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Geachte heer

Behandeld

Op 28 juni 2021 heb ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) ontvangen. U vraagt om documenten die zien op – kort
samengevat – Crime Anticipation System (hierna: CAS).

Functie
Juridisch adviseur Wob
Telefoon
0900 - 8844
E-mail
jz.le@politie.nl
Ons kenmerk
2021-0038988 /
8496
Uw kenmerk

In afschrift aan

Datum
3 augustus 2021
Bijlage(n)
0
Pagina
1

Uw verzoek
In uw verzoek geeft u specifiek aan dat de gevraagde documenten op de
volgende drie deelvragen ziet:
“1) CAS-kaarten in de grootste steden en provinciehoofdsteden van Nederland in mei
2019, 2020 en 2021; (Lelystad, Assen, Middelburg, Zwolle, Leeuwarden, Arnhem,
Den Bosch, Maastricht, Groningen, Utrecht, Haarlem, Den Haag, Nijmegen, Breda,
Almere, Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam)
2) Werking en 'receptuur' van CAS. Te denken valt aan het algoritme (in ieder geval
informatie hierover) en (een overzicht van) voor CAS gebruikte soorten data zoals
informatie uit politiesystemen, CBS-gegevens en andere bronnen.
3) Informatie over toepassingen van CAS, evaluatie/toezicht inzake CAS en
maatregelen/bijsturing om bijvoorbeeld feedback loops en bias in CAS tegen te
gaan, in bijvoorbeeld discussiestukken, rapportages, memo's, mailverkeer, nota's of
anderszins vastgelegd.”.

Behandeling van uw verzoek
De Wob ziet op het verstrekken van in documenten vastgelegde informatie in
het bezit van een bestuursorgaan, opdat de burger de overheid kan controleren
bij de uitvoering van haar taak. Een verzoek om informatie dient betrekking te
hebben op een bestuurlijke aangelegenheid op het gebied van de
voorbereiding en uitvoering van een door het bestuursorgaan uit te voeren
beleid of taak, die bij wet aan haar is opgelegd. Uw verzoek valt onder de
reikwijdte van de Wob en is op basis hiervan in behandeling genomen.
Bij brief van 6 juli 2021 heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd en
meegedeeld dat de behandeling ervan is verdaagd.
De documenten die u vraagt zijn grotendeels al openbaar. Voor het overige
deel (deelvraag 1) kan ik niet aan uw verzoek voldoen. Hieronder ga ik
puntsgewijs in op de door u gevraagde documenten.
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Deelvraag 1
De onder dit punt door u gevraagde ‘CAS-kaarten’ zijn niet als separate
documenten beschikbaar en deze kunnen ook niet uit het systeem worden
gegenereerd. Het maken van een CAS-kaart per stad/gemeente is niet
mogelijk. Afhankelijk van de ‘gestelde vraag’ aan CAS worden gebieden op
basis van de ingevoerde variabelen aangewezen. Ik verwijs u voor nadere
informatie over de variabelen en over de werking van CAS naar het actief
openbaar gemaakte besluit, de daarin opgenomen toelichting en de daarbij
behorende documenten, welke zijn te vinden via
https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2021-criminaliteits-anticipatiesysteem.html. Ook verwijs ik u naar het actief openbaar gemaakte besluit
welke is te vinden op https://www.politie.nl/wob/landelijke-eenheid/overigedocumenten/2021/crime-anticipation-system.html, waarin tevens nadere
toelichtingen gegeven zijn. Verder zijn daarin links opgenomen welke leiden
naar reeds openbare informatie/documenten.
Deelvraag 2
De onder dit punt gevraagde informatie is al openbaar. Ik verwijs u naar e
openbaar gemaakte besluiten/documenten, waarvan onder punt 1 de
vindplaatsen zijn aangegeven.
Deelvraag 3
Ik verwijs u naar de (inhoud van de) openbaar gemaakte besluiten en de
daarbij behorende documenten, waarvan de vindplaatsen onder punt 1 zijn
opgenomen.
Besluit
Gelet op het bovenstaande, besluit ik overeenkomstig. De documenten en
informatie die u vraagt zijn grotendeels al openbaar. De Wob is niet van
toepassing op al openbare documenten/informatie. Wat betreft ‘deelvraag 1’
kan ik niet aan uw verzoek voldoen, omdat hiervan geen documenten berusten
onder de politie. Ik volsta daarom met de gegeven toelichting op dit punt.
Hoogachtend,
de korpschef van politie,
voor deze,
de politiechef van de Landelijke Eenheid,
voor deze,

Sectorhoofd Staf Landelijke Eenheid
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Rechtsbescherming
Indien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kunt u in overeenstemming met de
Awb binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar
maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Landelijke Eenheid van de politie, ter
attentie van Team Juridische Zaken, postbus 100, 3970 AC Driebergen onder vermelding van het
kenmerk van de politie zoals deze is vermeld in het colofon van het besluit.
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Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, dagtekening,
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar.
Er dient een volmacht te worden verstrekt, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende,
maar namens deze wordt ingediend.
De elektronische weg voor het indienen van een bezwaarschrift is niet geopend.

