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5

Inleiding
De opkomst van nieuwe technologieën stelt de politie en andere

rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en effectiever te ope-

reren. De toepassing van deze technologieën in het publieke veilig-

heidsdomein roept echter ook allerlei vragen op met betrekking tot de

privacy en rechtszekerheid van burgers. Dit themanummer beoogt

enerzijds die nieuwe technologische toepassingen te beschrijven en

anderzijds de (mogelijke) consequenties daarvan nader te beschou-

wen en aan discussie te onderwerpen.

Het eerste artikel, geschreven door Arnout de Vries en Selmar Smit, is

gewijd aan predictive policing, een trend die wereldwijd opgang maakt

in politieorganisaties. Politiewerk doen aan de hand van voorspellin-

gen wordt mogelijk door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden

digitale gegevens over misdaden uit het verleden. Met behulp van ver-

fijnde algoritmen en diepe analyses worden verbanden gelegd en op

basis daarvan voorspellingen gedaan over waar het volgende delict zal

plaatsvinden. Als de gebleken effectiviteit van het politieoptreden

wordt ingevoerd in het systeem, kan het ook voorspellen welk optre-

den bij welk delict het meeste effect heeft. Dit heet prescriptive poli-

cing. De auteurs leggen uit wat deze nieuwe methoden precies inhou-

den, hoe het staat met de betrouwbaarheid en effectiviteit ervan en

welke risico’s eraan kleven. Zij beklemtonen dat juridische, ethische

en organisatorische waarborgen noodzakelijk zijn voor een verant-

woorde implementatie.

Predictive en prescriptive policing zullen zich vaak voordoen in de bre-

dere context van een stedelijke omgeving. Steden, zo laat Rob Kitchin

zien in zijn artikel, zijn steeds meer smart cities aan het worden. Dat

bestuur en planning (deels) op verzamelde data zijn gebaseerd, is op

zich niet nieuw. Wel nieuw is dat steden worden voorzien van onder-

ling gekoppelde en geïntegreerde instrumenten en netwerken; er wor-

den gigantische bronnen met stedelijke ‘Big Data’ gegenereerd en

gebruikt om stedelijke planning in real time te managen. Dit resulteert

in datagestuurde planning, een fenomeen dat door de auteur kritisch

wordt besproken. Hij keert zich in het bijzonder tegen de neiging om

technologie (en de bijbehorende dataproductie) als neutraal te

beschouwen. Via datagestuurde stedelijke planning is het mogelijk een

reeks oplossingen voor stedelijke problemen te bieden, maar deze

doi: 10.5553/JV/016758502015041002001
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oplossingen dienen meestal wel specifieke belangen en kennen de

nodige beperkingen.

De in de eerdere artikelen geschetste tegenstelling die er lijkt te ont-

staan tussen de belangen van veiligheid en rechtshandhaving ener-

zijds en het recht van burgers op privacy en rechtszekerheid ander-

zijds komt ook naar voren in de bijdrage van Colette Cuijpers en

Sascha van Schendel, waarin de casus FBI vs. Apple wordt geanaly-

seerd. De Amerikaanse inlichtingen- en opsporingsdienst eiste van

Apple medewerking om de beveiliging van smartphones te omzeilen

en zo gegevens te verzamelen die mogelijk relevant zijn bij de bestrij-

ding van terrorisme en criminaliteit. Voor een private partij als Apple

kan het aantrekkelijk zijn om haar producten zodanig te ontwerpen

dat het omzeilen en/of breken van de beveiliging gewoonweg niet

mogelijk zijn. Dit wordt Data Protection by Design and Default

(DPbD) genoemd en zou consumenten moeten aanspreken, aange-

zien zij een voorkeur hebben voor veilige en privacyvriendelijke appa-

raten. De auteurs bespreken hoe deze casus zou moeten worden

beoordeeld in een Europese context. Nieuwe Europese wetgeving, de

General Data Protection Regulation, die in 2018 in werking treedt, ver-

plicht bedrijven om de beginselen van DPbD doeltreffend te waarbor-

gen en alleen persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn. De

auteurs concluderen dat een strikte uitleg van DPbD kan conflicteren

met (toekomstige) opsporingsbevoegdheden.

Vervolgens besteden we in drie artikelen aandacht aan concrete tech-

nologietoepassingen waarover de politie en andere rechtshandhavers

nu en in de nabije toekomst kunnen beschikken. Eerst doen Bart Cus-

ters en Bas Vergouw verslag van een onderzoek naar het gebruik van

technologieën in de opsporing en handhaving in elf landen. De erva-

ringen, voorkeuren en behoeften van deze politiekorpsen en andere

handhavingsdiensten met bestaande technologietoepassingen werden

geïnventariseerd. Het ging daarbij om telefoontaps, vingerafdrukken,

DNA-onderzoek, databasekoppeling, datamining en -profilering,

camerabewaking en netwerkanalyse. Ook werd gevraagd naar succes-

verhalen. Een op de vier ondervraagde diensten bleek die niet te kun-

nen leveren, terwijl de helft van de respondenten zei de effectiviteit

van de gebruikte technieken niet te evalueren. Een gebrek aan financi-

ele middelen en onvoldoende beschikbaarheid van technologie bleken

de grootste obstakels te zijn voor het gebruik van technologie in de

opsporing en rechtshandhaving.

doi: 10.5553/JV/016758502015041002001
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Het gebruik van beeldtechnologie in de opsporing heeft in Nederland

de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Sander Flight bespreekt

de stand van zaken van vier soorten beeldtechnologie: gemeentelijke

camera’s, bodycams, slimme camera’s en automatische kentekenher-

kenning (ANPR). Dit zijn de soorten beeldtechnologie waar de Natio-

nale Politie in haar ‘Visie op sensing’ uit 2015 de nadruk op legt. Op

basis van onderzoek schetst de auteur het huidige gebruik en de

opbrengsten. Ook gaat hij in op de waarde van camerabeelden bij de

opsporing en in de rechtszaal en op enkele recente ontwikkelingen in

wet- en regelgeving.

Kleine, onbemande vliegtuigen, ook wel drones genoemd, worden

steeds vaker ingezet in de opsporing en de veiligheidszorg. Daarnaast

is het opvallend dat steeds meer private partijen drones gebruiken.

Het kan gaan om hobbyisten, maar ook om bedrijven die drones bij-

voorbeeld inzetten voor bewakingsdoeleinden. De snelle stijging van

het aantal drones in het Nederlandse luchtruim heeft geleid tot seri-

euze zorgen over veiligheid en privacy, zo laat Pieter Elands zien in

zijn bijdrage. De auteur geeft inzicht in de verschillende toepassingen

van drones en doet voorstellen om te komen tot een betere balans tus-

sen de vrijheid van de dronegebruiker en de vrijheid, privacy en veilig-

heid van de burgers.

We besluiten met een bijdrage van Virginia Dignum en Jeroen van

den Hoven over verantwoord gebruik van artificiële intelligentie.

Sciencefiction? Allerminst, menen de auteurs. Autonome auto’s,

drones, robots, het Internet of Things, Big Data en machine learning

convergeren snel en verlaten het lab. De discussie over Lethal Autono-

mous Weapon Systems en zelflerende robots laat zien dat de samenle-

ving op tal van essentiële vragen nog geen antwoord heeft gevonden.

Kunnen deze slimme machines morele beslissingen nemen? Kunnen

kunstmatig intelligente systemen ooit worden beschouwd als ethische

entiteiten? Hoe kunnen morele, maatschappelijke en juridische waar-

den deel uitmaken van het ontwerpproces van deze nieuwe slimme

technologie? Hoe kan deze grotendeels onzichtbare technologie zicht-

baar en controleerbaar worden gemaakt? Is democratische controle

over deze geavanceerde technologie nog mogelijk, en zo ja, hoe? De

auteurs bepleiten responsible AI: onderzoekers en IT-professionals

moeten rekening houden met morele, maatschappelijke en juridische

waarden bij het ontwerp van AI-systemen. Om daarin effectief te zijn

zullen deze waarden een plaats moeten krijgen in het ontwerp en de

doi: 10.5553/JV/016758502015041002001



8 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 3, 2016

productie van de slimme technologie. Ook zullen beslissingen moeten

worden genomen over de demarcatie van taken en sectoren waar

bepaalde AI-applicaties slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen

worden gebruikt.

Bart Custers

Marit Scheepmaker1

1 Mr. dr. ir. Bart Custers is universitair hoofddocent en hoofd onderzoek bij eLaw, het Cen-
trum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden. Eerder was hij hoofd
van de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het WODC.
Mr. drs. Marit Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.

doi: 10.5553/JV/016758502015041002001
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Predictive policing: politiewerk
aan de hand van voorspellingen

A. de Vries en S. Smit *

George Orwell waarschuwt in zijn boek 1984 (Orwell 1949) voor een

overheid die haar onderdanen monitort en alles in de gaten houdt. In

de film Minority Report is de ‘pre-crime squad’ in staat om moorden te

voorspellen en daders preventief op te pakken. De Nederlandse politie

heeft dankzij de omvorming tot Nationale Politie toegang tot alle lan-

delijke, regionale en lokale databronnen met betrekking tot criminali-

teit en is daarmee een ‘informatieorganisatie’ geworden. Door verbe-

terde analysetechnieken, visualisatietools en computerkracht kan zij

deze ‘Big Data’ inzetten om criminaliteit te voorspellen en op basis

daarvan op te treden. Moeten we nu vrezen voor onze toekomst? Pakt

de politie voortaan burgers preventief op? Worden systemen leidend?

Het antwoord op al deze vragen is nee. Maar welke kant gaat het dan

wel op?

Interessante patronen

Politieorganisaties over de hele wereld, en dus ook in Nederland, hou-

den zich momenteel bezig met de ontwikkeling van predictive policing

– ofwel: politiewerk doen aan de hand van voorspellingen. De reden

daarvoor is dat zij beschikken over ongelofelijk veel digitale gegevens

over misdaden uit het verleden, die met verfijnde algoritmen en diepe

analyse een goudmijn vormen voor het voorspellen van criminaliteit.

Het gevolg daarvan is dat de politie aanwezig kan zijn op plaatsen

waar de kans op een volgend incident het grootst is. Daar komt bij dat

* Ir. Arnout de Vries is senior onderzoeker en adviseur op het gebied van social media en
veiligheid bij TNO en auteur van het boek Social media: het nieuwe DNA. Dr. Selmar Smit
is aan de Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd op het onderwerp machine learning
en sindsdien werkzaam als data scientist bij TNO. Dit artikel is gebaseerd op het boek Van
predictive naar prescriptive policing, uitgegeven door TNO en geschreven door Selmar
Smit, Arnout de Vries, Rick van der Kleij en Hans van Vliet. Dit boek is te downloaden via
www. tno. nl/ prescriptive -policing.

doi: 10.5553/JV/016758502015041002002
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deze hoeveelheid beschikbare data exponentieel blijft groeien als

gevolg van databasekoppelingen met veiligheidspartners en het ont-

staan van het ‘Internet of Things’, waarbij alles en iedereen aan het

internet gekoppeld is (‘Big Data’). Het effect van Big Data-analyses is

al te zien bij commerciële bedrijven, die verbanden weten te leggen

tussen bijvoorbeeld iemands aankopen, inkomen, leeftijd en postco-

degebied. Ook de politie is op zoek naar dergelijke verbanden, zodat

zij misdaden kan voorspellen.

In de criminologie zijn er voldoende theorieën over het denken en

doen van criminelen die inzicht geven in dergelijke patronen. Zo zegt

de routine activity theory dat criminelen zullen toeslaan op die locatie

waar de virtuele cirkels rond criminelen en geschikte slachtoffers

elkaar overlappen. Dit leidt tot de gedachte dat steeds dezelfde gebie-

den worden getroffen, als er geen maatregelen worden genomen. De

rational choice theory gaat ervan uit dat criminelen een locatie kiezen

waar de afweging tussen risico (pakkans) en buit zo gunstig mogelijk

is. Volgens de crime pattern theory zullen criminelen nooit te dicht bij

hun eigen huis toeslaan, maar altijd in een buurt die ze kennen, vlak

bij huis, werk, sportschool of op de weg daarnaartoe. De blended the-

ory is een combinatie van de vorige drie: een crimineel zal toeslaan op

een locatie langs zijn ‘activiteitenroutes’, maar niet te dicht bij huis en

daar waar de afweging tussen buit en pakkans positief is. Bij predictive

policing worden deze theorieën vaak overboord gegooid en wordt

voornamelijk gekeken naar de simpele theorie van near repeats: in de

buurt van een incident zal vaak nog een incident volgen zolang er

niets verandert. Hoewel dit op het eerste gezicht niet lijkt op de voor-

gaande theorieën zal, zolang de pakkans, buit en activiteitenroutes

van criminelen niet veranderen, het effect hetzelfde zijn en zullen inci-

denten zich in dezelfde buurt blijven voordoen.

Doorontwikkeling informatiegestuurd optreden

Een slimme, effectieve en proactieve aanpak tegen misdaad is duide-

lijk beter dan achter criminelen aan hollen; rechercheren verandert in

‘prerechercheren’. Predictive policing in combinatie met Big Data

neemt daarom logischerwijs een enorme vlucht. En het geeft de Natio-

nale Politie de mogelijkheid om invulling te geven aan ‘meer doen met

doi: 10.5553/JV/016758502015041002002
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minder middelen’. Maar is predictive policing eigenlijk wel nieuw? Nu

al beschikt de politie over slimme analyseteams die een enorme bij-

drage leveren aan het dagelijkse politiewerk door misdaadstatistieken

en andere gegevens, zoals jaargetijden, tijdstippen en locaties, te inter-

preteren. Dit leidt onder andere tot hotspotkaarten, waarop locaties te

zien zijn waar specifieke politie-inzet nodig is. Op die manier kan de

politie bijvoorbeeld haar surveillanceteams effectief inzetten. De

gemeente Eindhoven gebruikt dergelijke hotspot- of inzetkaarten om

de effectiviteit van de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren)

van Stadstoezicht te verhogen (Van Weerdt & De Vries 2014). Brand-

weer Rotterdam-Rijnmond heeft de brandweerradar die voorspelt

waar de volgende brand zich zal voordoen en zorgt vervolgens dat er

een voertuig in de buurt is (Littooij 2015). Een nieuw computermodel

van TNO wordt gebruikt om overlastsituaties in wijken te voorspellen

en interventies te berekenen die het beste zouden moeten werken in

de betreffende specifieke situatie (Smit 2014). De beweging die wij bij

de politie zien, past dan ook in de huidige tijd waarin nieuwe moge-

lijkheden ontstaan door het analyseren van Big Data. Het huidige

informatiegestuurd optreden van de politie (intelligence-led policing)

professionaliseert en ontwikkelt zich door naar predictive policing,

waarbij niet alleen gehandeld en gestuurd wordt op basis van informa-

tie uit het verleden, maar ook gehandeld, gestuurd én geanticipeerd

wordt op basis van voorspellingen. Hiervoor is sinds enige tijd het Cri-

minaliteits Anticipatie Systeem in gebruik bij basisteams, flexteams en

districten door heel Nederland.

Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS)

Het CAS vindt zijn oorsprong bij de politie Amsterdam. Via het pro-

gramma Politie en Wetenschap ontwikkelt zij een geavanceerd plan-

nings- en voorspellingssysteem. Diverse politiekorpsen in het land

gebruiken het CAS inmiddels voor het voorspellen van high impact

crimes (woninginbraak, straatroof en overvallen). Als voorbeeld

gebruiken we het operationele gebied van de politie Amsterdam. Het

systeem deelt dit gebied op in vakjes van 125 bij 125 meter. Gebiedjes

waarvan de kans op een incident vooraf al laag kan worden ingeschat,

zoals weilanden en open water, worden verwijderd. Van de overblij-

vende vakjes wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld: crimi-

doi: 10.5553/JV/016758502015041002002
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naliteitshistorie, afstand tot bekende verdachten, afstand tot de

dichtstbijzijnde snelwegoprit, soort en aantal bedrijven zoals bekend

bij de politie, en demografische en socio-economische gegevens van

het CBS. Van elk vakje wordt op verschillende peilmomenten geregis-

treerd welke gegevens er op dat moment bekend zijn. Vervolgens

wordt bepaald wat er in de twee weken na de peiling aan incidenten

kan plaatsvinden. Er wordt kunstmatige neurale netwerktechnologie

toegepast om te bepalen welke combinatie van kenmerken indicatief

is voor criminaliteit in de nabije toekomst. Het resultaat is dat de vak-

jes op de kaart indicatief worden ingekleurd, een zogenoemde heat

map, waarin hoge scores een warmere kleur krijgen.

Betrouwbaarheid

Naast het door de politie zelf ontwikkelde CAS zijn er nog diverse

andere softwarepakketten op de markt. Vrijwel alle pakketten kijken

naast near repeats vaak ook naar tijdsaspecten (spatiotemporele ana-

lyse) en trends zoals verplaatsingen, seizoenen, weekdagen of week-

end en zelfs specifieke tijdstippen. Verder wordt er gekeken naar ken-

merken als omgevingsfactoren (bijvoorbeeld demografie), weersvoor-

spellingen, afstanden tot vluchtwegen (aantrekkende werking) en

locaties van politiebureaus (afstotende werking). Dat levert complexe

formules op met tientallen parameters. Hoe betrouwbaar zijn de voor-

spellingen die deze formules opleveren? Kloppen ze wel? Daar is niet

een direct antwoord op te geven. De betrouwbaarheid van de voor-

spellingen is logischerwijs ook afhankelijk van de voorspelbaarheid

van de criminelen. Crimineel gedrag blijkt voor veelvoorkomende cri-

minaliteit zoals inbraken goed te voorspellen. De mens, en dus ook de

crimineel, is een gewoontedier dat succes op succes en ervaring op

ervaring bouwt. Als een bepaald type woning goed te kraken valt, dan

gaan ze daarmee verder. Een bekende omgeving is voor criminelen

prettig, omdat zij dan een betere risico-inschatting kunnen maken en

daarmee de kans op succes vergroten. Grote veranderingen in gedrag

(de modus operandi) of omgeving (nieuwe ‘markten’) zonder directe

aanleiding zijn eerder uitzondering dan regel. Rondtrekkend mobiel

banditisme is echter veel lastiger te voorspellen, laat staan impulsieve

misdaden zoals een crime passionnel. Toch kan in algemene zin wel

de betrouwbaarheid van de voorspellingen worden geduid.

doi: 10.5553/JV/016758502015041002002
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Ten eerste is de betrouwbaarheid van een voorspelmodel afhankelijk

van de hoeveelheid incidenten binnen een vakje op de kaart. Het

gedrag van een individu valt moeilijk te voorspellen, maar het gemid-

delde gedrag van een groep is goed mogelijk. Bedrijven als Amazon en

Bol.com gebruiken ditzelfde principe om aanbevelingen te doen. Zij

kunnen niet voorspellen of een individu geïnteresseerd is in een pro-

duct, maar wel dat mensen met een bepaald profiel er gemiddeld vaak

in geïnteresseerd zijn. Dit geldt ook voor incidenten. Doordat inbraken

relatief vaak voorkomen, levert dit voldoende input op om profielen te

maken en voorspellingen te doen.

Vaak weten analisten zelf al wel wat de kans is op een inbraak in een

specifiek vakje. Maar als dat 80% is, wat is dan de meerwaarde van een

systeem dat voorspelt dat de kans op inbraak de ene dag 75% is en de

andere dag 85%? Daarom is het belangrijk een detailleringsniveau te

kiezen dat klein genoeg is om meerwaarde te hebben ten opzichte van

de intuïtie van een analist. Ook moet de datahoeveelheid groot genoeg

zijn om een bepaald niveau van betrouwbaarheid te halen. Blijkbaar

kan het. Tijdens een test in de Verenigde Staten moesten ervaren ana-

listen en een predictive policing-systeem aangeven in welke twintig

vakjes een incident zou kunnen plaatsvinden tijdens een dienst. Het

voorspelmodel had twee keer zo vaak gelijk als de analisten (Mohler

e.a. 2015).

Ten tweede zijn de betrouwbaarheid en validiteit van een voorspelmo-

del afhankelijk van de hoeveelheid informatie die het herbergt. Met

informatie bedoelen we hier niet alleen databronnen, maar ook kennis

en expertise over gedrag. Zo zullen bijvoorbeeld modellen die uitgaan

van near repeats (een incident zorgt voor een verhoogde kans op nog

een incident in de buurt) beter werken dan modellen die dergelijke

kennis niet meenemen.

Vooral dit tweede aspect lijkt een grenzeloze groei aan voorspelkracht

te bevatten. Er is immers altijd wel een informatiebron te vinden die

we extra kunnen toevoegen. Het eindeloos toevoegen van bronnen

heeft echter niet zoveel zin, omdat de voorspelkracht op een gegeven

moment niet veel meer zal verbeteren. Het gaat daarom met name om

de kwaliteit van bronnen en minder om de hoeveelheid bronnen die

door data-experts en analisten aan het systeem worden toegevoegd.

Goede bronnen leveren continu kwalitatieve en actuele data aan het

predictive policing-systeem, waardoor dit systeem voorspellingen kan
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doen op basis van ‘verse’ data en daarmee een accurate ondersteuning

biedt voor het politiewerk.

Voorspelkracht en effectiviteit

Zelfs als we ervan uitgaan dat gedrag, met genoeg data, is te voorspel-

len, betekent dit echter niet dat de voorspellingen van predictive poli-

cing altijd uitkomen. Naast dat voorspellingen enkel een kans aange-

ven en geen vaststaand feit, komen voorspellingen niet uit omdat de

politie acteert op de voorspellingen en haar surveillanceteams op

basis daarvan gericht inzet. Die plotselinge aanwezigheid van één of

meer agenten beïnvloedt uiteraard het gedrag van een crimineel op

dat moment. Door deze efficiënte en effectieve inzet van agenten op

plekken waar het ertoe doet, zullen minder misdaden worden

gepleegd. Niet meer blauw op straat, maar gerichter blauw op straat is

de theorie achter predictive policing. Dat dit werkt, laten de cijfers

zien. In Los Angeles daalt de misdaad met 13%1 en in Santa Cruz daalt

het aantal inbraken met 27%2. In Kent ligt de hitscore van de software

– waarbij daadwerkelijk een misdrijf plaatsvond in een geselecteerd

vakje op de kaart – bijna 60% hoger dan wanneer de vakjes handmatig

gekozen werden door analisten (Kent Police 2013). In Amsterdam ligt

de hitscore volgens de politie-eenheid Amsterdam-Amstelland in 2015

op 15% en het aantal near hits (een inbraak of straatroof die niet in het

voorspelde vakje valt maar er net naast) ligt voor woninginbraken op

40% en voor straatroof op 60%. Een pilot in Londen richt zich niet op

de locatie van een misdrijf maar op de dader. Dat levert een heat list

op van driehonderd namen, waarvan er zes nieuw zijn voor de politie

en waarvan er vijf in de weken daarna een misdaad plegen (Basulto

2014). In Memphis loopt de algemene criminaliteit terug met 30% en

het aantal geweldsmisdrijven met 15% (Greenburg 2009). Als gevolg

daarvan behoort Memphis niet meer tot de top 3 van gevaarlijkste ste-

den in de Verenigde Staten. Volgens de politie komt dat door de juiste

politie-inzet (bijvoorbeeld surveillance, auto’s staande houden en

undercoveroperaties) op de juiste tijd en plek (Williams 2006). Auto-

diefstallen daalden met 75% en inbraken in bedrijven met 67% (Perry

e.a. 2013). Inmiddels heeft de politie van Memphis een Real Time

1 Scientifically Proven Field Results, 2013-2014, www. predpol. com/ results.
2 Scientifically Proven Field Results, 2011-2012, www. predpol. com/ results.
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Crime Center van $ 3 miljoen neergezet om predictive policing een

vaste plaats te geven in haar manier van werken. Volgens onderzoek

van Nucleus Research levert dit centrum jaarlijks meer dan $ 7 miljoen

op (Nucleus Research 2010). Ook New York heeft een Real Time Crime

Center, waar alle databases én meer dan 3.000 politiecamera’s worden

geanalyseerd. In Zwitserland en Duitsland is een aantal politiekorpsen

Precobs-software aan het testen, het zogenoemde Pre Crime Observa-

tion System3 De politie in Noordrijn-Westfalen is daarentegen zeer kri-

tisch over de effecten van predictive policing, omdat de positieve cij-

fers en gemeten effecten veelal worden geleverd door softwareleveran-

ciers of politiekorpsen die baat hebben bij het presenteren van gun-

stige cijfers. In het Amerikaanse Richmond is men gestopt met deze

werkwijze vanwege gebrek aan bewijs dat het zou werken (Aldax 2015).

Ondanks deze kritische geluiden lijkt het erop dat criminaliteit wel

degelijk goed te voorspellen is. Het staat echter nog wel in de kinder-

schoenen en het zijn vooral wiskundigen die zich op dit moment

bezighouden met het ontwikkelen van voorspellende algoritmen. Pre-

dictive policing richt zich om die reden nu nog vooral op veelvoorko-

mende delicten waar een klein aantal mensen een rol in speelt (zoals

veelplegers uit een buurt of rondtrekkende dadergroepen) en vermo-

gensdelicten zoals woninginbraken en straatroof, waar vaak aangifte

van wordt gedaan. Maar op termijn, als de politie beschikt over meer

informatie en betere databronnen, valt te verwachten dat het systeem

ook andere delicten kan voorspellen, zoals liquidaties in de onderwe-

reld of een radicaliseringsproces. De maatschappij zal echter nooit

helemaal zonder misdaad zijn en voorspellend politiewerk is geen

oplossing voor alle misdaad. Het is geen panacee voor een veilige

maatschappij en veiligheid kan niet volledig worden ‘gedataficeerd’.

Risico’s

Technologisch gezien zou predictive policing exponentieel verder kun-

nen groeien. Maar vanuit maatschappelijk en organisatorisch oogpunt

zit er nog een rem op. Wil de politie wel zoveel gaan vertrouwen op

technologie? Is de organisatie er wel klaar voor? Nemen algoritmen en

robots het werk van agenten op diverse vlakken zo meteen over? En

3 Zie IfmPt. 2015-2016, www. ifmpt. de.
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wat zijn eigenlijk de juridische en ethische haken en ogen? 100%

betrouwbare voorspellingen zijn immers een illusie; of nemen we een

foutmarge voor lief en worden onschuldige burgers opgesloten?4 Dit

zijn relevante vragen die beantwoord moeten worden. Wij zien de

voordelen van predictive policing, omdat de politie hiermee efficiënter

en effectiever op de juiste plaats ingezet kan worden. Maar wij zien

ook risico’s. We benoemen er een aantal.

Ten eerste kan predictive policing het risico in zich hebben dat de poli-

tie straks allerlei mensen gaat oppakken om vervolgens te zeggen: ja,

dat moest van onze algoritmen. Straks worden we door Facebook bij

de politie aangegeven voordat we ook maar iets hebben gedaan. Of je

wordt staande gehouden terwijl je geheel onschuldig met een gereed-

schapskist door een buurt loopt waar statistisch gezien op dat

moment veel wordt ingebroken. Dan heb je als burger ineens veel uit

te leggen. De rechter zal hier vanuit de onschuldpresumptie geen

genoegen mee nemen en om bewijs vragen op basis waarvan het algo-

ritme tot de voorspelling is gekomen en vragen naar de reden waarom

de politie dat advies heeft opgevolgd. Daarom zijn en blijven de kennis

en kunde van de ervaren politieagent leidend. Hij zal moeten beoorde-

len hoeveel waarde en bewijswaarde kan worden toegekend aan een

voorspelling van het systeem en hoeveel aanvullend bewijs is vereist.

Dat brengt ons bij een tweede risico, dat het systeem te complex wordt

en niet meer door mensen wordt begrepen. Algoritmen vangen echter

geen boeven. Dat doen mensen van vlees en bloed. Zonder mensen

sta je nergens met intelligence, en al helemaal in de huidige fase van

predictive policing waarin alles nog in de kinderschoenen staat.

Human in the loop by design is de essentie van het principe dat wij

voorstellen, omdat we de mens als belangrijkste schakel in elke toe-

passing van predictive policing zien. Alle menselijke schakeltjes moe-

ten ingebakken zitten in het ontwerp van predictive policing: denk aan

de analisten, de leiding, de beleidsmakers en de agenten op straat.

Hoewel de menselijke schakel onder druk staat in de huidige informa-

tiemaatschappij, zijn veel data die de politie nu gebruikt nog steeds

door mensen verzameld, verwerkt en in context geplaatst. Analisten

doen vervolgens diverse interpretatieslagen en mensen nemen beslui-

4 Zie voor een overzicht van de risico’s van predictive policing het recente artikel van Kaya
Bouma, ‘Buienradar voor boeven’ in De Groene Amsterdammer, www. groene. nl/ artikel/
buienradar -voor -boeven. Over de risico's van etnisch profileren verscheen recent een arti-
kel van Marc Schuilenburg op www. socialevraagstukken. nl/ etnisch -profileren -is -onderdeel
-van -vooringenomen -criminaliteitsbeleid.
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ten op basis van deze adviezen, waarna maatregelen door mensen

worden genomen, die vervolgens weer door mensen worden beoor-

deeld op hun effectiviteit. Politiemensen zijn daarom in onze visie de

belangrijkste schakel: het systeem doet de basiszaken, de mens

bepaalt wat ermee gebeurt. Een voorspelling is derhalve dus geen bin-

dend advies, want mensen zijn slimmer dan een systeem dat alleen

met data werkt. Totdat het moment van singularity aanbreekt, waarbij

computers niet alleen sneller of accurater kunnen rekenen, maar ook

creatiever, slimmer en bewuster zijn dan mensen. Dat duurt nog min-

stens twee decennia en zelfs dan is het de vraag of je iets dergelijks in

handen van een machine wilt leggen, want dan komt de ‘gedachte-

politie’ uit Minority Report wel heel dichtbij.

