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Voorwoord 

Ergens in het begin van dit millennium woonde ik een symposium bij over internet gerelateerde 

criminaliteit. Een van de daar aanwezige sprekers, naar ik mij herinner het toenmalig hoofd 

cybercrime van het Korps Landelijke Politiediensten, verbaasde de aanwezigen met de 

uitspraak dat het uitleggen van een zaak aan de Officier van Justitie meestal langer duurde dan 

het oplossen ervan. Dit gaf mij het idee dat er een markt moest zijn voor een jurist met een 

diepgaande kennis van moderne informatietechnologie. Deze realisatie was het begin van een 

interessante, wonderlijke en lange reis door een mij voorheen vreemd gebied, dat van het recht. 

Nu, ongeveer zestien jaar na de aanvang van mijn rechtenstudie aan de Open Universiteit, is 

de afronding van de tweede fase van die reis dan eindelijk nabij. In die zestien jaar ben ik twee 

keer internationaal verhuisd, drie keer gepromoveerd, getrouwd, twee keer van werkgever 

veranderd en heb ik tussendoor ook nog een andere masterstudie afgerond1. Het recht heeft 

me echter nooit losgelaten en ondanks de diverse vertragingen die ik heb ondervonden en 

zijpaden die mijn interesse tijdelijk elders dirigeerde was ik er altijd vast van overtuigd dat ik 

mijn opleiding in de rechtsgeleerdheid zou afronden. Mijn originele plan om “iets” met recht 

en IT te doen heb ik kort na de aanvang van de studie verlaten, maar ik heb in het recht, met 

zijn enorme rijkdom aan geschiedenis, intellectuele diepgang, veelzijdigheid en praktische 

toepasbaarheid, een tweede thuis gevonden (naast de informatica). 

Op deze plaats wil ik graag alle docenten die zich over de jaren heen hebben ingespannen om 

mij iets van hun passie, kennis en wijsheid bij te brengen oprecht bedanken voor hun 

bemoeienissen. Zonder hun wijze woorden en vakkundige hulp was ik hier niet gekomen. Mijn 

dank gaat in het bijzonder uit naar mijn scriptiebegeleider Litska Strikwerda voor al haar 

inspanningen en goede raad. 

 

Jos Visser 

Boston, Massachusetts 

24 juni 2021 

 
1 Master of Science; Georgia Institute of Technology (OMSCS). 
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Samenvatting 

De term predictive policing verwijst naar het gebruik van moderne informatietechnologie om op 

basis van historische gegevens voorspellingen te doen over toekomstige misdaad. Predictive 

policing mag zich in grote belangstelling verheugen; in Nederland zijn diverse proeven met 

predictive policing systemen gedaan en het in Amsterdam ontwikkelde Criminaliteits Anticipatie 

Systeem (CAS) wordt momenteel landelijk uitgerold. De inzet van predictive policing betekent dat 

agenten gewapend met voorspellingen uit dit soort systemen de straat opgaan en deze 

voorspellingen betrekken bij hun analyses over wie er waar en wanneer van betrokkenheid bij 

een strafbaar feit wordt verdacht.  

Voor het ontstaan van een dergelijke wettelijke verdenking bestaan echter voorwaarden welke 

zijn neergelegd in art. 27 lid 1 Sv: er moet sprake zijn van een redelijk vermoeden van schuld, 

gebaseerd op feiten en omstandigheden, van betrokkenheid bij een strafbaar feit. De precieze 

invulling van deze omschrijving is in de loop der jaren uitgewerkt in jurisprudentie. De 

redenering achter het ontstaan van de verdenking wordt door de rechter getoetst om te 

verifiëren of de opsporingsambtenaar in redelijkheid tot haar verdenking heeft kunnen komen.  

In de praktijk is er sprake van een aanzienlijke beoordelingsvrijheid aan de kant van de 

opsporingsambtenaar die vrij gemakkelijk een verdenking mag aannemen zolang deze maar 

niet hoofdzakelijk op vooroordelen is gebaseerd. Daarbovenop verlangt de rechter dat de 

informatie waarop de verdenking berust uit betrouwbare bron komt. Informatie uit 

zorgwekkende bronnen (zoals anonieme tips) dienen via extra onderzoek te worden 

geverifieerd. Hieruit blijkt dat de rechter het van belang acht dat de verdenking op correcte 

informatie is gebaseerd. 

Predictive policing systemen werken door in de aangeboden gegevensverzamelingen over 

historische criminaliteit patronen te vinden die correleren met misdrijven. Vervolgens worden 

aan het aldus geleerde wiskundig model actuele gegevens aangeboden om tot een voorspelling 

te komen over de huidige situatie. Een belangrijk probleem bij dit soort systemen is dat als de 

aangeboden historische gegevens incompleet, incorrect of irrelevant zijn het systeem verkeerde 

correlaties of onzincorrelaties leert. Dit kan leiden tot vals-positieve uitspraken die tot gevolg 

kunnen hebben dat mensen onterecht worden verdacht. Een ander probleem is dat op zich 

correcte informatie via verkeerde algoritmes wordt verwerkt, met dezelfde desastreuze gevolgen 

voor de kwaliteit van de uitvoer. Om die reden bevelen wij aan dat predictive policing systemen 
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expliciet rekenschap geven van de correctheid, compleetheid en relevantie van de verwerkte 

gegevensverzamelingen en ook van de wijze waarop die gegevens worden gecombineerd. Bij 

voorkeur steunt de keuze voor de te gebruiken algoritmes op relevante wetenschappelijke 

inzichten in de oorzaken van criminaliteit. Ook dienen de gebruikte systemen te worden 

gevalideerd volgens de regelen der kunst zodat er een maat kan worden gegeven voor de 

algemene kwaliteit van het systeem. 

Ieder voorspellend systeem van enige complexiteit heeft een foutmarge. Op zich is dat geen 

probleem aangezien de rechter bij het totstandkomen van een verdenking niet eist dat er 

zekerheid bestaat over de betrokkenheid van de verdachte; het woord “vermoeden” in de tekst 

van de wet duidt al op het feit dat verdenking op een kansrekening is gebaseerd. De rechter 

dient die foutmarge te kunnen beoordelen. Wij bevelen dan ook aan dat de foutmarge in de 

uitkomst van het gebruikte systeem voor de rechter inzichtelijk is. 

Een ander aspect van het gebruik van predictive policing systemen is dat, zelfs als de algemene 

kwaliteit bekend is, dat nog niet betekent dat de argumentatie van het systeem in een 

individueel geval kan worden gevolgd. De zogenaamde “uitlegbaarheid” van de uitkomst hangt 

grotendeels af van de technieken die zijn gebruikt in de bouw van het systeem. Aangezien een 

verdachte mag verwachten dat de rechter de argumentatie in haar individuele geval onderzoekt 

betekent dit onzes inziens dat predictive policing systemen uitleg van individuele uitkomsten dient 

te ondersteunen. Het gevolg van deze aanbeveling is dat er bij de bouw van predictive policing 

systemen geen gebruik mag worden gemaakt van technieken waarbij de werking van het 

systeem na de leerfase in feite ondoorgrondelijk is. 

Tenslotte bevelen wij aan dat de inzet van criminaliteitsvoorspellende systemen op een 

expliciete wettelijke basis berust waarin rekenschap wordt gegeven van de verhouding tussen 

het gebruik van die systemen en diverse wettelijke en verdragsrechtelijke verplichtingen zoals 

art. 8 EVRM en het IVBPR. 
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1 Inleiding 

De opsporing en bestraffing van daders van misdrijven is een belangrijke taak2 van de overheid. 

Om zich van die taak te kunnen kwijten zijn aan de overheid een groot aantal bevoegdheden 

toegekend die aan de ene kant noodzakelijk zijn om het bewijs tegen daders rond te krijgen 

maar die aan de andere kant diep ingrijpen in het privéleven van burgers. Om de privésfeer 

van die burgers te beschermen is de inzet van die bevoegdheden aan beperkingen gebonden: 

de overheid mag deze alleen inzetten als er een objectieve rechtvaardiging is om te denken dat 

een persoon schuldig is aan een strafbaar feit. Door de jaren heen is er een rijke jurisprudentie 

ontwikkeld die aangeeft wanneer het nu wel of niet redelijk is om iemand van een strafbaar feit 

te verdenken.  

De laatste jaren wordt er driftig geëxperimenteerd met het gebruik van computers om de 

opsporingsambtenaar een handje te helpen. Met gebruikmaking van moderne 

informatietechnologie zoals machinaal leren3, kunstmatige intelligentie en data mining kan de 

computer grote gegevensverzamelingen verwerken en daarin patronen vinden die de politie 

kunnen helpen bij het bestrijden van misdaad. Deze toepassingen staan collectief bekend onder 

de (Engelse) term predictive policing4.  

Nu kunnen er bij de inzet van dit soort voorspellende systemen diverse kritische kanttekeningen 

worden geplaatst aangezien algemeen bekend is dat die systemen niet perfect zijn5. Daarnaast 

stuit het grasduinen in grote gegevensverzamelingen op diverse privacy-gerelateerde bezwaren. 

Er is inmiddels een actief maatschappelijk debat gaande over de inzet van 

criminaliteitsvoorspellende systemen.  Al met al genoeg redenen om dit soort systemen eens 

onder een juridische loep te nemen. 

In deze scriptie kijken we specifiek naar één onderdeel van de inzet van predictive policing, 

namelijk of de uitkomsten van criminaliteitsvoorspellende systemen kunnen leiden tot een 

wettelijke verdenking. 

 
2 En geen bevoegdheid; Reintjes 2006, p. 12. 
3 Wellicht beter bekend onder de Engelse term machine learning. 
4 Nederlands: criminaliteitsvoorspellende systemen.  
5 www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/634427/EPRS_BRI(2019)634427_EN.pdf. 
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1.1 Onderzoeksvraag en deelvragen 

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat is de volgende: 

"Kan, en zo ja onder welke voorwaarden, een signaal uit een criminaliteitsvoorspellend 

systeem een verdenking van een strafbaar feit in de zin van art. 27 lid 1 van het Wetboek 

van Strafvordering doen ontstaan.” 

Deze onderzoeksvraag zal worden beantwoord door achtereenvolgens in te gaan op de 

volgende deelvragen: 

1. Wat zijn criminaliteitsvoorspellende systemen en hoe werken ze?  

2. Wat zijn precies de voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil er sprake zijn van 

een verdenking in de zin van artikel 27 lid 1 Sv?  

3. Kan op basis van een signaal uit een criminaliteitsvoorspellend systeem een verdenking 

ontstaan die voldoet aan de voorwaarden van artikel 27 lid 1 Sv? 

1.2 Inkadering en afbakening 

Gezien de beperkte tijd en toegelaten omvang van deze scriptie is besloten het onderwerp als 

volgt af te bakenen: 

• Wij zullen bij de beantwoording van de onderzoeksvraag alleen de zogenaamde 

“klassieke opsporing6” behandelen. De zogenaamde “vroegopsporing” en de opsporing 

van terrorisme komen niet aan de orde.  

• Het leerstuk van de “ernstige bezwaren” wordt niet onderzocht. 

1.3 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek dat in deze scriptie wordt gepresenteerd is verricht door bestudering van 

literatuur en jurisprudentie. Voor de behandeling van de meer technische onderwerpen is 

teruggegrepen op de decennialange ervaring van de auteur als software ingenieur.  

1.4 Leeswijzer 

De opbouw van deze scriptie volgt die van de deelvragen die in 1.1 zijn gepresenteerd, met een 

hoofdstuk per deelvraag, gevolgd door een conclusie. 

 
6 Sikkema 2008, aant 4.2. 
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Bij het schrijven van deze scriptie zijn de volgende tekstuele standaarden gehanteerd: 

• Waar een goede Nederlandstalige term bestaat is die gebruikt in plaats van de Engelse 

vakterm. 

• Verwijzingen naar generieke personen zijn in de vrouwelijke vorm gegoten. 

• Verwijzingen naar de auteur zijn in meervoud. 
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2 Predictive policing: Wat en hoe 

2.1 Wat is predictive policing? 

De term predictive policing werd in 2008 geïntroduceerd door William Bratton, toenmalig hoofd 

politie van Los Angeles. Perry e.a.7  beschrijven predictive policing als: 

"... the application of analytical techniques—particularly quantitative techniques—to identify likely 

targets for police intervention and prevent crime or solve past crimes by making statistical predictions." 

Dit is echter niet de enige definitie die in omloop is. Gerstner8 stelt bijvoorbeeld dat predictive 

policing: 

"... mit Hilfe von Daten zu vergangenen und gegenwärtigen Ereignissen raumzeitliche Vorhersagen von 

Straftaten generiert werden sollen."  

Hier te lande definieert Rienks9 predictive policing als: 

"The science that calculates risks in relation to crime using (computer) models and relevant (police) 

data." 

