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AANTEKENEN

Geachte heer
Op 10 mei 2021 heb ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) ontvangen. U vraagt om documenten die zien op – kort
samengevat – het Crime Anticipation System (hierna: CAS) over de periode
van 1 januari 2015 tot 10 mei 2021.
Uw verzoek
In uw verzoek geeft u specifiek het volgende aan.
“lk verzoek alle bronnen en documenten die laten zien:
1. Alle gegevensvelden die worden verzameld en / of een datadictionary voor het
Crime Anticipation System;
2. Een lijst van de gevallen waarin gegevens of analyses uit het Crime Anticipation
System zijn gebruikt om contact te leggen met personen; de locatie van de persoon;
het ras, de leeftijd en het geslacht van de persoon; en de datum waarop contact is
gelegd;
3. Een lijst van de gevallen waarin gegevens of analyses van het Crime Anticipation
System zijn gebruikt om personen te arresteren; de locatie van de persoon; het ras,
de leeftijd en het geslacht van de persoon; de overtredings code en / of misdaad
beschrijving; en de datum waarop de arrestatie is verricht;
4. Een lijst van de gevallen waarin gegevens of analyses van het Crime Anticipation
System zijn gebruikt om gerechtelijke bevelen na te streven; de locatie van het
bevel; het ras, de leeftijd en het geslacht van elke persoon tegen wie een bevel is
uitgevaardigd; de overtredings code en / of misdaad beschrijving zoals beschreven
in het bevel; en de datum waarop de arrestatie is verricht;
5. Vijf voorbeelden van foto- en videobewakings beelden mogelijk gemaakt door het
Crime Anticipation System;
6. Alle wervings- en aanbestedings documenten die verband houden met het Crime
Anticipation System en andere voorspellende politie technologieën;
7. Rapporten waarin wordt beschreven wanneer en waar proefprogramma's zijn
uitgevoerd met behulp van het Crime Anticipation System en andere voorspellende
politietechnologieën, evenals de resultaten van genoemde proefprogramma's;
8. Alle overeenkomsten voor het delen van gegevens tussen de Nederlandse politie en
andere entiteiten met betrekking tot gegevens verzameld door / voor het
voorspellende politieprogramma;
9. Alle records waaruit blijkt welke andere entiteiten die niet in overeenkomsten voor
gegevensuitwisseling worden genoemd, toegang hebben tot of gegevens kunnen
kopen die zijn verzameld door / voor het predictive policing-programma;
10. Beschrijvingen van het aantal, het type en de datum van datalekken die zich hebben
voorgedaan met betrekking tot het Crime Anticipation System;
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11. Alle procedures, beleidslijnen en andere richtlijnen voor het gebruik van
voorspellende politietechnologie bij de Nationale Politie, inclusief maar niet beperkt
tot antidiscriminatiebeleid of eerlijkheidsbeleid;
12. Alle wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse Crime Anticipation System rapporten
vanvanaf 1 januari 2015 of de datum waarop het Crime Anticipation System werd
geïmplementeerd – welke van beide eerder is;
13. Alle rapporten die ras en etniciteit analyseren in records van het Crime Anticipation
System;
14. Al het trainingsmateriaal, presentaties en marketingmateriaal met betrekking tot het
Crime Anticipation System en andere voorspellende politie-technologie bij de
Nationale Politie;
15. Alle documenten, zoals jaarverslagen of audits, waaruit de effectiviteit of
ondoelmatigheid blijkt van het Crime Anticipation System/ predictive policingprogramma's van de Nationale Politie;
16. Waar en hoe de door hetverzamelde gegevens worden Crime Anticipation System
opgeslagen en wie is de eigenaar van de gegevens, inclusief maar niet beperkt tot
een gegevensbewaarbeleid of documenten die voldoende zijn om aan te tonen
onder welke omstandigheden gegevens zouden worden verwijderd of verwijderd?
17. Alle risicoanalyses, impact assessments en privacy impact assessments die zijn
gemaakt overdoor hetde Nationale Politie gebruik van de Crime Anticipation System
software.”.

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 18 mei 2021 heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd en
meegedeeld dat de behandeling ervan is verdaagd.
De informatie die u vraagt onder de punten 1, 2, 3, 4, 5, 16 en 17 is reeds
openbaar. Ik verwijs u naar https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2021criminaliteits-anticipatie-systeem.html. Hier treft u een besluit (hierna: het
voornoemde besluit) en een aantal documenten aan, die zien op de (nietpersoonsgerelateerde) werking / eigenschappen van CAS. In het besluit zelf is
aangegeven in hoeverre informatie niet in documenten is vastgelegd. De Wob
is niet van toepassing op reeds openbare informatie.
Verder maak ik u nog attent op openbare informatie over predictive policing
welke onder andere bereikbaar is via
- https://it.kombijdepolitie.nl/predictive-policing,
- https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/
pdf/89539.pdf,
- https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/
PDF/93263.PDF
- https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/besluit-wob-verzoek-automatischenummerplaatherkenning-anpr.html
- https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/29/tk-bijlage-2kwaliteitskader-big-data.
Voor zover punten die u benoemt in uw verzoek niet beantwoord zijn via het
voornoemde besluit, informeer ik u -puntsgewijs- als volgt.
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Ad 6
CAS is binnen de politie zelf ontwikkeld. Er is daarom geen sprake van
wervings-/aanbestedingsdocumenten.
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Ad 7
De onder dit punt gevraagde rapporten zijn niet opgemaakt, omdat er geen
sprake is van proefprogramma’s. Verder verwijs ik naar de toelichting in het
voornoemde besluit en de daarbij openbaar gemaakte documenten.
Ad 8 en 9
Ik verwijs naar de toelichting in het voornoemde besluit over het systeem CAS.
CAS maakt gebruik van politiedata en openbare data van het CBS. Er is
daarom geen sprake, noch de noodzaak voor convenanten/overeenkomsten
waar het gaat om uitwisseling van (politie-/persoons-) gegevens of dergelijke.
Ook is geen sprake van andere entiteiten waarmee gegevens vanuit/via CAS
worden gedeeld.
Daarnaast hecht ik eraan te benadrukken dat politiegegevens slechts kunnen
worden gedeeld op grond van de Wet politiegegevens (Wpg). In deze wet is
vastgelegd wanneer en met wie politiegegevens kunnen/mogen worden
gedeeld. De Wpg is te vinden via https://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/
2020-01-01.
Ad 10
Er hebben zich geen datalekken voorgedaan en daarom zijn hiervan geen
documenten aangetroffen.
Ad 11
Ik verwijs naar het voornoemde besluit en naar de openbare informatie
aangaande ANPR. Wat betreft antidiscriminatiebeleid en/of eerlijkheidsbeleid
zijn in relatie tot voorspellende politietechnologieën geen separate documenten
opgemaakt. Wel is informatie over etnisch profileren en Multicultureel
Vakmanschap openbaar en beschikbaar via onder andere
https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2016-etnisch-profileren.html. Informatie
over Multicultureel Vakmanschap treft u aan via
https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2015-Multicultureel-Vakmanschap.html.
Ad 12
De onder dit punt gevraagde rapporten zijn niet opgemaakt en daarom is/zijn
hiervan geen documenten beschikbaar. Ik verwijs verder naar het voornoemde
besluit aangaande CAS.
Ad 13
Zulke rapporten zijn niet beschikbaar, omdat deze niet zijn / worden
opgemaakt.
Ad 14
Ik verwijs naar hetgeen onder punt 7 is aangegeven over CAS en naar de
reeds openbare informatie over ANPR en CAS.