De menselijke factor levert een derde risico op: dat de data in syste-

men een gekleurd beeld geven (zogenoemde bias) en algoritmen dus

gekleurde voorspellingen zullen doen. De voorspelling is zo goed als

de data eronder. Wordt het systeem gevoed met vooroordelen ten aan-

zien van bevolkingsgroepen of etnische afkomst, dan zal dat zijn effect

hebben op de resultaten. Daarom is het van belang dat de politie niet

alleen op voorspellingen gaat varen en belangrijke beslissingen alleen

daarop gaat baseren. Tunnelvisie ligt dan op de loer, een bekend

dilemma in het politiewerk. Dit risico zal alleen maar toenemen als het

systeem complexer wordt en kennis over de werking afneemt. Wij plei-

ten daarom voor transparantie. Het moet inzichtelijk zijn hoe de syste-

men en hun algoritmen werken.

Een vierde risico is dat leveranciers die transparantie niet geven omdat

hun concurrentiepositie dan gevaar loopt. Toch zal de maatschappij of

de wet wellicht gaan eisen dat algoritmen volledig transparant zijn,

want waarom ben je aangehouden, of kwam de politie eigenlijk zelf op

jouw spoor? Dat dit belangrijk is, bewijst het grappige voorbeeld van

de Miss America-verkiezingen (Hiltzik 2014). Zo kun je het aantal

moorden met behulp van stoom of hete vloeistoffen al jarenlang per-

fect voorspellen door middel van de leeftijd van de Miss America van

dat jaar. Algoritmen zijn dom, voeren uit wat er van ze wordt gevraagd

en leggen verbanden tussen gebeurtenissen, hoe vreemd een derge-

lijke relatie ook is. Dergelijke ‘fouten’ kunnen desastreuze gevolgen

hebben, dat hoeft geen betoog.

Een vijfde risico is dat de predictive policing-systemen informatie plat-

slaan tot vakjes en cirkeltjes op een kaart, terwijl academici al honder-

den jaren onderzoek doen naar waarom mensen crimineel worden en
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hoe ze zich dan gedragen. Om deze kennis, maar ook die van analisten

en politiemensen op straat, toe te kunnen voegen moet vóór de imple-

mentatie expliciet worden nagedacht over hoe dit ingebakken kan

worden in het systeem of in aanvullende processen.

Privacy is een zesde risico. Enerzijds omdat voorspellend politiewerk

inbreuk kan maken op de persoonlijke leefomgeving van mensen. Zo

kreeg de politie van Chicago veel kritiek op de preventieve huisbezoe-

ken die zij aflegde bij veelplegers (Stroud 2014). Anderzijds zijn er veel

gegevens bekend die ertoe doen en voorspellingen beter maken, maar

die niet gebruikt of gekoppeld mogen worden om redenen van pri-

vacy.

Als laatste risico noemen we de valkuil om vooral te blijven werken

aan technologische ontwikkeling en betere computervoorspellingen,

terwijl het veel belangrijker is om na te denken over de vraag hoe de

politie effectief aan de slag kan gaan met enigszins betrouwbare voor-

spellingen. De crux zit in het slim regelen van de operationele inzet en

slimme interventies.

Prescriptive policing

Het zo goed mogelijk voorspellen van misdrijven is geen doel op zich.

Het gaat erom dat ze worden voorkomen. Om daar inzicht in te krijgen

zal de politie het effect van een voorspelling en de daaropvolgende

inzet moeten gaan meten. Op die manier leert de politie welke inzet

het beste werkt in welke situatie. Daarmee verschuift het politiewerk

van predictive policing naar effect-led policing. Als die kennis over de

effectiviteit van interventies wordt toegevoegd aan het systeem, ver-

schuift het politiewerk van effect-led policing naar prescriptive poli-

cing. Het systeem kan dan niet alleen voorspellingen doen, maar op

basis van data uit het verleden ook adviseren over welke politie-inzet

in de gegeven situatie het meest effectief zal zijn.

Prescriptive policing werkt alleen als het is toegespitst op een specifiek

gebied. Als het systeem kan bepalen waarom iets op sommige plaatsen

wel werkt en op andere plaatsen niet, dan kan dat geëxtrapoleerd wor-

den naar andere gebieden. Zonder de effectiviteit van elke interventie

in dat specifieke vakje te bepalen kan het systeem inschatten wat

waarschijnlijk wel of niet zal werken. Daarvoor moeten wel de rele-

vante kenmerken van een gebied bekend zijn, en de kenmerken van
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interventies. Misschien werkt patrouilleren met de auto niet, maar met

de fiets wel. Of zijn er specifieke agenten die naast patrouilleren ook

andere acties ondernemen die zorgen dat er wel of geen effect is. Dat

maakt prescriptive policing moeilijker, maar tegelijkertijd ook veel

waardevoller. Het biedt de mogelijkheid om de jarenlange kennis en

ervaring in een context te plaatsen en deze te herhalen daar waar de

context gelijk is. Daarbij is het van belang dat een dergelijk systeem

niet dicteert wat er moet gebeuren. Zelfs als het systeem denkt dat de

context gelijk is, dan nog moeten agenten, analisten, leiding of

beleidsmakers vertrouwen op hun jarenlange ervaring en kennis, hele-

maal aangezien een dergelijk systeem niet de creativiteit heeft om iets

nieuws te verzinnen. Het kan enkel de lessen uit het verleden zo goed

mogelijk vertalen. De uitkomst mag daarom hoogstens worden gezien

als een suggestie die de basis moet vormen voor een beslissing of dis-

cussie. De mens blijft wat ons betreft de belangrijkste schakel in het

hele proces. Eerder in dit artikel haalden we al het principe ‘human in

de loop by design’ aan. Ook is er een juridisch argument om dit prin-

cipe toe te passen: de Wet bescherming persoonsgegevens stelt in arti-

kel 42 lid 1 dat ‘niemand kan worden onderworpen aan een besluit

waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aan-

merkelijke mate treft, indien dat besluit alleen wordt genomen op

grond van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

bestemd om een beeld te krijgen van bepaalde aspecten van zijn per-

soonlijkheid’.

Implementatie

Het doel van predictive en prescriptive policing is niet méér boeven

vangen, maar misdrijven voorkomen door agenten effectief preventief

in te zetten. Dat vergt een cultuuromslag, waarbij het voorkomen van

slachtoffers voortaan centraal staat. Het ‘reactief en op heterdaad

oppakken’ verandert in ‘proactief voorkomen’. Deze omslag vraagt om

sterk intern leiderschap en sturing. Ook zullen de prestatie-indicato-

ren van de politie moeten worden aangepast: het gaat niet meer om

het behalen van bepaalde streefcijfers, maar om de effectiviteit van

politieoptreden. De politie wordt niet meer beloond voor haar inzet,

maar voor het effect dat zij bereikt.
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De implementatie van beide vormen van policing gaat echter niet

alleen over de organisatiecultuur, maar ook over politiemensen, hun

competenties en hun samenwerking met de voorspellende software.

Daarnaast gaat het over processen, taken, besluitvorming en manier

van leidinggeven. Verder zal tijdens de implementatie veel aandacht

uitgaan naar de juiste informatiebronnen en integriteit van data. Tot

slot speelt techniek een rol in de implementatie, waarbij de ICT-archi-

tectuur ingericht moet worden op deze nieuwe werkwijze, de juiste

software geselecteerd en aangeschaft moet worden en agenten op

straat de juiste tools krijgen aangereikt.

Alles hangt met elkaar samen. Daarom vraagt de implementatie om

een integrale benadering van doel, mens en organisatie, proces, infor-

matie en techniek. Daarbij onderscheiden we vier implementatie-

niveaus: intelligence-led policing (informatiegestuurd optreden), pre-

dictive policing (voorspellen), effect-led policing (effectmeting) en pre-

scriptive policing (contextgestuurde adviezen). Deze vier niveaus heb-

ben we in dit artikel toegelicht.

Discussie

In dit artikel hebben we laten zien wat predictive policing inhoudt en

welke mogelijkheden het biedt. De technologie staat nog in de kinder-

schoenen, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. De Verenigde

Staten lopen hierin voorop. De Nederlandse politie heeft inmiddels de

eerste stappen gezet om van informatiegestuurd politiewerk te komen

tot voorspellend politiewerk. We hebben ook laten zien dat er risico’s

verbonden zijn aan deze nieuwe werkwijze. In ons boek Van predictive

naar prescriptive policing (Smit e.a. 2016) gaan we daar verder op in.

Wij bevelen daarom aan om niet klakkeloos voorspellende software te

implementeren in het politieproces, maar eerst te discussiëren over

het doel en de mate waarin de software het politiewerk kan gaan

ondersteunen. Zorg er vervolgens voor dat deze nieuwe werkwijze

gepaard gaat met juridische, ethische en organisatorische waarborgen

en start daarna met kleinschalige experimenten die opgeschaald kun-

nen worden tot landelijk niveau. Onderschat de veranderingen niet

die predictive policing met zich meebrengt. Dat vraagt om een goede

overdenking en om draagvlak binnen en buiten de politieorganisatie.
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Datagestuurde stedelijke planning
en ‘smart cities’

R. Kitchin *

Al zolang er gegevens over steden worden vergaard, is stedelijke plan-

ning gebaseerd op verschillende soorten data. In dit artikel laat ik zien

dat zich een nieuw tijdperk aan het ontvouwen is, waarin op data

gebaseerde stedelijke planning wordt aangevuld en vervangen door

een datagestuurde stedelijke planning. Steden worden in toenemende

mate van instrumenten en netwerken voorzien, hun systemen onder-

ling gekoppeld en geïntegreerd, terwijl gigantische bronnen met ‘Big

Data’ worden aangewend om stedelijke planning in realtime te mana-

gen en te controleren. Datagestuurde stedelijke planning vervult een

sleutelrol in wat in brede kring ‘smart cities’ (slimme steden) zijn gaan

heten. In dit artikel geef ik een kritisch overzicht van de ontwikkelin-

gen op het gebied van datagestuurde stedelijke planning en slimme

steden, voornamelijk gericht op de relatie tussen data en de stad. Ook

neem ik een aantal kwesties in verband met stedelijke data kritisch

onder de loep en sluit af met de conclusie dat datagestuurde stedelijke

planning oplossingen biedt voor stedelijke problemen, maar dat die

oplossingen vaak specifieke belangen dienen en dat er de nodige

beperkingen aan kleven.

Big Data en smart cities

Sinds het begin van het computertijdperk zijn stedelijke data in toene-

mende mate digitaal van aard. Het gaat dan om enerzijds gedigitali-

seerde versies van analoge bronnen (handmatig ingevoerd of gescand)

en anderzijds oorspronkelijke digitale gegevens, gegenereerd door

digitale instrumenten. Vanaf de jaren tachtig zijn bestanden van het

* Prof. Rob Kitchin is als hoogleraar verbonden aan het National Institute of Regional and
Spatial Analysis van Maynooth University in Ierland. Het onderzoek voor dit artikel was
mogelijk dankzij een European Research Council Advanced Investigator Award, ‘The
Programmable City’ (ERC-2012-AdG-323636). Reacties: Rob.Kitchin@nuim.ie.
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openbaar bestuur, officiële statistieken en andere vormen van stede-

lijke data overwegend in digitale vorm beschikbaar gemaakt. De

meeste van deze data werden (en worden nog steeds) periodiek gepu-

bliceerd, vaak verscheidene maanden nadat ze waren gegenereerd.

Na de millenniumwisseling heeft het datalandschap een gedaantever-

wisseling ondergaan, met een ingrijpende verandering in aard en pro-

ductiewijze van stedelijke data, waarbij ‘small data’ in ‘big data’ veran-

derden; het genereren van data is een continu proces dat zich in een

verscheidenheid aan domeinen voltrekt (Kitchin 2014a). Vanuit een

toestand van relatieve schaarste worden we nu overstelpt met data.

Dit is in het bijzonder het geval bij stedelijke operationele data waarin

de traditionele infrastructuur van de stad, zoals het transport (wegen,

spoorlijnen, busroutes, autoverkeer) en nutsvoorzieningen (energie,

water, licht), in digitale netwerken is opgenomen, met rasters van

geïntegreerde sensoren, actuatoren,1 scanners, transponders,2

camera’s, meetapparatuur en GPS-peilingen. Deze produceren een

continue stroom aan data over de toestand en het gebruik van de

infrastructuur (die samen het zogeheten ‘internet der dingen’ vor-

men). Veel van deze systemen genereren data op individueel niveau,

volgen individuele chipkaarten voor het openbaar vervoer, nummer-

borden van voertuigen, identificatiecodes van mobiele telefoons,

gezichten en bewegingen, bussen/treinen/taxi’s, meterstanden, enzo-

voort. Deze gegevens worden aangevuld met Big Data die worden

gegenereerd door:

1. commerciële bedrijven, zoals mobiele netwerkproviders (locaties,

appgebruik), reis- en verblijfswebsites (recensies), socialemediasites

(meningen, foto’s, persoonlijke informatie, locaties), transportbe-

drijven (routes, verkeersdoorstroming), website-eigenaars (click-

stream-informatie), financiële instellingen en detailhandelketens

(aankopen) en particuliere beveiligingsfirma’s (locaties, gedrag), die

hun data in toenemende mate verkopen of verhuren via datahande-

1 Een volledig systeem om iets te controleren en te reageren op deze waarnemingen
bestaat uit de volgende drie onderdelen: (1) sensor: dit is de ingang van het systeem, er
wordt hier door middel van een mechanisme een waarneming gedaan; deze waarneming
kan bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur zijn, de uitgang van dit onderdeel kan een
analoog of een digitaal signaal zijn; (2) regelaar: veelal wordt dit gedaan door micropro-
cessoren of digitale signaalprocessoren, die met digitale waarden werken; (3) actuator:
hier wordt de uiteindelijke beslissing analoog of digitaal uitgevoerd.

2 Een transponder is een elektronisch apparaat dat een boodschap uitzendt als antwoord
op een ontvangen boodschap. Het woord transponder is een samentrekking van de
Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder).
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laren, of hun data beschikbaar stellen via API’s (zoals Twitter en

Foursquare);

2. crowdsourcing (bijv. Open Street Map) en wetenschappelijke initia-

tieven van burgers (bijv. persoonlijke weerstations), waarbij mensen

gezamenlijk aan een gedeeld databestand werken of vrijwillig data

beschikbaar stellen;

3. andere, meer incidentele vormen van stedelijke Big Data. Te denken

valt aan digitale luchtfotografie vanuit vliegtuigen of drones, of

ruimtelijke video, LiDAR (afstandsbepaling tot objecten met behulp

van laserpulsen), thermale of andersoortige elektromagnetische

scans van omgevingen die het mogelijk maken om landschappen in

2D en 3D in kaart te brengen, mobiel en in realtime.

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk, dat van de Big Data,

waarin de stedelijke datastromen alleen nog maar zullen groeien in

omvang en verscheidenheid. Bovendien zullen de gegenereerde data,

die nu nog moeilijk te integreren en onderling te verbinden zijn door-

dat de standaarden en formats niet op elkaar aansluiten, steeds vaker

worden samengebracht in gecentraliseerde systemen, zoals controle-

kamers, om de stad als geheel te monitoren (zie figuur 1 voor voor-

beelden van stedelijke controlekamers), of zogeheten City Operating

Systems (stadsbesturingssystemen).

Met de komst van de trend naar open data zal een deel van deze gege-

vens ook worden gebruikt voor publieksgerichte stedelijke dash-

boards, die een mix bieden van interactieve visualisaties in realtime,

openbaar bestuur en officiële statistische data (Kitchin e.a. 2015, zie

figuur 2).

Verder is de productie van deze nieuwe Big Data gepaard gegaan met

nieuwe vormen van data-analyse, die zijn ontworpen om inzichten te

ontlenen aan zeer grote dynamische datasets, die globaal in vier cate-

gorieën kunnen worden onderverdeeld:

1. datamining en patroonherkenning;

2. datavisualisering en visuele analyse;

3. statistische analyse; en

4. voorspelling, simulatie en optimalisatie (Miller 2010; Kitchin 2014b).

Deze analyses zijn afhankelijk van machine-learning technieken (zelf-

lerende computers) en de sterk toegenomen rekenkracht van compu-
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ters om de data te verwerken en te analyseren. Dit leidt tot de ontwik-

keling van ‘urban informatics’ (Foth 2009) en ‘urban science’ (Batty

2013). Urban informatics is meer op de mens gericht, op het verkrijgen

van inzicht en het faciliteren van de interacties tussen mensen, ruimte

en technologie. Urban science pretendeert – met behulp van geavan-

ceerde computermodellen – niet alleen meer inzicht in de steden zoals

ze nu zijn (door verbanden te identificeren en stedelijke ‘wetten’ te

formuleren), maar ook het voorspellen en simuleren van waarschijn-

lijke toekomstscenario’s. Daarmee kunnen ze stadsbestuurders waar-

devolle inzichten bieden voor een goede besluitvorming en beleids-

ontwikkeling op het gebied van planning en ontwikkeling.

Stedelijke Big Data, besturingssystemen en wetenschappelijke analy-

ses vormen de basis voor een nieuwe logica van stedelijke controle en

stedelijk bestuur. Deze datagestuurde stedelijke planning maakt niet

alleen realtime monitoring en sturing van stedelijke systemen moge-

lijk, maar ook wat in brede kring ‘smart cities/slimme steden’ zijn gaan

heten. Volgens de huidige definitie is een ‘slimme stad’ een stad die

Figuur 1 Controlekamer Dublin

© Rob Kitchin
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strategisch gebruik maakt van een genetwerkte infrastructuur en

samenhangende Big Data en data-analysesystemen om te komen tot:

– een slimme economie door ondernemerschap, innovatie, producti-

viteit en concurrentiekracht te stimuleren en nieuwe vormen van

economische ontwikkeling te genereren, zoals de appeconomie, de

deeleconomie en de open-data-economie;

– een slim bestuur door nieuwe vormen mogelijk te maken van

e-government en operationeel bestuur, verbeterde modellen en

simulaties als richtsnoer voor toekomstige ontwikkeling, empirisch

Figuur 2 Stedelijk dashboard Dublin

Bron: www. dublindashboard. ie.
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onderbouwde besluitvorming, betere dienstverlening en een meer

participerend, transparant en verantwoordelijk bestuur;

– slimme mobiliteit door intelligente transportsystemen en efficiënt,

uitwisselbaar en multimodaal openbaar vervoer te ontwikkelen;

– slimme omgevingen door duurzaamheid en veerkracht en het

gebruik van groene energie te promoten;

– slim wonen door de levenskwaliteit te verbeteren, de veiligheid te

vergroten en risico’s terug te dringen;

– slimme mensen door de bevolking beter te informeren en creativi-

teit, participatie, mondigheid en inclusiviteit te bevorderen (Cohen

2012; Hollands 2008; Townsend 2013).

Kortom, de slimme stad belooft een oplossing te bieden voor een fun-

damentele stedelijke kwestie: hoe kunnen we de kosten terugdringen,

economische groei en veerkracht bewerkstelligen en tegelijkertijd de

duurzaamheid, de dienstverlening, de participatie van de bevolking en

de levenskwaliteit verbeteren – en wel op een nuchtere, pragmatische,

neutrale en schijnbaar apolitieke wijze – door gebruik te maken van de

snelstromende vloed aan stedelijke data en data-analyses, een algorit-

misch bestuur en een responsieve, genetwerkte stedelijke infrastruc-

tuur? Bovendien wordt steeds meer informatie in handen van het

publiek gelegd via een overvloed aan locatiegebaseerde social media

(apps die de gebruiker informatie verschaffen over zijn stad, waaraan

hij zelf ook weer kan bijdragen), open-datasites, publieke dashboards,

hackathons, enzovoort.

Kritiek op de smart city

Het concept van de slimme stad en de modus van datagestuurde ste-

delijke planning zijn echter niet overal met evenveel enthousiasme

binnengehaald en zijn onderhevig aan een aantal kritiekpunten:

1. In slimme-stadinitiatieven wordt de stad gezien als een set kenbare

en beheersbare systemen die zich grotendeels rationeel, mecha-

nisch, lineair en hiërarchisch gedragen en zich laten sturen en con-

troleren (Kitchin e.a. 2015).

2. Slimme-stadinitiatieven zijn in sterke mate onhistorisch, onruimte-

lijk en homogeniserend in hun oriëntatie en intenties. Steden wor-
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den behandeld alsof ze op politiek-economisch, cultureel en

bestuurlijk gebied allemaal hetzelfde zijn (Greenfield 2013).

3. De nadruk wordt gelegd op het vinden van technische in plaats van

politiek-maatschappelijke oplossingen voor stedelijke problemen,

waardoor al te technocratische vormen van bestuur worden bevor-

derd (Morozov 2013).

4. Projecten om slimme steden tot stand te brengen hebben vaak een

versterkend effect op bestaande machtsverhoudingen en maat-

schappelijke en ruimtelijke ongelijkheden, in plaats van deze af te

vlakken of te hervormen (Datta 2015).

5. De agenda van de slimme stad wordt te zeer bepaald door de belan-

gen van het bedrijfsleven en wordt gebruikt om nieuwe marktmoge-

lijkheden van overheidsfuncties naar zich toe te trekken (Hollands

2008).

6. Door de stedelijke infrastructuur in netwerken te integreren kunnen

onbestendige stedelijke systemen ontstaan die kwetsbaar zijn voor

virussen en hackers (Kitchin & Dodge 2011; Townsend 2013).

7. In de slimme-stadbenadering wordt geen rekening gehouden met

de politieke aspecten van stedelijke data en hoezeer die het product

zijn van complexe sociotechnische systemen (Kitchin 2014b).

8. Datagestuurde stedelijke planning gaat gepaard met diverse activi-

teiten die ingrijpende maatschappelijke, politieke en ethische con-

sequenties hebben, zoals dataveillance en grootschalige geosurveil-

lance, indeling in maatschappelijke en ruimtelijke categorieën en

anticiperend bestuur (Graham 2005; Kitchin 2014a).

In het vervolg van dit artikel wil ik me concentreren op de laatste drie

van deze kritiekpunten ter illustratie van enkele problemen die met

het concept van datagestuurde stedelijke planning worden opgewor-

pen en de noodzaak de relatie tussen data en de stad nader te onder-

zoeken.

De politiek van stedelijke data

Een van de sleutelargumenten om in het stedelijk bestuur voor een

datagestuurde benadering te kiezen, is dat die een sterke empirische

onderbouwing biedt voor besluitvorming, systeemcontrole en beleids-

vorming, en zich daarmee onderscheidt van een benadering die in
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sterke mate anekdotisch, cliëntelistisch of plaatsgebonden is. Hoe een

stedelijk systeem/stedelijke infrastructuur wordt geleid, is zo minder

vatbaar voor politieke invloed; het zijn objectieve, neutrale feiten die

dit bepalen, op een technocratische, nuchtere en pragmatische

manier. Technische systemen en de data die ze produceren, zijn

objectief en non-ideologisch en dus politiek goedaardig. Sensoren,

een genetwerkte infrastructuur en computers worden gezien als mid-

delen zonder inherente politieke lading. Hoewel data van sociale sys-

temen, zoals social-mediaplatforms (bijv. Twitter), inherent subjectie-

ver en luidruchtiger zijn, zijn ze wel een rechtstreekse weergave van de

opinies, interacties en het gedrag van mensen, dit in tegenstelling tot

officiële onderzoeksrapporten die indirect weergeven wat mensen

zeggen of denken. Als zodanig zouden Big Data over steden kritiekloos

en onvoorwaardelijk kunnen worden gebruikt om licht te werpen op

het functioneren van de stad, om stedelijke systemen en de stedelijke

infrastructuur te beheren en controleren en het stedelijk beleid af te

stemmen.

De werkelijkheid ligt enigszins anders en wel om twee redenen. Ten

eerste: welke data worden geproduceerd en hoe ze worden vergaard,

bewerkt, opgeslagen, geanalyseerd en gepresenteerd, is het resultaat

van een bepaalde technische configuratie die op een bepaalde manier

wordt ingezet (denk bijvoorbeeld aan de plaats waar sensoren worden

aangebracht, hun blikveld en bemonsteringsfrequentie, hun instelling

en kalibratie, enzovoort). Ten tweede worden het ontwerp en het

beheer van een systeem beïnvloed door denksystemen, technische

knowhow, de regulerende omgeving, financiering en financiële onder-

steuning, organisatorische prioriteiten en interne politieke overwegin-

gen, institutionele samenwerking en de vraag van de markt (zie Kit-

chin 2014b).

Met andere woorden: stedelijke Big Data zijn nooit neutraal en objec-

tief, maar altijd plaatsgebonden, voorwaardelijk en relationeel. Stede-

lijke systemen worden bovendien ingekaderd en contextueel gebruikt

in het streven naar bepaalde doelen (bijv. om te monitoren, verbete-

ren, autoriseren, disciplineren, reguleren, controleren, winst te gene-

reren, enzovoort). In die zin is datagestuurde stedelijke planning door

en door politiek, een middel dat een bepaald soort stad moet opleve-

ren.
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Toegankelijkheid, eigendom en controle van data

Zoals al opgemerkt is een groot deel van de stedelijke data die

momenteel worden gegenereerd het product van commerciële bedrij-

ven. Voor deze bedrijven zijn data vooral waardevolle handelswaar die

concurrentievoordelen oplevert of een aanvullende inkomstenbron bij

verkoop/lease. Ze hebben bovendien geen enkele verplichting om de

data die ze in hun bedrijfsvoering genereren, vrij te delen met stadsbe-

stuurders of het publiek. Zoals in 2014 werd opgemerkt door Dan

Byles,3 de voormalige voorzitter van de All Party Smart Cities Group in

het Britse parlement, betekende de privatisering van openbare voor-

zieningen in het Verenigd Koninkrijk en elders dat de daarmee samen-

hangende data ook werden geprivatiseerd, tenzij er speciale afspraken

waren gemaakt om ze met het stadsbestuur te delen of openbaar te

maken. Op vergelijkbare wijze kan de toegang tot publiek-private

samenwerkingsverbanden en semioverheidsinstanties worden

beperkt of van een aanzienlijk prijskaartje voorzien. Dit kan tot gevolg

hebben dat essentiële data (bijv. gedetailleerde kaarten) beperkt toe-

gankelijk zijn en dat data op het gebied van vervoer (bijv. bus- en

treinvervoer, fietsverhuur, private tolgelden), energie en water hele-

maal niet beschikbaar zijn. Zelfs binnen de publieke sector kunnen

data binnen bepaalde afdelingen worden gehouden en niet worden

gedeeld met andere eenheden binnen de organisatie of ontoegankelijk

zijn voor andere instellingen of het publiek. Dus ook al lijkt zich dan

een datarevolutie af te spelen, de toegang tot veel van die data blijft

beperkt.

Het gebruik van data

Stedelijke Big Data worden momenteel gebruikt voor een breed scala

aan taken, waarvan een deel relatief onschuldig lijkt, zoals het monito-

ren van de stadsverlichting met als doel de kwaliteit daarvan te verbe-

teren en de kosten terug te dringen. Andere taken zijn duidelijk meer

politiek, zoals het sturen van politieactiviteiten. Een belangrijke bron

van zorg is dat, naarmate er meer data over steden en hun burgers

worden gegenereerd, hun privacy sterker in het geding komt. Privacy

geldt als een essentieel mensenrecht. Maar naarmate sensoren,

3 Zie www. youtube. com/ watch ?v= 3E3RpGMKbhg.
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camera’s, smartphones en andere ingebouwde en mobiele apparaten

meer en meer data genereren, wordt het steeds moeilijker die privacy

te beschermen. Individuen laten steeds meer sporen achter,

bestaande uit digitale voetafdrukken (data die ze zelf achterlaten) en

dataschaduwen (data die anderen van hen vergaren). Dergelijke rijke

databronnen zijn vatbaar voor:

1. dataveillance, een vorm van toezicht dat wordt uitgeoefend door

datasets te zeven en informatie te sorteren met het oogmerk om te

identificeren, monitoren, volgen, reguleren, voorspellen en voor te

schrijven (Clarke 1988); en

2. geosurveillance, het volgen van de locatie en de verplaatsingen van

personen, voertuigen, goederen en diensten en het monitoren van

interacties in de ruimte (Crampton 2003).

Gegeven het feit dat de meeste van deze systemen altijd aanstaan en

van unieke identificatiecodes zijn voorzien, krijgen systemen voor

dataveillance en geosurveillance een continu en steeds fijnmaziger

karakter. Zo weten bijvoorbeeld mobiele telefoonmaatschappijen

altijd precies waar een telefoon zich bevindt, mits ingeschakeld.

Bovendien groeit, nu de normen minder streng worden, de bezorgd-

heid dat data worden gedeeld, gecombineerd en gebruikt voor toepas-

singen waarvoor ze nooit bedoeld waren. Vooral in de afgelopen twin-

tig jaar heeft er een sterke groei plaatsgevonden van het aantal data-

handelaren dat data vergaart, samenvoegt en opnieuw verpakt voor

verhuur (voor eenmalig gebruik of gebruik onder licentievoorwaar-

den) of doorverkoop, en diverse afgeleide data en data-analyses pro-

duceert.