De hierboven gepresenteerde definities vertonen een grote mate van overeenstemming. Het 

gaat hier klaarblijkelijk om computersystemen waarmee op basis van historische en andere 

gegevens, en met behulp van wiskundige technieken, voorspellingen over toekomstige 

criminaliteit worden gemaakt.  

Op zich is dit geen nieuwe bezigheid: de meeste politiekorpsen hebben misdaadanalisten in 

dienst die trachten aan de hand van gegevens en inzichten over criminaliteit informatie aan de 

korpsleiding te verschaffen. Door de toegenomen kracht van computers is de verwerking van 

grote hoeveelheden gegevens echter binnen handbereik van ieder politiekorps gekomen. Deze 

nieuwe mogelijkheden voor gegevensverwerking, aangevuld met doorbraken op het gebied van 

kunstmatige intelligentie, big data, data mining en machinaal leren, maken van de computer een 

buitengewoon krachtig instrument. 

 
7 Perry e.a. 2013, p. xiii. 
8 Gerstner 2017, p. 2. 
9 Rienks 2015, p. 19. 
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2.2 Predictive policing versus menselijke misdaadanalisten 

De reden dat misdaadvoorspelling door computers van een geheel andere orde is dan dezelfde 

activiteit uitgevoerd door mensen is gelegen in het feit dat kwantiteit een geheel eigen kwaliteit 

vormt. Geconfronteerd met een overweldigende hoeveelheid gegevens is het met het beperkte 

overzicht dat mensen hebben moeilijk hier patronen in te vinden; het ligt vaak niet voor de 

hand hoe dit te doen en het kost veel tijd en mankracht10. Voor computers is dit echter relatief 

eenvoudig. 

Met de recente doorbraken op de eerdergenoemde gebieden is het mogelijk om in grote 

verzamelingen ongestructureerde gegevens patronen te vinden die statistisch gezien significant 

zijn. Waar mensen op basis van vooraf aanwezige inzichten nog wel eens een speld in een 

hooiberg kunnen vinden, kunnen computers alle hooibergen doorzoeken, uitvinden wat 

klaarblijkelijk normaal is in een hooiberg, en dan vervolgens alle dingen vinden die van die 

norm afwijken. Via machinaal leren en big data mining kunnen we dus patronen vinden en 

voorspellingen doen zonder dat er a priori een idee bestaat waar we naar op zoek zijn. Die 

kracht brengt overigens ook een aanzienlijk gevaar met zich mee omdat zo ook verbanden 

kunnen worden gevonden die wel in de data aanwezig zijn maar die overduidelijk nergens op 

slaan11. 

2.3 Van gegevens naar voorspelling 

Kenmerkend voor criminaliteitsvoorspellende systemen is dat deze voorspellingen genereren 

over personen of plaatsen die waarschijnlijk in verband staan met toekomstige criminaliteit. 

Schematisch kunnen we de werking van een voorspellend systeem beschrijven als een proces 

waarin actuele gegevens12 op basis van een model worden verwerkt tot een voorspelling: 

 
10 Blockeel e.a. 2013, p.515. 
11 Voor een goed overzicht van dit soort nepverbanden bevelen wij het boek “Standard deviations: Flawed 
assumptions, tortured data, and other ways to lie with statistics” (G. Smith, 2015) aan. 
12 Gegevens die de huidige werkelijkheid beschrijven. 
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Figuur 1: Van gegevens naar voorspelling.  

Dit schematische overzicht is niet alleen van toepassing op automatische systemen voor de 

voorspelling van criminaliteit. De menselijke opsporingsambtenaar die tijdens de in het 

volgende hoofdstuk nog te bespreken Damrak-zaak verklaarde dat er “een grote kans is dat er 

drugs verhandeld worden als [ik] buitenlandse blanken en [donkergekleurde personen] in de 

omgeving Zeedijk-Damrak met elkaar contact [zie] hebben13” handelt ook op basis van dit 

schema. 

In het hierboven gepresenteerde schema bevat het model alle historische gegevens, codes en 

instructies die nodig zijn voor maken van een voorspelling. De volgende vraag is hoe een 

dergelijk model tot stand komt. In het geval van de hierboven beschreven opsporingsambtenaar 

is dit waarschijnlijk een proces van jaren waarin alle kennis en ervaring die hij in die tijd heeft 

opgedaan hebben bijgedragen aan het ontstaan van een (waarschijnlijk grotendeels onbewust14) 

model voor criminaliteitsvoorspelling. 

In automatische systemen is de modelbouw natuurlijk niet onbewust. In tegendeel: Een 

belangrijk onderdeel van het ontwerp van voorspellende systemen is een gedetailleerde 

beschrijving van welke gegevens uit welke invoerbronnen op welke manier moeten worden 

bewerkt om het model te produceren. Die modelbouw wordt dan meestal in een offline proces15 

gegoten dat regelmatig wordt uitgevoerd om het model te verversen op basis van de meeste 

recente gegevens. 

Bij het ontwerp van criminaliteitsvoorspellende systemen worden keuzes gemaakt op allerlei 

gebieden zoals: 

• De selectie van de te verwerken gegevens. 

 
13 ECLI:NL:HR:1983:AB9590 (Damrak). 
14 Dit onbewuste aspect heeft de toepassing van kunstmatige intelligentie lang gedwarsboomd. Het 
wetenschappelijk onderzoek naar kunstmatige intelligentie in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 
ging voor een belangrijk deel over hoe de onbewuste kennis van menselijke experts te ontsluiten en te coderen. 
Zie ook: Russel & Norvig 2010, p 42-43. 
15 Van de toepassing van het model gescheiden in plaats en tijd. 
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• Welk gewicht te geven aan welke gegevens. 

• Welke wiskundige technieken te gebruiken. 

• Welke waarden te gebruiken voor parameters in de gekozen technieken. 

Deze keuzes worden gemaakt onder invloed van diverse factoren, zoals: 

• Criminologische theorieën. 

• Lokale kennis over aard en wezen van de te voorspellen criminaliteit. 

• Vooroordelen en andere niet-feitelijke kennis van de systeemontwerpers. 

• Beleidsdoelstellingen en -prioriteiten. 

De systeemontwerpers zijn natuurlijk niet volledig vrij, maar zijn ook onderworpen aan 

beperkingen zoals: 

• Het aantal beschikbare computers en hun capaciteit. 

• De beschikbare gegevens. 

• De hoeveelheid tijd, mensen, en materieel die voor de ontwikkeling van het systeem 

beschikbaar is. 

• De gewenste snelheid van uitvoering van het model. 

Een en ander kan in een diagram als volgt worden uitgebeeld: 
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Figuur 2: Van gegevens naar voorspelling (inclusief modelproductie). 

De verderop in dit hoofdstuk te bespreken voorbeelden van criminaliteitsvoorspellende 

systemen kunnen allen volgens dit diagram worden ontleed. 

2.4 Systemen voor criminaliteitsvoorspelling 

In de rest van dit hoofdstuk bespreken we vier criminaliteitsvoorspellende systemen: 

1. Het Criminaliteitsanticipatiesysteem (CAS). 

2. PredPol. 

3. Het Strategic Subjects List (SSL) systeem. 

4. Sensing. 

De keuze voor deze vier systemen is ingegeven door de volgende factoren: 

• Praktijkgericht: Het zijn systemen die in de praktijk worden of werden ingezet. 

• Het betreft twee Nederlandse en twee Amerikaanse systemen. De Nederlandse 

systemen zijn interessant omdat de onderzoeksvraag van deze scriptie over de 
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Nederlandse praktijk gaat; de Amerikaanse systemen zijn interessant omdat dat land als 

voorloper op het gebied van de inzet van criminaliteitsvoorspellende systemen wordt 

gezien16. 

2.4.1 Het Criminaliteitsanticipatiesysteem (CAS) 

CAS  is een criminaliteitsvoorspellend systeem dat is ontwikkeld door de politie-eenheid 

Amsterdam. Na proeven in Amsterdam en andere gemeenten wordt het systeem momenteel 

landelijk geïmplementeerd17. De doelstelling van CAS is om op basis van beschikbare misdaad- 

en andere gegevens heat maps18 te genereren waarin voorspellingen van het aantal te verwachten 

woninginbraken worden gepresenteerd. Het doel van CAS is om "daar te zijn waar het ertoe 

doet", of, in de woorden van Mali e.a. (2017): 

"... het komen van verrijkte prognoses tot een werkopdracht en ervoor zorgen dat 

politiemedewerkers op straat handelen overeenkomstig deze opdracht’" 

CAS deelt het werkgebied op in vakjes van 125 bij 125 meter. Voor ieder bewoond vakje wordt 

het aantal verwachte woninginbraken voorspeld en in een zogenaamde CAS-kaart ingetekend. 

In deze kaarten betekenen rodere en warmere tinten een groter aantal verwachte inbraken. 

Naast deze CAS-kaarten genereert CAS ook lijndiagrammen per vakje waarin per uur van de 

dag de kans op het aantal woninginbraken wordt weergegeven. 

2.4.1.1 CAS invoer 

De invoer van CAS bestaat uit een rijke verzameling van gegevens afkomstig uit diverse 

bronnen. Mali e.a. (2017) beschrijft een pilotproject met CAS in vier verschillende regio's in 

Nederland waarbij gebruik werd gemaakt van 102 verschillende gegevenselementen uit vier 

verschillende bronnen. Voorbeelden van gegevens waarover CAS (in die pilot) beschikte zijn: 

• De stedelijkheid van het vakje (geïnspireerd door de definitie van het CBS: het aantal 

adressen in het omliggende 5x5 -vierkant van een vakje gedeeld door de oppervlakte 

van dat vierkant). 

• Diverse gegevens over het postcodegebied waaronder het vakje valt, zoals: 

o Het aantal inwoners. 

 
16 B. de Koning in Janssens e.a. 2020, p. 56. 
17 Janssens e.a. 2020, p. 7. 
18 Een heat map is een visualisatietechniek waarbij de waarde van een grootheid op een tweedimensionale kaart 
wordt weergegeven door een kleur. Meestal worden hogere waarden van de te visualiseren grootheid met een 
meer rode kleur aangeduid. Een voorbeeld van een heat map is te zien in Figuur 3. 
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o De genderverdeling. 

o Het aantal niet-westerse allochtonen. 

o De gemiddelde woningwaarde. 

o Het aantal uitkeringen. 

• Het aantal woninginbraken dat heeft plaatsgevonden in het vakje gedurende de 

geanalyseerde periode. 

• Het historische aantal woninginbraken in het vakje. 

• De afstand van het vakje tot de dichtstbijzijnde bekende woninginbreker die maximaal 

een half jaar geleden actief was. 

• Het aantal bekende woninginbrekers die maximaal een half jaar geleden actief waren 

binnen 500 meter. 

• Het aantal straatroven in het vakje in de geanalyseerde periode. 

• Het historische aantal straatroven in het vakje. 

2.4.1.2 CAS methodiek 

Zoals hierboven gesteld deelt CAS het werkgebied op in vakjes van 125 bij 125 meter19. De 

reden voor een dergelijke fijnmazige opsplitsing is dat om bruikbaar te zijn voor de sturing van 

politie-inzet de gebieden waarvoor de voorspellingen worden gemaakt voldoende nauwkeurig 

moeten zijn omschreven. Met de keuze voor relatief kleine vakjes komt de voorspellende 

waarde van de uitkomst weliswaar onder druk te staan maar de keuze voor een grotere 

voorspellende waarde zou ten koste gaan van de bruikbaarheid van de gebiedsomschrijving20. 

CAS leert de wiskundige parameters van het model door per vakje uit te rekenen wat de kans 

is op een bepaalde soorten criminaliteit (woninginbraken en straatberovingen). Dat model 

wordt gebouwd met een proces van stapsgewijze verfijning. CAS begint door een voorspelling 

te doen voor een periode in het verleden op basis van gegevens uit een nog verder verleden. 

Die voorspelling wordt dan vergeleken met de daadwerkelijk gerapporteerde criminaliteit in de 

periode die in de huidige stap wordt bewerkt. De correctiefactoren die aldus worden bepaald 

worden meegenomen in de voorspellingen voor de volgende historische periode, en zo voorts 

tot we in het heden aankomen. De gedachte achter die werkwijze is dat op deze manier de 

voorspelling zo nauwkeurig mogelijk is aangezien de foutmarges in het model per stap worden 

 
19 Overigens worden vakjes waarin door omgevingsfactoren de kans op misdrijven vrijwel nihil is uit de 
verzameling verwijderd. Denk hierbij aan weilanden en open water. 
20 Voorbeeld: Als het vakje zo groot zou zijn dat de gehele stad Amsterdam eronder valt is de voorspelling dat er 
in de aankomende 24 uur een misdrijf gaat plaatsvinden in het vakje tegelijkertijd 100% waar en zinloos voor de 
sturing van politie-inzet. 
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verkleind. Volgens de makers kan CAS op deze wijze ongeveer veertig procent van de 

woninginbraken en 60% van de berovingen op straat correct voorspellen21. 

