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AANTEKENEN

Organisatieonderdeel
Landelijke Eenheid
Staf
Team Juridische Zaken

Geachte heer

Behandeld door

Op 23 april 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 Sensingproject in Roermond.

Functie
Juridisch adviseur Wob
Telefoon
0900 - 8844
E-mail
jz.le@politie.nl
Ons kenmerk
2021-0025128 /
8457
Uw kenmerk

In afschrift aan

Bij brief van 29 april 2021 is de ontvangst van uw, in de Engelse taal
opgestelde, verzoek bevestigd en is aan u verzocht uw verzoek in de
Nederlandse taal in te dienen in het belang van een goede beoordeling ervan.
Vanwege de reeds openbare documenten, waarop u telefonisch op 28 april
2021 attent bent gemaakt, is u in deze brief verder gevraagd uw verzoek te
beperken tot die documenten die niet reeds openbaar zijn. Van de afdeling
Communicatie van de eenheid Limburg heeft u een link ontvangen naar het
openbaar gemaakte besluit en de daarbij behorende documenten.
Bij brief van 7 mei 2021, door mij ontvangen op 10 mei 2021, heeft u uw
verzoek opnieuw, doch nu in de Nederlandse taal, ingediend. U heeft geen
gehoor gegeven aan mijn verzoek de in het verzoek gevraagde documenten te
beperken tot die documenten die niet reeds openbaar zijn.

Datum
3 augustus 2021

Uw verzoek
In uw verzoek geeft u specifiek het volgende aan.

Bijlage(n)
0

“Dit is een verzoek om dossiers op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) met
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betrekking tot voorspellende politietechnologieën. lk vraag om alle openbare documenten die laten
zien:
1. Alle velden met gegevens die worden verzameld en/of een gegevenswoordenboek voor het
Sensing Project;
2. Een lijst van de gevallen waarin gegevens of analyses van het Sensing Project werden
gebruikt om contact te maken met proefpersonen; de locatie van het onderwerp; het ras, de
leeftijd en het geslacht van het onderwerp; en de datum waarop contact werd gemaakt;
3. Een lijst van de gevallen waarin gegevens of analyses van het Sensing Project werden
gebruikt om proefpersonen te arresteren; de locatie van de proefpersoon; het ras, de leeftijd en
het geslacht van de proefpersoon; de overtredingscode en/of misdaadbeschrijving; en de
datum waarop de arrestatie werd verricht;
4. Een lijst van de gevallen waarin gegevens of analyses van het Sensing Project werden
gebruikt om bevelschriften na te streven; de locatie van het bevel; het ras, de leeftijd en het
geslacht van elke persoon die het voorwerp was van een bevel; de in het bevel beschreven
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overtredingscode en/of misdaadbeschrijving; en de datum waarop de aanhouding werd
verricht;
5. Vijf voorbeelden van foto- en videobewakingsbeelden die mogelijk zijn gemaakt door het
misdaad anticipatiesysteem;
6. Alle aansporings- en aanbestedingsdocumenten in verband met het Sensing Project en andere
voorspellende politietechnologieën;
7. Rapporten waarin wordt beschreven wanneer en waar pilotprogramma's zijn uitgevoerd met
behulp van het Sensing Project en andere voorspellende politietechnologieën, evenals
resultaten van genoemde pilotprogramma's;
8. Alle afspraken over het delen van gegevens tussen politie Roermond en andere entiteiten met
betrekking tot gegevens die zijn verzameld door/voor het voorspellende politieprogramma;
9. Alle records die laten zien welke andere entiteiten die niet in overeenkomsten voor het delen
van gegevens zijn genoemd, toegang hebben tot of gegevens kunnen kopen die zijn
verzameld door/voor het voorspellende politieprogramma;
10. Beschrijvingen van het aantal, het type en de datum van datalekken die zich hebben
voorgedaan met betrekking tot het Crime Anticipation System;
11. Alle procedures, beleidsregels en andere richtlijnen voor het gebruik van voorspellende
politietechnologie bij de politie Roermond, inclusief maar niet beperkt tot antidiscriminatiebeleid
of billijkheidsbeleid;
12. Alle wekelijks, maandelijks en jaarlijks rapporten van Het Sensing Project vanaf 1 januari 2015
of de datum waarop het Sensing Project is uitgevoerd - afhankelijk van wat eerder is;
13. Alle rapporten die ras en etniciteit analyseren in de Sensing Project;
14. Alle trainingsmaterialen, presentaties en marketingmaterialen met betrekking tot het Sensing
Project en andere voorspellende politietechnologie bij Politie Roermond;
15. Alle documenten, zoals jaarverslagen of audits, die de effectiviteit of ineffectiviteit aantonen
van het Criminaliteitsanticipeersysteem/voorspellende politieprogramma's die door de politie
Roermond worden gebruikt;
16. Waar en hoe worden de door het Sensing Project verzamelde gegevens opgeslagen en wie is
eigenaar van de gegevens, inclusief maar niet beperkt tot een beleid voor gegevensbewaring
of documenten die voldoende zijn om aan te tonen onder welke omstandigheden gegevens
zouden worden verwijderd of verwijderd?
17. Alle risicobeoordelingen, effectbeoordelingen en privacy-effectbeoordelingen die zijn opgesteld
over het gebruik van de software van het Sensing Projectdoor de politie Roermond;
De termijn voor deze records is 1 januari 2015 door de afhandeling van deze aanvraag.”.