Deze datahandelaren richten zich op verschillende markten en stre-

ven ernaar offline data, online data en mobiele data samen te voegen,

om zo een integraal beeld te verkrijgen van personen en plaatsen en

aldus persoonlijke en geodemografische profielen te construeren (Kit-

chin 2014b). Deze profielen worden vervolgens gebruikt om gedrag te

voorspellen, de (markt)waarde van een individu in te schatten en hem

maatschappelijk te categoriseren als potentiële kredietnemer, werkne-

mer, huurder, enzovoort (Graham 2005).

De bezorgdheid betreft het feit dat deze ondernemingen een vorm van

‘datadeterminisme’ bedrijven, waarbij individuen niet alleen worden

geprofileerd en beoordeeld op grond van wat ze hebben gedaan, maar

ook op een voorspelling van wat ze in de toekomst zouden kunnen
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doen, op grond van algoritmen die verre van perfect zijn, maar niette-

min worden ‘geblackboxt’. Adequaat toezicht en de mogelijkheid van

verbeteringsprocedures ontbreken (Ramirez 2013). Dergelijk anticipe-

rend beleid kan verstrekkende gevolgen hebben. Verschillende Ameri-

kaanse politiediensten gebruiken inmiddels bijvoorbeeld voorspel-

lende analytische programma’s om te anticiperen op de locatie van

toekomstige misdrijven. Patrouillewagens worden naar die locaties

gedirigeerd en individuen worden aangehouden en geïdentificeerd

van wie toekomstig crimineel gedrag het waarschijnlijkst wordt

geacht: individuen die als precriminelen worden aangeduid (Stroud

2014). In zulke gevallen wordt een persoon niet alleen gevolgd via zijn

digitale voetafdrukken en dataschaduwen, maar er wordt ook op gean-

ticipeerd (zie ook het artikel van De Vries en Smit in dit nummer).

Technische datakwesties

Het is dus belangrijk te onderkennen dat stedelijke data politiek zijn

en vaak een beperkte toegankelijkheid en een beperkt bereik hebben.

Daarnaast zijn er ook enkele technische kwesties die een beperkende

invloed hebben op de mate waarin steden kenbaar en controleerbaar

zijn. Het genereren van data is altijd een open proces. Benaderingen,

methoden, procedures, standaarden en apparatuur worden ontwor-

pen, getest, besproken en bediscussieerd. De geproduceerde data

komen tot stand door technische instrumenten, protocollen, weten-

schappelijke normen, het gedrag van wetenschappers en organisatori-

sche processen, wat betekent dat ze onderhevig zijn aan instrumentele

en menselijke fouten en vertekening. Bovendien gaat het genereren

van data altijd gepaard met een proces van abstrahering, representatie

en vaak ook generalisatie (bijv. door inpassing in een set vaste catego-

rieën) of schaalverdeling (aangepast ter compensatie van mogelijke

fouten/vertekening). Bij elke dataset dringen zich vragen op die te

maken hebben met de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van data en

hoe accuraat en getrouw de data weergeven wat ze zouden moeten

weergeven. Dit geldt helemaal als gebruik wordt gemaakt van steek-

proeven en proxies (data die bij benadering vergelijkbaar zijn met de

data waarin men eigenlijk geïnteresseerd is) (Kitchin 2014b).

Omdat de data op zulke verschillende manieren worden gegenereerd

en met behulp van een verscheidenheid aan instrumenten en stan-
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daarden, blijft het moeilijk ze samen te voegen om zo een completer

beeld te verkrijgen. Bijgevolg is het onmogelijk dé ‘waarheid’ van ste-

den te meten en kunnen we alleen gedeeltelijke, geselecteerde beel-

den vanuit specifieke gezichtspunten genereren. En wat die beelden

laten zien, kan vervuild, vertekend, vals zijn. Er kunnen dus vraagte-

kens worden geplaatst bij de waarheidsgetrouwheid van stedelijke

modellen en analyses en de mate waarin ze de geproduceerde bevin-

dingen bepalen.

Conclusie

We belanden in een tijdperk waarin de computer standaard is geïnte-

greerd in de stedelijke omgeving, waarin netwerken onderling zijn ver-

bonden en waarin zich mensen bewegen met smartphones die garan-

deren dat ze altijd met hun omgeving verbonden kunnen zijn en toe-

gang tot informatie hebben. Die apparaten en vormen van infrastruc-

tuur produceren in realtime gigantische hoeveelheden data en kunnen

zelf ook weer reageren op deze data en op de analyses die ermee wor-

den uitgevoerd, waardoor nieuwe vormen van monitoring, regulering

en controle mogelijk worden. Steden worden datagestuurde entiteiten

en komen aan de hand daarvan tot nieuwe vormen van algoritmisch

bestuur. De data en algoritmen die eraan ten grondslag liggen, zijn

echter verre van objectief en neutraal; veeleer zijn ze politiek, onvol-

maakt en partieel.

De instrumentele rationaliteit van datagestuurde stedelijke planning

produceert vooral kennis die is geworteld in een nauw omkaderde

‘episteme’ (wetenschappelijke kennis) en ‘techne’ (praktische instru-

mentele kennis). Laten we echter andere vormen van kennis, zoals

‘phronesis’ (kennis die is afgeleid van de praktijk en zorgvuldige afwe-

ging) en ‘metis’ (kennis gebaseerd op ervaring) (Parsons 2004, p. 49)

niet opzijschuiven, want deze kunnen als tegenwicht dienen voor de

beperkingen waar de slimme stad tegenaan loopt en als observatie-

punt van waaruit de productie van datagestuurde stedelijke planning

kan worden overwogen, bekritiseerd en herzien.

De opgave waarmee stadsbestuurders en burgers in het tijdperk van

de slimme stad worden geconfronteerd, is dat ze aan de ene kant opti-

maal gebruik moeten maken van de voordelen van planning en stede-

lijke dienstverlening op grond van een overdaad aan data, empirisch
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materiaal en responsieve systemen die in realtime werken, en aan de

andere kant tegelijkertijd mogelijke schadelijke effecten moeten zien

te minimaliseren. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we met onze

data en data-analyses even slim te werk gaan als we onze steden willen

laten worden.
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Data Protection by Design als
argument in het FBI vs. Apple-
debat

C. Cuijpers en S. van Schendel *

In toenemende mate is de overheid ten behoeve van opsporing en ver-

volging van strafbare feiten afhankelijk van gegevens die enkel

beschikbaar zijn bij private partijen (WRR 2011, p. 30). Indien de over-

heid toegang wil tot persoonsgegevens van burgers in de strijd tegen

criminaliteit en terrorisme kan een spanningsveld ontstaan met pri-

vacy.1 Dit spanningsveld lijkt met de komst van de nieuwe Europese

wetgeving op het gebied van gegevensbescherming toe te nemen door

de introductie van ‘Data Protection by Design and Default’ (DPbD).

Simpel gezegd vereist DPbD dat gegevensbescherming wordt inge-

bouwd in producten en diensten. In dit artikel zoomen we in op DPbD

aangezien de interpretatie die hieraan gegeven wordt – en dan met

name de interpretatie van de reikwijdte van de verplichtingen die

voortvloeien uit DPbD – in hoge mate bepalend is voor de legitimiteit

van bestaande technologieën alsmede voor de ontwikkeling van toe-

komstige technologieën. Hierbij kan worden gedacht aan technolo-

gieën ontwikkeld in het domein van veiligheid en justitie, voor opspo-

rings- en vervolgingsdoeleinden. Maar het kan ook gaan om alle-

daagse technologieën, zoals computers en smartphones, die hun nut

kunnen bewijzen voor politie en justitie. Hier kan een spanningsveld

ontstaan tussen enerzijds de vereisten die voortvloeien uit DPbD en

* Dr. Colette Cuijpers is als Associate Professor verbonden aan het Tilburg Institute for Law,
Technology, and Society (TILT). Sascha van Schendel, LLB is als student-assistent
verbonden aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT).

1 Privacy is in Nederland juridisch bekend als het recht op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zoals neergelegd in art. 10 van de Grondwet, waarin is opgenomen dat de wet
regels zal stellen betreffende gegevensbescherming. Het recht op privacy en gegevensbe-
scherming zijn beide een uitdrukking van het universele idee van waardigheid, autonomie
en unieke waarde van ieder mens. Maar er is ook een duidelijk verschil tussen privacy en
gegevensbescherming (‘data protection’). Gegevensbescherming is ontwikkeld met het
oog op structurele juridische bescherming van individuen tegen oneigenlijk gebruik van
informatietechnologieën voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze bescherming
van gegevens is er los van het feit of het verwerken van de gegevens zich afspeelt binnen
de context van het recht op privacy (zie Hustinx 2014, p. 50).
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anderzijds de behoefte technologie zo veel mogelijk te benutten in de

strijd tegen criminaliteit en terrorisme. Dit spanningsveld wordt kort

geïllustreerd aan de hand van de rechtszaak van de FBI tegen Apple,

waarna we bekijken hoe we deze casus in het licht van de nieuwe

Europese wetgevingsinstrumenten moeten bezien. Dit artikel heeft

niet tot doel een normatief standpunt in te nemen over de gewenste

interpretatie van de beginselen van DPbD, noch over de uitkomst van

de zaak van de FBI tegen Apple, maar wil de noodzakelijke weten-

schappelijke en maatschappelijke discussie die in dit verband met

spoed gevoerd moet worden voor het voetlicht brengen.

Data Protection by Design & Default

In december 2015 heeft de Europese wetgever een nieuwe verordening

aangenomen op het gebied van gegevensbescherming.2 De zoge-

noemde General Data Protection Regulation (GDPR) zal in 2018 in

werking treden.3 De GDPR bouwt voort op het bestaande juridische

kader, maar bevat een aantal interessante noviteiten, zoals een bepa-

ling over Data Protection Impact Assessment4 en de Data Protection

by Design and Data Protection by Default (DPbD)-bepaling.5 Hoewel

deze terminologie nieuw is, is het idee van ‘Privacy by Design’ dat

2 Voor uitgebreide informatie over de hervormingen, zie de website van de Europese Com-
missie: http:// ec. europa. eu/ justice/ data -protection/ reform/ index_ en. htm. In dit artikel wordt
gebruik gemaakt van de Engelse terminologie en afkortingen om te verwijzen naar de
Europese wetgevingsinstrumenten. De Engelse termen zijn namelijk de meest gangbare
termen in de vakliteratuur over databescherming.

3 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119/1).
De verordening is te downloaden via: http:// eur -lex. europa. eu/ eli/ reg/ 2016/ 679/ oj. De
Europese Richtlijn 95/46/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens is in
Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de
inwerkingtreding van de verordening zal deze wet komen te vervallen. Naast de verorde-
ning treedt ook een nieuwe richtlijn in werking ter vervanging van Kaderbesluit 2008/977/
JBZ van de Raad (PbEU 2016, L 119/89). Deze richtlijn, ook wel bekend als de ‘Police
Directive’ (PD), ziet echter enkel op de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging
van strafbare feiten.

4 Bij een DPIA gaat het erom dat op voorhand – voordat daadwerkelijk wordt overgegaan
tot het verwerken van persoonsgegevens – een inschatting wordt gemaakt van de risico’s
die deze gegevensverwerking met zich brengt. Deze verplichting hangt nauw samen met
de DPbD-bepaling.

5 In de Nederlandse versie is dit vertaald naar ‘gegevensbescherming door ontwerp en door
standaardinstellingen’.
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hieraan ten grondslag ligt zeker niet nieuw. Privacy by Design heeft

bekendheid gekregen in de jaren negentig door een overheidsfunctio-

naris op het gebied van privacybescherming van het district Ontario in

Canada, Ann Cavoukian. Cavoukian introduceerde zeven basisbegin-

selen voor Privacy by Design. Door implementatie van deze beginse-

len zouden bedrijven een competitief voordeel hebben en tegelijker-

tijd de privacy en zelfbeschikking over informatie van hun klanten of

gebruikers waarborgen (Cavoukian 2011). De filosofie van Privacy by

Design is dat privacy beter gewaarborgd kan worden wanneer privacy

al een aandachtspunt is tijdens de ontwikkeling van een product of

ICT-systeem. Voorheen kwam de aandacht voor privacy pas aan het

eind van het ontwikkelingsproces, of zelfs nadat een nieuwe technolo-

gie was geïntroduceerd (Schaar 2010). Het waarborgen van privacy

kwam vooral neer op het aflopen van een checklist. Met de groeiende

populariteit van Privacy by Design werd steeds meer het idee naar de

voorgrond geschoven dat de mentaliteit van het afvinken plaats dient

te maken voor een mentaliteit waarin het waarborgen van privacy de

standaardhandelwijze is van bedrijven (Cavoukian 2011; Le Métayer

2010). Privacy by Design kan, volgens consensus in de literatuur (Birn-

hack e.a. 2014), in de meest beperkte zin worden bereikt door de

nadruk te leggen op beveiliging van de data en het waarborgen dat er

niet meer data verwerkt worden dan noodzakelijk is. Er wordt wel

gesproken over ‘datasecurity’ en ‘dataminimalisatie’. Echter, hoe

invulling moet worden gegeven aan deze twee wettelijke vereisten in

de praktijk is nog steeds onduidelijk (Koops & Leenes 2014). Meerdere

auteurs op het gebied van gegevensbescherming constateren dat Pri-

vacy by Design-toepassingen nog maar beperkt hun weg vinden van

een academische setting naar een praktische implementatie (Roosen-

daal e.a. 2014; Danezis e.a. 2014). De potentie wordt in de literatuur

volop beschreven, maar ingenieurs hebben niet genoeg handvatten

om hier iets mee te doen (Gürses e.a. 2011; Birnhack e.a. 2014). Er is

een aantal keer geprobeerd om tot meer concrete strategieën te

komen. Zo kwam Hoepman met acht strategieën waarmee Privacy by

Design bereikt zou kunnen worden of dit het dichtst zou kunnen

benaderen, waar ook weer dataminimalisatie en databeveiliging een

rol spelen (Hoepman 2012). Naast het problematische gebrek aan con-

crete vereisten zouden er niet genoeg prikkels zijn om producenten

ertoe aan te zetten privacyvriendelijke producten te ontwikkelen (Le

Metáyer 2010).

doi: 10.5553/JV/016758502015041002004



40 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 3, 2016

Aangezien de potentiële meerwaarde van Privacy by Design wel wordt

erkend maar de praktijk achterblijft, heeft de Europese wetgever

ervoor gekozen een verplichting tot implementatie van deze beginse-

len voor gegevensverwerkers op te nemen in de GDPR. Met het oog op

de focus op gegevensbescherming is gekozen voor de terminologie

‘Data Protection by Design & Default’. Wanneer gegevensverwerkers

deze beginselen niet in acht nemen, is dat een schending van een wet-

telijke plicht en kunnen juridische maatregelen worden genomen en

kan zelfs een forse administratieve boete worden opgelegd.6 De bepa-

lingen over DPbD in de GDPR geven een aantal aanknopingspunten

hoe deze beginselen uitgelegd moeten worden. De verantwoordelijke

voor de gegevensverwerking dient ervoor te zorgen dat ‘passende

technische en organisatorische maatregelen’ worden genomen om de

gegevensbeschermingsbeginselen doeltreffend te waarborgen. De

context waarin dit dient te gebeuren, wordt bepaald door de stand van

de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en

het doel van de gegevensverwerking, en de risico’s voor de personen

van wie de gegevens verwerkt worden.7 Uiteraard is het zelfs aan de

hand van deze context nog vaag wat wel en wat niet als een passende

maatregel kan worden gezien. Als voorbeeld van DPbD stelt de Euro-

pese wetgever pseudonimisering van persoonsgegevens voor, waar-

mee de gegevens niet meer terug te leiden zijn tot een specifieke per-

soon.8 Volgens de Europese wetgever zou deze methode voordelig zijn

voor alle partijen: voor bedrijven omdat ze met deze gegevens gemak-

kelijker hun verplichtingen na kunnen komen en voor de betrokkenen

omdat voor hen de risico’s op schending van hun databescherming

kleiner zijn.9

De GDPR introduceert ook een middel om aan te tonen dat aan de

verplichtingen van DPbD voldaan is. Er wordt namelijk een vrijwillig

6 In art. 83 lid 4 GDPR staat over de boeteregeling vermeld: ‘Inbreuken op onderstaande
bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 onderworpen aan administratieve geldboeten tot
10.000.000 EUR of, voor een onderneming, tot 2% van de totale wereldwijde jaaromzet in
het voorgaande boekjaar (….).

7 Zie art. 25 GDPR.
8 Pseudonimisering kan tijdelijk of permanent zijn. Zo kan de heer X. Y. geboren in 1980 in

het systeem worden omgezet naar XY8. Met aanvullende middelen kan dus nog steeds
worden vastgesteld om welke persoon het gaat, daarom worden deze gegevens nog
steeds beschermd door de wet. Bij anonimisering van gegevens zijn alle indicatoren weg-
gehaald en zou deze persoon in het systeem kunnen staan als 1234. Na dit proces, wan-
neer de gegevens compleet anoniem zijn, is gegevensbescherming niet meer van toepas-
sing.

9 Zie bijv. overweging 28 van de GDPR.
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systeem van certificering opgezet, waarbij de toezichthoudende auto-

riteiten van de lidstaten certificaten uitgeven waarmee onder andere

naleving van DPbD kan worden gedemonstreerd.10 Dit is handig voor

bedrijven in de context van bewijslast en kan eventueel gebruikt wor-

den als middel om ‘privacyvriendelijkheid’ uit te stralen naar klanten.

Echter, hiermee is nog niet gegeven aan welke eisen een gegevensver-

werker specifiek moet voldoen om een dergelijk certificaat te krijgen.

De conclusie is dat hoewel de bepalingen van DPbD trachten meer

houvast te bieden dan het beginsel van Privacy by Design, de DPbD-

bepalingen nog steeds te ruim zijn om concrete verplichtingen voor

gegevensverwerkers vast te stellen. Wat wel duidelijk is, is dat de

nadruk ligt op minimale gegevensverwerking en het nemen van zowel

maatregelen binnen de organisatie om gegevensverwerking te waar-

borgen als technische maatregelen zoals beveiliging en pseudonimise-

ring van de gegevens. De discussie die in de literatuur wordt gevoerd,

gaat dan ook over wat voor concrete vereisten er voortvloeien uit

DPbD en niet zozeer over hoe strikt deze vereisten zijn. Toch is dit een

zeer relevante vraag. Het uitgangspunt achter DPbD dat passende

technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de

gegevensbeschermingsbeginselen doeltreffend te waarborgen en dat

alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn, kan

strikt worden uitgelegd, in die zin dat verantwoordelijken in principe

moeten kiezen voor het meest privacyvriendelijke design van hun pro-

duct of dienst, tenzij dit vanuit een kostenoogpunt onredelijk zou

zijn.11 Een dergelijke strikte uitleg van DPbD kan echter in de weg

staan aan – of in ieder geval conflicteren met – (toekomstige) opspo-

ringsbevoegdheden. Dit probleem, en daarmee de noodzaak van het

scheppen van duidelijkheid, wordt hieronder geïllustreerd aan de

hand van de zaak FBI vs. Apple.

FBI vs. Apple12

Apple en de FBI zijn sinds 2015 in een conflict verwikkeld over een

iPhone 5c die toebehoort aan de terrorist die in 2015 in San Bernar-

10 In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, zie https://
autoriteitpersoonsgegevens. nl.

11 Zie art. 25 GDPR.
12 United States, District Court Eastern District of New York. Beschikbaar via: www. nytimes.

com/ interactive/ 2016/ 02/ 29/ technology/ document -Orenstein -Order. html ?_ r= 0.
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dino veertien mensen vermoord heeft.13 De politie hoopt relevante en

belastende informatie van de iPhone te kunnen halen, maar deze is

beveiligd met een pincode. Als tien keer een foutieve code ingevoerd

wordt, zal automatisch alle informatie van de iPhone gewist worden.

De FBI verzoekt Apple mee te werken om deze beveiliging te doorbre-

ken. Apple stelt hiertoe geen geëigende methode te hebben en is van

mening niet verplicht te zijn een dergelijke methode te moeten ont-

wikkelen. De FBI baseert haar claim op een uit 1789 stammende wet,

de zogenoemde All Writs Act, op grond waarvan een rechter partijen

kan dwingen om mee te werken. Voorwaarde voor toepassing van

deze wet is dat er geen alternatieven zijn. Inmiddels is gebleken dat er

alternatieven zijn, aangezien een derde partij de gegevens voor de FBI

heeft kunnen achterhalen zonder medewerking van Apple.

Desondanks blijft de kernvraag van deze zaak zeer relevant: moet de

privacy van de burger buigen voor het opsporen van terrorisme? Op

deze wijze geformuleerd zullen velen geneigd zijn deze vraag positief

te beantwoorden. Echter, hierbij moet wel in het oog worden gehou-

den dat het niet slechts gaat om het vorderen van gegevens waartoe,

tenminste in Nederland, wettelijke bevoegdheden zijn neergelegd in

het Wetboek van Strafvordering.14 In deze zaak gaat het gevraagde ver-

der, aangezien Apple verzocht wordt actief mee te werken aan het

omzeilen of doorbreken van technologieën die nu juist ontwikkeld zijn

voor betere beveiliging en privacy. Juist onder deze voorwaarde, dat

iPhones veilig zijn en privacy waarborgen, hebben volgens Apple vele

consumenten gekozen voor de aanschaf van een iPhone. Naast dit

commerciële argument schermt Apple ook met argumenten van glij-

dende schaal en precedentwerking. Hoewel de FBI verzoekt om het

doorbreken van de beveiliging van een enkele iPhone, leidt het ont-

wikkelen van een methode om de iPhone te kraken ertoe dat alle iPho-

nes minder veilig en minder privacyvriendelijk zijn. Bovendien heeft

de FBI nu reeds aangegeven toegang te willen tot meer iPhones, zodra

dit mogelijk is. Een ander belangrijk argument betreft het feit dat een

dergelijke methode niet alleen gewild zou zijn bij de FBI, maar bijvoor-

beeld ook bij kwaadwillende derden of niet-democratische overheden.

Hoewel een rechter in New York het verzoek van de FBI vooralsnog

13 Een uitgebreide beschrijving van het gehele dossier FBI vs. Apple is beschikbaar via: www.
iculture. nl/ dossiers/ fbi -apple.

14 In het Nederlandse Wetboek van Strafvordering is een afdeling opgenomen over ‘Door-
zoeking ter vastlegging van gegevens’ (art. 125i e.v.) en de achtste afdeling betreft het
‘Vorderen van gegevens’ (art. 126nc).
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heeft afgewezen, is het vraagstuk nog niet van tafel.15 Ten eerste,

omdat de FBI beroep heeft aangetekend in deze zaak. Ten tweede,

aangezien er in Amerika wetgeving in de maak is om het voor de over-

heid gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot versleutelde data.16

En juist op dit punt kan de schoen gaan wringen met Data Protection

by Design en Data Protection by Default, zoals geïntroduceerd in de

GDPR.

DPbD in relatie tot FBI vs. Apple

De zaak FBI vs. Apple speelt zich af in de Verenigde Staten, maar een

vergelijkbare zaak kan zich ook in Europa voordoen. In deze paragraaf

gaan we hiervan uit. We gaan er ook van uit dat de GDPR reeds in wer-

king is getreden, en het vereiste van DPbD dus een afdwingbare plicht

geworden is. Onder dreiging van een flinke boete zijn zowel verwer-

kingsverantwoordelijken als verwerkers gehouden tot DPbD.17 Omdat

er geen specifieke vereisten uit DPbD volgen en de reikwijdte van deze

bepaling onduidelijk is, kan betoogd worden dat vastgehouden moet

worden aan een strikte uitleg. Niet alleen moet privacy worden

gewaarborgd met organisatorische en technische middelen, boven-

dien zou gekozen moeten worden voor de meest privacyvriendelijke

oplossing. Wanneer we dit relateren aan de FBI vs. Apple-zaak dan zou

Apple DPbD aan kunnen voeren als argument waarom bepaalde gege-

vens niet verwerkt worden, of, indien verwerking noodzakelijk is, dus-

danig afgeschermd worden dat derden hiertoe geen toegang kunnen

krijgen. Het niet kunnen omzeilen of doorbreken van de bescherming

zou dan ook als voorwaarde voortvloeien uit DPbD. Indien wel te

omzeilen of te doorbreken, is er immers geen sprake van de meest pri-

15 ‘(…) the implications of the government’s position are so far-reaching – both in terms of
what it would allow today and what it implies about Congressional intent in 1789 – as to
produce impermissibly absurd results. See, e.g., United States v. Dauray, 215 F.3d 257, 264
(2d Cir. 2000) (“A statute should be interpreted in a way that avoids absurd results.”);
United States v. Wilson, 503 U.S. 329, 334 (1992) (“absurd results are to be avoided”)’,
United States, District Court Eastern District of New York. Beschikbaar via: www. nytimes.
com/ interactive/ 2016/ 02/ 29/ technology/ document -Orenstein -Order. html ?_ r= 0.

16 Compliance with Court Orders Act of 2016 – Senator Richard Burr, www. burr. senate. gov/
imo/ media/ doc/ BAG16460. pdf.

17 Kort gezegd is de verwerkingsverantwoordelijke degene die alleen of samen met anderen
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en is de
verwerker degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgege-
vens verwerkt.
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vacyvriendelijke optie en mogelijk geen sprake van dataminimalisatie

en/of gegevensbeveiliging en kan om die reden gesteld worden dat

niet is voldaan aan DPbD.

In deze uitleg moet het uitgangspunt zijn dat de technologie toegang

tot gegevens simpelweg niet mogelijk maakt. Zoals blijkt uit de zaak

FBI vs. Apple biedt dit geen garanties, een derde partij wist de FBI toch

aan de gegevens te helpen.18 De meest veilige strategie is dan ook dat

de gegevens er simpelweg niet (meer) zijn. Als de gegevens er wel zijn,

dan zou een overheid alleen op basis van een duidelijke wettelijke

grondslag een partij moeten kunnen dwingen tot meewerken. Hiertoe

zou dan een met waarborgen omklede procedure moeten bestaan:

alleen in specifieke zwaarwegende gevallen, op last van een rechterlijk

oordeel, en met beperking tot wat daadwerkelijk noodzakelijk is. In de

FBI vs. Apple-zaak zouden bijvoorbeeld alleen de gevraagde gegevens

beschikbaar gesteld moeten worden en niet de methode waarmee toe-

gang tot die gegevens verkregen kan worden. De noodzaak van het

voeren van een discussie over wat overheden mogen vragen van par-

tijen in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten,

inclusief terrorisme, en de waarborgen die wettelijke kaders als DPbD

bieden, is uitermate relevant. Momenteel lijkt er een kat-en-muisspel

– of wellicht beter: een wapenwedloop – te ontstaan waarbij overhe-

den wettelijke bevoegdheden creëren om private partijen te dwingen

mee te helpen technologische beveiligingen te omzeilen of te doorbre-

ken, terwijl private partijen de technologieën zo ontwikkelen dat het

omzeilen en doorbreken van de beveiligingen niet langer mogelijk is.

Apple is volgens geruchten reeds bezig om de beveiliging van iDevices

en iCloud in die zin aan te passen. Het enige doeltreffende wapen in

het niet hoeven voldoen aan meewerkverplichtingen is immers als

Apple dit echt niet kan. Ofwel zelf geen toegang heeft tot gevraagde

gegevens, niet beschikt over encryptiesleutels of zogenoemde ‘back-

doors’19 en ook niet in staat is hiertoe methoden te ontwikkelen. Een

algeheel verbod om technologie dusdanig te ontwerpen dat het com-

pleet veilig en privacyvriendelijk is – in die zin dat er geen mogelijkhe-

18 In Frankrijk biedt de Code de procédure pénale (CPP) hier zelfs wettelijke grondslagen
toe, zowel om de hulp van derden in te roepen bij het faciliteren van het kraken van cryp-
tografie als strafbaarstelling van de weigering mee te werken aan ontsleuteling (art. 230-1
en 434-15-2 CPP). Zie meer uitgebreid hierover: Koops 2012.

19 Letterlijk een achterdeur die toegang verleent tot een computer of programma, inge-
bouwd door de beheerder, de programmeur of een hacker. Definitie te raadplegen via:
www. encyclo. nl/ lokaal/ 10433.
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den zijn voor de producent om toegang te krijgen tot het gevraagde –

lijkt niet te stroken met verschillende wettelijk gewaarborgde vrijhe-

den,20 en lijkt bovendien op gespannen voet te staan met DPbD.

Vanuit de grondgedachte van onze democratische rechtsstaat lijken

duidelijke wettelijke grondslagen en waarborgen in combinatie met

een rechterlijke toetsing wellicht de meest geëigende weg om in een

specifiek geval te beoordelen of het redelijk is een private partij tot

meewerken te dwingen in het kader van de opsporing van strafbare

feiten. Echter, zowel de zaak FBI vs. Apple, waarbij een derde partij de

gewenste gegevens toch wist te achterhalen, als de ontboezemingen in

de Wikileaks-affaire laten zien dat overheden de wettelijke waarbor-

gen die bestaan met betrekking tot het mogen uitoefenen van opspo-

ringsbevoegdheden niet altijd respecteren, of in ieder geval alterna-

tieve mogelijkheden exploreren die leiden tot het door de overheid

gewenste resultaat.21 Juist als overheden wettelijke en rechterlijke

ingebouwde waarborgen in opsporing van strafbare feiten met voeten

lijken te treden, moeten we de ruimte hebben om vrijheid met andere

middelen te beschermen, en zou dit ervoor pleiten private partijen

inderdaad te houden aan een zeer strikte uitleg van DPbD, waarbij

technologische en organisatorische middelen worden ingezet om zo

privacyvriendelijk mogelijke producten en diensten te ontwikkelen.