De voorspellingen van CAS worden ingetekend op zogenaamde CAS-kaarten waarop de drie 

procent vakje met de hoogste risicoscore geel, oranje, en rood worden ingekleurd. De keuze 

om slechts een klein aantal vakjes in de CAS kaarten mee te nemen is ingegeven door de wens 

dat de uitkomsten "besurveilleerbaar" moeten zijn. 

 
Figuur 3: Voorbeeld van een CAS kaart. Bron: RTV Ronde Venen 2017. 

Naast deze CAS kaarten wordt er per vakje ook een lijndiagram gemaakt dat per acht-uurs 

periode in de twee weken waarvoor de voorspelling is gemaakt de risicoscore voor dat vakje 

weergeeft. De CAS-kaarten geven dus een overzicht van de risico's in het gehele gebied voor 

een bepaalde periode van acht uur terwijl de lijndiagrammen de risico's van een bepaald vakje 

voor de gehele tweeweekse periode bevatten. Met die informatie in de hand kan de leiding van 

het korps de inzet van politieagenten sturen om inbraken te voorkomen of de daders meteen in 

de kraag te vatten (de zogenaamde "heterdaadkracht"). 

2.4.1.3 De CAS pilot 

In 2015 heeft er een landelijk CAS pilotproject22 plaatsgevonden met vier pilot-teams: 

Groningen-Noord, Hoorn, Enschede, en Hoefkade ('s-Gravenhage). De nadruk lag bij deze 

pilot puur op de praktische aspecten van de toepassing van predictive policing. Het rapport dat 

 
21 Rienks & Schuilenburg in Janssens e.a 2020, p. 40. 
22 Mali, Bronkhorst-Giesen & Den Hengst 2017. 
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naar aanleiding van deze pilot is geproduceerd richt zich daarom hoofdzakelijk op de 

organisatorische consequenties voor de politie-inzet. Tekenend is dat van de zestien 

aanbevelingen van het rapport er vijftien zijn gewijd aan de verbetering van de wijze waarop 

politie in de dagelijkse praktijk met de CAS-kaarten en -diagrammen omgaat. Slechts een 

aanbeveling gaat over de verbetering van CAS23. Het rapport bevatte geen onderdelen die 

aandacht besteedde aan de kwaliteit van de CAS-uitvoer en stelde ook geen juridische vragen 

over de inzet van dit systeem. 

2.4.1.4 Landelijke uitrol 

CAS wordt momenteel door vrijwel alle 168 politiebureaus in Nederland gebruikt24. 

2.4.2 PredPol 

PredPol is een populair Amerikaans systeem voor de voorspelling van criminaliteit. Naar eigen 

zeggen wordt PredPol momenteel door meer dan zestig politiekorpsen in de Verenigde Staten 

gebruikt. 

De ontwikkeling van PredPol werd ingegeven door het inzicht dat criminaliteitsgegevens die in 

het kader van het COMPSTAT-programma25 werden verzameld ook kunnen worden gebruikt 

voor het voorspellen van criminaliteit. Wetenschappers van de Universiteit van Californië in 

Los Angeles (UCLA) en van de Universiteit van Santa Clara (SCU) evalueerden dit probleem 

en ontwikkelden het hierna nog te bespreken ETAS-algoritme. Op basis van dit algoritme is 

vervolgens PredPol ontwikkeld. PredPol is naar goed Amerikaans gebruik gepatenteerd26 en 

wordt commercieel uitgebaat door PredPol Inc.27 

Door het commerciële karakter van PredPol is er vrij weinig bekend over hoe het pakket precies 

werkt. Uit het patent en op basis van informatie die PredPol Inc. zelf naar buiten heeft 

gebracht28 blijkt dat de technologie achter PredPol stoelt op drie aannames over criminaliteit: 

 
23 Namelijk het registreren van interventies op basis van CAS-informatie en de integratie van die registraties in 
CAS. 
24 Waardenburg, Sergeeva & Huysman in Janssen e.a. 2020, p. 70. 
25 Weisburd e.a., Criminology & Public Policy 2003/2. 
26 US patent 9805311. 
27 In maart 2021 kondigde PredPol Inc aan hun naam te veranderen van PredPol naar Geolitica 
(blog.predpol.com/geolitica-a-new-name-a-new-focus). In deze scriptie zullen we echter de oude naam 
gebruiken aangezien die nog steeds wijd en zijd gebruikt wordt. 
28 www.predpol.com/technology. 
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1. Repeat victimization: Iemand die het slachtoffer is van een misdrijf heeft een grotere 

kans om op korte termijn wederom slachtoffer te worden van eenzelfde soort 

misdrijf. 

2. Near-repeat victimization: Naast het originele slachtoffer hebben ook degenen die dicht 

bij hem of haar staan een hogere waarschijnlijkheid om slachtoffer te worden van 

een soortgelijk misdrijf. 

3. Local search: Daders van criminaliteit plegen hun daden doorgaans dicht bij hun 

bestaansankers (zoals wonen en werk). Het gevolg hiervan is dat misdrijven 

geografisch zijn geclusterd. 

Deze grondslagen zijn komen voort uit een groep criminologische theorieën die 

epidemiologische methoden en technieken gebruiken om de verspreiding van criminaliteit te 

verklaren en te voorspellen29 30. 

Het wiskundige hart van PredPol wordt gevormd door het ETAS-algoritme. ETAS staat voor 

Epidemic Type Aftershock Sequence. De gedachte achter ETAS is dat een misdrijf, net als een 

aardbeving, een aantal "naschokken" genereert die met verloop van tijd minder sterk en minder 

frequent worden. Vindt er dus ergens een inbraak plaats dan heeft dit volgens ETAS tot gevolg 

dat er in de directe omgeving van de locus delicti binnenkort meerdere andere inbraken plaats 

zullen vinden. Na verloop van tijd zal dit aantal echter verminderen en zal de kans op inbraken 

in die buurt afnemen. 

2.4.2.1 Het ETAS-algoritme 

ETAS werkt net als CAS met vakjes, zij het dat die in het geval van ETAS 150 bij 150 meter 

groot zijn. Voor ieder vakje wordt de zogenaamde "criminele intensiteit" berekend: een maat 

voor de hoeveelheid verwachte criminaliteit in dat vakje. De basis voor die criminele intensiteit 

is de “natuurlijke intensiteit31”; dit is de kans dat er op die plaats spontaan een nieuw misdrijf 

plaatsvindt. De waarde van die natuurlijke intensiteit wordt bepaald aan de hand van een 

aantal karakteristieken van het vakje zoals demografische en sociaalgeografische factoren. De 

verwachte criminele intensiteit wordt vervolgens bepaald door bij de hoeveelheid natuurlijke 

criminaliteit in het vakje het aantal historische misdrijven in dat vakje op te tellen (die immers 

 
29 Townsley, Homel & Chaseling, The British Journal of Criminology 2003/43. 
30 Youstin e.a., Criminal Justice and Behavior 2011/38. 
31 Engels: background rate. 
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voor naschokken gaan zorgen). Dit aantal historische misdrijven wordt gewogen met een factor 

die exponentieel afneemt met hoe lang geleden dat misdrijf heeft plaatsgevonden. 

Op de website van PredPol wordt dit algoritme met de volgende formule aangeduid: 

 
Figuur 4: De ETAS-formule. Bron: www.predpol.com/technology. 

ETAS is een machinaal lerend systeem. Aan de hand van de locatie en tijdstippen van 

historische misdrijven leert ETAS de essentiële parameters van het model waarmee de invloed 

van de naschokken kunnen worden berekend32. Deze parameters worden geacht constant te 

zijn over het gehele vakje. Het PredPol patent stelt dat voor een gebied van 100 vierkante 

kilometer er gegevens van tenminste duizend verschillende misdrijven nodig zijn om het 

algoritme optimaal te laten werken. 

De invoer van ETAS bestaat uitsluitend uit gegevens uit het informatiesysteem van het 

klantkorps. Voor ieder misdrijf krijgt ETAS alleen de locatie en de tijd van het misdrijf door. 

PredPol Inc. gaat er prat op dat ETAS alleen deze objectief vaststelbare gegevens verwerkt 

waardoor ETAS gevrijwaard is van onder meer raciale vooroordelen en privacy-gerelateerde 

bezwaren. Deze boude bewering lijkt in tegenspraak met wetenschappelijk onderzoek33 34 

waaruit blijkt dat de aangiftebereidheid niet onafhankelijk is van demografische indicatoren 

zoals ras en geslacht. Dit betekent dat het aantal door ETAS voorspelde misdrijven een 

afspiegeling zijn van de gerapporteerde misdrijven en niet van de werkelijk nog te plegen 

misdrijven. Dit gebrek in kwaliteit van de invoer raakt niet alleen PredPol maar vormt een 

systematisch probleem voor alle systemen voor criminaliteitsvoorspelling35.  

2.4.2.2 ETAS-experiment 

ETAS en PredPol vormden het onderwerp van een studie36 in de Verenigde Staten (Los 

Angeles) en het Verenigd Koninkrijk (Kent) waarin de nauwkeurigheid en werking van het 

systeem werden onderzocht. In dit onderzoek werden de voorspellingen van ETAS vergeleken 

 
32 Bijvoorbeeld hoe lang die naschokken duren en hoe/snel langzaam ze afnemen. 
33  Goff & Kahn, Social Issues and Policy Review 2012/6. 
34 Avdija & Giever, Journal of alternative perspectives in the social sciences 2012/4. 
35 Meer hierover in hoofdstuk 4. 
36 Mohler e.a., Journal of the American Statistical Association 2015/110. 
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met de voorspellingen van traditionele misdaadanalyse. De uitkomsten van deze studie waren 

dat: 

• ETAS 1.4x tot 2.2x beter is dan traditionele misdaadanalyse in het voorspellen van 

misdrijven. 

• Patrouilles op basis van ETAS-voorspellingen tot 7.4% (gemiddeld) minder misdrijven 

leiden terwijl patrouilles op basis van de voorspellingen van de misdaadanalisten niet 

leiden tot minder criminaliteit. 

Op deze studie valt echter nog wel het een en ander af te dingen, niet in de minste plaats het 

feit dat zij is uitgevoerd door een groep wetenschappers die direct (als grondleggers) of indirect 

(als adviseurs) aan PredPol Inc. zijn verbonden. 

Een saillant detail is dat beide participerende korpsen in deze studie inmiddels hebben besloten 

met het gebruik van PredPol stoppen: In Los Angeles in 2020 om budgettaire redenen37 en in 

Kent al in 2018 omdat het (volgens persberichten38) niet duidelijk was hoe de uitkomsten van 

ETAS konden worden gebruikt om het aantal gepleegde misdrijven te verminderen. 

2.4.3 Het Strategic Subjects List programma 

Strategic Subjects List39 (hierna: SSL) is de naam van een programma (en een model) waarmee het 

politiekorps van de Amerikaanse stad Chicago (hierna: CPD) trachtte om het aantal moorden 

in de stad te verminderen. Het project werkte met actieve politie-interventie naar aanleiding 

van een lijst met personen die een verhoogd risico vertoonden om dader of slachtoffer te 

worden van moord of doodslag. Overigens is het CPD op 1 november 2019 gestopt met de 

toepassing van de SSL en andere predictive policing technologieën40. 

De reden dat er in Chicago interesse bestond voor een nieuwe en mogelijkerwijs effectievere 

aanpak van het aantal moorden is gelegen in de traditie van geweld in die stad. In 2012 riep de 

FBI Chicago uit tot de “moordhoofstad” van de Verenigde Staten41 en ook vorig jaar (2020) 

was er nog een aanmerkelijke sprong in het aantal moorden ten opzichte van het jaar 

daarvoor42. 

 
37 www.buzzfeednews.com/article/carolinehaskins1/los-angeles-police-department-dumping-predpol-
predictive. 
38 www.bbc.com/news/uk-england-kent-46345717. 
39 Saunders, Hunt & Hollywood, Journal of Experimental Criminology 2016/12. 
40 apnews.com/article/41f75b783d796b80815609e737211cc6 
41 www.washingtonpost.com/blogs/govbeat/wp/2013/09/18/fbi-chicago-passes-new-york-as-murder-capital-
of-u-s/. 
42 abcnews.go.com/US/wireStory/chicago-ends-2020-769-homicides-gun-violence-surges-75005949 
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2.4.3.1 Het SSL-model 

Het SSL-model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de sociale structuren in en 

tussen bendes en hoe die structuren samenhangen met gepleegde moorden43. De uitkomst van 

dit onderzoek was dat moorden zich als een epidemie voortplanten in het sociale netwerk van 

bendeleden. 

Het model dat tijdens de proefperiode werd gebruikt creëert een netwerk van personen die ooit 

tezamen zijn gearresteerd. In dat netwerk werden vervolgens de eerstegraads en tweedegraads 

verbindingen gevonden met personen die later het slachtoffer werden van moord. Het aantal 

van deze verbindingen over de laatste vijf jaar wordt daarna gewogen en bij elkaar opgeteld. 

