis 	 Psychiater 	 11-03-97 	10:00 uur 
E. Bulten 	 Psychiater 	 11-03-97 	14:00 uur 
D. Steenhuis 	 P.G. 	 18-03-97 	10:00 uur 

Client 1 	 Reclassering 	 26-03-97 
Client 2 	 Reclassering 	 26-03-97 
Client 3 	 Reclassering 	 26-03-97 
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Appendix F: Leden van de begeleidingscommissie 

Ir. G.J. de Raaf, voorzitter 
Raadsadviseur Technology Assessment, Ministerie van Justitie 

K.H. Oey 
Projectadviseur Informatietechnologie, Senter, Ministerie van Economische Zaken 

Mr. C.E.C. Droogendijk 
Senior beleidsmedewerker, Directie Beleidszaken, Ministerie van Justitie 

Ir. F.M.T.F. Hooghiemstra 
Medewerker afdeling Proto, Korps Landelijke Politiediensten 

Drs. P.A.J. Oomens 
Senior beleidsmedewerker Directie Algemeen Technologiebeleid 
Ministerie van Economische Zaken 

Mr. R.J. Versluis 
KPN Risicom 
Directeur KPN Risicom OmniCard 

J.C. van der Wolk 
Directeur Wolkman B.V., namens KPN Risicom 

Drs. J.G.H. van Oortmerssen 
Directeur Van Oortmerssen Advies8, namens KPN Risicom 
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