Conclusie

De zaak FBI vs. Apple laat zien hoe private partijen die persoonsgege-

vens verwerken, terecht kunnen komen in een spanningsveld tussen

enerzijds de vereisten op het gebied van gegevensbescherming, zoals

DPbD, en anderzijds de behoefte technologie zo veel mogelijk te

benutten in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme. Om gegevens te

bemachtigen kan de overheid derde partijen inschakelen of wettelijke

grondslagen creëren ter doorbreking van technologische beveiligings-

mechanismen. Dit leidt private partijen er mogelijk toe, vanuit com-

merciële overwegingen – maar mogelijk dus ook vanuit de verplichtin-

gen die DPbD met zich brengt –, om producten en diensten zo te ont-

werpen dat het omzeilen en doorbreken van beveiligingsmechanis-

20 Zoals de vrijheid van ondernemerschap, zoals neergelegd in art. 16 van het Handvest van
de Grondrechten van de Europese Unie (2012/C 326/02) (PbEU 2012, C 326/391).

21 Zie over deze affaire: https:// wikileaks. org/ spyfiles/.
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men simpelweg niet langer mogelijk is. Naar onze mening is een maat-

schappelijk en wetenschappelijk debat over de uitleg van de reikwijdte

van de beginselen van DPbD in relatie tot (toekomstige) wettelijke ver-

plichtingen voor private partijen om mee te werken in het kader van

opsporing en vervolging van groot belang, gezien het hierboven geïllus-

treerde spanningsveld dat is ontstaan.
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Technologie voor opsporing en
handhaving

Kansen, ervaringen en knelpunten

B. Custers en B. Vergouw *

In veel landen proberen opsporings- en handhavingsdiensten voort-

durend hun prestaties te verbeteren. Daarbij wordt ook getracht opti-

maal gebruik te maken van technologie die beschikbaar is voor de

opsporing en de handhaving. Vaak moeten technische, juridische en

organisatorische hobbels worden genomen voordat kansen van veel-

belovende technologie daadwerkelijk kunnen worden benut.

Om beter zicht te krijgen op het gebruik van technologieën in de

opsporing en handhaving hebben we 46 opsporings- en handhavings-

diensten in elf landen bevraagd naar hun ervaringen en behoeften.1

Daarbij werd onder meer gevraagd naar welke technologieën zij reeds

gebruikten, wat hun ervaringen daarmee zijn, welke behoeften er op

het vlak van technologie spelen, tegen welke (technische, juridische en

organisatorische) knelpunten ze aan lopen en in hoeverre sprake is

van evaluaties en succesverhalen. Eerder werden ook al meer dan der-

tig Nederlandse organisaties betrokken bij de opsporing (politiekorp-

sen, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke Marechaussee en

Openbaar Ministerie) bevraagd op dit vlak (Custers 2012). In deze bij-

drage ligt de nadruk op internationale ontwikkelingen en wordt aan-

gegeven in hoeverre Nederland daarmee in de pas loopt dan wel daar-

van afwijkt.

* Mr. dr. ir. Bart Custers is universitair hoofddocent en hoofd onderzoek bij eLaw, het
Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden. Eerder was hij
hoofd van de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties van het
WODC. Bas Vergouw MSc. is werkzaam als digitaal onderzoeker bij de Autoriteit
Consument en Markt (ACM) en houdt zich voornamelijk bezig met open source
intelligence.

1 De resultaten van dit onderzoek werden eerder uitgebreid gepubliceerd in Custers en Ver-
gouw (2015). De auteurs danken Patrick Padding en Marjo van Seventer voor hun hulp bij
het verspreiden van de survey die is gebruikt in dit onderzoek.
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Aanleiding en achtergrond

Er staat veel druk op opsporings- en handhavingsdiensten. In veel lan-

den moet de politie ophelderingspercentages omhoog zien te krijgen

en in sommige gevallen tegelijkertijd bezuinigen of, zoals in Neder-

land, reorganiseren. Om efficiënter en effectiever te werken wordt

gekeken naar de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden om

het werk van opsporings- en handhavingsdiensten te optimaliseren

(Foster 1998; Chan 2001; Deflem & Chicoine 2014). In deze bijdrage

gaat het niet om generieke technologieën, zoals meldkamersystemen,

communicatiesystemen of technologie voor mobiliteit. De technolo-

gieën in dit artikel zijn gericht op het leveren van een bijdrage in de

handhaving, opsporing of vervolging. Daarbij kan het gaan om tech-

nologieën die bepaalde vormen van criminaliteit voorkomen, maar

ook om technologieën die bijdragen aan het ophelderen (als sturings-

instrument tijdens een opsporingsonderzoek) of vervolgen (als bewijs-

materiaal in de rechtszaal) van criminaliteit. In het Engels worden

deze technologieën ook wel aangeduid als Law Enforcement Technolo-

gies (LETs).

Om verder inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van technologie

voor de opsporing, handhaving en vervolging en de daarbij voorko-

mende (technische, juridische en organisatorische) knelpunten, is het

startpunt te inventariseren welke technologieën reeds worden

gebruikt door opsporings- en handhavingsdiensten. Voor de technolo-

gieën die al in gebruik zijn, kan worden geïnventariseerd of dat naar

tevredenheid is en wat ze hebben opgeleverd. Er zijn weliswaar veel

verhalen over kansen en succesverhalen (Sheldon & Wright 2010),

maar toch is de effectiviteit van de inzet van technologie niet altijd

duidelijk. Een andere vraag is welke technologieën wellicht nog niet

worden gebruikt (of nog verder moeten worden ontwikkeld), maar

waarvan opsporings- en handhavingsdiensten veel verwachtingen

hebben.

Via een Europees netwerk van opsporings- en handhavingsdiensten

genaamd ENLETS (European Network of Law Enforcement Techno-

logy Services)2 is een survey uitgezet. In ENLETs zitten vertegenwoor-

digers van alle EU-lidstaten behalve Slovenië en Malta. De vertegen-

woordigers werken veelal voor de politie in hun betreffende land en

2 Zie www. policija. lt/ index. php ?id= 21280, laatst geraadpleegd op 28 april 2016.
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beschikken over voor hun land specifieke kennis over het gebruik van

technologie in de opsporing, handhaving en vervolging. De leden van

ENLETS hebben de survey verder doorgeleid naar de organisaties in

hun land. Daarnaast is de survey via bestaande contacten uitgezet bui-

ten de EU in onder andere de Verenigde Staten en Australië. Eerder

werd een vergelijkbare survey uitgezet in Nederland (Custers 2012). De

resultaten van het Europese onderzoek worden hieronder vergeleken

met de resultaten van de Nederlandse survey.

Uiteindelijk hebben 46 opsporings- en handhavingsdiensten in elf lan-

den de survey ingevuld. In alfabetische volgorde betreft het: Australië,

Bulgarije, Finland, Frankrijk, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije,

Spanje, Tsjechië en Zweden.3 Vanuit sommige landen werd slechts

één survey ingevuld teruggestuurd, terwijl vanuit andere landen twee

of meer surveys werden geretourneerd.4 De opzet van de vragenlijst

stond niet toe een gelijke weging tussen landen aan te brengen, waar-

door de resultaten een vertekening tonen naar de situatie in landen

waarvoor de meeste surveys zijn ingevuld. Hierdoor zijn de resultaten

vooral indicatief, maar niet per se representatief.5 Alle vragenlijsten

werden nagenoeg volledig ingevuld.

Achtereenvolgens komen hieronder aan bod welke technologieën

worden gebruikt in de onderzochte landen, welke wensen en kansen

er zijn, wat de knelpunten zijn en hoe het zit met evaluaties en succes-

verhalen.

3 De resultaten geven vooral een Europees perspectief weer. Australië is toch in de resulta-
ten gehouden omdat technologische ontwikkelingen op dit vlak niet strikt aan landsgren-
zen gebonden zijn en de resultaten uit Australië niet sterk afweken van de overige resulta-
ten.

4 Vanuit Roemenië en Spanje werden 2 vragenlijsten geretourneerd. Vanuit Tsjechië kwa-
men 7 vragenlijsten en vanuit Slowakije maar liefst 28 vragenlijsten. Met name in Tsjechië
en Slowakije, maar ook in andere landen, werden vragenlijsten ingevuld door nationale
politiediensten, regionale politiediensten en/of gespecialiseerde eenheden, waaronder
eenheden die zich bezighouden met georganiseerde misdaad, terrorismebestrijding en/of
cybercrime. Enkele reacties kwamen vanuit de verkeerspolitie en de grenspolitie. Al deze
reacties zijn betrokken in de analyses teneinde een diepgaander inzicht te verkrijgen in de
kansen, ervaringen en knelpunten van technologiegebruik in de opsporing en handhaving.
Vanwege de kleine aantallen kunnen geen uitspraken worden gedaan voor de specifieke
politiediensten.

5 Voor meer beperkingen van en discussie over de opzet, zie Custers en Vergouw (2015).
Beperkingen betreffen in elk geval de kleine aantallen/lage response rates, de representa-
tiviteit/diversiteit van de responsgroep en de (hierboven genoemde) vertekening door ver-
schillende aantallen ingevulde vragenlijsten per land.
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Gebruikte technologieën

Om het gebruik van technologieën door opsporings- en handhavings-

diensten na te gaan, is een lijst van 25 technologieën voorgelegd die

veel worden genoemd in de literatuur (Teeuw e.a. 2008; Prinsen &

Custers 2010; Moore 2004; FBI 2008), door opsporingsambtenaren,

experts op het terrein van recht en technologie en door beleidsmakers.

Daarnaast werd ruimte gelaten voor eigen inbreng. De lijst met tech-

nologieën is weergegeven in tabel 1.

Bij de lijst met technologieën werd geen toelichting gegeven, om te

voorkomen dat respondenten de uitleg als restrictief zouden ervaren

en iets niet zouden aankruisen omdat het niet valt binnen een defini-

tie. Aangenomen werd dat een gebruiker van een bepaalde technolo-

gie doorgaans wel bekend is met de bijbehorende terminologie.6 Bij

sommige technologieën heeft iedereen wel een beeld, bij andere tech-

nologieën is dit niet het geval. Hieronder een toelichting op enkele

minder gangbare technologieën:

– Netwerkanalyses: analyses op relaties tussen personen (wie kent

wie?) (Scott & Carrington 2011; Coles 2001; Scott 2013). Sociale

media als Facebook en LinkedIn bieden inzicht in zulke netwerken.

Ook verkeersgegevens over telefonie- en internetgedrag kunnen

nuttige informatie bevatten.

– Biometrie: verzamelnaam voor identificerende technologieën geba-

seerd op unieke lichaamskenmerken. Voorbeelden zijn DNA, vin-

gerafdrukken, stemherkenning en paspoortfoto’s.

– Virtual reality: met gebruik van computerbeelden een driedimensio-

nale wereld reconstrueren, bijvoorbeeld om een plaats-delict te

reconstrueren (Sherman & Craig 2003).

– RFID: afkorting van Radio Frequency Identification: technologie om

zeer kleine, goedkope chips op objecten te plaatsen om ze te kun-

nen volgen (Hunt e.a. 2007; Bryant & Bryant 2014; De Pauw e.a.

2011). RFID-technologie wordt, vaak in combinatie met sensortech-

nologie, ook gebruikt voor het Internet of Things, waarin apparaten

onderling gegevens uitwisselen.

– Datamining: geautomatiseerde analyse van grote hoeveelheden

gegevens (inclusief Big Data) door middel van wiskundige algorit-

6 Voor niet-gebruikers is het niet relevant of deze bekend zijn met de terminologie.
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men teneinde nieuwe patronen en verbanden te ontdekken

(Adriaans & Zantinge 1996).

– Profiling: het opstellen van profielen van individuen (zoals terroris-

ten en seriemoordenaars) (Chifflet 2014) of groepen (zoals risico-

groepen voor agressie en geweld) (Schauer 2003; Harcourt 2007).

Tabel 1 Prevalentie van technologieën onder opsporings- en
handhavingsdiensten

Technologie Percentage respondenten dat deze
technologie gebruikt

Databanken/koppelen van bestanden
en databanken

72

Cameratoezicht/CCTV 63

Vingerafdrukken 63

GPS/peilbakens/tracking systems 61

Sensing 52

Cryptografie/data recovery 50

DNA 50

Biometrie 48

Burgerparticipatienetwerken 48

Aftappen 46

Datamining/geautomatiseerde data-
analyses

46

Bodycams 43

Netwerkanalyses 43

Profiling/doelgroepanalyses 41

Sociale media 41

ANPR/geautomatiseerde kenteken-
herkenning

37

Stemherkenning 37

Leugendetectors 35

RFID 33

Privacy-enhancing technologieën 33

Wapentechnologie 30

Narrowcasting/doelgroepenbenade-
ring via netwerken

26

Drones/onbemande luchtvaartuigen 26

Gezichtsherkenning 24

Anders… 24

Virtual reality 11
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– Burgerparticipatie: netwerken waarin burgers informatie en signa-

len kunnen doorgeven aan de politie. Voorbeelden zijn Burgernet

en Opsporing Verzocht.

– Narrowcasting:7 communicatiestrategie waarbij doelgroepen heel

gericht worden benaderd, bijvoorbeeld via sociale media als Face-

book en Twitter.

– Sensing: verzamelnaam voor technologieën die op afstand informa-

tie verzamelen (Al-Awar & El-Baz 2010). Voorbeelden zijn camera’s,

warmtezoekers, RFID-chips en robots.

– Drones: onbemande luchtvaartuigen die bijvoorbeeld kunnen wor-

den uitgerust met camera’s en andere sensoren (Clark 2014; Custers

e.a. 2015).

Merk op dat de lijst met technologieën enerzijds niet uitputtend is en

anderzijds niet vrij van enige overlap is. DNA en vingerafdrukken zijn

voorbeelden van biometrie, RFID kan worden ingezet als peilbaken/

volgsysteem en databanken kunnen onder meer gegevens over DNA,

telecommunicatie en kentekens bevatten. Het gebruik van drones

impliceert vaak het gebruik van cameratoezicht.

In tabel 1 is weergegeven welke technologieën het meest wijdverspreid

zijn onder opsporings- en handhavingsdiensten. Dit zijn met name

bekende technologieën zoals het gebruik van databanken, cameratoe-

zicht, vingerafdrukken, GPS/peilbakens en sensing. De meeste van

deze technologieën zijn al vele jaren beschikbaar, al worden sommige

technologieën nog steeds doorontwikkeld. Het minst in gebruik zijn

technologieën als drones, gezichtsherkenning en virtual reality. Dit

zijn relatief nieuwe technologieën waarbij toepassingen nog volop in

ontwikkeling zijn.

Naast de vraag welke technologieën worden gebruikt, is ook de vraag

voorgelegd welke technologieën binnen de organisatie het meest wor-

den gebruikt. In het algemeen is het beeld dat het meest worden

gebruikt (in afnemende volgorde): databanken, vingerafdrukken,

cameratoezicht, GPS/peilbakens en aftappen. Opvallend hierbij is de

overlap met de top 5 in tabel 1. Alleen sensing wordt binnen organisa-

ties niet het meest gebruikt, hetgeen suggereert dat deze technologie

weliswaar beschikbaar is, maar slechts wordt gebruikt in bepaalde,

specifieke situaties. Dat is opmerkelijk omdat sensing-technologie

7 Narrowcasting is het tegenovergestelde van broadcasting.
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doorgaans juist bruikbaar is voor het verzamelen van algemene infor-

matie.

Vergeleken met de situatie in Nederland valt op dat er veel overlap is

(Custers 2012). DNA en aftappen komen in Nederland naar voren als

veelgebruikte technologieën, maar worden in het buitenland door veel

minder organisaties gebruikt. De organisaties in het buitenland die

deze technologieën gebruiken, maken er wel veel gebruik van. Een en

ander suggereert dat deze technologieën waarschijnlijk beperkt

beschikbaar zijn voor sommige organisaties in het buitenland, wellicht

mede vanwege de kosten die eraan verbonden zijn.

Wanneer wordt gevraagd naar de tevredenheid over het gebruik ervan,

komen dezelfde technologieën naar voren: over databanken, vingeraf-

drukken, DNA, cameratoezicht en aftappen zijn opsporings- en hand-

havingsdiensten het meest tevreden. Dit komt overeen met het beeld

in Nederland: ook hier is men het meest tevreden over deze technolo-

gieën (Custers 2012, p. 65).

Opmerkelijker is dat sommige technologieën weliswaar beschikbaar

zijn, maar dat geen of slechts enkele opsporings- en handhavingsdien-

sten tevreden zijn hierover; dit betreft bijvoorbeeld cameratoezicht,

burgerparticipatie en biometrie. ANPR (geautomatiseerde kenteken-

herkenning), virtual reality, wapentechnologie, sociale media en body-

cams worden in mindere mate gebruikt en worden nauwelijks

genoemd als technologieën waarover tevredenheid bestaat. Verschil-

lende van deze technologieën zijn nog in ontwikkeling en mogelijk

bestaat er onvoldoende ervaring mee om tevredenheid erover uit te

kunnen spreken.

Wensen en kansen

Naast het daadwerkelijk gebruik van technologie door opsporings- en

handhavingsdiensten is ook onderzocht welke behoeften en voorkeu-

ren er bestaan met betrekking tot technologieën die nog niet worden

gebruikt of nog niet (breed) beschikbaar zijn voor rechtshandhaving,

opsporing en vervolging. Door te vragen welke technologieën opspo-

rings- en handhavingsdiensten graag zouden gebruiken, kwam naar

voren dat gezichtsherkenning (39%), virtual reality (24%), drones

(24%) en GPS/peilbakens (17%) hoog op de wensenlijst staan. De

meeste van deze technologieën zijn nog in ontwikkeling, maar enkele
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opsporings- en handhavingsdiensten hebben ze reeds in gebruik.8

Hoewel ook ruimte werd gelaten om andere technologieën te benoe-

men dan die in tabel 1 zijn vermeld, werd hiervan nergens gebruik

gemaakt.

Hoewel er ruimte was om veel wensen kenbaar te maken, werden

doorgaans slechts enkele (drie tot vijf) technologieën aangemerkt,

waardoor de wensenlijst niet erg lang lijkt te zijn. Opmerkelijk genoeg

zijn in 9% van de gevallen zelfs helemaal geen wensen aangekruist,

anders dan technologieën die reeds in gebruik zijn binnen de organi-

satie. Er is een duidelijk verband tussen het aantal technologieën dat

reeds in gebruik is binnen een organisatie en de wensenlijst: naarmate

er minder technologieën worden gebruikt, zijn er meer wensen en vice

versa. De organisaties die de meeste technologieën gebruiken (en dus

naar verwachting het meest ‘technology-minded’ zijn), hebben nog

steeds wensen voor nieuwe technologieën. Het is echter niet zo dat

organisaties aangeven dat ze eenvoudigweg alle bestaande technolo-

gieën ter beschikking willen hebben. Met andere woorden, bepaalde

technologieën worden niet gebruikt, maar daaraan bestaat ook geen

behoefte.

Ook is gevraagd welke technologieën volgens opsporings- en handha-

vingsdiensten het meeste potentieel hebben. Deze vraag is losgekop-

peld van het daadwerkelijk gebruik van de technologieën. De hoogste

verwachtingen zijn er voor DNA (43%), cameratoezicht/CCTV (41%),

gezichtsherkenning (30%), aftappen (28%), netwerkanalyses (28%),

GPS/peilbakens (28%), biometrie (28%) en vingerafdrukken (28%).

Enkele van deze technologieën worden reeds veel gebruikt. Gezichts-

herkenning is hierop een uitzondering. Van de opsporings- en hand-

havingsdiensten die gezichtsherkenning gebruiken, is slechts een

kwart hierover tevreden. Daarmee lijken de verwachtingen omtrent

gezichtsherkenning hoger dan deze technologie wellicht waar kan

maken, in elk geval tot dusver.

Een ander opmerkelijk punt is dat er weinig overeenkomsten zijn tus-

sen de wensenlijst enerzijds en de verwachtingen anderzijds. Van de

technologieën die hoog op de wensenlijst staan, zou verwacht mogen

worden dat daaromtrent ook hoge verwachtingen bestaan voor het

potentieel. Echter, alleen gezichtsherkenning en GPS/peilbakens

staan op beide lijsten. Dit is mogelijk een indicatie dat opsporings- en

8 Merk op dat niet gevraagd is of men zich hiervan bewust is.
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handhavingsdiensten graag eerst nieuwe technologieën op hun wen-

senlijst uitproberen, alvorens ze overtuigd zijn van het potentieel

ervan (‘eerst zien en dan geloven’).

Knelpunten

Bij het gebruik van technologie voor de handhaving, opsporing en ver-

volging bestaan verschillende knelpunten. In dit onderzoek zijn juridi-

sche, technologische en organisatorische knelpunten onderscheiden.

Bij elk type zijn specifieke knelpunten gesuggereerd en is tevens

ruimte gelaten om andere knelpunten te benoemen.

In totaal ervaart 36% van de opsporings- en handhavingsdiensten

geen juridische knelpunten. Een ruime meerderheid van 64% ervaart

dus één of meer juridische knelpunten bij het toepassen van technolo-

gie in de handhaving, opsporing of vervolging. Om welke juridische

knelpunten het gaat, is weergegeven in figuur 1. Het meest genoemd is

het ontbreken van een juridische basis voor het gebruik van een

bepaalde technologie (49%). Dit knelpunt wordt door 44% van de

opsporings- en handhavingsdiensten genoemd. Uiteraard houdt het

ontbreken van een juridische basis niet in dat deze zou moeten wor-

den gecreëerd. De reden dat een juridische basis ontbreekt, kan zijn

omdat dit onwenselijk is vanuit een politiek, juridisch en/of ethisch

perspectief.9 Voorts is niet gecontroleerd of een juridische basis daad-

werkelijk ontbrak: het kan ook zijn dat die wel aanwezig is, maar dat

respondenten daarvan niet op de hoogte waren.10 Twee andere

belangrijke juridische knelpunten zijn onduidelijkheid over wat juri-

disch gezien wel en niet mag en onduidelijkheid over hoe om te gaan

met persoonsgegevens. Deze twee knelpunten overlappen deels,

omdat ook bij het gebruik van persoonsgegevens onduidelijk is wat

juridisch is toegestaan (Hornung 2012). Deze onduidelijkheid is het

gevolg van de complexiteit, heterogeniteit en open eindnormen van de

Europese regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsge-

9 Bijv. de EU-richtlijn voor dataretentie (2006/24/EC) werd ongeldig verklaard door het Euro-
pees Hof van Justitie op 8 april 2014, waarmee de juridische basis voor de opslag van ver-
keersgegevens kwam te vervallen (al bleek nationale wetgeving niet direct aangetast). Zie
‘Judgment of the ECJ in Digital Rights Ireland data retention challenge’, EUR-Lex, Official
Journal of the European Union, 8 april 2014.

10 In veel gevallen gaven respondenten die juridische knelpunten ervaren aan dat zowel een
juridische basis ontbreekt als de juridische basis onduidelijk is. Dit is mogelijk een indica-
tie dat respondenten onvoldoende op de hoogte zijn van vigerende wet- en regelgeving.
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gevens (Robinson e.a. 2009). Een andere factor is het gebrek van juris-

prudentie (in vrijwel alle EU-lidstaten) op dit vlak, waardoor verdere

interpretatie en duiding van de regels ontbreken (Hildebrandt &

Gutwirth 2008). De Europese regelgeving wordt momenteel herzien

(Kuner 2012).

Andere juridische knelpunten volgens opsporings- en handhavings-

diensten zijn dat concepten niet goed worden gedefinieerd, dat er te

veel juridische basis is en dat wet- en regelgeving niet overeenkomen

met technologische mogelijkheden. Het eerste en het tweede punt

kunnen worden geduid als specificaties van het bovengenoemde knel-

punt dat de juridische basis voor technologiegebruik soms onduidelijk

is. Het derde punt kan worden geduid als een specificatie van het ont-

breken van een juridische basis. In deze resultaten verschilt Nederland

niet van het buitenland – de verdeling van typen juridische knelpun-

ten is vergelijkbaar (Custers 2012, p. 66).

Van organisatorische knelpunten heeft 11% van de opsporings- en

handhavingsdiensten geen last, maar de overgrote meerderheid van

89% ervaart wel één of meer van deze knelpunten. In vergelijking met

de juridische en technologische knelpunten is duidelijk dat de organi-

satorische knelpunten de belangrijkste categorie vormen volgens de

opsporings- en handhavingsdiensten.

Het meest genoemde organisatorische knelpunt is het ontbreken van

financiële middelen (52%). Dit knelpunt wordt genoemd door 80% van

de opsporings- en handhavingsdiensten. Andere knelpunten zijn

Figuur 1 Juridische knelpunten
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onvoldoende inzicht en overzicht,11 onvoldoende aansluiting bij inter-

nationale ontwikkelingen en onvoldoende regie en sturing (zie figuur

2). Van de mogelijkheid ook andere organisatorische knelpunten te

benoemen is geen gebruik gemaakt.

Deze resultaten verschillen sterk van de Nederlandse situatie, waarin

het ontbreken van financiële middelen niet als grootste knelpunt werd

benoemd (Custers 2012, p. 66).12 Dit suggereert dat dit type knelpun-

ten (sterk) kan verschillen per land. Onder andere het innovatiekli-

maat, het economische klimaat, criminaliteitscijfers, veiligheidsbele-

ving van burgers en de interne organisatiestructuur en de maatschap-

pelijk positie van opsporings- en handhavingsdiensten kunnen facto-

ren zijn die hierin een rol spelen.

Technologische knelpunten spelen niet bij 36% van de opsporings- en

handhavingsdiensten. Onder de meerderheid van 64% is echter wel

sprake van één of meer technologische knelpunten. Veruit het meest

genoemde technologische knelpunt is onvoldoende beschikbaarheid

11 Het onvoldoende inzicht en overzicht betreft hier een organisatorisch knelpunt: het gaat
dus om interne betrokkenheid, kennis van de aanwezige middelen en bestaand beleid en
bestaande mogelijkheden binnen de organisatie. Dit in tegenstelling tot het technologi-
sche knelpunt van onvoldoende overzicht van welke technologieën er zoal in de markt ‘te
koop’ zijn (zie hieronder).

12 In de Nederlandse survey zijn de 25 toenmalige regionale politiekorpsen aangeschreven,
evenals het KLPD, het OM, de Koninklijke Marechaussee en de vier bijzondere opspo-
ringsdiensten (VWA, FIOD, SIOD en VROM-inspectie). De response rate was 59% (Custers
2012). 90% van de Nederlandse respondenten gaf aan organisatorische knelpunten te
ervaren. Binnen deze groep was het ontbreken van financiële middelen weliswaar het
meest voorkomende organisatorische knelpunt, maar met 24% toch aanzienlijk lager dan
de 49% in de internationale survey.

Figuur 2 Organisatorische knelpunten
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van technologie (52%). Dit knelpunt wordt ervaren door 56% van de

opsporings- en handhavingsdiensten. Daarna is het belangrijkste

knelpunt het gebrek aan overzicht van wat er technologisch zoal

beschikbaar is in de markt. Zelfs als er dus voldoende budget beschik-

baar is (of zou zijn) voor technologie, dan nog is niet altijd vanzelfspre-

kend hoe het budget uitgegeven kan of moet worden.

Andere technologische knelpunten, zoals onvoldoende gebruikers-

vriendelijkheid en onvoldoende resultaat van technologie, worden

nauwelijks genoemd (zie figuur 3). In Nederland (in tegenstelling tot in

het buitenland) worden deze knelpunten aanzienlijk vaker ervaren

door opsporings- en handhavingsdiensten (Custers 2012, p. 66). Een

ander technologisch knelpunt dat wordt ervaren, betreft ongeschikte

software. Dit is mogelijk een verdere specificatie van onvoldoende

beschikbaarheid van (geschikte) technologie of van onvoldoende

gebruikersvriendelijkheid.

De top 5 van juridische, organisatorische en technologische knelpun-

ten is weergegeven in tabel 2. De opsporings- en handhavingsdiensten

ervaren de meeste problemen in het organisatorisch vlak (69 keer),

aanzienlijk meer dan op het juridisch vlak (41 keer) of het technolo-

gisch vlak (48 keer).

Successen en evaluaties

Wanneer opsporings- en handhavingsdiensten wordt gevraagd naar

succesverhalen, geeft 24% aan geen duidelijke, aansprekende succes-

Figuur 3 Technologische knelpunten
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verhalen te hebben over de inzet van technologie in de handhaving,

opsporing of vervolging. Een meerderheid van 64% geeft aan concrete

succesverhalen te hebben, maar die niet te willen delen. Tot slot geeft

11% van de opsporings- en handhavingsdiensten aan over duidelijke

succesverhalen te beschikken en daarover nadere informatie te willen

delen. Het delen van succesverhalen kan bijdragen aan draagvlak en

acceptatie onder de bevolking voor politieoptreden (Tyler 2004). Suc-

cesverhalen kunnen ook direct of indirect bijdragen aan het investeren

van meer tijd, geld en moeite in bepaalde technologieën en technolo-

giegebruik in het algemeen.