Aan de hand van deze getallen werd vervolgens aan de hand van een kwadratisch model een 

voorspelling gegenereerd voor de volgende twee jaar. De lijst met aldus gevonden personen en 

hun risicoscores werd vervolgens aan de hand van aanvullende menselijke kennis aangepast. 

De aldus geproduceerde lijst bevatte (tijdens de eerste proef) 426 individuen die volgens het 

model het grootste risico liepen dader of slachtoffer te worden van een moord. 

2.4.3.2 Interventie 

De lijst met risico-individuen werd vervolgens geografisch opgedeeld en ieder district van het 

CPD kreeg een deellijst met personen die in hun gebied actief waren. De plaatselijke 

commandanten waren ervoor verantwoordelijk hun personeel te instrueren om naar aanleiding 

van de lijst activiteiten te ontplooien. Een interessant aspect van deze proef was dat het CPD 

nauwelijks handvatten bood hoe op basis van de lijst te interveniëren; dit werd grotendeels aan 

het initiatief van de individuele districtscommandanten overgelaten. 

De onderzoekers stelden vast dat ten gevolge van deze laisser-faire aanpak van het CPD de 

meeste districten weinig tot niets deden met de lijst. In een klein aantal gevallen kwam tijdens 

de COMPSTAT-vergadering de SSL lijst aan de orde. Deze discussies betroffen doorgaans: 

• Het geven van toestemming aan agenten om het initiatief te nemen contact op te nemen 

met individuen op de lijst. 

• Het gebruik van bekende schuilplaatsen en andere gegevens om te trachten individuen 

op de lijst te lokaliseren. 

 
43 Tita & Radil, Journal of Quantitative Criminology 2011/27. 
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• Het verleggen van de nadruk van het arresteren van SSL-individuen voor kleine 

vergrijpen naar het vinden van wegen om hen langer vast te kunnen houden. 

De onderzoekers schreven in hun rapport dat er geen bewijs te vinden was voor opvolging in 

de districten naar aanleiding van deze discussies in de COMPSTAT-vergadering44. 

2.4.3.3 Uitkomst 

Een statistische analyse van de moordcijfers in Chicago voor, gedurende, en na het proefproject 

toonde niet aan dat het project enig effect had op die cijfers. Er was weliswaar gedurende de 

pilot sprake van een daling van het aantal moorden, maar die daling was waarschijnlijk 

onderdeel van neerwaartse trend die zich al voor de proef had ingezet en die zich tijdens en na 

de proef voortzette. De onderzoekers concludeerden dan ook dat interventies op basis van de 

SSL lijst geen invloed op het aantal gepleegde moorden45. 

Het onderzoek stelde ook vast dat plaatsing op de SSL lijst de kans om slachtoffer te worden 

van een schietpartij (al dan niet met dodelijke afloop) niet verkleinde. Dit toont aan dat de 

interventies, zo die er al waren, geen positief effect hadden voor de personen op de lijst. In 

tegendeel, plaatsing op de lijst vergrootte de kans om gearresteerd te worden voor een 

schietpartij 2,88 maal! Het enige statistische verband tussen de personen op de SSL lijst en de 

controlegroep was deze grotere kans op arrestatie. Klaarblijkelijk gebruikte agenten in de 

districten de lijst als een handig middel om mogelijke verdachten te benoemen (zogenaamde 

lead generation)46. 

2.4.4 Sensing 

Sensing47 is een project in de gemeente Roermond dat tot doel heeft “mobiel banditisme” in 

de gemeente aan te pakken.  Sensing is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door de regionale 

politie-eenheid Limburg, neergelegd in het rapport “Mobiele bendes aan het roer48”. Volgens 

dit onderzoek wordt Roermond, met de aanwezigheid van twee grote moderne 

winkelgebieden, regelmatig geconfronteerd met diverse vermogensdelicten die onder de 

 
44 Saunders, Hunt & Hollywood, Journal of Experimental Criminology 2016/12. 
45 Idem. 
46 Idem. 
47 De informatie in dit hoofdstuk is grotendeels afkomstig uit het rapport “We sense trouble” van Amnesty 
International. Over dit rapport zijn Kamervragen gesteld door lid Buitenweg (GroenLinks) waarop de Minister 
van Justitie en Veiligheid heeft geantwoord. Zie hiervoor bijvoorbeeld Aanhangsel van de Handelingen II 
2020/21, nr. 1078.  
48 Dit rapport is met een WOB-verzoek openbaar geworden op 
www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/wob/00-landelijk/programma-mobiel-banditisme-
%E2%80%93-proeftuin-roermond/002---eindversie-mobiele-bendes-aan-het-roer_def.pdf 
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noemer “mobiel banditisme” vallen. De onderzoekers concluderen dat de daders van deze 

delicten vaker dan gemiddeld uit bepaalde landen van Europa afkomstig zijn en per auto naar 

Roermond reizen. Op basis van de in het rapport neergelegde inzichten heeft de eenheid een 

systeem voor criminaliteitsvoorspelling ontworpen waarmee voor reizigers op weg naar 

Roermond een risicoscore wordt berekend. 

De precieze werking van Sensing wordt uit opsporingsbelang geheimgehouden, maar op basis 

van publiek beschikbare informatie (al dan niet na een WOB-verzoek) heeft Amnesty 

International bij elkaar gepuzzeld dat de volgende gegevens waarschijnlijk als invoer voor 

Sensing dienen: 

• Het feit dat een persoon tezamen met anderen met de auto reist. 

• Het volgen van een bepaalde route (de route wordt vastgesteld met behulp van de 

camera’s voor automatische nummerplaat registratie). 

• De volgende aspecten van het voertuig waarmee personen zich verplaatsen: 

o Een Duitse of Roemeense nummerplaat. 

o Een huurauto uit Duitsland van drie tot vijf jaar oud. 

o Een auto die als gestolen staat geregistreerd. 

Deze gegevens gaan een (geheim) algoritme in dat een risicoscore produceert. Als die score een 

grenswaarde overschrijdt worden de auto en de ingezetenen als mogelijk verdacht 

gekwalificeerd. De gegevens over de auto en de inzittenden gaan vervolgens naar surveillanten 

die dan de keuze hebben om op basis van deze informatie actie te ondernemen. Volgens het 

Amnesty rapport maken de surveillanten na het ontvangen van een signaal uit Sensing 

regelmatig gebruik maken van hun algemene bevoegdheid uit de Wegenverkeerswet om een 

voertuig staande te houden om het rijbewijs van de bestuurder en de registratie van het voertuig 

te controleren. Als de situatie daar aanleiding toe geeft kunnen zij dan alsnog 

opsporingsbevoegdheden inzetten49. Deze werkwijze lijkt op gespannen voet te staan met art. 

6 EVRM en het verbod van détournement de pouvoir50. 

Het Amnesty rapport zet diverse vraagtekens bij de implementatie van Sensing, met name op 

het gebied van privacy (massasurveillance) en profilering op basis van etnische afkomst. Helaas 

is op dit moment weinig tot geen detailinformatie bekend over de werking of de resultaten van 

 
49 De zogenaamde “voortgezette toepassing van bevoegdheden”. Zie ook: ECLI:NL:HR:1935:146 
(Geweerarrest). 
50 ECLI:NL:HR:2006:AY9670 (Zigeunerdames). 



 25 

Sensing. Overigens lijkt het Sensing project op het moment stil te liggen gezien een grote daling 

van het aantal incidenten gedurende de Corona-pandemie en andere prioriteiten in 202051. 

 
51 Brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 december 2020, 3090935. 
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3 Verdenking en verdachte 

3.1 Verdachte 

In het Wetboek van Strafvordering wordt de persoon tegen wie de strafvordering is gericht 

aangeduid als “de verdachte”. Dit begrip is een tweesnijdend zwaard: enerzijds kunnen tegen 

die verdachte verregaande opsporingsbevoegdheden worden uitgeoefend, anderzijds komen 

aan de verdachte diverse verdedigingsrechten toe. 

Uit onze bestudering van relevante literatuur en jurisprudentie komt naar voren dat de vraag 

of een verdenking terecht werd aangenomen vrijwel zonder uitzondering wordt opgeworpen 

door de verdediging. Meestal gebeurt dat om een van de volgende twee redenen: 

1. Tegen de verdachte52 zijn opsporingsbevoegdheden ingezet en de verdediging betoogt 

dat er op dat moment nog géén sprake was van een redelijke verdenking. Dit betekent 

dat ingezette opsporingsbevoegdheden op dat moment nog niet waren toegelaten en de 

verdediging verzoekt de rechter doorgaans om het openbaar ministerie niet-

ontvankelijk te verklaren of het door de inzet van die bevoegdheden verkregen bewijs 

uit te sluiten. Een belangrijk voorbeeld van een dergelijke situatie is het hierna nog te 

bespreken arrest “Hollende kleurling53”.  

2. De opsporing is aangevangen door een gesprek met de verdachte waaruit de 

opsporingsambtenaren het vermoeden destilleerden dat zij zich schuldig had gemaakt 

aan een strafbaar feit. De verdediging voert hierop aan dat er tijdens het aanknopen 

van het gesprek al een verdenking bestond (of had moeten bestaan) en dat de verdachte 

ex art. 29 lid 2 Sv de zogenaamde cautie gegeven had moeten worden. Een voorbeeld 

van een dergelijke zaak is het eveneens hierna nog te bespreken arrest “Plastic 

boodschappentasje54”. 

 
52 Zoals later in dit hoofdstuk wordt besproken gaat het hier om een verdachte in de zin van art. 27 lid 2 Sv. 
53 ECLI:NL:GHAMS:1977:AB7142 (Hollende Kleurling). 
54 ECLI:NL:HR:1981:AC7336 (Plastic boodschappentasje). 
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3.2 Art. 27 lid 1, 2 Sv en art. 6 EVRM 

De wettelijke definitie van de verdachte vinden we in de leden 1 en 2 van art. 27 Sv. Deze 

artikelen definiëren wie als verdachte dient te worden beschouwd tijdens twee te onderscheiden 

fasen in de strafvordering: de opsporing en de vervolging55. 

In de opsporingsfase is de definitie uit art. 27 lid 1 Sv van toepassing: 

“Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te 

wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een 

strafbaar feit voortvloeit.” 

Zodra vervolging is ingesteld komt de definitie uit art 27 lid 2 Sv in beeld: 

“Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht.”  

Het in dit laatste lid gegeven criterium bewerkstelligt dat als de overheid onverhoopt iemand 

vervolgt die geen verdachte is in de zin van art. 27 lid 1 Sv, alle met de strafvordering gemoeide 

artikelen uit de diverse wetboeken en bijzondere wetten toch van toepassing zijn op deze 

onfortuinlijke burger. 

De definitie uit art. 27 lid 2 Sv sluit aan bij die uit art. 6 EVRM waarin belangrijke rechten 

worden toegekend aan everyone charged with a criminal offence (zonder dat daar noodzakelijkerwijs 

een redelijke verdenking voor nodig is)56. De definities vallen echter niet geheel samen: iemand 

kan als charged with a criminal offence worden beschouwd voordat zij verdachte is in de zin van art. 

27 lid 2 Sv57. Het gebrek aan aansluiting tussen art. 27 Sv en art. 6 EVRM is met name van 

belang voor een aantal verdedigingsrechten die volgens het Wetboek van Strafvordering pas 

toekomen nadat de vervolging is ingesteld maar die op basis van art. 6 EVRM eerder in beeld 

komen58. 

Aangezien deze scriptie uitsluitend betrekking heeft op de opsporingsfase is alleen de definitie 

van art. 27 lid 1 Sv voor ons van belang. In de rest van de scriptie blijven de definities in art. 

27 lid 2 Sv en art. 6 EVRM dan ook verder onbesproken. 

 
55 Keulen & Knigge 2016, p. 193. 
56 Keulen & Knigge 2016, p. 198. 
57 Idem, en ook Sikkema 2008, aan. 5.3. 
58 Sikkema 2008, aant. 5.3. 
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3.3 Art. 27 lid 1 Sv: Een materieel criterium 

De definitie in art. 27 lid 1 Sv behelst een materieel criterium59 dat niet uitblinkt door 

duidelijkheid60. Het is niet moeilijk in te zien dat de betekenis van de in het artikel genoemde 

termen niet eenduidig kunnen worden bepaald. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de 

toepassing van art. 27 lid 1 Sv diverse problemen oproept61. 

Het laatste woord over de uitleg van de wet is natuurlijk aan de rechter. Naarmate een 

wetsartikel meer ruimte biedt voor discussie over welke gevallen er nu wel en niet onder kunnen 

worden geschaard, des te belangrijker worden de uitspraken van de rechterlijke macht. Met 

andere woorden: Het leerstuk van de verdenking ex art. 27 lid 1 Sv is in hoge mate casuïstisch62. 