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.
Hieronder ga ik puntsgewijs in op de door u gevraagde documenten.
Ad 1
Onder andere informatie over en/of documenten van de technische inrichting en
effectmeting is reeds openbaar. Ik verwijs u naar de vindplaats, zijnde
https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2019-programma-mobiel-banditisme-%E2%80%93proeftuin-roermond.html (zie ook documenten 036, 050, 103, e.d.) en naar genomen
besluiten over ANPR, alle te vinden via https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/besluit-wobverzoek-automatische-nummerplaatherkenning-anpr.html.
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Ad 2

Het onder dit punt gevraagde document is niet beschikbaar, omdat deze ook
niet is opgemaakt. Voor gegevens of analyses vanuit het Sensing-project zijn
geen (bijzondere) persoonsgegevens vastgelegd of gebruikt.
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Ad 3
Ik verwijs naar het antwoord onder ad. 2. Ik voeg daaraan toe dat er geen
arrestaties op basis van de analyses binnen het Sensing-project plaatsvonden
en dat was/is ook niet de opzet van het project.
Ad 4
Ik verwijs u naar de antwoorden onder ad. 2 en 3.
Ad 5 en 10
Ik maak uit deze punten van uw verzoek op, dat u doelt op het Crime
Anticipation System (CAS). Ik attendeer u op de reeds openbaar gemaakte
(informatie in de) besluiten en/of de daarbij behorende documenten. Deze zijn
te vinden via https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2021-criminaliteits-anticipatiesysteem.html en www.politie.nl/wob/landelijke-eenheid/overigedocumenten/2021/crime-anticipation-system.html.
Ad 6, 7, 8, 12 en 14
Ik verwijs u naar het antwoord onder ad. 1.
Ad 9
De onder dit punt gevraagde documenten worden niet opgemaakt. Ik verwijs
verder naar de reeds openbare informatie waarnaar ik onder ad. 1 verwijs.
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 11
Ik verwijs naar de inhoud van de onder ad. 1 genoemde openbaarmaking van
het besluit en de daarbij openbaar gemaakte informatie/documenten. Verder
verwijs ik naar het gegeven antwoord onder het gelijkluidende punt (11) in het
openbaar gemaakte besluit welke te vinden is via www.politie.nl/wob/landelijkeeenheid/overige-documenten/2021/crime-anticipation-system.html.
Ad 13
Omdat er geen analyse wordt uitgevoerd op basis van ras of etniciteit, is
hiervan geen document beschikbaar. Ik verwijs verder naar het antwoord onder
ad. 11.
Ad 15
Ik verwijs u naar het openbaar gemaakte rapport ‘Evaluatie OPT Roermond’ bij
het besluit waarnaar ik verwijs onder ad. 1. Daarnaast verwijs ik u naar het
openbaar gemaakte besluit en de daarbij behorende documenten welke is te
vinden via https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2019-nulmetingen.html.
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Ad 16
Ik verwijs u naar het gegeven antwoord onder ad 1 (Wpg-verwerking/juridische
kaders) en naar de beantwoording van het gelijkluidende punt in het openbaar
gemaakte besluit welke te vinden is via www.politie.nl/wob/landelijkeeenheid/overige-documenten/2021/crime-anticipation-system.html.
Ad 17
Ik verwijs u naar het reeds openbaar gemaakte besluiten en de daarbij
behorende documenten, welke te vinden zijn via
https://www.politie.nl/wob/korpsstaf/2021-criminaliteits-anticipatie-systeem.html
en via www.politie.nl/wob/landelijke-eenheid/overige-documenten/2021/crimeanticipation-system.html.
Besluit
Gelet op het bovenstaande, besluit ik overeenkomstig.
I
Ik volsta met de hierboven opgenomen verwijzingen naar reeds
openbare documenten. De Wob is hierop niet van toepassing.
II
Voor zover documenten worden gevraagd die niet onder de politie
berusten (hetzij omdat deze niet zijn/worden opgemaakt, hetzij omdat
er geen sprake is van een betreffende handelwijze), kan ik niet aan uw
verzoek voldoen.
Hoogachtend,
de korpschef van politie,
voor deze,
de politiechef van de landelijke eenheid,
voor deze

Sectorhoofd Staf Landelijke Eenheid

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.
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.