De succesverhalen zijn niet in kaart gebracht, maar sommige opspo-

rings- en handhavingsdiensten geven aan dat zij successen hebben

geboekt met onder meer GPS/peilbakens, cameratoezicht, aftappen,

Big Data-toepassingen en open source-data. Uiteraard moeten zulke

succesverhalen worden geverifieerd, want de verhalen zouden ook

gebaseerd kunnen zijn op geruchten en aannames. Daarmee ontstaat

verwarring tussen aannames over wat werkt en wat bewezen meer-

waarde heeft (Manning 2008, p. 291).

Succesverhalen kunnen laten zien dat het gebruik van technologie in

de handhaving, opsporing en vervolging nuttig is en resultaten ople-

vert. De succesverhalen laten zien dat iets werkt, maar niet in hoeverre

iets werkt. Systematische evaluaties zijn nodig om te laten zien in hoe-

verre technologie bijdraagt aan de handhaving, opsporing en vervol-

ging en waaruit die bijdrage bestaat. Veel opsporings- en handha-

vingsdiensten (49%) geven echter aan dat ze geen evaluaties uitvoeren

als het gaat om de effectiviteit van technologie in hun werkzaamhe-

den. Een kleinere groep (18%) geeft aan dat ze na afronding van pilots

een evaluatie uitvoeren en een laatste groep (33%) geeft aan dat ze

Tabel 2 Top 5 van hindernissen

Knelpunt Type Percentage

Onvoldoende financiering Organisatorisch 80

Onvoldoende beschikbaarheid Technologisch 56

Onvoldoende juridische basis Juridisch 44

Onvoldoende inzicht in wat er
‘te koop’ is

Technologisch 36

Onvoldoende inzicht en over-
zicht

Organisatorisch 29
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bovendien (dus naast evaluaties bij de afronding van pilots) periodiek

evaluaties uitvoeren na implementatie van bepaalde technologieën.

Dit betekent dat in veel gevallen dus geen informatie beschikbaar is

over wat werkt en wat niet werkt.13 Dit is reden tot zorg, want zonder

goede evaluaties is technologiegebruik in de handhaving, opsporing

en vervolging niet goed toe te passen. Technologiegebruik in deze

context is te complex om kant-en-klare producten aan te schaffen en

te gaan gebruiken. Zonder de juiste basiskennis en ervaring is het aan-

nemelijk dat het gebruik van technologie niet effectief is, omdat dit

van te veel factoren afhankelijk is, waaronder het type criminaliteit, de

fysieke omgeving waarin de technologie wordt toegepast, de kennis en

ervaring van de personen die de technologie gebruiken, de opvolging

die wordt gegeven aan de resultaten uit het technologiegebruik, begrip

van de juridische basis voor technologiegebruik, inzicht in mogelijke

inbreuken op grondrechten als privacy en gelijke behandeling, risico-

analyses van mogelijke systeemfouten en meetfouten als false positives

en false negatives rates. Dit zijn allemaal zaken die niet vanzelfspre-

kend goed gaan wanneer een technologie voor het eerst wordt toege-

past. Evaluaties zijn nodig om te leren van (zowel positieve als nega-

tieve) ervaringen, deze ervaringen terug te koppelen naar de praktijk

en het technologiegebruik vervolgens daarop aan te passen. Pas dan is

sprake van een ‘gesloten leercyclus’.

Evaluaties zouden niet beperkt moeten zijn tot pilots. Periodieke eva-

luaties zijn sterk aan te bevelen omdat de effectiviteit van technologie-

gebruik in de handhaving, opsporing en vervolging kan veranderen

door verschillende factoren. Criminaliteit en criminelen veranderen

ten gevolge van technologie (Savona 2004). Wanneer bijvoorbeeld

cameratoezicht wordt ingezet op bepaalde locaties om overvallen te

voorkomen, kan de criminaliteit zich verplaatsen naar andere gebie-

den. Ook kan het zijn dat overvallers zonnebrillen en petjes gaan dra-

gen om herkenning te voorkomen, of dat ze zich gaan toeleggen op

andere vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, die minder zicht-

baar zijn op camerabeelden. Een andere mogelijkheid is dat de over-

vallers gepakt worden en de camera’s overbodig worden.

13 Het WODC werkt aan een Kennisbank Justitiële Interventies, waarin onderzoek naar wat
werkt en niet werkt wordt verzameld. Deze openbare kennisbank bevat vooral informatie
over straffen en maatregelen, maar ook informatie over preventie en opsporing. Zie www.
wodc. nl/ onderzoek/ cijfers -en -prognoses/ kennisbank, laatst geraadpleegd op 13 mei 2016.
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Naast veranderingen in menselijk gedrag zijn er ook technologische

veranderingen (de ‘technology push’) die de effectiviteit van technolo-

giegebruik kunnen beïnvloeden. In het voorbeeld van cameratoezicht

zijn er bijvoorbeeld steeds betere camera’s beschikbaar, met hogere

resolutie en betere resultaten in het donker. Tegelijkertijd worden

deze camera’s steeds goedkoper, waardoor de inzet ervan ook efficiën-

ter wordt.

De technology push kan ook zorgen voor andere afwegingen in welke

technologieën worden ingezet. De opkomende mogelijkheden van

forensisch DNA-onderzoek gingen gepaard met een afname in het

gebruik van vingerafdrukken. Evaluaties kunnen inzichtelijk maken

welke technologie de beste keuze is in een bepaalde situatie. Foren-

sisch DNA-onderzoek mag moderner zijn dan vingerafdrukken, maar

het biedt niet in alle gevallen de goede verhouding met andere facto-

ren, zoals betrouwbaarheid en kosten.

Conclusies

Hoewel de resultaten in dit onderzoek vooral indicatief en niet nood-

zakelijkerwijs representatief zijn voor de kansen, ervaringen en knel-

punten die opsporings- en handhavingsdiensten ervaren bij het

gebruik van technologie, komen er toch enkele opvallende patronen

naar boven.

Gebruik en wensen

Er is een grote overlap in het gebruik van, de tevredenheid over en de

wensen voor technologie. DNA, cameratoezicht, databanken, vinger-

afdrukken, aftappen en GPS/peilbakens worden het meest gebruikt

onder opsporings- en handhavingsdiensten en tevens het meest

gebruikt binnen deze diensten. Over deze technologieën bestaat ook

de meeste tevredenheid en ze worden tevens beschouwd als technolo-

gieën met het meeste potentieel. Nieuwere technologieën als gezichts-

herkenning, virtual reality en drones staan weliswaar op de wensen-

lijst, maar worden (nog) niet als het meest veelbelovend beschouwd.

Dit suggereert een voorkeur naar technologieën waarmee reeds enige

bekendheid bestaat. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat
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respondenten bijna nergens andere technologieën noemen dan die

reeds op de lijst stonden.

Knelpunten

De belangrijkste juridische knelpunten zijn het ontbreken van een

juridische basis, onduidelijkheid over de juridische basis en onduide-

lijkheid over hoe om te gaan met persoonsgegevens. De situatie in

Nederland is niet veel anders dan in het buitenland. Al heeft elk land

zijn eigen juridische kaders, toch lijken deze punten per land niet veel

te verschillen. De organisatorische en technologische knelpunten zijn

in Nederland wel anders dan in het buitenland. In het buitenland zijn

onvoldoende financiële middelen en onvoldoende beschikbaarheid

van technologie de belangrijkste knelpunten, terwijl gebruikersvrien-

delijkheid en onvoldoende resultaten van technologie niet als grote

knelpunten werden genoemd. Dit contrasteert met de bevindingen in

Nederland (Custers 2012). De top 5 van knelpunten in Nederland is

wel vergelijkbaar met die in het buitenland.

Verbeterpunten en kansen

Een grote zorg is dat een op de vier opsporings- en handhavingsdien-

sten niet over duidelijke, aansprekende voorbeelden beschikt over het

gebruik van technologie in de handhaving, opsporing of vervolging.

Gelet op alle inspanningen, mankracht en budgetten die in technolo-

gie worden gestoken, mag dit als een hoog percentage worden gezien.

De helft van de opsporings- en handhavingsdiensten voert bovendien

geen evaluaties uit met betrekking tot de effectiviteit van technologie.

Een op de vijf diensten voert weliswaar evaluaties uit na pilots, maar

voert daarna (dus na implementatie) geen periodieke evaluaties meer

uit. Als gevolg daarvan is de kennis over wat werkt op het gebied van

technologie voor de handhaving, opsporing en vervolging beperkt

(Jackson e.a. 2014). Empirisch onderzoek is nodig om deze kennis te

vergroten, maar het vaststellen van effectiviteit is ingewikkeld (Koper

e.a. 2014). Zelfs als de registraties op orde zijn en duidelijk is welke

technologieën worden gebruikt in welke opsporingsonderzoeken, is

het zeer lastig na te gaan of het gebruik van een bepaalde technologie

doorslaggevend is gebleken in het ophelderen van een misdrijf en/of

bij het veroordelen van daders. Vaak is immers sprake van een samen-
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spel van vele factoren, waaronder gebruik van meerdere technolo-

gieën, getuigenverklaringen, bekentenissen van daders, enzovoort.

Maar zelfs als het gebruik van technologie geen doorslaggevende rol

speelt, kan er toch sprake zijn van het verkrijgen van een completer

beeld, het geloofwaardiger maken van verklaringen en reconstructies,

richting geven aan opsporingsonderzoek en bijdragen als bewijs in de

rechtszaal (zie bijv. Flight & Van Egmond 2012).

Naast verder onderzoek naar de effectiviteit van technologie is ook

onderzoek nodig naar neveneffecten, waaronder mogelijke inbreuken

op grondrechten, zoals het recht op privacy, het recht op gelijke

behandeling en het recht op lichamelijke integriteit (IACP 2009; Cus-

ters e.a. 2013; Wright & De Hert 2012). Vraagstukken over effectiviteit

staan immers niet los van ethische en maatschappelijke vraagstukken

over de gevolgen die het gebruik van deze technologieën mogelijk

hebben op grondrechten (Neyroud & Disley 2008).
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Politie en beeldtechnologie:
gebruik, opbrengsten en
uitdagingen

S. Flight *

De Nederlandse politie maakt gebruik van steeds meer beeldtechnolo-

gie: de afgelopen jaren werd een aantal typen camera’s toegevoegd,

waaronder bodycams, drones, helikopters met camera’s en mobiele

units voor cameratoezicht. In dit artikel bespreek ik de stand van

zaken van vier soorten beeldtechnologie: gemeentelijke camera’s,

bodycams, slimme camera’s en automatische kentekenherkenning

(ANPR). Dit zijn de soorten beeldtechnologie waar de Nationale Politie

in haar ‘Visie op sensing’ uit 2015 de nadruk op legt. Ik schets het hui-

dige gebruik en de opbrengsten volgens onderzoek. Vervolgens ga ik in

op de waarde die beelden spelen bij opsporing en in de rechtszaal.

Daarna bespreek ik enkele recente ontwikkelingen in wet- en

regelgeving. Ik sluit af met een conclusie over het belang van effectivi-

teit boven efficiëntie.

Beeldtechnologie en politiewerk

De Nederlandse politie maakt al minstens veertig jaar gebruik van

beeldtechnologie: rond 1975 werden voor het eerst camera’s gemon-

teerd in de voertuigen van de rijkspolitie. Sindsdien is het aantal

camera’s gestaag gegroeid en is het aantal toepassingen uitgebreid. De

politie zet momenteel bijvoorbeeld mobiele camera-units in tijdens

evenementen, kentekencamera’s langs wegen, bodycams, drones1 en

helikopters met high-resolution camera’s. Daarnaast zet de politie

camera’s in voor bewaking en beveiliging van personen en objecten,

* Drs. Sander Flight is zelfstandig adviseur en onderzoeker op het terrein van veiligheid en
criminaliteit.

1 De politie gebruikt de term Unmanned Aerial Vehicles of UAV’s, omdat ‘drones’ bewapend
zijn, terwijl de politie niet over bewapende drones beschikt (bron: www. politie. nl/ wob/
landelijke -eenheid/ themas/ wob -documenten -themas. html). Ik gebruik de term drones
omdat die inmiddels is ingeburgerd – ook voor onbewapende UAV’s.
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voor het fotograferen en filmen van plaatsen-delict en voor het stelsel-

matig observeren van verdachten. Een recente toevoeging is de

‘slimme bril’, die door de eenheid Oost Nederland is getest om bij

voetbalwedstrijden hooligans in beeld te brengen (Gelderlander 2015).

Steeds vaker blijkt na ernstige incidenten dat er videobeelden van zijn

die zeer relevant zijn voor de politie. In Nederland speelden videobeel-

den bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de rellen bij Hoek van Holland

(2009) en bij de ‘kopschoppers’ in Eindhoven (2012). In het buitenland

zijn ook legio voorbeelden te vinden van incidenten waar camerabeel-

den een doorslaggevende rol speelden bij de reconstructie van de

gebeurtenis of de identificatie, opsporing en veroordeling van daders.

Denk aan de aanslagen in Londen (2005), de aanslag tijdens de mara-

thon van Boston (april 2013), de aanslagen in Parijs (januari en

november 2015) en de recente aanslagen in Brussel (maart 2016).

De camera is de meest populaire sensor bij de Nederlandse politie vol-

gens de ‘Visie op sensing’, die eind 2015 werd gepubliceerd: ‘De politie

is op dit type sensoren het meest toegelegd.’2 Dit blijkt ook te gelden

voor de politie in andere landen. Een recente inventarisatie onder 46

politiekorpsen in elf landen liet zien dat beeldtechnologie in gebruik

was bij bijna alle politiekorpsen die aan het onderzoek meewerkten

(Custers & Vergouw 2015, zie ook het artikel van deze auteurs in dit

themanummer). Op nummer één stond cameratoezicht (CCTV), dat in

bijna twee derde van de onderzochte politiekorpsen werd gebruikt. De

andere beeldtechnologieën die in het onderzoek aan bod kwamen

– bodycams, kentekenherkenning, drones en gezichtsherkenning –

werden gebruikt door een kwart tot de helft van de politiekorpsen. Een

trend kan niet worden gegeven omdat het onderzoek voor het eerst is

gehouden, maar het is duidelijk dat beeldtechnologie een belangrijke

rol speelt voor de politie in binnen- en buitenland.

De politie richt zich tot op heden vooral op camera’s die in eigendom

zijn van de politie zelf en dat doe ik in dit artikel ook. Er komen met

enige regelmaat nieuwe soorten camera’s bij en camerabeelden wor-

den voor steeds meer doelen gebruikt. Steeds vaker blijken ook bur-

gers zelf met hun smartphone, webcam, dashcam, nannycam, drone

of private bewakingscamera beelden te hebben gemaakt die nuttig zijn

2 Deze ‘Visie op sensing’ is als bijlage meegezonden met een brief van de minister van Vei-
ligheid en Justitie aan de Tweede Kamer (24 november 2015, ‘Waarnemen met technische
hulpmiddelen’, kenmerk: 702184). Zie www. rijksoverheid. nl/ documenten/ kamerstukken/
2015/ 11/ 24/ tk -waarnemen -met -technische -hulpmiddelen.
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voor de politie. Die ‘videorevolutie’ moet hier vanwege ruimtegebrek

buiten beschouwing blijven. Het voert voor dit artikel zelfs nog te ver

om alle soorten beeldtechnologie die de politie gebruikt te bespreken.

Daarom heb ik vier soorten uitgekozen waar ik dieper op in zal gaan.

De eerste variant die ik bespreek, zijn de gemeentelijke camera’s voor

handhaving van de openbare orde. Die camera’s zijn al een jaar of

twintig in gebruik en er is relatief veel openbare informatie over te vin-

den. Vervolgens ga ik in op de drie typen beeldtechnologie die in

eigendom zijn van de politie zelf en die volgens de ‘Visie op sensing’

de komende jaren de meeste aandacht zullen krijgen: bodycams, ‘slim

waarnemen bij cameratoezicht’ en ANPR.3 Vergeleken met gemeente-

lijk cameratoezicht is er zeer weinig gepubliceerd over (de effecten

van) deze beeldtechnologieën, maar ik probeer de opbrengsten deson-

danks zo goed mogelijk te duiden op basis van de openbare bronnen

uit binnen- en buitenland. In een aparte paragraaf ga ik in op het

belang van beelden voor opsporing en rechtspraak: die opbrengsten

worden dus niet per type camera besproken, maar in het algemeen.

Gemeentelijk cameratoezicht

Voor de Nederlandse politie is gemeentelijk cameratoezicht al zo’n

twintig jaar een belangrijke beeldtechnologie – ook al zijn de camera’s

eigendom van de gemeente. De rol van de politie is wettelijk vastge-

legd. In artikel 151c van de Gemeentewet (Gemw) staat namelijk dat

de burgemeester zich voor de uitvoering van het gemeentelijke came-

ratoezicht bedient van de onder zijn gezag staande politie. Ook is wet-

telijk bepaald dat de camerabeelden een verwerking in de zin van de

Wet politiegegevens vormen: de burgemeester bepaalt waar de

camera’s komen, maar vanaf het moment dat de lens opengaat, is de

politie verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden, dus voor

opslag, transport, gebruik, beveiliging, verstrekking en verwijdering en

alle andere handelingen met de beelden.

Hoeveel gemeentelijke camera’s er in Nederland zijn, is niet bekend:

er is geen landelijke registratie en deze camerasystemen hoeven niet te

worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar het is duide-

lijk dat gemeentelijk cameratoezicht in de relatief korte periode van

3 Ook drones staan de laatste jaren in de belangstelling. Daar is in dit nummer een apart
artikel aan gewijd en daarom laat ik deze techniek hier buiten beschouwing.
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twintig jaar vanuit het niets is gegroeid tot een zeer breed ingezet

instrument. In 1996 schreef het ministerie van Justitie nog dat er in

Nederland nauwelijks cameratoezicht werd toegepast door gemeen-

ten ‘omdat er in de betreffende gemeenteraden en bij het publiek

teveel weerstand tegen deze vorm van toezicht bestond’ (Baas &

Cozijn 1996). Dit was ook nog het geval in 2000 ‘vanwege bezwaren

van de bevolking’ (Meijer 2000). Die bezwaren zijn blijkbaar in zeer

korte tijd verdwenen. In 2003 bleek namelijk uit een enquête onder

gemeenten dat bijna 100 gemeenten cameratoezicht inzetten: 20% van

alle gemeenten (CBP 2003). In 2009 was dat gegroeid tot 28% (ruim

120 gemeenten: Schreijenberg & Homburg 2010) en eind 2015 maakte

naar schatting 44% van de gemeenten (172 gemeenten) gebruik van

cameratoezicht.4 Aangezien dit vooral grotere gemeenten zijn, woont

inmiddels 67% van alle Nederlanders in een gemeente met cameratoe-

zicht (Slim Bekeken 2016).

Opbrengsten gemeentelijk cameratoezicht

Bijzonder aan gemeentelijk cameratoezicht is dat er, in tegenstelling

tot andere beeldtechnologieën, vrij veel onderzoek naar de effecten

wordt gedaan. Ongetwijfeld is dat te danken aan de rol die de gemeen-

teraad speelt: de raad moet de burgemeester via een verordening toe-

stemming geven deze vorm van cameratoezicht toe te passen en wil

natuurlijk op gezette tijden weten wat dat oplevert. Uit de enige

Nederlandse meta-evaluatie uit 2009 bleek echter dat de kwaliteit van

de meeste gemeentelijke evaluaties ernstig te wensen overliet. Van de

51 evaluaties waren er slechts 8 in staat causale conclusies te trekken,

omdat er een ‘voor’- en ‘na’-meting en een vergelijking tussen een

gebied ‘met’ en ‘zonder’ camera’s waren. Uit deze acht evaluaties

kwam een gemengd beeld naar voren. Negatieve resultaten werden

gerapporteerd in de vier gemeenten Apeldoorn, Delft, Goes en Utrecht

en positieve resultaten waren geconstateerd in de vier gemeenten

Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden en Rotterdam (Schreijenberg &

Homburg 2010). Ook een meta-evaluatie van alle Engelstalige evalua-

ties van CCTV liet zien dat veel evaluaties van onvoldoende kwaliteit

4 De schatting van eind 2015 is niet gebaseerd op een enquête onder gemeenten, zoals de
eerdere schattingen, maar op een inventarisatie van nieuwsberichten uit de periode
2010-2015, aangevuld met informatie uit WOB-verzoeken aan alle gemeenten (Slim Beke-
ken 2016).
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zijn om conclusies over de effecten te kunnen trekken (Welsh & Far-

rington 2008). Van de 91 bestudeerde evaluaties voldeden er 41 aan de

eisen. Ook deze grondige evaluaties leverden een gemengd beeld over

de resultaten van cameratoezicht op. In 24 evaluaties was de conclusie

dat de criminaliteit niet was veranderd. In 3 evaluaties werd een toe-

name van de criminaliteit gerapporteerd. Uit de overige 14 evaluaties

(dus een derde van alle evaluaties) bleek dat de criminaliteit was

gedaald: gemiddeld over alle evaluaties met 16%. Opvallend was ech-

ter dat alle positieve resultaten afkomstig waren uit het Verenigd

Koninkrijk en dat het effect van cameratoezicht op parkeerterreinen

veel groter was dan op andere locaties. Wat dit ons leert over de wer-

king van camera’s en over het belang van de context kreeg in deze

meta-evaluaties nauwelijks aandacht.5

Cameratoezicht wordt niet alleen ingezet om het gevoel van veiligheid

te verbeteren of criminaliteit te voorkomen. Beelden mogen als ‘bij-

vangst’ namelijk ook worden gebruikt voor opsporing en vervolging

van strafbare feiten. Die opbrengsten voor opsporing en rechtspraak

bespreek ik zoals gezegd in een aparte paragraaf voor beelden in het

algemeen.

Bodycams

De tweede variant van beeldtechnologie die ik behandel, is de body-

cam. Dat is een kleine, op het lichaam (helm, schouder, revers) gedra-

gen camera. De bodycam is de laatste tien jaar zeer populair gewor-

den. Veel politiemensen zijn er enthousiast over omdat ze verwachten

dat bodycams op allerlei manieren kunnen bijdragen aan politiewerk.

Maar ook voorvechters van burgerrechten, die normaal gesproken niet

onmiddellijk in gejuich uitbarsten als er weer een nieuwe vorm van

surveillance komt, steunen de bodycam vaak ook omdat de transpa-

rantie en legitimiteit van het politiewerk erdoor zouden kunnen wor-

den vergroot (Stanley 2012). Die brede steun zorgt voor een snelle

groei van het aantal bodycams. In 2014 voorspelde Michael White, die

onderzoek deed naar bodycams in de Verenigde Staten en het Ver-

enigd Koninkrijk, dan ook: ‘Binnen tien jaar zullen de meeste politie-

mensen bodycams dragen’ (White 2014).

5 Voor een kritiek op dit soort meta-evaluaties verwijs ik de lezer naar twee, zeer lezens-
waardige, publicaties over cameratoezicht (Tilley 1993; Gill & Spriggs 2005).
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Die voorspelling lijkt al aardig uit te komen. In reactie op de onrust na

‘Ferguson’ stelde de Amerikaanse president Barack Obama $ 75 mil-

joen beschikbaar voor de aanschaf van 50.000 bodycams (White

House 2014). Ook in het Verenigd Koninkrijk gaat het snel: in 2010

hadden 40 politiekorpsen samen circa 2.000 bodycams in gebruik

(ODS Consulting 2011) via een subsidie van £ 3 miljoen van het Home

Office. Dat aantal is inmiddels veel groter: in 2015 kondigde de Lon-

dense burgemeester Boris Johnson aan dat hij 22.000 bodycams had

aangeschaft voor alle agenten van de Metropolitan Police (Mayor of

London 2015).

Ook de Nederlandse politie gebruikt bodycams, maar op veel kleinere

schaal. Een opvallend verschil met de Verenigde Staten en het Ver-

enigd Koninkrijk is dat de bodycam in Nederland niet wordt

beschouwd als middel om de transparantie van politiewerk te vergro-

ten (met als belangrijkste doelen minder geweld door de politie en

minder klachten tegen de politie), maar om geweld tegen politieamb-

tenaren in te dammen.

Bodycams werden in Nederland bijna tien jaar geleden voor het eerst

gebruikt door de politie in Maastricht in 2008 (Ham e.a. 2010). Ze wer-

den bobbycams genoemd – een verwijzing naar hun voorgangers in

Engeland. De bodycam werd breder bekend toen de politie in 2009

beelden met een bodycam maakte van de rellen na het strandfeest bij

Hoek van Holland, waar de politie fatale schoten loste.

Een jaar later werd het eerste grootschalige experiment met bodycams

in Nederland gehouden in aanloop naar de jaarwisseling van

2009-2010. Agenten in de noodhulp in vier regiokorpsen (Groningen,

Haaglanden, Hollands-Midden en Rotterdam-Rijnmond) kregen sub-

sidie voor bodycams van het programma Veilige Publieke Taak van het

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om geweld

tegen politiemensen tijdens oud en nieuw tegen te gaan.6 De resulta-

ten van deze proeven vielen tegen: er waren veel technische proble-

men en er waren nauwelijks beelden opgenomen. Die werden dus ook

nauwelijks gebruikt voor reconstructie van incidenten, laat staan voor

opsporing en vervolging (Ham e.a. 2010). De Raad van Korpschefs

besloot eind 2011 dat de bodycam niet landelijk zou worden inge-

voerd: de opbrengsten wogen volgens hen niet tegen de investeringen

op en er was ‘onvoldoende basis voor landelijke implementatie van

6 In Rotterdam-Rijnmond bijvoorbeeld ging het om 150 bodycams (Timan 2013) en in Haag-
landen om 35 bodycams voor bikers (Ham e.a. 2010).
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bodycams bij de Nederlandse politie’. De minister van Veiligheid en

Justitie nam dit besluit van de politie over, maar wilde de inzet van

mobiele cameratoepassingen wel blijven stimuleren. Hij vroeg de lan-

delijke Chief Information Officer en het Platform Innovatie van de

politie de ontwikkelingen verder op te pakken, zodat een landelijke

uitrol alsnog overwogen kon worden (Ministerie van Veiligheid en Jus-

titie 2011). De Nationale Politie heeft een projectleider bodycams aan-

gesteld, die vanuit het Programma Sensing maandelijks een overleg

organiseert voor dossierhouders uit alle eenheden. Door deze groep

wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het juridische kader en aan de techni-

sche eisen voor de aanschaf van bodycams.

Hoewel de bodycam dus niet op landelijke schaal werd ingevoerd,

bleef de politie op lokaal en regionaal niveau experimenteren met

bodycams. Reeds in 2011, dus in het jaar waarin werd besloten geen

landelijke uitrol te faciliteren, hadden 17 van de toenmalige 25 regio-

korpsen zelf al bodycams aangeschaft (Security 2011). Er is nu geen

recent overzicht beschikbaar, maar ook op het moment van schrijven

zijn er in alle eenheden politiemensen met bodycams, zo blijkt uit een

snelle zoektocht op internet. Soms gaat het om zeer kleinschalige pro-

jecten (er zijn zelfs agenten die uit eigen zak een bodycam voor zich-

zelf aanschaffen), soms om grotere aantallen bodycams.

Opbrengsten bodycam

Als we de berichtgeving in de media kunnen geloven, moet de politie

onmiddellijk en op grote schaal bodycams aanschaffen: het aantal

klachten tegen de politie daalt door bodycams evenals geweldsgebruik

door de politie.7 Veel nieuwsberichten blijken bij nadere beschouwing

te zijn gebaseerd op anekdotisch bewijs: enthousiaste verhalen van

enkelingen. Soms blijkt het ‘onderzoek’ zelfs terug te herleiden tot

promotiemateriaal van bedrijven die bodycams leveren (Edmonton

Police Services 2015).

Meer systematisch onderzoek heeft laten zien dat het meeste onder-

zoek naar bodycams niet voldoet aan de wetenschappelijke eisen die

nodig zijn om conclusies over effecten te mogen trekken (Ready &

Young 2015). White (2014) inventariseerde al het beschikbare onder-

zoek dat de toets der kritiek wel kon doorstaan en vond drie evaluaties

7 Op de website www. cameratoezicht. nl is een dossier ‘bodycams’ te vinden met nieuwsbe-
richten en evaluaties sinds 2010.
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die rapporteerden over het aantal klachten tegen de politie. In Rialto

in de Verenigde Staten (2013) was het aantal klachten tegen de politie

met 88% gedaald (van 24 naar 3 klachten). In Mesa, ook in de Vere-

nigde Staten, werden in acht maanden tijd in totaal 8 klachten inge-

diend tegen de 50 politiemensen met bodycams tegenover 23 klachten

tegen de 50 politiemensen zonder bodycams. In Plymouth in het Ver-

enigd Koninkrijk daalde het aantal klachten met 14%.

Over het effect van bodycams op geweldsgebruik door de politie deed

alleen de studie uit Rialto een uitspraak: het geweldsgebruik door de

politie was daar met 60% afgenomen (van 61 naar 25 voorvallen). Het

was onduidelijk waar dat door kwam: had de politie minder geweld

toegepast uit angst voor correctie achteraf of gingen burgers zich net-

ter gedragen door de bodycam en hoefde de politie minder vaak

geweld te gebruiken? Ook bij de afname van het aantal klachten weten

we nog niet hoe dat werkt. Gedraagt de politie zich meer volgens het

boekje en zijn er daarom minder (terechte) klachten over de politie of

dienen burgers minder (onterechte) klachten in omdat de beelden van

de bodycam zullen laten zien dat hun klacht ongegrond is? De com-

plexiteit van de interactie tussen politie en burgers en de rol van de

bodycam daarin is nog volstrekt onduidelijk (White 2014).