Voor de in deze scriptie vervatte onderzoeksvraag betekent dit dat de hoofdmoot van de 

analyse in dit hoofdstuk noodzakelijkerwijze bestaat uit het direct of indirect destilleren van de 

verdenkingsvoorwaarden uit relevante jurisprudentie. 

3.4 De voorwaarden uit art. 27 lid 1 Sv 

Uit de tekst van art. 27 lid 1 Sv kan worden afgeleid dat voldaan moet zijn aan de volgende 

voorwaarden63: 

1. Er moet sprake zijn van een strafbaar feit. 

2. Er moet een redelijk vermoeden van schuld bestaan aan dat strafbare feit. 

3. Dat redelijk vermoeden van schuld dient gebaseerd te zijn op feiten en omstandigheden. 

3.4.1 Een strafbaar feit 

Uit de feiten en omstandigheden van de onderhavige situatie dient een redelijk vermoeden van 

schuld voort te vloeien aan een strafbaar feit. Dit element spreekt op het eerste gezicht voor zich: 

Zonder strafbaar feit komt de strafvordering immers niet in beeld en doemt het hele vraagstuk 

van verdenking dan ook niet op. 

Dat wil overigens niet zeggen dat de burger zich bij de niet-overduidelijke aanwezigheid van 

een strafbaar feit van de aandacht van opsporingsambtenaren is gevrijwaard. Zowel in de 

algemene taakstelling uit art. 3 Politiewet 2012 als in de over diverse wetten verspreide aan de 

 
59 Sikkema 2008, aant. 3.1. 
60 Sikkema 2008, aant. 8.1. 
61 Corstens & Borgers 2014, p. 87. 
62 Sikkema 2008, aant. 6. 
63 Corstens & Borgers, p. 87-88. 
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politie toegekende controlebevoegdheden zitten genoeg aanknopingspunten voor de politie om 

op onderzoek uit te gaan en een praatje aan te knopen met een burger die om een of andere 

reden in het vizier is gekomen64. Als gedurende dat onderzoek vervolgens een redelijk 

vermoeden van schuld aan een strafbaar feit opdoemt mag de politie onder het leerstuk van de 

“voortgezette toepassing van bevoegdheden” overgaan tot opsporing en met de aldus gerezen 

verdenking in de hand overgaan tot het inzetten van opsporingsbevoegdheden65. 

Het is overigens niet nodig dat ten tijde van het ontstaan van de verdenking het strafbare feit 

al precies kan worden gekwalificeerd. Het is voldoende als de opsporingsambtenaar kan 

aangeven welk strafbaar feit zij vermoedt te zijn gepleegd en dat dat vermoeden redelijk was66. 

Ook is niet nodig dat ten aanzien van alle onderdelen van het vermeende strafbare feit een 

door feiten en omstandigheden gedragen vermoeden bestaat; het is genoeg als het redelijke 

vermoeden zich tot de kern van het strafbare feit beperkt. 

Een voorbeeld van een situatie waarin er (nog) geen redelijk vermoeden van schuld bestond 

aan een strafbaar feit kan worden gevonden in het arrest “Plastic boodschappentasje67”. Twee 

opsporingsambtenaren zagen de hen bekende P. lopen met een plastic tas in zijn handen. Zij 

spraken hem aan en vroegen hem wat zich in die tas bevond. P. antwoorde dat zich daarin vier 

boeken bevonden die hij kort daarvoor had gestolen. Hierop hielden de politieagenten P. aan 

op verdenking van de diefstal van die boeken. Het Hof verwierp het verweer dat op het moment 

dat de politieambtenaren P. aanspraken er al een redelijk vermoeden van schuld bestond (c.q. 

had moeten bestaan) aan een strafbaar feit en dat daarom P. de cautie ex art. 29 lid 2 Sv had 

moeten worden gegeven. In cassatie steunde de Hoge Raad het Hof met de overweging dat uit 

het relaas van de opsporingsambtenaren bleek dat zij in de omstandigheden wel een aanleiding 

zagen om P. aan te spreken doch dat deze door hen op dat moment nog niet werd beschouwd 

als betrokken bij een strafbaar feit. 

3.4.2 Redelijk vermoeden van schuld 

De voorwaarde “redelijk vermoeden van schuld” valt uiteen in drie onderdelen: 

• Er dient een vermoeden te zijn. 

• Dat vermoeden dient te zijn gericht op schuld aan een strafbaar feit. 

 
64 Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBMAA:2002:AE1945. 
65 ECLI:NL:HR:1935:146 (Geweerarrest). 
66 Sikkema 2008, aant. 7.1. 
67 ECLI:NL:HR:1981:AC7336 (Plastic boodschappentasje). 
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• Het vermoeden dient redelijk te zijn. 

3.4.2.1 Vermoeden 

Het gebruik van het woord vermoeden geeft aan dat ten tijde van het ontstaan van de verdenking 

geen zekerheid hoeft te bestaan over de cruciale elementen van de verdenking. Als achteraf 

(bijvoorbeeld na meer onderzoek) blijkt dat het feit niet strafbaar is of dat de betrokkene niet 

schuldig is aan het strafbare feit, doet dit niet noodzakelijkerwijs af aan het redelijk zijn van het 

eerdere vermoeden68. De beoordeling van de voorwaarden in art. 27 lid 1 Sv is dus ex ante69. 

De cruciale vraag is of de opsporingsambtenaar op het tijdstip dat zij tot handelen overging 

een verdenking in de zin van art. 27 lid 1 Sv mocht koesteren. Enige onzekerheid is toegelaten, 

zolang het vermoeden maar redelijk is. 

3.4.2.2 Schuld 

Om van een verdachte in de zin van art. 27 lid 1 Sv te kunnen spreken is het noodzakelijk dat 

de opsporingsambtenaar een redelijk vermoeden van schuld heeft met betrekking tot de 

betrokkenheid van die verdachte bij het strafbare feit. De term “schuld” heeft hier de 

(eenvoudige) betekenis van “het gedaan hebben”70. Naar andere betekenissen van “schuld” 

(zoals verwijtbaarheid en culpa) wordt hier niet verwezen71. 

Onder verwijzing naar wat in een vorige paragraaf is opgemerkt over de ex ante beoordeling 

van de verdenking door de rechter betekent de eenvoudige definitie van schuld ook dat als later 

blijkt dat er sprake is van een schuld- of strafuitsluitingsgrond dit niet afdoet aan de redelijkheid 

van het vermoeden zoals dat bestond ten tijde dat de verdenking werd gevormd. 

3.4.2.3 Redelijk vermoeden 

Het vermoeden van schuld aan een strafbaar feit moet redelijk zijn. Dit is natuurlijk een tamelijk 

vage term: wat redelijk is voor de een kan een ander uitermate onredelijk voorkomen en vice 

versa. Onze behandeling van de redelijkheid van het vermoeden valt uiteen in twee delen: 

1) De sterke van het vermoeden. 

2) De dragende kracht van de argumentatie. 

 
68 Sikkema 2008, aant. 7.1. 
69 Sikkema 2008, aant. 8.1. 
70 Sikkema 2008, aant. 8.4. 
71 Corstens & Borgers 2014, p. 88. 
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3.4.2.3.1 De sterkte van het vermoeden 

Aan het begrip “vermoeden” ligt in de basis een kansberekening ten grondslag: er is altijd een 

onzekerheid, hoe klein dan ook. We kunnen ons dus ook afvragen hoe sterk het vermoeden 

dient te zijn alvorens het “redelijk” kan worden genoemd. Dient de theorie dat de betrokken 

persoon schuldig is aan een strafbaar feit meer waarschijnlijk te zijn dan de tegenovergestelde 

theorie? Is de vereiste gradatie van vermoeden afhankelijk van de ernst van het strafbare feit? 

Of wellicht van de aard van de opsporingsbevoegdheden die de opsporingsambtenaren wensen 

aan te wenden? Voor deze laatste factor heeft de wetgever overigens expliciet bepaald dat voor 

sommige opsporingsbevoegdheden er sprake moet zijn van “ernstige bezwaren”. Dit criterium 

vergt een grotere waarschijnlijkheid dat de verdachte zich daadwerkelijk schuldig heeft 

gemaakt aan het strafbare feit72, alhoewel ook hier niet in de wet is aangeduid hoevéél meer 

waarschijnlijk dit hoeft te zijn; de invulling van dit criterium is (eveneens) aan de praktijk 

overgelaten. 

Al met al is er sprake van een continuüm van waarschijnlijkheden. In dat continuüm zit een 

grenswaarde waar een onvoldoende sterk vermoeden overgaat in een vermoeden dat sterk 

genoeg is. Even verderop in dat continuüm zit een andere grenswaarde waar dat vermoeden 

zo sterk is dat gesproken kan worden van ernstige bezwaren73. Gezien de inherente vaagheid 

van de term “redelijk”74 en de mogelijkheid van legitieme verschillen van opvatting ten aanzien 

van wat de feitelijk situatie precies behelst, kunnen we echter niet precies aangeven waar die 

grenswaarden zich bevinden. Zoals zoveel onderwerpen in het recht is deze beslissing het 

resultaat van een proces van meningsvorming en overtuiging75 en staat deze uiteindelijk ter 

beoordeling aan de rechterlijke macht. 

3.4.2.3.2 De dragende kracht van de argumentatie 

Een verdenking volgt uit een argumentatie waarbij opsporingsambtenaren hen bekende 

informatie gebruiken om zichzelf te overtuigen dat er in een specifieke situatie genoeg 

aanknopingspunten zitten om een verdenking te koesteren. Of dat vermoeden “redelijk” is 

hangt onder meer af van de dragende kracht van de argumentatie die tot die verdenking leidt. 

Net als de in de vorige paragraaf besproken benodigde kracht van het vermoeden is vooraf niet 

 
72 Reintjes 2006, p. 131. 
73 Zoals in de inleiding is gesteld valt het begrip “ernstige bezwaren” buiten het kader van deze scriptie. Om 
deze reden wordt dit leerstuk verder niet behandeld. 
74 Sikkema 2008, aant. 8.1. 
75 Witteveen 2001, p. 370. 
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precies aan te geven of een argumentatie voldoende dragende kracht heeft. De beoordeling 

hiervan komt uiteindelijk toe aan de rechter. 

Een goed voorbeeld van een gebrek aan dragende kracht is te vinden in het arrest “Hollende 

kleurling76”: Twee opsporingsambtenaren zagen een donkergekleurde persoon hard aan 

komen lopen vanuit de richting van een café dat hen bekend was als een plaats waar drugs 

werden verhandeld. Daarop hielden zij hem staande en onderzochten hem aan zijn kleding, 

waarbij heroïne werd aangetroffen. De verdachte werd vervolgens aangehouden en later 

vervolgd vanwege overtreding van de Opiumwet. Het Gerechtshof te Amsterdam was echter 

de mening toegedaan dat deze staande houding en het daaropvolgende onderzoek aan de 

kleding onrechtmatig was aangezien hard aan komen lopen vanuit de richting van een 

drugscafé geen redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit oplevert. Met andere 

woorden: er was wel sprake van een vermoeden, en dat vermoeden was waarschijnlijk ook wel 

heel sterk (in de subjectieve beleving van de opsporingsambtenaren), maar over het geheel 

bezien kon de argumentatie volgens het Hof de conclusie niet dragen. 

Het geheel van de situatie moet, objectief gezien, voor een redelijk mens aanleiding vormen 

om een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit aan te nemen77.   

3.4.3 Feiten en omstandigheden 

Buiten kijf staat dat het redelijk vermoeden van schuld objectiveerbaar dient te zijn78. Al in de 

Memorie van Toelichting op het originele wetsontwerp van het wetboek van strafvordering 

schreef de toenmalige regering: 

“Het vermoeden van schuld moet, om ten deze als zoodanig te gelden, op eenige 

reeëlen grondslag, op feiten of omstandigheden steunen en bovendien zijn redelijk, d. 

w. z. niet enkel in de oogen van den opsporingsambtenaar, doch redelijk op zich zelf.” 

Een subjectief vermoeden dat niet steunt op de objectieve werkelijkheid voldoet dus niet aan 

de eisen van art. 27 lid 1 Sv79; de informatie waarop de argumentatie steunt dient aan de 

werkelijkheid te zijn ontleend. 

De vraag is dus welke feiten en welke omstandigheden nu precies aanleiding kunnen zijn voor 

het vormen van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Echter alvorens we 

 
76 ECLI:NL:GHAMS:1977:AB7142 (Hollende Kleurling). 
77 Sikkema 2008, aant. 8.1. 
78 Idem. 
79 Corstens & Borgers 2014, p. 88. 
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hier nader op ingaan, zullen we eerst enige woorden wijden aan de rechterlijke toetsing van het 

redelijke vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. 

3.5 Rechterlijke toetsing en beoordelingsvrijheid 

De vraag of in een gegeven situatie een verdenking gerechtvaardigd was ligt uiteindelijk ter 

beoordeling aan de rechter. Die beoordeling wordt beheerst door de afweging van alle 

betrokken belangen80. Aan de ene kant is er het belang van effectieve misdaadbestrijding, 

waarbij men niet te veel obstakels wil opwerpen voor de opsporingsambtenaren. Aan de andere 

kant dienen burgers te worden gevrijwaard van de bemoeienis van de overheid zolang het niet 

in de lijn der redelijkheid ligt aan te nemen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een 

strafbaar feit. Dit laatste prangt met name omdat uit onderzoek blijkt dat het zich mogen 

“verheugen” in de belangstelling van de politie geenszins uniform over de samenleving is 

verdeeld. Een voorbeeld van een interventie gebaseerd op raciale vooroordelen kwam in 2016 

aan het licht toen de Zwolse rapper Typhoon81 door de politie staande werd gehouden omdat 

een opsporingsambtenaar het verdacht vond dat een persoon met Typhoon’s huidskleur in een 

splinternieuwe luxe auto rondreed82.  Eveneens in 2016 verscheen het rapport “Proactief 

politieoptreden vormt risico voor mensenrechten” van Amnesty International83 waarin een 

groot aantal soortgelijke zaken wordt beschreven. 

De voorwaarden voor een rechtsgeldige verdenking in de zin van art. 27 lid 1 Sv zijn tamelijk 

vaag: de wet geeft een zeer ruim omschreven open norm die vervolgens door de praktijk dient 

te worden ingevuld. Er is dus sprake van een aanzienlijke beoordelingsvrijheid84 voor de 

opsporingsambtenaar die zich voor de vraag ziet gesteld of zij de aan haar toegekende 

bevoegdheden mag inzetten om een strafbaar feit op te sporen85.  De ratio van het verlenen 

van die beoordelingsvrijheid is gelegen in de grote complexiteit van de werkelijkheid. Zonder 

beoordelingsvrijheid zou de wet nauwkeurig moeten definiëren in welke gevallen een 

verdenking kan worden aangenomen en dat is natuurlijk praktisch onmogelijk. 

Een gevolg van de beoordelingsvrijheid is dat de rechter het oordeel van de 

opsporingsambtenaar slechts marginaal toetst86. De buitengrenzen van de beoordelingsvrijheid 

 
80 Sikkema 2008, aant. 8.1. 
81 De artiestennaam van Glenn de Randamie. 
82 www.ad.nl/binnenland/rapper-typhoon-staande-gehouden-om-huidskleur~abd42380 
83 www.amnesty.nl/content/uploads/2016/11/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf 
84 Keulen & Knigge 2016, p.195. 
85 Sikkema 2008, aant. 16.1. 
86 Idem. 
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worden gegeven door de eisen van de wet (redelijkheid, objectiveerbaarheid), maar daarbinnen 

is de opsporingsambtenaar tamelijk vrij in het vormen van een verdenking. Deze invulling van 

de rechterlijke toetsing betekent ook dat de Hoge Raad de redenering van de lagere rechter 

(die feitelijk van aard is) slechts op begrijpelijkheid toetst. In de woorden van Sikkema (2008): 

“De grenzen van de redelijkheid worden hiermee als het ware gekwadrateerd: de Hoge 

Raad kan slechts de vraag beantwoorden of de feitenrechter tot het oordeel heeft 

kunnen komen dat de ambtenaar tot een redelijk vermoeden heeft kunnen komen87.” 

Diverse rechtsgeleerden zijn dan ook de mening toegedaan dat de rechter geen hoge eisen stelt 

aan de opsporingsambtenaar, die al vrij snel een verdenking mag aannemen88. Ook aan de 

mate van waarschijnlijkheid dat het vermoeden juist is worden geen hoge eisen gesteld89. De 

absolute ondergrens is dat een louter subjectief vermoeden van een opsporingsambtenaar niet 

voldoende is90. Daarboven lijkt een verdenking echter al snel te mogen worden aangenomen. 

3.6 “Hollende kleurling” versus “Damrak” 

Twee interessante rechterlijke uitspraken aangaande art. 27 lid 1 Sv verdienen uitgebreidere 

bespreking omdat deze het grensgebied tussen wel en geen redelijk vermoeden scherper 

definiëren. 

3.6.1 Hollende kleurling 

In het eerder besproken arrest “Hollende kleurling91” vond het Hof Amsterdam dat er geen 

redelijk vermoeden van schuld kon worden aangenomen in de situatie dat een donkergekleurd 

persoon hard kwam aanlopen vanuit de richting van een als drugscafé bekendstaande 

uitspanning. Volgens het hof was de enkele omstandigheid dat iemand uit de richting kwam 

van een café dat bekend stond als een handelsplaats van drugs niet voldoende om een redelijk 

vermoeden van schuld aan een strafbaar feit aan te nemen. 

3.6.2 Damrak 

In situatie van het Damrak arrest92 lagen de feiten als volgt:  

 
87 Idem. 
88 Sikkema 2008, aant. 10.6. 
89 Keulen & Knigge 2016, p. 196. 
90 Sikkema 2008, aant. 10.6. 
91 ECLI:NL:GHAMS:1977:AB7142 (Hollende Kleurling). 
92 ECLI:NL:HR:1983:AB9590 (Damrak). 
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“Verbalisanten hadden verdachte, die blank is, op het Damrak te Amsterdam in gesprek 

gezien met [donkergekleurde personen]. Korte tijd later zagen zij de [donkergekleurde 

personen] met verdachte in een auto met Duits kenteken rijden. Vervolgens zagen zij 

deze auto op het Damrak staan, met een medeverdachte achter het stuur; verdachte liep 

toen in de richting van de auto. Toen verbalisanten vervolgens de rijweg overstaken om 

bij de auto te komen, zagen zij de [donkergekleurde personen] wegrennen. Aanstonds 

daarna werden verdachte en zijn medeverdachte aangehouden ter zake van overtreding 

van art. 2 Opiumwet.93” 

De verdediging stelde zich op het standpunt dat het bewijs (dat door die aanhouding en de 

daaropvolgende toepassing van diverse andere opsporingsbevoegdheden was verzameld) 

onrechtmatig was verkregen aangezien de opsporingsambtenaren op het moment van 

aanhouding nog geen redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit konden hebben. 

Het Hof deelde dat standpunt niet, waarbij zij met name belang hechtte aan de verklaringen 

van de verbalisanten. Een van de verbalisanten verklaarde als volgt: 

“Ik werk als politieman al jaren bij het bureau Warmoesstraat, daarom weet ik uit 

ervaring en door bekendheid ter plekke, dat er een grote kans is dat er drugs verhandeld 

worden als ik buitenlandse blanken en [donkergekleurde personen] in de omgeving 

Zeedijk-Damrak met elkaar contact zie hebben”. 

De Hoge Raad was de mening toegedaan dat het Hof tot het oordeel had kunnen komen dat 

de verbalisanten uit de feiten en omstandigheden (in onderlinge samenhang bezien) een redelijk 

vermoeden van schuld aan een strafbaar feit konden vormen. Deze (verkorte) formulering 

vormt een voorbeeld van de hiervoor besproken “gekwadrateerde marginale toetsing”: De 

Hoge Raad vond dat het Hof vond dat de opsporingsambtenaren een verdenking mochten 

aannemen. 

3.6.3 Wat is het verschil tussen “Hollende kleurling” en “Damrak”? 

De arresten “Hollende kleurling” en “Damrak” lijken op het eerste gezicht op eenzelfde soort 

situatie betrekking te hebben. Toch komt de rechter in deze gevallen tot een andere conclusie. 

Die uiteenlopende uitkomsten lijken op twee verschillen in het onderliggende feitencomplex te 

berusten: 

 
93 Samenvatting overgenomen uit het Nederlandse Jurisprudentie artikel over dit arrest (NJ 1984, 442). 
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1. Het wegrennen (in “Damrak”) van de donkergekleurde personen op het moment dat 

de opsporingsambtenaren zich in richting van de stilstaande auto begaven. Dit 

onderscheidt zich van de situatie in “Hollende kleurling” waar de verdachte de 

opsporingsambtenaren tegemoet kwam rennen vanuit de richting van een drugscafé 

(zonder dat bekend was of hij dit café had bezocht). Het wegrennen voor de politie in 

“Damrak” sterkte klaarblijkelijk het vermoeden dat er een drugsdeal gaande was. 

2. De verklaring van een van de opsporingsambtenaren dat er naar zijn persoonlijke 

ervaring en bekendheid met de situatie ter plekke een grote kans is dat in 

omstandigheden als deze drugs worden verhandeld. In “Hollende kleurling” ontbrak 

een dergelijke verklaring, wat wellicht de overtuiging van het Hof sterkte dat het 

vermoeden van schuld aan een strafbaar feit alleen was gebaseerd op onoorbare 

vooroordelen ten opzichte van de verdachte (wellicht gebaseerd op diens huidskleur). 

De vraag die nu opdoemt is of een van deze twee verschillen op zichzelf voldoende zou zijn 

geweest om in “Damrak” een redelijk vermoeden van schuld aan te nemen. We kunnen dit 

natuurlijk nooit met zekerheid vaststellen94, maar wat we al wel kunnen vaststellen is dat 

“Damrak” aantoont de lat voor het aannemen van een rechtsgeldige verdenking niet heel erg 

hoog ligt: een gesprek tussen mensen uit bepaalde demografische groepen in samenhang met 

het vanwege een schrikreactie wegrennen voor de politie is voldoende. 

3.7 Welke feiten en omstandigheden? 

Zoals besproken in paragraaf 3.4.3 dient een verdenking te zijn gegrond op aanknopingspunt 

in de objectieve werkelijkheid. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de informatie die 

aan het vermoeden ten grondslag ligt in ieder geval concreet en objectiveerbaar moet zijn95. 

De hamvraag is natuurlijk wélke feiten en omstandigheden afdoende zijn om een dergelijk 

vermoeden te schragen. Uit “Hollende kleurling” kunnen we afleiden dat niet ieder objectief 

feit afdoende is, maar uit “Damrak” blijkt daarentegen dat de lat ook weer niet bijzonder hoog 

ligt. Door het materiële karakter van de normstelling in art. 27 lid 1 Sv kunnen we natuurlijk 

geen uitputtende lijst geven van afdoende feiten en omstandigheden, maar uit de jurisprudentie 

valt wel een indrukwekkende lijst te destilleren. 

 
94 Alhoewel we later in dit hoofdstuk nog zullen komen te spreken over de normale feitelijke situatie en het feit 
dat alles wat daarvan afwijkt een reden kan zijn om een verdenking te vormen. 
95 Sikkema 2008, aant. 10.1. 
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3.7.1 Ontdekking op heterdaad 

Ingeval van ontdekking op heterdaad ex art. 53 Sv is het redelijk vermoeden gegeven door het 

feit dat een getuige de verdachte het feit heeft zien plegen96. 

3.7.2 De normale feitelijke situatie 

Alles wat afwijkt van wat “gewoon” is kan bijdragen aan het ontstaan van een verdenking97. 

Uit “Damrak” weten we al dat schrikken en wegrennen voor de politie als afwijkend wordt 

beschouwd en daarmee kan bijdragen aan een redelijk vermoeden van schuld98. Saillant detail 

hier is dat in Damrak het niet de verdachte is die wegrende maar diens kompanen; als je 

partners zich dus afwijkend gedragen kan dat negatief op jou afstralen.  

In ECLI:NL:HR:1999:AA3395 zag een opsporingsambtenaar een hem ambtshalve bekende 

persoon bij een school weglopen met zwarte handschoenen aan, terwijl kort daarvoor een 

melding was binnengekomen van een inbraak bij die school. Onder dat feitencomplex werd 

een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit aangenomen, wat door het Hof werd 

geaccepteerd, wat door de Hoge Raad niet onbegrijpelijk werd gevonden. De vraag is of dit 

feitencomplex zónder zwarte handschoenen ook een redelijk vermoeden van schuld zou 

hebben opgeleverd.  

3.7.3 Kennis en ervaring 

Zoals uit de bespreking van “Damrak” volgde kan de bekendheid van opsporingsambtenaren 

met de situatie ter plekke een belangrijke steunpilaar vormen voor het aannemen van een 

verdenking. Deze kennis en ervaring speelt op een aantal manieren een rol: 

1. Bekendheid met patronen van criminaliteit kan opsporingsambtenaren in staat stellen 

om in een feitencomplex de (mogelijke) aanwezigheid van een strafbaar feit te 

ontdekken. Dit speelde een rol in “Damrak”, maar ook in talloze andere zaken. Zo 

verhaalde een opsporingsambtenaar, werkzaam bij de marechaussee op Schiphol, ons 

tijdens een persoonlijk gesprek eens dat als “je bij de gate staat van een vlucht afkomstig 

 
96 Idem. 
97 Sikkema 2008, aant. 10.2. 
98 Waarschijnlijk omdat politie en rechter er in deze situatie van uitgaan dat men dan wel iets te verbergen heeft. 
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uit Zuid-Amerika en je ziet iemand die voor het eerst van haar leven op schoenen loopt, 

je ervan uit kan gaan dat die [inwendig drugs smokkelt]99”. 