In Nederland is nog geen grondig empirisch onderzoek gedaan naar

bodycams dat aan alle wetenschappelijke eisen voldoet. De proeven

met bodycams in Nederland in 2009 en 2010 zijn grondig geëvalueerd

en de rapporten leveren interessante informatie op. Maar causale con-

clusies zijn onmogelijk. Er waren trouwens zoveel technische proble-

men met de bodycams dat er toch nauwelijks (bruikbare) beelden

waren opgenomen die konden worden gebruikt door de politie (Ham

e.a. 2010, 2011).

Van alle andere experimenten met bodycams in Nederland die er na

2011 zijn geweest, zijn geen evaluaties gehouden of de onderzoeksre-

sultaten zijn niet openbaar gemaakt. In twee recente gemeentelijke

brieven over bodycams worden die onderzoeken wel samengevat. In

Den Haag is van juni 2014 tot april 2015 in een aantal wijken een pilot

met bodycams gehouden. 90% van de agenten stelde dat de camera’s

een de-escalerend effect hebben en 32% zei dat hun veiligheidsgevoel

was vergroot. De eenheidsleiding heeft besloten in projectvorm verder

te gaan met de bodycams en twintig extra bodycams aan te schaffen

(Gemeente Den Haag 2015). In Amsterdam zijn in 2013 en 2014 agen-

ten met in totaal vijf bodycams uitgerust in het kader van het project
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‘het derde oog’. De ervaring was hier dat agressie was afgenomen

doordat de bodycam zowel het gedrag van de burger als dat van de

drager positief beïnvloedde. Binnen de eenheid Amsterdam is een

werkgroep bodycams opgericht en er ligt een verzoek bij het landelijke

project bodycams om ruim tachtig bodycams aan te schaffen

(Gemeente Amsterdam 2016).

Zoals gezegd voldoen deze evaluaties niet aan de eisen van een ‘voor’-

en ‘na’-meting, inclusief een vergelijking van een groep ‘met’ en ‘zon-

der’ bodycams. Dus kunnen we geen causale conclusies trekken. Dat

geldt voor Nederlands onderzoek en ook voor verreweg het meeste

buitenlandse onderzoek. We weten dus nog niet hoe de bodycam

werkt en wat hij oplevert. Dit kan echter snel veranderen: de afgelopen

twee jaar zijn tientallen nieuwe evaluaties van bodycams van start

gegaan. Alleen al in 2015 werden minstens dertig evaluaties opgestart

(Lum e.a. 2015) en de resultaten daarvan zullen de komende jaren

beschikbaar komen. Maar al die evaluaties worden in het buitenland

uitgevoerd. Gezien het belang van de context en de grote verschillen

tussen landen en qua doelen van bodycams, is het niet waarschijnlijk

dat resultaten van buitenlands onderzoek bruikbaar zijn voor de

Nederlandse politie.8

Slimme camera’s

Er wordt ‘achter de schermen’ hard gewerkt aan het automatiseren

van de beoordeling van beeldmateriaal: realtime of achteraf. Die

beoordeling wordt tot op heden door mensen gemaakt, met grote

investeringen in tijd en hoge personeelskosten als gevolg. De automa-

tisering hiervan wordt wel aangeduid met de termen ‘slim cameratoe-

zicht’ of ‘intelligent cameratoezicht’. Soms wordt die slimheid of intel-

ligentie gezocht in aanpassing van de hardware, zoals bij warmte-

beeldcamera’s. In tegenstelling tot reguliere camera’s hebben infra-

roodcamera’s weinig tot geen last van duisternis, mist, regen of fel

tegenlicht. Ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor het opsporen

van hennepkwekerijen: met een warmtebeeldcamera onder een poli-

8 In Nederland wordt momenteel (eerste helft 2016) in opdracht van de Commissie Politie
en Wetenschap op basis van desk research en interviews onderzoek gedaan naar de
mogelijke meerwaarde van bodycams voor de Nederlandse politie. Dat onderzoek wordt
wellicht opgevolgd door een empirisch onderzoek volgens het boekje, zodat de effecten
van bodycams voor de Nederlandse politie wel duidelijk worden.
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tiehelikopter (of een drone) kan de temperatuur van woningen en

bedrijfspanden worden bepaald en waar het opvallend warm is, zou

een hennepplantage kunnen zitten. En als iemand zich verstopt voor

de politie kan een infraroodcamera helpen bij het bepalen van de

schuilplaats. Warmtebeeldcamera’s zijn in zekere zin dus inderdaad

slimmer dan normale camera’s omdat ze meer (of eigenlijk: anders)

zien, maar ze zijn niet slim in de zin dat ze werk automatiseren: de

beelden moeten immers nog steeds door mensen worden bekeken en

beoordeeld.

Er kan eigenlijk pas echt worden gesproken van slimme of intelligente

beeldtechnologie als de hardware of software zelf kan beoordelen wat

relevant is. Daar worden algoritmen voor ontwikkeld die op basis van

bijvoorbeeld patroonherkenning of gedragsanalyse gebeurtenissen

moeten herkennen, interpreteren en beoordelen of zelfs voorspellen.

Dit heet videocontentanalyse. Een andere mogelijkheid die de intelli-

gentie kan vergroten, is door camera’s te combineren met andere sen-

soren. Elke sensor is in de kern een verlenging van een menselijk zin-

tuig: camera’s ‘zien’, microfoons ‘horen’, luidsprekers ‘praten’, fijn-

stofmeters ‘ruiken’ en weegplaten ‘voelen’. De combinatie van zintui-

gen moet een betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid opleveren

dan louter video en moet het onderscheid tussen ruis en relevant hel-

pen maken zonder dat daar menselijke beoordeling voor nodig is.

Opbrengsten slimme camera’s

In 2012 is zo’n systeem met gecombineerde sensoren getest door de

politie in Amsterdam. Gemeentelijke toezichtcamera’s werden met

behulp van microfoons automatisch gericht op ‘agressie’ (pistool-

schot, explosie, brekend glas of angstschreeuw). Om te bepalen welke

geluiden relevant waren voor de politie was intelligentie nodig bij het

analyseren van alle geluiden, dus audiocontentanalyse. Als de software

iets oppikte, werd er een alarmering naar de toezichtcentrale

gestuurd: een geluidssignaal en een rood knipperend kader om het

relevante beeldscherm. De camera werd automatisch op de bron van

het geluid gericht. De leverancier van het systeem was van mening dat

de geluidsanalyse ‘a hell of a job’ deed: dagelijks werden zo’n 2.500

geluidsfragmenten beoordeeld en twee daarvan werden doorgestuurd.

Slechts 0,2% van alle geluidsfragmenten werd dus aan de politie aan-

geboden als mogelijke agressie. Maar vijftig dagen en circa honderd
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alarmen verder bleek dat er slechts twee alarmen betrekking hadden

op agressie. De andere alarmen betroffen schreeuwende mensen

(zonder agressie), claxons, sirenes en soms zelfs vogels. De politie

vond 98% valse alarmen een veel te slechte score en ‘de stekker van de

speaker wordt eruit getrokken omdat politiemensen op de plot dit er

niet bij kunnen hebben’ (Flight 2012). Het verhogen van de drempel

voor alarmen was niet de oplossing: dat levert immers per definitie

meer false negatives op (geen alarm, terwijl er wel een incident is). Dus

is er finetuning voor nodig: wat ‘normaal’ geluid is, verschilt immers

per plek (dus per camera), per dag van de week en per uur van de dag.

Voor die afstemming was onvoldoende tijd en deskundigheid bij de

politie. Het experiment werd beëindigd bij gebrek aan resultaat.

Een ander experiment betrof videocontentanalyse bij – alweer – de

Amsterdamse politie. Daar werd een camerasysteem getest waarmee

verdacht gedrag op parkeerterreinen automatisch moest worden

gesignaleerd, bijvoorbeeld als iemand bij verschillende auto’s naar

binnen kijkt (wat kan duiden op een dief op zoek naar waardevolle

spullen). De software kon echter geen onderscheid maken tussen

voetgangers, fietsers, brommers, vogels en schaduwen van wolken of

bomen, laat staan dat het verschil tussen normaal en verdacht gedrag

kon worden gemaakt. De conclusie luidde dat het ‘op dit moment niet

reëel is om dit soort technieken toe te passen… We bevinden ons

eigenlijk nog op punt nul’ (Diemen & Mourik 2008).

Deze twee voorbeelden zijn uit 2012, respectievelijk 2008. Zouden de

hardware en software de afgelopen jaren slimmer zijn geworden? Vol-

gens recent internationaal onderzoek niet. Alleen bewegingsdetectie,

en algoritmen die daarop gebaseerd zijn, zoals intruder detection, trip

wires, left luggage en people counting, werkt prima. Deze algoritmen

worden vaak gratis meegeleverd met digitale camera’s en videomana-

gementsystemen. Maar voor de politie is het niet interessant om te

weten dat er wat beweegt: de politie wil weten wat er beweegt en liefst

ook wat er gebeurt. Algoritmen die dat kunnen, zijn er nog niet: ‘Com-

puters zijn nog net zo blind voor de betekenis van beelden als vijftig

jaar geleden’ (Dufour 2012). Onder gecontroleerde condities in labora-

toria worden soms veelbelovende resultaten behaald, maar op plekken

waar veel mensen bij elkaar komen en waar de lichtomstandigheden

wisselen (kortom: op straat), levert videocontentanalyse bijna alleen

maar valse alarmen op. De grote doorbraak, met gezichtsherkenning

als heilige graal, wordt regelmatig aangekondigd (zie bijvoorbeeld
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Starr 2014). Maar tot op heden blijken de verwachtingen van eindge-

bruikers nog niet te worden waargemaakt. Daardoor heeft videocon-

tentanalyse een slechte naam gekregen: ‘unable to do what it says on

the box’ (IHS Research 2013). Er is echter één algoritme, naast bewe-

gingsdetectie, dat wel goed werkt en dat is automatische kentekenher-

kenning – het onderwerp van de volgende paragraaf.

Automatische kentekenherkenning (ANPR)

Kwalitatief hoogwaardige ANPR-systemen met infraroodcamera’s die

ook werken als het regent of mistig is, kunnen inmiddels meer dan

95% van de passerende kentekens foutloos lezen. De waargenomen

kentekens kunnen vervolgens worden vergeleken met referentielijsten

van bijvoorbeeld gestolen of onverzekerde voertuigen, openstaande

boetes of belastingschulden of personen die gesignaleerd staan en

moeten worden aangehouden. De Nederlandse politie beschikt over

enkele honderden vaste ANPR-camera’s en mobiele ANPR-camera’s

op voertuigen en voor speciale controleacties (Flight & Egmond 2011).

Ook worden steeds meer ‘gewone’ digitale camera’s uitgerust met

software die kentekens in de videobeelden kan herkennen. Daarnaast

zijn er andere organisaties die camera’s met kentekenherkenning uit-

rusten en daardoor zeer relevante informatie kunnen leveren aan de

politie. Voorbeelden zijn Rijkswaterstaat, parkeertoezicht in steden en

milieuzones in gemeenten.

Opbrengsten ANPR

ANPR automatiseert het herkennen van kentekens en vergelijken met

referentielijsten volledig: daar komt geen mens meer aan te pas. Maar

de afhandeling van hits vergt vaak wel nog menselijke interventie.

Deels kan dat echter ook worden geautomatiseerd. Dat zien we bij-

voorbeeld bij ANPR voor de handhaving van gemeentelijke milieu-

zones: kentekens van alle voertuigen worden gelezen, het systeem

bepaalt welk kenteken bij een vrachtwagen hoort en checkt vervolgens

of deze vrachtwagen een roetfilter heeft. Zo niet: dan gaat er automa-

tisch een boete naar het adres waarop het kenteken geregistreerd

staat. Ook de trajectcontroles voor snelheidsovertredingen leiden

geautomatiseerd tot wetshandhaving, evenals bijvoorbeeld het sys-
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teem voor de congestion tax in Londen en parkeerhandhaving in ste-

den.

Maar er zijn natuurlijk ook hits die niet volledig geautomatiseerd lei-

den tot een boete of naheffing. Als er bijvoorbeeld een kenteken wordt

gespot dat op naam staat van een gesignaleerd persoon moet het voer-

tuig toch echt staande worden gehouden – al was het maar om te con-

troleren of de gezochte persoon wel in het voertuig zit. Dat soort hits

kosten dus capaciteit en die is niet altijd beschikbaar. Hoe groot dat

probleem is, bleek in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daar werden met

60 vaste ANPR-camera’s op openbare wegen wekelijks 74.000 hits

gegenereerd. En daar werd, op een enkele uitzondering na, niets mee

gedaan: ‘Er is onvoldoende capaciteit om op straat in actie te komen

bij elke hit: dat zou alleen al in de regio Rotterdam-Rijnmond vereisen

dat er 24 uur per dag elke minuut gemiddeld zeven voertuigen staande

worden gehouden’, aldus een politieman.

Tijdens vooraf geplande ANPR-acties speelde dat capaciteitsprobleem

veel minder. Voor die acties werden vooraf namelijk voldoende poli-

tieambtenaren ingeroosterd en er werd een locatie uitgekozen waar de

voertuigen en bestuurders makkelijk konden worden gecontroleerd.

Tijdens dat soort acties werd bijna de helft van alle hits daadwerkelijk

gecontroleerd: 2.700 van de 6.600 hits in 2009, dus 41% (Flight & Van

Egmond 2011).

Kortom: de techniek van ANPR is zeer efficiënt in het scannen van

kentekens en vergelijken met referentielijsten. Dat levert enorm veel

hits op. Maar de afhandeling van die hits lukt alleen als dit volledig

automatisch kan gebeuren of als er voldoende capaciteit beschikbaar

is, zoals tijdens speciale ANPR-acties. Ongevraagde hits waar een

staandehouding nodig is, kunnen feitelijk ongehinderd doorrijden. De

aanbeveling van de evaluatie uit 2011 was dat ANPR geen meerwaarde

heeft voor de opsporing zonder visie waarin wordt aangegeven hoe-

veel schaarse politiecapaciteit er aan de afhandeling van dat soort hits

mag worden besteed en ten koste van welk ander politiewerk dat mag

gaan. Aan het eind van dit artikel kom ik hierop terug.
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Beelden voor opsporing en rechtspraak

Zoals gezegd worden camera’s niet alleen maar ingezet voor meer vei-

ligheidsgevoel of preventie van criminaliteit. De beelden kunnen ook

relevant zijn voor opsporing en rechtspraak.

Opsporing

Uit een evaluatie van gemeentelijk cameratoezicht in Almere bleek dat

er op basis van 5.500 incidenten die in een halfjaar tijd waren waarge-

nomen in de cameratoezichtcentrale, 150 aanhoudingen waren ver-

richt door de politie (Gemeente Almere 2016). Zonder verdere inhou-

delijke duiding valt niet te zeggen of dat veel of weinig is. Sommige

onderzoekers proberen de waarde van camerabeelden in ‘de keten’

vast te stellen door de politie te vragen hier een registratie van bij te

houden. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar bodycams in

Nederland uit 2011. Gedurende een jaar werd geregistreerd of beelden

van de bodycam door politiepersoneel als relevant waren bestempeld,

of ze waren bewaard en of ze waren opgevraagd door de recherche.

Van de tientallen beeldfragmenten die in totaal waren opgenomen,

bleken er twaalf beelden te bevatten van geweld tegen politieambtena-

ren. Daarvan waren er negen ‘veiliggesteld’ voor opsporing en vier

fragmenten werden gebruikt voor opsporingsdoeleinden (Ham e.a.

2011).

Verreweg de meeste evaluaties bevatten geen cijfermatige uitspraken

over het belang van beelden voor de opsporing. Wel is er de afgelopen

jaren in diverse onderzoeken op basis van interviews met recher-

cheurs en anderen geconcludeerd dat beelden ‘regelmatig’ belangrijk

zijn voor opsporing en vervolging. Sterker nog: er is eigenlijk geen eva-

luatie te vinden waarin die algemene conclusie niet werd getrokken.

Het is dus zeer waarschijnlijk (en eigenlijk ook wel logisch) dat beel-

den een rol spelen. Het blijkt alleen buitengewoon moeilijk het belang

van beelden aan te tonen omdat ze heel vaak een indirecte rol spelen.

Uit het landelijke onderzoek naar de waarde van ANPR voor de opspo-

ring bleek dat ook. ANPR was ‘veel vaker een richtingaanwijzer dan

een scheidsrechter: het geeft de politie informatie over de beste rich-

ting om verder te zoeken, maar levert vrijwel nooit hard bewijsmateri-

aal’. Kortom: het waren meer hints dan hits (Flight & Egmond 2011).

Vaak worden camerabeelden niet als bewijsmateriaal opgenomen in
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het dossier dat naar het Openbaar Ministerie gaat, maar dat wil niet

zeggen dat de camerabeelden geen rol speelden. Camerabeelden kun-

nen bijvoorbeeld een verdachte uitsluiten, waardoor recherchetijd kan

worden bespaard. Ook kunnen camerabeelden rechercheurs veelbelo-

vende onderzoeksrichtingen wijzen, bijvoorbeeld door duidelijk te

maken welke route een verdachte nam. Ook merken politiemensen op

dat het voor een bekennende verklaring van een verdachte soms al

genoeg is om tijdens een verhoor te laten weten dat er camerabeelden

zijn. De bekennende verklaring komt dan in het dossier terecht en de

camerabeelden verdwijnen naar de achtergrond; soms hoeven ze niet

eens aan de verdachte te worden getoond, maar voldoet een printje

van een screenshot. Camerabeelden kunnen dus op allerlei indirecte

manieren een rol spelen bij opsporing zonder dat dit uit de dossiers

blijkt. Het vergt veel tijdrovend onderzoek om hier harde uitspraken

over te kunnen doen en die tijd ontbreekt in de meeste evaluaties,

maar het staat inmiddels wel buiten kijf dat de waarde van beelden

voor opsporing groot kan zijn.

Rechtspraak

Ook de rol van camerabeelden in de Nederlandse rechtszalen is nog

nooit op basis van kwantitatief onderzoek beantwoord. In het voor-

beeld hierboven over de bodycams wist de politie zelf niet eens of hun

eigen beelden waren getoond ter zitting. Dat komt doordat er vaak

veel tijd zit tussen de fase van opsporing en de zitting. Ook is de politie

zelf niet altijd aanwezig bij de zitting. Daar komt bij dat de beelden

zelf, zoals gezegd, niet noodzakelijkerwijs aan het dossier hoeven te

worden toegevoegd en te worden getoond in de rechtszaal om een rol

te kunnen spelen in de fase waarin rechters besluiten of het tot een

veroordeling van een verdachte moet komen. Vaak is een proces-ver-

baal dat de beelden beschrijft of een bekennende verklaring die is ver-

kregen door een verwijzing naar de beelden het eigenlijke bewijs.

Tegelijkertijd is het onmiskenbaar dat er steeds vaker camerabeelden

worden getoond ter zitting – ook in Nederland. Een relatief vroeg voor-

beeld waren de beelden die na het strandfeest in Hoek van Holland

waren gemaakt met een bodycam. Die beelden werden, samen met

beelden van het videoteam van de politie en beelden van YouTube,

opgenomen in het digitale dossier en speelden een belangrijke rol bij

de beoordeling door de rechters. De rechters vonden dat de videobeel-
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den een goed beeld gaven: ze konden met eigen ogen zien wat er was

gebeurd. Uit de beelden bleek volgens hen duidelijk dat sprake was

van een noodweersituatie en de politieman werd niet vervolgd.9

Vergeleken met de Verenigde Staten zijn beelden in de rechtszaal ech-

ter nog vrij zeldzaam. In de Verenigde Staten is sinds 1995 sprake van

een ‘explosie van visuele displays (…) in de Amerikaanse rechtszalen’

(Feigenson & Spiesel 2011). Camerabeelden worden daar ook steeds

minder vaak ‘vertaald’ in een proces-verbaal omdat ze worden

beschouwd als real evidence in plaats van testimonial evidence (Dube-

laer & Vanderveen 2009). De Nederlandse procespraktijk heeft in ver-

gelijking met Angelsaksische strafrechtssystemen nog een overwegend

schriftelijk karakter, maar ook in Nederland verliest het papieren dos-

sier zijn centrale functie door de opkomst van het elektronische dos-

sier en worden beelden in de rechtszaal steeds belangrijker. Het is

echter nog wachten op de eerste studie die dit systematisch en kwanti-

tatief in beeld brengt.

Wettelijke grondslagen voor beeldtechnologie

Als de overheid camera’s inzet, spelen het Europees Verdrag voor de

Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet een rol. Eenieder

heeft in principe het recht met rust te worden gelaten door de over-

heid, tenzij er een wettelijke grondslag voor de inperking van de pri-

vacy is en mits de camera aantoonbaar noodzakelijk is (proportioneel

en subsidiair). De minister van Veiligheid en Justitie benadrukte

onlangs nog dat dit inderdaad de werkwijze zou moeten zijn: de politie

mag alleen camera’s inzetten als dit is voorafgegaan door politieke

besluitvorming en met goedkeuring van het bevoegd gezag.10

Het aantal expliciete wettelijke grondslagen voor beeldtechnologie is

echter zeer klein. Het bekendste voorbeeld is artikel 151c Gemw, dat

ziet op gemeentelijke camera’s ter handhaving van de openbare orde

op openbare plaatsen: een bevoegdheid van de burgemeester. Een

andere expliciete grondslag is te vinden in het Wetboek van Strafvor-

dering (Sv), waarin staat onder welke voorwaarden verdachten struc-

tureel mogen worden geobserveerd met camera’s: daar is een bevel

van de officier van justitie voor nodig (art. 126g Sv).

9 Hof Den Haag 20 januari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1431.
10 Kamerstukken II 2015/16, 29628, 594.
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De politie zet de meeste camera’s echter in op basis van de impliciete

grondslag die kan worden ontleend aan artikel 3 van de Politiewet

2012 (Polw 2012): de politie mag volgens dat artikel doen wat noodza-

kelijk is voor ‘de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het

verlenen van hulp’. Dat geldt echter niet als grondrechten van burgers

in meer dan geringe mate worden geraakt. In dat geval is artikel 3 niet

‘Straatsburg-proof’. In de praktijk leidt dit tot de vuistregel binnen de

politie dat cameratoezicht op grond van artikel 3 Polw 2012 zo beperkt

mogelijk moet zijn: een korte periode, niet te lang dezelfde persoon

filmen en in elk geval duidelijk kenbaar maken dat er een camera is

(Flight 2013). Maar zoals gezegd kan deze grondslag ter discussie wor-

den gesteld. Daarom heeft de wetgever de afgelopen jaren een aantal

initiatieven ontplooid om expliciete grondslagen voor specifieke vor-

men van beeldtechnologie te bieden. Op drie van die voorgestelde

wetswijzigingen ga ik hieronder in.

Flexibel cameratoezicht gemeenten

De Gemeentewet is per 1 juli 2016 aangepast om flexibeler inzet van

gemeentelijke toezichtcamera’s voor handhaving van de openbare

orde mogelijk te maken. De belangrijkste wijziging in artikel 151c is

dat ‘vaste camera’ wordt veranderd in ‘camera’. Het doel daarvan is

camera’s sneller te kunnen verplaatsen als problemen zich verplaat-

sen, bijvoorbeeld door mobiele camera’s in te zetten. Er is in de

Tweede Kamer stevig gedebatteerd over deze wetswijziging omdat er,

mits aan de eisen van noodzakelijkheid en kenbaarheid wordt vol-

daan, ook echt mobiele camera’s mogelijk worden, waaronder body-

cams, dashcams en drones. Vooral over drones is veel gesproken, bij-

voorbeeld over de vraag hoe aan de kenbaarheidseis kan worden vol-

daan. De behandeling van het wetsvoorstel werd dan ook uitgesteld

tot de resultaten van een onderzoek naar drones beschikbaar waren

(zie Custers e.a. 2015). De Tweede Kamer ging in april 2014 akkoord

met het wetsvoorstel en de Eerste Kamer volgde in maart 2016.11

11 Handelingen I 2015/16, 24.
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Automatische kentekenherkenning (ANPR)

Op dit moment mag de politie alleen kentekens verwerken die op het

moment van passage de aandacht van de politie behoeven. De zoge-

noemde ‘no-hits’ moeten direct na controle met de referentielijsten

worden verwijderd. De politie Rotterdam-Rijnmond en IJsselland

bewaarden in 2009 ook de ‘no-hits’ en het toenmalige College

bescherming persoonsgegevens oordeelde dat beide politiekorpsen

‘willens en wetens’ de wet overtraden (CBP 2010). Daarna is er een

voorstel van wet opgesteld om de verwerking van ‘no-hits’ voor speci-

fieke opsporingsdoelen alsnog van een wettelijke grondslag te voor-

zien. Hiervoor wordt artikel 126jj Sv aangepast. In het voorstel is het

gebruik van ‘no-hits’ beperkt tot opsporing van ernstige misdrijven of

de aanhouding van voortvluchtige personen.12 De Raad van State con-

cludeerde echter dat de noodzakelijkheid onvoldoende was gemoti-

veerd door de wetgever. In de twee jaar dat de politie Rotterdam-Rijn-

mond en IJsselland de ‘no-hits’ nog bewaarden, speelden ANPR-gege-

vens in slechts vier zaken een rol. Voor de opsporing had het bewaren

van ‘no-hits’ dus blijkbaar weinig meerwaarde, aldus de Raad van

State. Ook ontbrak er een visie op de mate waarin schaarse politie-

capaciteit op basis van ANPR-informatie moet worden aangewend en

ten koste van welke andere werkzaamheden dat mag gaan.13 De

behandeling van het wetsvoorstel in het parlement is in 2012 uitge-

steld naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de

Europese Unie, waardoor de ‘richtlijn dataretentie’ ongeldig werd ver-

klaard. Hoewel die uitspraak ging over telecomgegevens, stelde de

minister voor het wetsvoorstel over ANPR ook te wijzigen: een opspo-

ringsambtenaar zou slechts op bevel van de officier van justitie de

bewaarde kentekengegevens mogen raadplegen. Het aangepaste wets-

voorstel is nog niet behandeld in het parlement: de laatste brief in het

dossier dateert van juli 2015, waarin de Kamer wordt geïnformeerd

over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

Publiceren camerabeelden door bedrijven en burgers

Een derde wetsvoorstel gaat niet over camera’s van de politie, maar

over bewakingscamera’s van bedrijven en camera’s van burgers – een

12 Kamerstukken II 2012/13, 33542, 1.
13 Kamerstukken II 2012/13, 33542, 4.
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thema dat zoals gezegd een eigen artikel zou verdienen. Het betreft

een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens met het oog

op de verwerking van camerabeelden door bedrijven en particulieren

ter ondersteuning van de opsporing (Ministerie van Veiligheid en Jus-

titie 2015). Het doel van deze wet is particulieren in staat te stellen zelf

de identiteit van een verdachte te achterhalen door camerabeelden

bijvoorbeeld op internet te publiceren. Het wetsvoorstel is opgesteld

om tegemoet te komen aan een wens van de meerderheid in de

Tweede Kamer en ook vanuit het bedrijfsleven is volgens het ministe-

rie verzocht om een verruiming van de mogelijkheden voor het

gebruik van camerabeelden. De opnamen die burgers maken met

bewakingscamera’s en smartphones bieden volgens de memorie van

toelichting goede aanknopingspunten om misdrijven op te lossen en

de minister wil die mogelijkheden benutten door de wet aan te passen:

‘We vragen al langer hulp van burgers bij de opsporing; dan moeten

we ze ook de mogelijkheden bieden die bij deze tijd passen.’

Er worden vijf voorwaarden gesteld aan publicatie: (1) de beelden

mogen uitsluitend betrekking hebben op diefstal of vernieling

(inbraak is daaronder begrepen), (2) het feit moet duidelijk zichtbaar

zijn op de beelden, (3) er moet aangifte zijn gedaan en de beelden

moeten ter beschikking van de politie zijn gesteld, (4) de identiteit van

de verdachte mag nog niet bekend zijn, en (5) andere personen dan de

verdachte mogen niet herkenbaar in beeld zijn. Hieruit volgt, aldus de

toelichting op het wetsvoorstel, dat het dus niet de bedoeling is dat

particulieren en bedrijven camerabeelden van zware criminaliteit als

moord, doodslag en mishandeling openbaar maken. Politie en justitie

handelen dat soort zaken zelf af, omdat het complexe zaken zijn met

een groot risico voor de opsporing of vrees voor eigenrichting of

bedreiging van getuigen. Verder benadrukt de wetgever dat degene die

de beelden publiceert op internet verantwoordelijk blijft. Zodra de

identiteit van de verdachte is achterhaald, moet de publicist de beel-

den verwijderen. Hoe dat precies zou moeten werken als andere web-

sites de beelden overnemen, is niet uitgewerkt.

Het wetsvoorstel is in 2012 herzien naar aanleiding van een advies van

de Raad van State. Daarna vond een internetconsultatie plaats, die in
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juni 2014 is afgerond.14 Het is op het moment van schrijven onbekend

wanneer het wetsvoorstel zal worden behandeld in het parlement.