2. Bekendheid met de normale situatie ter plekke stelt opsporingsambtenaren in staat om 

een afwijking van die normale situatie vast te stellen, wat aanleiding kan zijn voor het 

vormen van een verdenking. 

3. Bekendheid met personen100 of objecten101 kunnen een rol spelen bij het vormen van 

een verdenking. Dit feit op zich is natuurlijk niet afdoende, aangezien dat zou betekenen 

dat een enkele veroordeling iemand voor altijd tot doelwit zou maken voor de 

ongebreidelde toepassing van opsporingsbevoegdheden. Een dergelijke bekendheid 

met personen of objecten zal dus altijd in samenhang met andere feiten dienen te 

worden bezien. 

Er is een veelheid van jurisprudentie te vinden waarin de kennis en ervaring van 

opsporingsambtenaren een rol speelt bij het vormen van een redelijk vermoeden van schuld 

aan een strafbaar feit102. 

3.7.4 Anonieme tips 

In ECLI:NL:HR:1980:AC7081 stelt de Hoge Raad kort en krachtig: 

“De kennelijk aan het middel ten grondslag liggende stelling volgens welke de Rb. […] 

geen acht had mogen slaan op de in het middel bedoelde anonieme mededeling, vindt 

geen steun in het recht.” 

Ook tips die binnenkomen via een anonieme kliklijn (bijvoorbeeld aan de stichting Meld 

Misdaad Anoniem) kunnen bijdragen aan de vorming van een verdenking103. 

Een open vraag is in hoeverre de anonieme tip dient te worden gesteund door andere 

informatie (eventueel na aanvullend onderzoek). De Hoge Raad heeft zich hier niet expliciet 

over uitgesproken, maar in ECLI:NL:HR:2008:BC1367 voert de Raad de resultaten van het 

door de politie ter verificatie uitgevoerde onderzoek naar de correctheid van de anoniem 

verkregen informatie wel op in haar dictum. Lagere rechters lijken vaak te eisen dat anonieme 

 
99 Dit roept natuurlijk de vraag op hoe deze opsporingsambtenaar dit vast kon stellen. Waarschijnlijk doelde hij 
op een situatie waarin iemand zich ietwat moeizaam en wellicht ongemakkelijk voortbeweegt op nieuwe 
schoenen (wellicht met hakken) of op de aanwezigheid van blaren. Ook: Sikkema 2008, aant. 10.3. 
100 Zie bijvoorbeeld het eerder aangehaalde ECLI:NL:HR:1999:AA3395 alsmede 
ECLI:NL:PHR:2004:AO1830 waarin de Ag het feit dat de verdachte bij de politie bekend stond als inbreker 
mee liet wegen in de vorming van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. 
101 Bekendheid met een auto speelde een rol in ECLI:NL:HR:1981:AC7162. 
102 Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ4828, ECLI:NL:HR:2020:1155 en ECLI:NL:HR:2014:3537. 
103 Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:HR:2008:BC1367. 
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informatie door nader onderzoek wordt geverifieerd104. Wij menen hierin de contouren van 

een rechtsprincipe te herkennen dat stelt dat het waarheidsgehalte van externe 

informatiebronnen van belang is bij het vormen van een verdenking. Dit ligt natuurlijk ook 

voor de hand; evident onware informatie zou volgens ons nooit bij mogen dragen aan het 

vormen van een verdenking. Mede daarom ligt het onzes inziens voor de hand aan te nemen 

dat informatie uit verdachte bron nader op waarheid dient te worden onderzocht.  

3.7.5 Overige informatie 

Onder de verzamelcategorie “overige informatie” scharen wij informatie afkomstig van het 

Team Criminele Inlichtingen105, de AIVD, en buitenlandse autoriteiten. In zijn algemeenheid 

kan worden gesteld dat informatie uit die bronnen zonder al te grote problemen kunnen 

worden gebruikt om een verdenking (mede) te vormen106. De grond voor deze toelating is het 

vertrouwen in de instellingen die die informatie hebben ontwikkeld, intern hebben geverifieerd 

en betrouwbaar hebben geacht. Dit vertrouwen is echter niet oneindig; zo overwoog het Hof 

’s-Hertogenbosch in ECLI:NL:GHSHE:2008:BC9483: 

“In casu biedt de CIE-informatie waarvan de betrouwbaarheid niet kon worden 

beoordeeld en die niet nader is geverifieerd, zonder nader onderzoek onvoldoende basis 

om te kunnen vaststellen dan wel om redelijkerwijs te kunnen vermoeden dat er op de in 

de informatie genoemde plaats een overtreding van de Opiumwet werd gepleegd.” 

Deze uitspraak van het Hof onderschrijft het in de vorige sectie geformuleerde principe dat 

informatie die ten grondslag ligt aan een verdenking waar dient te zijn en, binnen grenzen, op 

waarheid kan worden onderzocht. 

Voor informatie afkomstig van de AIVD is dit de beoordeling van het waarheidsgehalte 

problematisch aangezien de afkomst van die informatie veelal geheim is en daarom slecht kan 

worden gecontroleerd. In ECLI:NL:HR:2006:AV4122 overwoog de Hoge Raad echter dat: 

“‘s Hofs oordeel omtrent het gebruik van het door de BVD vergaarde materiaal als 

startinformatie, […] is onjuist noch onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat wat betreft 

de startinformatie in beginsel van ambtsberichten van de BVD of AIVD mag worden 

uitgegaan.” 

 
104 Sikkema 2008, aant. 11.1. 
105 Voorheen de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) van het Korps Landelijke Politiediensten. 
106 Sikkema 2008, aant. 11.2, 11.3 en 11.4. 
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3.8 Conclusie 

Het beeld dat uit de tot zover in dit hoofdstuk gepresenteerde informatie naar voren komt is 

dat er in zijn algemeenheid weinig tot geen beletselen zijn voor de politie om een redelijk 

vermoeden van schuld te ontwikkelen. Het is eenvoudiger te beschrijven onder welke 

omstandigheden er géén redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit kan bestaan, 

namelijk als: 

• De verdenking uitsluitend is gebaseerd op de intuïtie van de opsporingsambtenaar. 

• De gevolgtrekking naar aanleiding van de feiten en omstandigheden is gebaseerd op 

vooroordelen (welke in dit geval dienen te worden onderscheiden van 

ervaringsoordelen)107. 

• De informatie op basis waarvan de verdenking wordt aangenomen onbetrouwbaar is108. 

• De feiten en omstandigheden waarop de verdenking is gebaseerd deze gevolgtrekking 

niet kunnen dragen. De ondergrens hiervoor is echter tamelijk laag en volgens diverse 

rechtsgeleerde auteurs kan er al heel snel sprake zijn van een rechtsgeldige 

verdenking109.  

Als er geen sprake is van de hierboven geformuleerde uitzonderingen volgt de rechter in het 

overgrote deel van de gevallen de opsporingsambtenaar in haar oordeel dat er sprake was van 

een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit.  

 
107 Sikkema 2008, aant. 10.4. 
108 Keulen & Knigge 2016, p. 195. 
109 Sikkema 2008, aant. 8.1. 
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4 Gegevens + Algoritmes = Verdenking? 

4.1 Predictive policing rechtmatig? 

Of de inzet van criminaliteitsvoorspellende systemen rechtmatig is, is een nogal lijvige vraag 

die een eigen scriptie of dissertatie verdient. Wij zullen in deze scriptie deze vraag alleen op 

hoofdlijnen onderzoeken aan hand van de criteria die door de Rechtbank ’s-Gravenhage zijn 

opgeworpen in haar vonnis over de inzet van het Systeem Risico Indicatie (SyRI)110. 

4.1.1 Het Systeem Risico Indicatie (SyRI) 

SyRI is een door de overheid ontworpen systeem en risicomodel ter bestrijding van fraude op 

het terrein van de sociale zekerheid111. SyRI verwerkt grote hoeveelheden gegevens en 

analyseert die met algoritmen om tot risicomeldingen te komen112 over rechtspersonen of 

natuurlijke personen113 die “onderzoekswaardig” zijn omdat zij mogelijk betrokken zijn bij 

fraude. SyRI dus een criminaliteitsvoorspellend systeem, zij het dat SyRI werkzaam was114 op 

het terrein van de sociale zekerheid. 

4.1.2 De uitspraak van de Rechtbank 

In haar uitspraak komt de Rechtbank tot de conclusie dat het gebruik van SyRI in strijd is met 

art. 8 EVRM. Daartoe overwoog de Rechtbank als volgt: 

• De rechtbank stelde zich op het standpunt dat zij de inzet van SyRI vol kon toetsen, zij 

het met enige terughoudendheid115. 

• Op Nederland rust een bijzondere verantwoordelijkheid voor de juiste balans in de 

weging van de voordelen van (systemen zoals) SyRI tegenover anderzijds de inmenging 

op het privéleven116. 

 
110 ECLI:NL:RBDHA:2020:865 (SyRI). 
111 R.o. 3.1. 
112 R.o. 4.27 e.v.  
113 R.o. 3.2. 
114 Was, omdat de overheid inmiddels de inzet van SyRI heeft gestaakt. 
115 R.o. 6.43. 
116 R.o. 6.6. 
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• De wetgeving waarop de inzet van SyRI berust moet een effectief kader bieden 

waarmee alle in het geding zijnde belangen inzichtelijk en controleerbaar tegen elkaar 

kunnen worden afgewogen117. 

• De inzet van SyRI was onvoldoende inzichtelijk en moeilijk controleerbaar118, met 

name omdat de werking van SyRI niet openbaar is119. Daarom kan niet worden 

vastgesteld of de inmenging in het privéleven die de inzet van SyRI met zich meebrengt 

noodzakelijk, proportioneel en evenredig is120. 

• De vraag of SyRI aan deep learning, data mining en/of big data doet, doet niet ter zake, 

aangezien de inzet er op is gericht om zoveel mogelijk verbanden te onderzoeken 

zonder aannames vooraf121. 

• Alhoewel een systeem als SyRI niet a priori een onevenredig instrument is122, biedt de 

SyRI-wetgeving onvoldoende waarborgen en doorstaat het de toets van art. 8 EVRM 

niet123. 

De overheid is na deze uitspraak gestopt met het gebruik van SyRI124. 

4.1.3 Relevantie voor criminaliteitsvoorspellende systemen 

De vraag die nu opdoemt is in hoeverre de SyRI-uitspraak relevant is voor de inzet van 

criminaliteitsvoorspellende systemen in het algemeen. Allereerst willen we opmerken dat 

hoewel het strafrecht en het civiele recht in Nederland twee te onderscheiden gebieden vormen, 

het EVRM in principe geen onderscheid tussen diverse rechtsgebieden kent. Art. 8 EVRM 

heeft daarom ook betrekking op het Nederlandse strafrecht, zij het dat bekende toetsstenen van 

het EVRM zoals proportionaliteit, subsidiariteit en de beoordelingsvrijheid van de Staten op 

het gebied van het strafrecht wellicht anders uit zouden kunnen pakken. 

De Rechtbank legt SyRI nadrukkelijk langs de lat van art. 8 EVRM dat beoogt de privésfeer 

van de burger te beschermen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat een dergelijke toets bij de 

inzet van criminaliteitsvoorspellende systemen in het strafrecht buiten beeld kan blijven. 

 
117 Idem. 
118 R.o. 6.7. 
119 R.o. 6.65. 
120 R.o. 6.86. 
121 R.o. 6.46, 6.52 en 6.64. 
122 R.o. 6.77. 
123 R.o. 6.72 e.v. 
124 www.parool.nl/nieuws/overheid-stopt-met-gebruik-syri-na-uitspraak-rechter~bbf3993a/ 



 43 

De Rechtbank verwijst in haar dictum naar een advies van de Afdeling advisering van de Raad 

van State waarin het gevaar wordt beschreven dat het gebruik van grote verzamelingen 

gegevens ertoe kan leiden dat algemene kernmerken aan een individu worden toegekend125. 

Het gaat hier om onderzoekwaardig te worden bevonden op basis van gegevensonderzoek 

waarbij het individu niet vooraf om andere redenen in beeld was. Dit komt overeen met de 

wijze waarop Sensing126 en het SSL-programma127 werken. Deze overweging vormt een 

aanvullende reden om ervan uit te gaan dat de criteria uit de SyRI-uitspraak ook op andere 

criminaliteitsvoorspellende systemen toegepast kunnen worden; het gaat immers om dezelfde 

soort systemen. 

Wij zijn dan ook van mening dat inzichten uit de SyRI-zaak in principe toegepast kunnen 

worden op de inzet van criminaliteitsvoorspellende systemen in het strafrecht. 