Andere ontwikkelingen in wet- en regelgeving

Naast deze drie concrete wetsvoorstellen zijn er nog meer ontwikke-

lingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op beeldtechnologie

en de verwerking van persoons- en politiegegevens die het gevolg is

van beeldtechnologie. Zo geldt sinds 1 januari 2016 de meldplicht

datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrij-

ven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moe-

ten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen: de mensen van wie

persoonsgegevens zijn gelekt.

Een tweede relevante ontwikkeling is de nieuwe Europese privacyver-

ordening. De vorige versie dateerde van 1995, een tijd dat internet nog

in de kinderschoenen stond. De Europese Commissie vond het

daarom tijd voor een herziening. In 2012 heeft de Commissie voorstel-

len gepresenteerd voor een algemene verordening gegevensbescher-

ming en een richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging.

De rechten van betrokkenen worden hierdoor versterkt, de onafhan-

kelijkheid en bevoegdheden van de nationale privacyautoriteiten wor-

den verstevigd en organisaties die persoonsgegevens verzamelen en

gebruiken, krijgen meer verantwoordelijkheden (de meldplicht data-

lek is daar een gevolg van). Het Europees Parlement heeft in maart

2014 zijn definitieve positie bekendgemaakt, maar de Raad van Minis-

ters van de EU heeft (op het moment dat ik dit artikel schrijf, dus in

mei 2016) nog geen standpunt op de gehele tekst ingenomen.

Tot slot zijn de beleidsregels voor cameratoezicht die begin 2016 zijn

gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens noemenswaardig.

Daarin wordt, in begrijpelijke taal en gelardeerd met veel voorbeelden,

uitgelegd aan welke eisen eigenaren van camera’s bij de verwerking

van persoons- en politiegegevens moeten voldoen (Autoriteit Per-

soonsgegevens 2016).

14 Een van de interessantere reacties werd gegeven door de Nederlandse Orde van Advoca-
ten. Het is de vraag of het wenselijk en mogelijk is de beoordeling of sprake is van een
strafbaar feit bij burgers en bedrijven te leggen, aangezien alleen justitie hierover zou
mogen en kunnen oordelen (Nederlandse Orde van Advocaten 2015).
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Conclusie

Het aantal camera’s groeit en het aantal toepassingen ook: dat geldt

voor de samenleving als geheel, maar ook voor de politie. In dit artikel

heb ik vier vormen van beeldtechnologie die de politie gebruikt uitge-

licht. Ik besprak gemeentelijk cameratoezicht, bodycams, slim came-

ratoezicht en ANPR en wat de opbrengsten volgens onderzoek zijn,

zowel in preventieve zin als voor opsporingsdoeleinden. Daarover is

het laatste woord nog niet gezegd – vooral door gebrek aan (grondig)

onderzoek. Vooral over de opbrengsten van beeldtechnologie voor

opsporing en in de rechtszaal is nog nauwelijks iets bekend: een opval-

lende lacune in de inmiddels vrij goed gevulde boekenkast met, hoofd-

zakelijk, evaluaties van gemeentelijk cameratoezicht.

Ontegenzeglijk kan beeldtechnologie heel veel opleveren voor de poli-

tie. Maar het is ook overduidelijk dat de mogelijke meerwaarde nog

lang niet altijd wordt verzilverd. De politie wil met behulp van beeld-

technologie efficiënter en effectiever worden, staat in de ‘Visie op sen-

sing’, die eind 2015 werd gepubliceerd. Efficiëntie en effectiviteit wor-

den in dat stuk, zoals in veel andere documenten, in één adem

genoemd. Het zijn echter twee totaal verschillende zaken. Als beeld-

technologie werkzaamheden automatiseert die voorheen met de hand

werden gedaan, is dat per definitie efficiënter. Een ANPR-camera kan

nu eenmaal sneller en betrouwbaarder kentekens scannen en vergelij-

ken met referentielijsten dan een agent met een pen en een notitie-

blok.

Maar efficiëntie leidt niet noodzakelijk tot meer effectiviteit: ‘Techno-

logy will ultimately always lead to faster processing. But efficiency

does not equal effectiveness, especially in policing’ (Lum e.a. 2011).

Het afhandelen van al die efficiënt gegenereerde hits kost namelijk

politiecapaciteit, tenzij de afhandeling van de hits volledig geautoma-

tiseerd kan worden. En daar precies wringt de schoen, want heel veel

politiewerk kan niet totaal worden geautomatiseerd. De tijd die de

afhandeling van een hit kost, kan per definitie niet aan ander politie-

werk worden besteed.

De vraag of politiewerk effectiever wordt door beeldtechnologie hangt

dus niet af van de vraag of de techniek efficiënt is (want dat is het

geval), maar van de vraag hoeveel schaarse politiecapaciteit aan al die

efficiënt gegenereerde hits mag of moet worden besteed en welke
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werkzaamheden achterwege mogen blijven. Die keuze kan niet door

iedere politieambtenaar afzonderlijk worden gemaakt: daar is een

visie voor nodig vanuit de top van de organisatie. Twee jaar na het ver-

schijnen van de evaluatie van ANPR in Rotterdam constateerde de

Raad van State dat ‘de noodzakelijk geachte beleidsvisie ontbreekt’.15

En dat ging alleen nog maar over ANPR en niet over andere camera’s.

Ook in de ‘Visie op sensing’ van eind 2015 worden hierover geen kno-

pen doorgehakt. Er staat echter wel in dat beeldtechnologie, zoals een

bodycam of een politiehelikopter met een camera, het ‘normale poli-

tiewerk’ verrijkt met beelden en het politiewerk dus niet fundamenteel

verandert. De camera is dus niets meer dan een extra oog, maar dan

met een extreem goed geheugen. Dat klopt echter alleen voor dit type

voorbeelden. Bij een bodycam en in een helikopter met camera is ook

altijd een politieambtenaar naast de camera aanwezig, die ziet wat de

camera ziet en dus meteen kan beoordelen of het de moeite waard is

in actie te komen. Of om straks op het bureau de beelden te gebruiken

voor opsporingsdoeleinden.

Maar dat geldt niet voor ‘slimme beeldtechnologie’. Want slimme

camera’s werken ook als de politie niet in de startblokken staat om te

reageren op een hit. En dan wordt het ineens een heel ingewikkelde

vraag waar het politiewerk het meest effectief van wordt. Reageren we

op de hits of doen we wat we altijd al deden? Wat laten we lopen? En

wie bepaalt dat? Hoe meer slimme beeldtechnologie de politie ontwik-

kelt, aanschaft en implementeert, hoe meer deze vragen zullen gaan

knellen en hoe groter de behoefte aan heldere keuzes en richtlijnen

vanuit de top van de organisatie wordt.

Het is niet voor het eerst dat dit wordt gesignaleerd. En het probleem

speelt ook niet alleen maar bij camera’s die de politie in eigendom

heeft. De politie krijgt na elk groot incident een ‘tsunami aan beelden’

aangeboden en het kost steeds meer moeite de speld in de hooiberg te

vinden.16 In de Roadmap Beeldtechnologie Veiligheidsdomein uit 2009

werd dit de grootste uitdaging voor de politie genoemd. De aanbeve-

ling was om veel meer te investeren in techniek en deskundigheid om

de achterstand ten opzichte van de buitenwereld weg te werken

(Flight & Hulshof 2010). We zijn nu zeven jaar verder en er zijn in de

15 Kamerstukken II 2012/13, 33543, 4.
16 Na de aanslagen in Londen in juli 2005 (dus voordat er smartphones waren!) heeft de

politie 200.000 uur – oftewel 22,8 jaar – aan beeldmateriaal veiliggesteld van alle camera’s
in de buurt van de aanslagen (Neyland 2014). Er werd een team van honderd politiemen-
sen vrijgemaakt om alle videobeelden te bekijken (BBC 2010).
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tussentijd 10 miljoen smartphones in Nederland bij gekomen (GfK

2015). Echter, de infrastructuur en interne processen voor het ontvan-

gen en gebruiken van beeldmateriaal van binnen – laat staan van bui-

ten – het politiedomein zijn de afgelopen jaren niet fundamenteel ver-

anderd.17 Maar de wereld buiten de politie is wel fundamenteel veran-

derd: we leven in een videotijdperk. Het is niet aan een burger uit te

leggen waarom er met 112 moet worden gebeld en niet kan worden

‘gebeeld’.

Zoals gezegd heb ik de camera’s van bedrijven en burgers hier nauwe-

lijks besproken, maar de politie moet zich grote zorgen maken. Bur-

gers en bedrijven hebben naar schatting namelijk duizend keer zoveel

camera’s als de politie zelf (Flight 2013). En dat zijn allemaal camera’s

die hits opleveren als de politie er niet om vraagt. Ze lijken dus het

meest op de eigen politiecamera’s waar de hits nu ook al niet van wor-

den afgehandeld. Het feit dat de politieorganisatie niet is ingericht om

optimaal te reageren op relevante hits van haar eigen beeldtechnolo-

gie is met het oog op de toekomst dus dubbel zorgwekkend. Voor de

politie zou ‘slim cameratoezicht’ de komende jaren wel eens veel meer

kunnen gaan over het slim benutten van camera’s van ‘derden’ – en

het aanboren van het in potentie enorme potentieel buiten de politie

om relevante beelden van ruis te onderscheiden – dan over het ont-

wikkelen en inzetten van nog meer eigen beeldtechnologie.
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Drones: zegen of vloek?

P.J.M. Elands *

Kleine onbemande vliegtuigen, ook wel drones1 genoemd, zijn bezig

aan een snelle opmars. Firma’s als DJI, Parrot en 3D Robotics brengen

regelmatig nieuwe modellen op de markt die steeds meer functionali-

teit hebben, zoals een HD2 camera en het automatisch volgen van de

dronebestuurder (de ‘selfie-drone’), en ook steeds makkelijker te

bedienen zijn. De verkoop van drones stijgt sterk en de prognoses

voorspellen een verdere toename – een toename die ook een duide-

lijke weerslag zal hebben op de maatschappij.

De snelle stijging van het aantal drones in het Nederlandse luchtruim

heeft geleid tot serieuze zorgen over de veiligheid (zowel in termen

van safety als van security); we zien dagelijks incidenten met drones

die dicht bij verkeersvliegtuigen vliegen of plotseling neerstorten en

het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat zich een ernstig ongeluk

voordoet. Niet alleen de overheid is bezorgd over de veiligheid, maar

ook de traditionele gebruikers van het luchtruim die geconfronteerd

worden met vliegende objecten die zich niet altijd houden aan de

gebruikelijke veiligheidsmaatregelen en procedures. De consequentie

is dan bijvoorbeeld dat een traumahelikopter niet mag uitvliegen uit

oogpunt van de veiligheid. Een andere zorg ligt op het gebied van pri-

vacy; het is erg gemakkelijk om met een drone inbreuk te maken op de

persoonlijke levenssfeer van mensen. Ten slotte bieden drones nieuwe

mogelijkheden voor kwaadwillenden, zowel ten behoeve van crimi-

nele activiteiten (smokkel, spionage) als van terroristische activiteiten.

Het gebruik van drones is in de Nederlandse samenleving nog relatief

beperkt, maar de fundamentele vraagstukken over veiligheid en pri-

vacy dienen zich nu al aan. De vraag die dit artikel adresseert, luidt

dan ook: hoe gaan we in Nederland om met dit toenemend drone-

gebruik en hoe vinden we een balans tussen conflicterende belangen,

in het bijzonder economische voordelen, veiligheid en privacy?

* Ir. Pieter Elands werkt bij TNO Defensie en Veiligheid als programmamanager Unmanned
Systems. De auteur dankt Merel Ekelhof, LLM voor haar commentaar en verbeteringen.

1 Voor dit artikel beperken we ons tot kleine drones met een beperkt gewicht.
2 High-definition ofwel hoge resolutie.
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Dit artikel zal zich primair richten op de verschillende risico’s en zor-

gen die gepaard gaan met dronegebruik in het luchtruim en de aanpak

daarvan. Eerst zal ik inzicht verschaffen in de verschillende toepassin-

gen van drones. Aansluitend behandel ik de impact van drones op de

maatschappij (risico’s en zorgen) alsook de wijze waarop de huidige

wet- en regelgeving daarmee omgaat. Ten slotte stel ik een tweezijdige

benadering voor om te komen tot een balans tussen de verschillende

belangen in het debat omtrent het gebruik van drones in de Neder-

landse samenleving.

Toepassingen van drones

Drones hebben een breed scala aan toepassingen. De voorspellingen

zijn dat het gebruik van drones tot grote economische voordelen zal

leiden (Custers e.a. 2015; AUVSI 2013; Weimar e.a. 2014). In de land-

bouw kan met grote precisie worden vastgesteld welke planten ziek

zijn of extra voeding nodig hebben, tegen een fractie van de kosten. In

Japan worden drones al veelvuldig ingezet voor het bespuiten van

gewassen. Maar denk ook aan het inspecteren van industriële installa-

ties, die daardoor niet buiten gebruik hoeven worden gesteld. Ook in

de film- en fotografiewereld maken drones een snelle opmars. De

algemene verwachting is dat het bezorgen van pakketjes, ondanks de

grote media-aandacht, nog wel enkele jaren op zich zal laten wachten.

Naast civiele en commerciële toepassingen nemen drones ook hun

plaats in bij de Nederlandse overheid. Het is de verwachting dat dro-

nes een belangrijke rol gaan spelen bij publieke veiligheidstaken als

rampenbestrijding en optreden tegen criminele en terroristische acti-

viteiten, omdat zij minder afhankelijk zijn van bestaande infrastruc-

tuur (die er dan vaak niet meer is) en omdat zij ook aan gevaar bloot-

gesteld kunnen worden (denk aan nucleaire rampen of gebouwen die

op instorten staan). Drones hebben ook een belangrijke rol in het uit-

voeren van taken door de Nederlandse krijgsmacht, bijvoorbeeld voor

waarneming vanuit de lucht van gebieden waar militairen niet of

moeilijk kunnen opereren of voor verkenningen boven missiegebie-

den. De Raven is een onbemand verkenningsvliegtuig dat Defensie

hiervoor inzet; Defensie gebruikt de Raven ook op verzoek van civiele

autoriteiten. Drones bieden nieuwe mogelijkheden op het gebied van

crisisbestrijding (zoals een grote brand), om calamiteiten te voorko-
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men (zoals een dijkdoorbraak) of om de openbare orde te handhaven

(bijvoorbeeld het opsporen van wietkwekerijen).3 Vandaar dat drones

ook hun plek verwerven binnen de Nationale Politie. Enerzijds is de

politie een voorbeeld van een gebruiker van drones; anderzijds heeft

de politie te maken met onrechtmatig gebruik, zoals vijandig drone-

gebruik voor criminele doeleinden of drones die op een andere wijze

de openbare orde verstoren. Kortom, het is te verwachten dat drones

zich definitief een plaats verwerven in onze maatschappij, waarbij ze

zowel een risico kunnen zijn voor de veiligheid als een middel kunnen

vormen om de veiligheid te vergroten. Hoe zal de samenleving

omgaan met dit tweesnijdend zwaard?

Risico’s van drones

Drones worden steeds beter en bieden steeds meer toepassingsmoge-

lijkheden met als resultaat dat ze door een steeds groter publiek wor-

den aangeschaft en gebruikt. Het is dan ook geen verrassing dat het

aantal incidenten waarbij drones vliegen op plaatsen waar dat niet is

toegestaan, zoals bij vliegvelden en locaties met kritische infrastruc-

tuur, snel toeneemt. De Inspectie Leefomgeving en Transport brengt

periodiek verslag uit over het aantal incidenten met drones, zowel

over drones die op de grond neerstorten als over drones die het overig

luchtverkeer hinderen (ILT 2015). Een stijgend aantal belanghebben-

den vraagt hier aandacht voor. Zo maken de Vereniging Nederlandse

Verkeersvliegers en Luchthaven Schiphol zich grote zorgen over de

mogelijke gevolgen van een botsing tussen een drone en een verkeers-

vliegtuig. Een groep belanghebbende bedrijven en verenigingen heeft

onlangs een position paper4 uitgebracht, met daarin een ‘dringende

oproep tot invoer maatregelen ter bescherming van de veiligheid in

het Nederlandse luchtruim’. Bedrijven en organisaties met kritische

infrastructuur, zoals energiebedrijven, waterschappen en telecompro-

viders, beseffen ook steeds meer dat zij kwetsbaar zijn voor aanslagen

met drones, omdat die gemakkelijk alle fysieke barrières als hekken en

dergelijke kunnen overwinnen. Bij grote evenementen en bijeenkom-

3 Zie www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/inhoud/vliegtuigen-en-helikopters/raven-
mini-uav.

4 Zie www. vnv. nl/ publications/ drones -dringende -oproep -tot -invoer -maatregelen -ter -
bescherming -van -de -veiligheid -in -het.
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sten kondigen de autoriteiten ook steeds vaker een vliegverbod voor

drones af; de directe effecten van een aanval met een drone zijn mis-

schien beperkt, maar er kan wel een flinke paniek ontstaan.

Dit zijn enkele voorbeelden van zorgen omtrent het gebruik van dro-

nes. Op verzoek van de interdepartementale werkgroep UAV’s heeft

TNO de risico’s van het gebruik van drones in het Nederlandse lucht-

ruim in kaart gebracht (Elands e.a. 20165). Deze risico’s zijn verschil-

lend van aard, van veiligheid in de zin van safety en veiligheid in de zin

van security tot economische risico’s en milieurisico’s:

– schade aan vliegtuigen of andere objecten in de lucht;

– schade aan mensen of goederen op de grond;

– schade aan (kritische) infrastructuur;

– gevolgschade, reputatieschade, bijvoorbeeld ten gevolge van schade

aan infrastructuur;

– aan de grond moeten blijven van ander vliegverkeer (zoals de trau-

mahelikopter);

– verlies van de drone;

– verlies van informatie opgeslagen in de drone;

– inbreuk op de privacy;

– economische schade als gevolg van spionage;

– gevaar voor de veiligheid (security);

– terroristische aanval;

– paniek bij mensen op de grond;

– criminaliteit;

– hinder (geluid);

– milieuvervuiling;

– vervuiling van het elektromagnetische spectrum.

Het valt op dat voor deze risico’s geen cijfers bestaan; we weten bij-

voorbeeld niet hoe groot de kans is dat een drone tegen bovengrondse

elektriciteitskabels vliegt, en wat het mogelijke effect is als dit daad-

werkelijk gebeurt. Het verdient dan ook aanbeveling om deze risico’s

te kwantificeren, zoals dat met andere risico’s in de samenleving ook

gebeurd is. Nu regeert de onderbuik, ook in de publiciteit. In diverse

landen zijn dan ook studies opgestart om de verschillende risico’s in

kaart te brengen, waarbij men zelfs zo ver gaat om de effecten te

onderzoeken van een drone die een motor van een verkeersvliegtuig

binnenvliegt. De European Aviation Safety Agency (EASA) heeft recent

5 Zie www. tno. nl/ nl/ over -tno/ nieuws/ 2016/ 4/ drones -wat -doe -je -er -tegen.
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een Taskforce6 in het leven geroepen die in juli 2016 over de risico’s

van botsingen tussen drones en vliegtuigen gaat rapporteren.

Onlosmakelijk verbonden met de inventarisatie van de risico’s is de

acceptatie van deze risico’s in kwantitatieve zin. Hoe groot mag de

kans zijn dat een persoon om het leven komt als gevolg van een neer-

stortende drone? Op andere terreinen, zoals de ontploffing van een

munitiemagazijn of overstromingen als gevolg van een dijkdoorbraak,

zijn er bovengrenzen vastgesteld door de overheid voor de kans op

slachtoffers. Bij munitiemagazijnen is deze kans bepaald op maximaal

één dodelijk slachtoffer op één miljoen gebeurtenissen. De overheid

dient hier de criteria vast te stellen; wat zijn wij als samenleving bereid

om te accepteren? Het expliciteren van acceptabele risico’s in relatie

tot mensenlevens veroorzaakt doorgaans ethisch ongemakkelijke dis-

cussies. Echter, deze discussie is noodzakelijk om te kunnen komen

tot criteria die de veiligheid voor de maatschappij vergroten. Een dui-

delijk criterium geeft aan de producenten van drones duidelijkheid

hoe veilig en betrouwbaar zij hun drones moeten ontwerpen en bou-

wen.

Privacy

Het onderwerp privacy verdient aparte aandacht. Daar waar het tot nu

toe mogelijk was door middel van een schutting om de tuin nieuwsgie-

rige blikken weg te houden, is het geen optie om de tuin te overkap-

pen. En ook op hogere verdiepingen van een huis is privacy niet meer

vanzelfsprekend. Zo kunnen burgers zich steeds moeilijker weren

tegen ongewenst en onrechtmatig dronegebruik door bijvoorbeeld

recreatieve gebruikers. Daarnaast zijn privacyrechtelijke aspecten ook

relevant in relatie tot drones die gebruikt worden in het kader van

handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen Nederland.

Zoals eerder vermeld maken civiele autoriteiten zoals de politie ook

gebruik van drones, bijvoorbeeld voor de observatie van een publieke

ruimte. Een drone die gebruikt wordt voor vliegend cameratoezicht is

een efficiënt hulpmiddel, maar het gebruik ervan is niet zonder risico

voor de privacy van burgers. Omdat drones nauwelijks hoorbaar of

zichtbaar zijn als politievoertuig (de Raven met zijn spanwijdte van

6 Zie www. easa. europa. eu/ newsroom -and -events/ news/ easa -creates -task -force -assess -risk -
collision -between -drones -and -aircraft.
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slechts anderhalve meter en kleine motor is een stuk moeilijker op te

merken en te herkennen dan een politiehelikopter) is het voor de

geobserveerden onduidelijk of ze worden geobserveerd, door wie en

voor welke doeleinden (Schermer & Van der Heide 2013, p. 1775).7 Bij

gebruik voor doeleinden zoals opsporing is de kans groot dat mensen

in beeld komen (groter dan bijvoorbeeld bij de inspectie van een

windmolen) – zo zal bij het gebruik van drones ten behoeve van

opsporing al snel de privacy in het geding zijn (Ministerie van Veilig-

heid en Justitie 2015, p. 6). Echter, wanneer er sprake is van een

inbreuk op het recht van privacy betekent het nog niet dat die inbreuk

zonder meer onrechtmatig is (Ministerie van Veiligheid en Justitie

2015, p. 11).

Huidige wet- en regelgeving

De overheid heeft in de wet- en regelgeving aandacht voor de opkomst

van drones. Privégebruik van drones valt onder de Regeling Modelvlie-

gen8 en laat vliegen met drones voor recreatief gebruik toe onder voor-

waarden,9 zoals alleen overdag vliegen, de drone in het zicht houden,

niet hoger dan 120 meter vliegen, niet boven bebouwing, wegen en

mensen vliegen, niet in no-flyzones vliegen en het andere vliegverkeer

voorrang geven. Voor beroepsmatig gebruik van drones is de meest

recente regelgeving van medio 2015.10, 11 Deze regelgeving vraagt een

professionele aanpak van de dronebestuurder, zoals een opleiding van

de bestuurder, keuring (certificering) van de drone, certificering van

het bedrijf, meldingsplicht van een vlucht, enzovoort. Een toenemend

aantal bedrijven beschikt inmiddels over de juiste papieren en oplei-

dingen om beroepsmatig dronevluchten uit te kunnen voeren, veelal

in opdracht van andere bedrijven. In Europees verband heeft EASA de

regie over verdere wet- en regelgeving. Eind vorig jaar heeft EASA con-

ceptregelgeving gepubliceerd (EASA 2015) en wil daar in 2016 en 2017

verdere stappen in nemen. De Nederlandse regering wil zich zo goed

mogelijk aansluiten bij deze ontwikkelingen. Naar verwachting zal op

termijn de wet- en regelgeving voor drones geheel Europees zijn.

7 Zie www. considerati. com/ wp -content/ uploads/ 2013/ 10/ NJB_ 27 -2013 -Focus. pdf.
8 Zie http:// wetten. overheid. nl/ BWBR0019147/ 2015 -11 -07.
9 Zie www. veiligvliegen. nl.
10 Zie https:// zoek. officielebekendmakingen. nl/ stb -2015 -163. html.
11 Zie http:// wetten. overheid. nl/ BWBR0036568/ 2015 -11 -07.
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Naast specifieke wetgeving met betrekking tot drones, is het gebruik

van drones onderhevig aan bestaande wet- en regelgeving, zoals het

recht op privacy. Op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag

voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft eenieder recht op respect

voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn

correspondentie. Daarnaast stelt artikel 10 van de Grondwet dat een-

ieder, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht

heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Dan is er nog

de Wet bescherming persoonsgegevens en stelt artikel 139f van het

Wetboek van Strafrecht het heimelijk filmen in een woning en op niet

voor het publiek toegankelijke plaatsen strafbaar. Zoals eerder ver-

meld, een inbreuk op de privacy betekent echter niet in alle gevallen

dat deze inbreuk of beperking onrechtmatig is. Hierbij is sprake van

een balans tussen veiligheid enerzijds en privacy anderzijds. Bijvoor-

beeld, volgens het EVRM kan een inbreuk op het recht op privacy

rechtmatig zijn wanneer dit noodzakelijk is in een democratische

samenleving (art. 8 lid 2 EVRM), zoals in het kader van de openbare

veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden en strafbare feiten.12

Hoe nu verder? Een tweezijdige benadering

Alles onder controle dus? Toch niet. Het is duidelijk dat het gebruik

van drones leidt tot grote zorgen voor de veiligheid en de bescherming

van privacy. Het gegeven dat drones op plaatsen vliegen waar dat niet

mag – en de daaraan verbonden risico’s – vraagt om actie. Het is dan

ook begrijpelijk dat er een wens is tot verscherping van bepaalde

regels. Staatssecretaris Dijksma heeft al aangekondigd de regels voor

het vliegen met drones nog voor het einde van het jaar te willen ver-

scherpen. Daarentegen is er ook druk vanuit de professionele drone-

bedrijven om de regels voor professioneel gebruik te versoepelen. De

drempel om professioneel te vliegen is nu hoog. De overheid heeft

gehoor gegeven aan dit verzoek en heeft dan ook een versoepeling van

12 Voor militair gebruik geldt dat het toepasbare rechtsregime afhankelijk is van de situatie.
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een (internationaal) gewapend conflict of rechtshand-
having. Toepasbare regels komen dan voort uit het oorlogsrecht en/of mensenrechten. Dit
artikel heeft als doel te kijken naar toepassingsmogelijkheden van drones binnen de
Nederlandse maatschappij en zal daarom niet verder ingaan op militair gebruik van dro-
nes en het oorlogsrecht.
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de regels voor drones lichter dan vier kilogram gepubliceerd.13 Is het

mogelijk om het geschetste dilemma – de wens tot versoepeling van de

regels voor professionele dronegebruikers en de wens tot verscherping

van de regels ter bevordering van de veiligheid – op te lossen? Dit arti-

kel propageert een tweezijdige benadering, waarbij de overheid als

regisseur en facilitator kan optreden.

Technische maatregelen

Allereerst is het mogelijk om met het nemen van verschillende maatre-

gelen, veelal technisch van aard, de veiligheid significant te verbete-

ren. De TNO-studie (Elands e.a. 2016) geeft 28 verschillende techni-

sche maatregelen die in meer of mindere mate bijdragen aan de veilig-

heid van het vliegen met drones in het Nederlandse luchtruim. In het

rapport is ook voor elke maatregel een kwalitatieve inschatting

gemaakt van de technische haalbaarheid, de kosten, de benodigde tijd

om de maatregel in te voeren en het verwachte maatschappelijk

draagvlak. Een greep uit de voorgestelde maatregelen:

– geofencing – het softwarematig begrenzen van een gebied waar een

drone kan vliegen;

– het uitrusten van een drone met een parachute;

– het uitrusten van een drone met een transponder, een zender die de

positie aangeeft;

– het invoeren van een verkeersbegeleidingssysteem voor drones

(zoals NASA14 dat nu ontwikkelt);

– het registreren van drones (zoals in verschillende landen verplicht

is);

– het verdelen van het luchtruim in verschillende lagen voor snelver-

keer en langzaam verkeer.

Indien invoering van dit soort technische maatregelen in samenspraak

gaat met de branchevereniging van professionele dronegebruikers,

met de fabrikanten van drones en met de overige gebruikers van het

luchtruim is er voldoende draagvlak om effect te sorteren. Sommige

technische maatregelen gaan echter ook gepaard met een risico. Zo

zou de politie graag willen dat elke drone een zogenoemde ‘kill switch’

13 Zie: beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, nr. ILT-2016/16814 ,
voor het verlenen van ontheffingen aan mucro- en minidrones.

14 NASA Unmanned Aircraft System (UAS) Traffic Management System, http:// utm. arc. nasa.
gov.
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heeft, een mechanisme waarmee de politie elke drone op afstand kan

overnemen. Het risico is echter dat als iemand deze kill switch kan

hacken, het middel wel eens erger dan de kwaal kan blijken te zijn.

Onderdeel van de invoering van dergelijke technische maatregelen is

de bekendmaking ervan. Met de campagne ‘Veilig Vliegen’ heeft de

overheid al een begin gemaakt met voorlichting over wet- en

regelgeving, maar tot nu toe is die campagne bescheiden van omvang

geweest en derhalve ook beperkt in effectiviteit. Staatssecretaris Dijk-

sma heeft de campagne recent uitgebreid, onder meer via spotjes op

de radio. De campagne schenkt ook aandacht aan de sancties voor de

bestuurder die een drone laat vliegen op plaatsen waar dat verboden

is.

Adequate handhaving

Dat leidt direct naar het tweede aspect van het voorkomen dat drones

op plaatsen vliegen waar dit niet toegestaan is: handhaving. Sceptici

van allerlei technische maatregelen, zoals hierboven genoemd, beto-

gen dat het vrij eenvoudig is om de voorgestelde technische maatrege-

len te omzeilen, bijvoorbeeld door zelf een drone te bouwen. Welnu,

ze hebben gelijk! Het gros van de dronegebruikers dat zich niet aan de

wet- en regelgeving houdt, doet dat echter niet met opzet. Zij zijn niet

bekend met de regels of hebben hun drone niet goed in de hand. Voor

die groep zijn de genoemde technische maatregelen heel adequaat.

Degenen die zich bewust niet aan de regels houden, voor de sport of

met kwade bedoelingen, dienen hard aangepakt te worden. Daar

hoort bij het vermogen om drones gecontroleerd uit de lucht te halen

– in jargon: counter-droneoperaties.

Het detecteren en identificeren van kleine drones in de lucht is niet

gemakkelijk. Ze zijn niet alleen moeilijk waar te nemen, ze zijn ook

nog eens erg beweeglijk en daardoor heel moeilijk te raken of te van-

gen. Bovendien kunnen de brokstukken op de grond onbedoelde

schade aanrichten. TNO pleit voor een aanpak met verschillende

maatregelen om de drone aan te grijpen, afhankelijk van de situatie en

de mogelijke gevolgen op de grond. Zo is het in sommige situaties

gewenst en voldoende om de besturing van de drone te verstoren of

over te nemen en de drone weg te leiden van de plaats waar hij een

risico vormt. In situaties waar dat niet lukt of niet mogelijk is, verdient

het de voorkeur om de drone te vangen (bijvoorbeeld met een net) of
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uit de lucht te schieten. Op veel plaatsen in de wereld wordt dit soort

technologie momenteel ontwikkeld. TNO werkt aan een soort gereed-

schapskist met maatregelen die de handhaver kan gebruiken om zijn

wil op te leggen aan de drone. De Nationale Politie en de Koninklijke

Marechaussee zijn bezig een operationele capaciteit op te bouwen

voor het bestrijden van drones; TNO levert hierbij ondersteuning. Ten

behoeve van een adequate handhaving is het natuurlijk ook zaak om

voldoende politiemensen en marechaussees op te leiden en in te zet-

ten.

Versoepeling of verscherping van de regels?

Met de hierboven geschetste tweesporenaanpak is het mogelijk om

het geschetste dilemma – versoepeling van de regels of juist aanscher-

ping van de regels – althans voor een gedeelte op te lossen. Zodoende

kan de regelgeving worden versoepeld voor drones die voldoen aan

hoge veiligheidsstandaarden – zowel door het gebruik van verschil-

lende soorten technische maatregelen als door het niveau van oplei-

ding en ervaring van de bestuurder, het beheer en het onderhoud van

de drone, de wijze van opereren met de drone, enzovoort. In het alge-

meen zal dit de professionele dronegebruikers ten goede komen. Op

dit moment hebben met name professionele gebruikers hun zaakjes al

prima voor elkaar en weten ze heel goed wat wel en wat niet te doen;

zij zijn over het algemeen niet degenen die zorgen voor de incidenten

met drones die de laatste tijd in het nieuws geweest zijn. Een van de

voorgestelde maatregelen betreft het uitrusten van drones met een

ADS-B-transponder – een zendertje dat continu de positie van de

drone uitzendt. Met zo’n transponder is een drone te allen tijde zicht-

baar voor de verkeersleiding en het overige luchtverkeer en zal deze

snel opgemerkt worden als hij op een verkeerde plaats gaat vliegen.

Dat is veel veiliger dan een speelgoeddrone die overal en nergens op

kan duiken. Dus professionele dronegebruikers met de juiste oplei-

ding en technisch goed uitgeruste drones zouden in de regelgeving

meer ruimte moeten krijgen. Het is te overwegen om daar meerdere

niveaus in te onderkennen, zodat professionele gebruikers ook hun

drone op grotere afstand of bij nacht mogen besturen, de zogenoemde

Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)-condities.
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Verreweg de meeste incidenten vinden plaats met drones waarvan de

bestuurder niet of niet goed weet wat hij aan het doen is. Het gebeurt

regelmatig dat een bestuurder de controle over zijn drone verliest, een

zogenoemde fly away. De recreatieve dronebestuurder beschikt

meestal niet over een drone die uitgerust is met geavanceerde techni-

sche maatregelen, waardoor die drone niet of nauwelijks zichtbaar is

voor anderen of voor de luchtverkeersleiding. Voor die groep is het

verstandig via regelgeving de technische mogelijkheden van drones te

begrenzen en de ruimte waarin ze mogen vliegen te beperken. In het

TNO-rapport wordt gepleit voor specifieke gebieden waar min of meer

vrij met drones gevlogen kan worden, heden ten dage ook wel ‘yes-

fly’-zones genoemd (met een knipoog naar de no-flyzones). Ook voor

de recreatieve gebruiker zou een regime kunnen worden ingevoerd

met meer rechten en mogelijkheden afhankelijk van de technische uit-

rusting van de drone en de opleiding van de bestuurder.

Een randvoorwaarde bij de hierboven geschetste benadering is wel dat

het voor een handhaver duidelijk moet zijn of een drone ergens legaal

vliegt of niet, hetgeen waarschijnlijk impliceert dat een trafficmanage-

mentsysteem nodig is waar de handhaver ook toegang toe heeft. Tech-

nisch is dit zeker haalbaar, gezien de ontwikkelingen in de Verenigde

Staten op dit gebied.15

Conclusie

Dronegebruik is een opkomende trend die ook zijn plaats aan het

innemen is binnen de Nederlandse maatschappij. Drones hebben

steeds meer toepassingsmogelijkheden en functionaliteiten, wat deze

technologie aantrekkelijk maakt voor een brede gebruikersgroep. Zo

worden drones gebruikt voor economische redenen in, bijvoorbeeld,

de landbouw en de film- en fotografiewereld. Drones zijn nu ook aan-

trekkelijk voor recreatief gebruik door de eenvoudigere bediening en

de aansluiting bij trends, bijvoorbeeld de ‘selfie-drone’. Maar drones

bieden ook voordelen voor militair gebruik (bijvoorbeeld voor waarne-

ming bij verkenningen) en gebruik door civiele autoriteiten (met name

voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid). Al dit

gebruik is onderhevig aan wet- en regelgeving, maar is het huidige

15 NASA Unmanned Aircraft System (UAS) Traffic Management System, http:// utm. arc. nasa.
gov.
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juridische kader afdoende om met alle zorgen en wensen om te gaan

die gepaard gaan met de sterke stijging van dronegebruik in het

Nederlandse luchtruim? Die sterke stijging zorgt voor ongerustheid

over de veiligheid en privacy van de burgers. Zo vinden regelmatig

incidenten plaats waarbij drones op plaatsen vliegen waar dat niet is

toegestaan. Om dit soort situaties te voorkomen of te beperken is er de

wens om bepaalde regels voor dronegebruik te verscherpen. Tegelij-

kertijd is de drempel om professioneel te vliegen nu hoog en is er druk

vanuit de dronebedrijven om de regels voor professioneel gebruik te

versoepelen. Dit artikel stelt een tweezijdige benadering voor, waarbij

de verschillende belangen (veiligheid, privacy en economische belan-

gen) in acht worden genomen. De tweezijdige benadering bestaat uit

technische maatregelen en adequate handhaving. Enerzijds betekent

dit een versoepeling van de maatregelen voor drones die voldoen aan

hoge veiligheidsstandaarden; anderzijds betreft dit regelgeving die

recreatief gebruik (afhankelijk van de technische uitrusting en oplei-

ding van de bestuurder) verder dient te begrenzen. De combinatie van

deze benadering zorgt voor een betere balans tussen de vrijheid van

de dronegebruiker en de vrijheid (privacy) en veiligheid van de bur-

gers.

De aandacht van dit artikel – maar ook van het debat maatschappij-

breed – gaat nu voornamelijk naar de veiligheidsaspecten van het

gebruik van drones, alsook naar het vinden van de balans tussen vei-

ligheid en vrijheid/privacy. De dialoog die nu ontstaat tussen de ver-

schillende belanghebbenden kan een goede opmaat zijn naar een

platform waarin alle praktische en maatschappelijke aspecten en eisen

rondom drones aan de orde komen. De overheid kan als initiator en

regisseur hierin het voortouw nemen. Drones zijn niet meer weg te

denken uit onze maatschappij.
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Reflecties op het verantwoord
gebruik van kunstmatige
intelligentie

M.V. Dignum en J. van den Hoven *

Over artificiële intelligentie (AI) wordt al langer nagedacht dan van-

daag. In de zomer van 1956 werd de legendarische Dartmouth Sum-

mer Research Conference over AI georganiseerd met als deelnemers

de pioniers en grondleggers van AI, zoals Marvin Minsky, Claude

Shannon, Herbert Simon, Allan Newell en John MacCarthy. In de jaren

daarna ontstond een academisch filosofisch debat over de aard van

het menselijk bewustzijn en de mogelijkheid om menselijke cognitieve

taken door computers te laten verrichten. Hubert Dreyfus publiceerde

in 1972 een kritiek op het traditionele AI-onderzoek, dat ervan uitging

dat menselijke cognitie met behulp van symbolen kon worden gevan-

gen. Dreyfus betoogde dat symboolmanipulatie onvoldoende is om de

hogere cognitieve functies van de mens na te bootsen (Dreyfus 1972).

Een vergelijkbare stelling werd op andere gronden door John Searle

verdedigd in diens ‘Chinese Kamer’-argument (1980).1 Joseph Weizen-

baum waarschuwde in zijn Computer power and human reason (1976)

al voor de gevaren van AI. Zijn computerprogramma Eliza zette velen

op het verkeerde been en ze schreven het menselijke eigenschappen

toe. Het programma leek warme menselijke belangstelling te tonen

voor het wel en wee van de patiënt met de vragen die het stelde. Eliza

was echter een computersimulatie van een psychotherapeut en werd

rond 1965 in het MIT Artificial Intelligence Lab geschreven. Weizen-

baum stelde dat respect voor de menselijke waardigheid impliceert

dat taken die menselijk oordeelsvermogen veronderstellen (zoals hulp

bij psychische problemen, rechterlijke uitspraken, toepassing van

geweld of dwang) niet aan AI-systemen mogen worden overgelaten.

* Dr. Virginia Dignum is als Associate Professor verbonden aan de Faculteit voor Techniek,
Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Prof. dr. Jeroen van den
Hoven is als hoogleraar Ethiek verbonden aan de Faculteit voor Techniek, Bestuur en
Management van de Technische Universiteit Delft.

1 Zie voor een korte uitleg: https:// nl. wikipedia. org/ wiki/ Chinese_ kamer.
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Het lijkt alsof we goed waren voorbereid op de grote impact van een

zeer krachtige technologie, maar nu, zestig jaar na de Dartmouth

Summer, worden we toch nog door deze vraagstukken overvallen. In

dit artikel geven we een overzicht van de huidige discussie over de

ethische aspecten van AI en proberen antwoord te geven op de vraag

wat de kenmerken zijn van een responsible AI en hoe de ontwikkeling

daarvan kan worden bevorderd.

De snelle opmars van AI

AI is geen kwestie meer van regels en symbolen gebaseerd op het met

beperkte informatie programmeren van standalone computers. Het

gaat nu om het zogenoemde machine learning (dat is geïnspireerd

door de werking van de menselijke hersenen) van vele met elkaar ver-

bonden machines die over grote databases beschikken. We realiseren

ons nu pas goed voor welke grote maatschappelijke veranderingen en

ethische vragen AI ons plaatst. Autonome auto’s, drones, robots, het

Internet of Things, Big Data en machine learning convergeren snel en

verlaten het lab. Lethal Autonomous Weapon Systems en zelflerende

robots zijn plotseling geen sciencefiction meer. De menselijke wereld-

kampioenen in kennisquizzen, schaken en het complexe Go hebben

inmiddels het veld moeten ruimen. AI is steeds beter in staat om com-

plexe, data-intensieve taken te doen, zoals het monitoren van beta-

lingsverkeer, het voorspellen van recidive (predictive sentencing), het

signaleren van handhavingsproblemen (predictive policing) en beta-

lingsproblemen (predictive analytics in banking) en het modelleren

van koopgedrag (nudging, price targeting). Blackrock, een van de

grootste beleggingskantoren, heeft een AI-technologie ontwikkeld

genaamd Aladdin (Asset, Liability, and Debt and Derivative Invest-

ment Network), die als magische wonderlamp patronen in de wereld-

economie en in markten kan belichten, nog voordat de concurrentie

ze op het spoor komt. Er gaat € 15 triljoen om in dit systeem (7% van

de assets van de wereld en het beheert 30.000 investment-portfolio’s).

Miljoenen financiële en aandelentransacties worden gedaan in frac-

ties van seconden zonder tussenkomst van menselijke handelaren. AI

kan in de vorm van robots, software bots, in een Internet of Things-

medium dus overal opduiken: in de zakelijke dienstverlening, trans-

portplanning, medische diagnose en (cyber)wapensystemen.

doi: 10.5553/JV/016758502015041002008
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De vooruitgang in de AI gaat snel en roept vragen op als: Kunnen deze

slimme machines morele beslissingen nemen? Kunnen kunstmatig

intelligente systemen ooit worden beschouwd als ethische entiteiten?

Wat zijn de juridische en ethische gevolgen van human enhancement-

technologieën? Wat zijn de gevolgen van het feit dat de overheid, het

bedrijfsleven en andere machtige organisaties toegang hebben tot

superieure kennis en krachtige voorspellingen met betrekking tot het

gedrag van individuen kunnen doen? Hoe kunnen morele, maatschap-

pelijke en juridische waarden deel uitmaken van het ontwerpproces

van deze nieuwe slimme technologie? Hoe kan deze grotendeels

onzichtbare technologie zichtbaar en controleerbaar worden

gemaakt? Hoe en wanneer moeten de overheid en de samenleving

ingrijpen? Is democratische controle over deze geavanceerde techno-

logie nog mogelijk, en zo ja, hoe?

Responsible AI

De urgentie van de problemen wordt inmiddels erkend door zowel

onderzoekers als beleidsmakers, en ook door de industrie.2 Google en

Deep Mind zijn al enige tijd bezig met een ethical advisory board. Om

de vereiste verantwoorde technologische ontwikkelingen ingang te

doen vinden, zullen AI-onderzoekers en IT-professionals in staat moe-

ten zijn om met morele, maatschappelijke en juridische waarden reke-

ning te houden bij het ontwerp van AI-systemen. Om daarin effectief

te zijn zullen deze waarden een plaats moeten krijgen in hun ontwerp

en productie van de slimme technologie. Ook zullen we beslissingen

moeten nemen over de demarcatie van taken en sectoren waar

bepaalde AI-applicaties slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen

worden gebruikt.

Het effectief implementeren van deze morele eisen kan makkelijk wor-

den gezien als een obstakel voor innovatie en vooruitgang. Echter, een

zekere morele overbelasting door het streven om een aantal morele

waarden (zoals veiligheid, privacy, efficiency, security, transparantie

en accountability, equity) tegelijkertijd te implementeren kan juist cre-

ativiteit en innovatie stimuleren. Dergelijke innovaties die ons in staat

stellen aan meerdere morele en maatschappelijke eisen te voldoen,

2 Zoals kan worden opgemaakt uit de lijst van initiatieven vermeld aan het eind van dit
artikel.
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kunnen gelden als maatschappelijk verantwoorde innovaties, die ons

helpen de voordelen van de AI te benutten zonder de nadelen ervan te

hoeven ondergaan (Friedman e.a. 2008; Van den Hoven e.a. 2015). De

studie van de implementatie van ethisch handelen in software en

intelligente machines kan ons bovendien helpen om een beter begrip

van ethiek in meer algemene zin te ontwikkelen (Bryson & Kime 1998,

2011; Moor 2006).

Beperkingen van AI en de consequenties daarvan

Alle bovenstaande overwegingen vereisen een goed begrip van de hui-

dige situatie in de AI-ontwikkelingen. Hoewel AI extreme vooruitgang

heeft geboekt in de afgelopen jaren, in het bijzonder door de toepas-

sing van machine learning (deep learning), staat zij nog steeds erg ver

af van de general purpose en common sense van menselijke intelligen-

tie. Vooral het begrijpen van zaken in de context, sense making, dui-

ding en het snappen van relevantie zijn voor robots een probleem.

Ook het nabootsen van menselijke beweging, sensatie en emotie is

nog zeer ver verwijderd. Dit betekent echter niet dat wij ons niet

urgent moeten bezinnen op de kansen en gevaren van de inzet van

AI-technologie op korte termijn.

Drie aspecten zijn van bijzonder belang, als we ervoor willen zorgen

dat de AI-gerelateerde ontwikkelingen op een verantwoorde manier

worden benut voor de samenleving.

Ten eerste is er een breed bewustzijn nodig van de ethische conse-

quenties van AI-onderzoek en -ontwikkeling, en van de noodzaak om

tot nieuwe inzichten te komen over de formalisering en institutionali-

sering van verantwoordelijkheid en verantwoording. Wiens schuld is

het als een zelfrijdende auto schade toebrengt aan een voetganger?

Die van de bouwer van de hardware (sensoren, actuatoren), de bou-

wer van de software die de auto in staat stelt om te beslissen over een

route, de eigenaar die de auto kan personaliseren, de auto zelf omdat

het gedrag is gebaseerd op zijn eigen leerproces, of van al deze partijen

tegelijkertijd?

Ten tweede is er een noodzaak om modellen en algoritmen te ontwik-

kelen die AI-systemen in staat stellen om te redeneren en te beslissen

op basis van moreel relevante overwegingen en om beslissingen met

redenen te kunnen ondersteunen en inzichtelijk te maken voor men-

doi: 10.5553/JV/016758502015041002008
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selijke gebruikers. De huidige mechanismen, zoals deep learning, zijn

niet in staat om beslissingen op basis van redenen te onderbouwen.

Zij zijn feitelijk een zwarte doos en ondoorzichtig voor de gebruiker.

Dat model is onwenselijk als het gaat om belangrijke toepassingen in

de zorg, sociale zekerheid en justitie.

Ten derde zijn transparantie en participatie noodzakelijk. Hier speelt

ook het onderwijs een belangrijke rol, zowel om ervoor te zorgen dat

kennis over AI en de impact ervan wijdverbreid is, maar ook om men-

sen ervan te doordringen dat zij deel kunnen uitmaken van het vorm-

geven van nieuwe en ambitieuzere vormen van bestuur. De onvermij-

delijke vooruitgang door AI kan wel degelijk een breder maatschappe-

lijk belang dienen, als wij dat willen. Alleen dan zijn verantwoording,

verantwoordelijkheid en transparantie mogelijk.

De noodzaak van regulering

De ethische implicaties van de AI raken natuurlijk ook aan aansprake-

lijkheid en recht. Bijvoorbeeld, wie is aansprakelijk als een driverless

auto betrokken is geweest bij een ongeval? Moet AI worden gedekt

door de bestaande wet- en regelgeving, zijn vigerende kaders van ver-

zekering en aansprakelijkheid en zorgplicht adequaat? Of moeten we

specifieke regels maken voor AI? Zou het Internationaal Humanitair

Recht moeten worden aangepast om de inzet van autonome wapens

te controleren? Moeten er internationaal afspraken worden gemaakt

over governance en dual use3 van AI?

Digitale technologieën en datawetenschap en datagedreven innovatie

uit de particuliere sector geven thans vorm aan onze samenlevingen.

Ze maken deel uit van een slim weefsel van onze sociale verbanden en

omzeilen vaak democratische besluitvorming. Regulering van de

stroom van persoonsgegevens staat terecht hoog op de politieke

agenda. Maar het is tijd om keuzen te maken en de nieuwe datagedre-

ven werkelijkheid te confronteren met een constructief operationeel

kader dat in staat is om duurzame nieuwe vormen van politiek denken

over deze technologie te ontwikkelen.

Het combineren van AI en het Internet of Things, zodat apparaten

automatisch persoonlijke data zoals financiële en medische gegevens

3 Met de term dual use worden technologieën aangeduid die zowel ten goede als ten
kwade kunnen worden ingezet.
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kunnen delen, geeft aanleiding tot zorgen over onze privacy. Gartner

voorspelt dat eind 2016 ongeveer 5 miljard apparaten onderdeel van

een Internet of Things zullen vormen. Wetgevers en fabrikanten van

apparaten moeten zich realiseren dat aangesloten apparaten extra

mogelijkheden bieden voor hackers om toegang te krijgen tot per-

soonsgegevens.

Terwijl het gedrag van mensen wordt gereguleerd door honderden

wetten, zijn algoritmen nauwelijks onderworpen aan regelgeving. Dat

is onwenselijk, aangezien ze steeds meer vorm geven aan onze werke-

lijkheid (Lessig 2006) en hun invloed ver kan reiken, vaak zonder dat

we ons daarvan rekenschap geven. Daarom is het van cruciaal belang

om instrumenten en instellingen te creëren die een transparant ont-

werp bevorderen van technologische systemen die compatibel zijn

met onze morele, sociale en culturele waarden. Het gaat dan om waar-

den als (informationele) zelfbeschikking, veiligheid, duurzaamheid,

democratie, participatie, veiligheid en transparantie.

Tot slot

Er zijn diverse beleidsinitiatieven genomen op internationaal, Euro-

pees en nationaal niveau die de hierboven geschetste visie illustreren:

– Japan heeft het onderwerp van de vaststelling van gemeenschappe-

lijke internationale regels voor onderzoek en ontwikkeling van

kunstmatige intelligentie (AI) geagendeerd op een recente bijeen-

komst van de G7 ICT-ministers (The Japan News, 30 april 2016).

– Het Witte Huis heeft een initiatief gelanceerd: Preparing for the

Future of Artificial Intelligence.

– De IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) heeft

onlangs een Global Initiative opgericht voor ethiek van autonome

systemen.

– In 2015 is een open brief over de onwenselijkheid van het militaire

gebruik van autonome systemen door duizenden AI-onderzoekers

ondertekend.

– Het British Standards Institute (BSI) heeft BS 8611 (ethisch ontwerp

en de toepassing robots) gepubliceerd, met de nadruk op het feit dat

er sprake is van ethische risico’s met bredere implicaties dan de

fysieke gevaren.

doi: 10.5553/JV/016758502015041002008



114 Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 3, 2016

– Het Franse project EthicaA (Ethics and autonomous Agents) richt

zich op de definitie van moreel autonome instrumenten en hoe we

moeten denken over een systeem van morele autonome agenten.

– Organisaties als de Foundation for Responsible Robotics, de Future

of Life Institute en andere brengen onderzoekers samen om na te

denken over nieuwe ethiek voor intelligente systemen.

Dit zijn grote uitdagingen. Er zijn ook dringend ethische en gedrags-

codes voor AI-professionals nodig, evenals beleid dat ons in staat stelt

om de voordelen van AI te genieten en de gevaren te beperken.

Responsible AI omvat mechanismen en protocollen voor verificatie,

validiteit, beveiliging en controle. Het vereist dat systemen ons in staat

stellen inzicht te krijgen in de gronden van automatische beslissingen

en redeneringen op een manier die mensen kunnen begrijpen.

AI heeft duidelijk het potentieel om de manier waarop we leven en

werken te veranderen, maar het is belangrijk dat we passende beper-

kingen en controles introduceren. Anders bestaat het risico dat het

uitbreiden van onze horizon en ons potentieel ten koste gaat van onze

vrijheid, autonomie en fundamentele mensenrechten.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom juridisch. Each

issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (no. 3, 2016) is

New technologies in law enforcement and public security.

From predictive policing to prescriptive policing
A. de Vries and S. Smit

Law enforcement around the world, including the Netherlands, is cur-

rently experimenting with predictive policing: policing based on crime

predictions. Big Data on past crimes and the help of sophisticated

machine learning enable police to use reliable predictions about when

and where the next offense will take place. If the effectiveness of polic-

ing actions is stored in the system, it can also predict which interven-

tion is most effective. This is called prescriptive policing. The authors

explain how these methods work, how reliable and effective they are

and which associated risks can be identified. The authors emphasize

that legal, ethical and organizational safeguards are necessary for a

responsible implementation.

Data-driven urbanism and the creation of smart cities
R. Kitchin

The article provides a critical overview of data-driven urbanism and

smart cities focusing in particular on the relationship between data

and the city, and critically examines a number of urban data issues,

including: the politics of urban data; data ownership and control, data

protection and privacy, dataveillance, and data uses such as social

sorting and anticipatory governance; and technical data issues such as

data quality and veracity of data models and data analytics. Whilst

data-driven urbanism provides a set of solutions for urban problems,

it does so within limitations and in the service of particular interests.
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Data Protection by Design as an argument in the FBI vs. Apple
debate
C. Cuijpers and S. van Schendel

Adhering to a strict interpretation, Data Protection by Design (DPbD)

can conflict with the needs of law enforcement in their fight against

terrorism and criminality. An illustration of this tension can be found

in the case of FBI vs. Apple, where the FBI wants Apple to help bypass

security on an iPhone in order to gain access to data. The FBI needs

the help of Apple – or third parties – to get such access, for which they

might need to create new legal mandates. However, private parties like

Apple, may want to design their products in such a way that evading

and breaking the security of the system is not possible, as consumers

demand secure and privacy friendly devices. This article adds to this

debate by posing DPbD as an argument in favor of private parties not

to cooperate in making their products less secure and less privacy

friendly. This argument is especially relevant when a similar case

unfolds in the EU under the new regime of the General Data Protec-

tion Regulation in which DPbD is explicitly embedded.

Promising policing technologies. Experiences, obstacles and police
needs regarding law enforcement technologies
B. Custers and B. Vergouw

Police forces and law enforcement agencies in many countries are

continuously trying to optimize the use of technologies in policing and

law enforcement. Efforts are being made to remove existing techno-

logical, legal and organizational obstacles to create more opportuni-

ties of promising technologies, both existing and new. This contribu-

tion describes the results of a survey among 46 police forces and other

law enforcement agencies in eleven countries. Their experiences with

policing technologies and their needs and preferences in this regard

are described. The prevalence and satisfaction of existing technolo-

gies, including wiretapping, fingerprints, DNA research, database

coupling, data mining and profiling, camera surveillance and network

analyses were investigated. Legal, technological and organizational

obstacles for the use of technology in policing were mapped and the

extent to which policing technologies are evaluated and yield success

stories was investigated. The main obstacles, according to the

respondents, are insufficient financial resources and insufficient avail-

ability of technology. One in four organizations is lacking any clear,
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appealing success stories and half of the respondents indicated they

were not performing any evaluations on the effectiveness of using par-

ticular technologies in policing. As a result, the information available

on whether technologies in policing are actually working is very limit-

ed.

Police and video technology
S. Flight

The Dutch National Police deploys video technology, for instance

body-worn video camera (bodycams), drones, helicopters with cam-

eras, and mobile units for surveillance. Four types of video technology

are discussed: CCTV, bodycams, smart cameras and automatic num-

ber plate recognition (ANPR). These four types will be the most promi-

nent applications of visual technology in the coming years, according

to ‘Vision on sensing’, published in 2015 by the National Police. The

potential benefits of video images for prosecution and in the court-

room are discussed in a separate paragraph, followed by a survey of

recent changes in the laws regulating this technology.

Drones: a blessing or a curse?
P.J.M. Elands

This article discusses the risks of the use of drones in airspace. The

author describes the various applications of drones and the impact of

drones on society. Which laws and rules apply in the Netherlands for

the use of drones? What changes should be made so that public safety

is guaranteed while the development of beneficial forms of drone use

can continue to flourish?

Reflections on the responsible use of artificial intelligence
M.V. Dignum and J. van den Hoven

The potential perils of robots and other forms of artificial intelligence

(AI) have been a subject for discussion since the 1950s. Nevertheless it

seems that society is still not prepared for the great impact of the rapid

advancement of AI in the last decennium and the many ethical dilem-

mas involved. How can moral, social and legal values be integrated in

the designing process of AI technologies? Is it imaginable that these AI

systems would ever be considered as ethical entities? How to control

these systems? The authors argue that we should not only analyze

these problems, but also reflect on ethics itself. AI has the potential to
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change the way we live and work. But it is important to introduce

restrictions and controls to guarantee our freedom, autonomy and

fundamental human rights.



120

Congresagenda

21-24 september ESC Conference: Crime and Crime Control (Münster)
www. eurocrim2016. com

26-30 september Evaluation Futures in Europe and beyond (Maastricht)
http:// ees2016. eu

29 september Signalering en aanpak van radicalisering (Amsterdam)
www. kerckebosch. nl

30 september (Dis)continuities in the Legal Protection of Refugees
(Amsterdam) 
http://acil.uva.nl/events/content/workshops/201/09/
discontinuities-in-the-legal-protection-of-
refugees.html

7 oktober Van vaders naar vaderschap (Amsterdam) 
www.uva.nl/nieuws-agenda/agenda/congressen-en-
symposia/item/vaderschapssymposium-2016.html

26-28 oktober Violence in the Health Sector (Dublin) 
www.oudconsultancy.nl/dublin_5_ICWV/index.html

16-19 november Jaarcongres ASC: The Many Colors of Crime & Justice
(New Orleans) 
http://asc41.com/annualmeeting.htm

Het volgende nummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan:

Jv 4: Veranderingen in familierelaties en de toekomst van het familie-

recht.

Nadere informatie bij de redactie.
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