4.1.4 Wettelijke basis 

Een belangrijk verschil tussen SyRI en de in deze scriptie behandelde (Nederlandse) 

criminaliteitsvoorspellende systemen is dat het gebruik van SyRI op een expliciete wettelijke 

basis berustte128. In deze regelingen heeft de overheid zich rekenschap gegeven van de impact 

van SyRI op de burger en expliciet getracht om vooraf tegemoet te komen aan de eisen van 

art. 8 EVRM en andere wettelijke verplichtingen129. Dit is een groot verschil met de inzet van 

criminaliteitsvoorspellende systemen in het strafrecht waar een dergelijke wettelijke basis in het 

geheel lijkt te ontbreken.  

4.1.5 Geheim 

Een andere relevante factor is die van de inzichtelijkheid in de werking van het systeem. De 

Rechtbank tilt zwaar aan het feit dat de werking van SyRI geheim is130 en dat inzet daardoor 

niet afdoende kan worden gecontroleerd. Dit sluit aan bij een van de bezwaren tegenover 

Sensing en PredPol, namelijk dat de exacte werking van die systemen geheim is131. 

 
125 R.o. 6.46. 
126 Zie 2.4.4 op p. 21. 
127 Zie op 2.4.3 op p. 19.  
128 Art. 65 wet SUWI en hoofdstuk 5a Besluit SUWI. 
129 R.o. 6.86. 
130 R.o. 6.65. 
131 Zie bijvoorbeeld het antwoord op vraag 3 in de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 
december 2020, 3090935. 
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Een van de cruciale aspecten van het geheime karakter is dat controlerende instanties niet 

kunnen verantwoorden waarom zij een individu onderzoeken132. Het eerder aangehaalde 

Sensing lijdt ook aan dit probleem: De surveillanten die een signaal uit Sensing krijgen kunnen 

niet aangeven waarom zij, anders dan op basis van het Sensing signaal, een specifiek voertuig 

staande houden en aan een nader onderzoek onderwerpen.  

4.1.6 Aanbeveling 

Al met al kunnen er in de SyRI-uitspraak de nodige aanknopingspunten worden gevonden die 

ook op criminaliteitsvoorspellende systemen van toepassing zijn. Om die reden bevelen wij dan 

ook aan dat de inzet van criminaliteitsvoorspellende systemen op een solide wettelijke basis 

stoelt. 

Een andere aanbeveling die wij uit de SyRI-uitspraak destilleren is dat de werking van het 

systeem in principe niet geheim mag zijn. 

4.2 De voorwaarden uit art. 27 lid 1 Sv 

4.2.1 Een strafbaar feit 

Een verdenking in de zin van art. 27 lid 1 Sv dient te zijn gericht op betrokkenheid bij een 

strafbaar feit. Dit aspect zal bij het ontstaan van een verdenking op basis van een signaal uit 

een criminaliteitsvoorspellende systeem niet op problemen stuiten aangezien die systemen zijn 

ontwikkeld om in de aangeboden actuele gegevens133 patronen te vinden die correleren met 

strafbare feiten. 

4.2.2 Redelijk vermoeden van schuld 

4.2.2.1 Vermoeden 

De werking van criminaliteitsvoorspellende systemen is gebaseerd op het uitvoeren van 

complexe statistische berekeningen. Dit heeft tot gevolg dat signalen uit die systemen altijd 

stochastische variabelen zijn en geen zekerheden. Dit aspect van criminaliteitsvoorspellende 

systemen verhoudt zich goed tot het feit dat art. 27 lid 1 Sv niet vereist dat ten tijde van het 

ontstaan van de verdenking zekerheid dient te bestaan over cruciale elementen van de 

 
132 R.o. 6.46. 
133 Zie ook Figuur 2 op p. 15. 
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verdenking. Het stochastische karakter van het signaal staat het gebruik ervan voor het vormen 

van een verdenking dus niet in de weg.   

4.2.2.2 Schuld 

Net als de “strafbare feit” voorwaarde zal deze voorwaarde onzes inziens bij de toepassing van 

criminaliteitsvoorspellende systemen niet op problemen stuiten aangezien het systeem 

ontworpen is om patronen te vinden die correleren met betrokkenheid bij strafbare feiten.  

4.2.2.3 Redelijk vermoeden 

4.2.2.3.1 Sterkte van het vermoeden 

Een signaal uit een criminaliteitsvoorspellend systeem is een kansuitspraak. Zoals in paragraaf 

4.2.2.1 al aan de orde kwam is die eigenschap geen belemmering voor het gebruik van dat 

signaal voor het aannemen van een verdenking. Echter alvorens het vermoeden “redelijk” kan 

worden genoemd dient het signaal waarop het gebaseerd is voldoende sterk te zijn. Op 

voorhand kan niet worden gezegd hoe sterk het signaal dient te zijn; dit hang af van de wijze 

waarop het systeem is gebouwd en hoe de signalen worden gebruikt. 

Net als bij de traditionele ontstaanswijze van een verdenking zal dit aspect door de rechter 

moeten kunnen worden getoetst. Om die toetsing mogelijk te maken bevelen wij aan dat de 

ontwerpers van criminaliteitsvoorspellende systemen de betrouwbaarheidsintervallen van de 

uitkomsten berekenen en publiceren. 

4.2.2.3.2 Dragende kracht van de argumentatie 

In een criminaliteitsvoorspellend systeem vindt de gehele argumentatie plaats “in het systeem” 

door het uitvoeren van statistische berekeningen op de aangeboden gegevens, waarbij de 

manier waarop die gegevens worden gecombineerd vaak (automatisch) is geleerd door 

patronen in de tijdens de bouwfase aangeboden historische gegevens.  

De vraag of deze werkwijze een logische argumentatie behelst met voldoende dragende kracht 

komt in feite neer op de vraag of het systeem “werkt” en niet vooringenomen is. In deze scriptie 

zullen we dit de “validiteit” van het criminaliteitsvoorspellende systeem noemen. Onze stelling 

is dat als het systeem “valide” is, de dragende kracht van de argumentatie voldoende is. De 

beantwoording van de vraag of en wanneer een criminaliteitsvoorspellend systeem “valide” is 

komt hierna aan de orde in paragraaf 4.3. 
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4.2.3 Feiten en omstandigheden 

De vraag of een signaal uit een criminaliteitsvoorspellend systeem als “feiten en 

omstandigheden” kan worden gekwalificeerd valt onzes inziens deels samen met de in de vorige 

paragraaf opgeworpen vraag naar de validiteit van het systeem.  

Een signaal uit een criminaliteitsvoorspellend systeem komt tot stand door bewerkingen op de 

gegevens die tijdens de modelproductie en tijdens de uitvoering aan het systeem zijn 

aangeboden. Het ligt voor de hand aan te nemen dat het signaal als “feiten en omstandigheden” 

kan worden gekwalificeerd als de brongegevens diezelfde kwalificatie verdienen en de 

uitgevoerde bewerkingen hier verder niet aan af doen. De vraag valt dus uiteen in de volgende 

deelvragen: 

• Wat zijn de gegevens die aan het systeem worden aangeboden, en kunnen die als “feiten 

en omstandigheden” worden gekwalificeerd? Deze vraag komt in paragraaf 4.3.1 aan 

de orde.  

• Wat is de aard van de uitgevoerde bewerkingen en doen die niet af aan het karakter 

van de invoer? Deze vraag komt in paragraaf 4.3.2 aan de orde. 

Indien beide deelvragen bevestigend kunnen worden beantwoord dan is de conclusie dat een 

signaal uit dat criminaliteitsvoorspellend systeem als “feiten en omstandigheden” kan worden 

gekwalificeerd.  

4.3 Validiteit van het criminaliteitsvoorspellend systeem 

Met de term “validiteit” van het criminaliteitsvoorspellend systemen bedoelen wij dat het 

systeem correcte gegevens (die als feiten en omstandigheden kunnen worden gekwalificeerd) 

correct verwerkt zodat er sprake is van een logische argumentatie die voldoende dragende 

kracht heeft en die niet afdoet aan de kwalificatie “op feiten en omstandigheden gebaseerd”. 

4.3.1 Kwaliteit van de invoergegevens 

Een bekend gezegde in de informatica is “Garbage In, Garbage Out”, waarmee wordt bedoeld dat 

zelfs het beste algoritme niet in staat is om correcte resultaten te produceren als de 

invoergegevens incorrect of incompleet zijn134. Het moge dan ook duidelijk zijn dat correlaties 

 
134 Een meer formele weergave van dit principe is de volgende uitspraak van de Britse pionier op het gebied van 
computers Charles Babbage (1791-1871): “On two occasions I have been asked [by members of Parliament], 'Pray, Mr. 
Babbage, if you put into the machine wrong figures, will the right answers come out?' I am not able rightly to apprehend the kind of 
confusion of ideas that could provoke such a question.” 
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die het systeem heeft geleerd van incorrecte, onvolledige, of niet gerelateerde gegevens niet in 

staat zijn om correcte voorspellingen te doen. Dit probleem wordt wijd en zijd herkend en er 

is een zeer omvangrijke hoeveelheid literatuur ontwikkeld die dit probleem heeft onderzocht135. 

Afhankelijk van het soort probleem in de invoer kunnen de incorrecte correlaties leiden tot 

vals-negatieve voorspellingen136 en tot vals-positieve voorspellingen137. Voor de beoordeling 

van een verdenking in de zin van art. 27 lid 1 Sv zijn met name die vals-positieve voorspellingen 

problematisch138. De arrestatie van de “Hollende kleurling139” en de onterechte 

staandehouding van rapper Typhoon140 zijn voorbeelden van vals-positieve uitkomsten. 

Onvolledige en incorrecte invoergegevens vormen een probleem van formaat aangezien uit de 

criminologie bekend is dat officiële gegevens over gepleegde criminaliteit incompleet zijn en 

dat die incompleetheid niet uniform is verdeeld141. Dit klemt met name omdat die gebrekkige 

gegevenskwaliteit vaak tot uitkomsten leidt die onderscheid maken op basis van ras of etnische 

afkomst142. Niet-relevante gegevens vormen eveneens een groot probleem omdat die kunnen 

leiden tot verkeerde voorspellingen of omdat die gegevens tot een correlatie kunnen leiden die 

in feite een verborgen correlatie met een ander kenmerk vormen zoals gelaatskleur, etniciteit 

of religie. Het gevaar van deze werkwijze is dat er correlaties worden gevonden die toevallig in 

de invoergegevens aanwezig zijn maar die niet op een causale relatie berusten. In het eerder 

aangehaalde boek “Standard Deviations: Flawed Assumptions, Tortured Data, and Other Ways to Lie with 

Statistics” (G. Smith, 2015) worden diverse hilarische voorbeelden van dergelijke correlaties 

opgesomd, bijvoorbeeld dat honkbalspelers wiens naam met de letter ‘D’ begint een grotere 

kans hebben om vroegtijdig te overlijden. Eenzelfde soort correlatie wordt door de volgende 

komische strip uitgebeeld: 

 
135 Gudivada, Apon & Ding, International Journal on Advances in Software 2017/10. 
136 Het systeem zegt dat er geen reden is voor verdenking terwijl dit in feite wel het geval is. 
137  Het systeem zegt dat er reden is voor verdenking terwijl dit in feite niet het geval is. 
138 Een vals-negatieve voorspelling komt namelijk niet bij de rechter en ontsnapt op die wijze aan toetsing. 
139 Zie paragraaf 3.6.1. 
140 Zie paragraaf 3.5. 
141 Heijden, Cruyff & Houwelingen, Statistica Neerlandica 2003/57. 
142 O’Donnel, NYU Law Review 2019/94. 
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Figuur 5 Rechtshandigen plegen vrijwel alle misdaden (bron: xkcd.com/2476/) 

Het verdient dus aanbeveling om te eisen dat de makers van een criminaliteitsvoorspellend 

systeem verantwoording afleggen over de kwaliteit van de gegevens die het systeem ingaan. Die 

verantwoording dient betrekking te hebben op de compleetheid, correctheid en relevantie van 

die gegevens. Zonder een dergelijke kwaliteitseis valt er niets te zeggen over de mate van vals-

positiviteit in de uitkomsten van het systeem en in welke mate die uitkomsten gekleurd zijn door 

verboden onderscheiden naar bijvoorbeeld, ras, seksuele voorkeur, religie of etnische afkomst. 

Een signaal uit een criminaliteitsvoorspellend systeem waar een dergelijke verantwoording 

ontbreekt zou onzes inziens niet als “gebaseerd op feiten en omstandigheden” mogen worden 

gekwalificeerd. 

4.3.2 Kwaliteit van het algoritme 

Zelfs als de invoer van het systeem voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen is het nog 

mogelijk dat die gegevens op onjuiste wijze worden gecombineerd, zoals uit de volgende 

komische strip blijkt: 
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Figuur 6 Mijn hobby: Extrapolatie (bron: xkcd.com/605) 

Naast kwaliteitseisen aan de invoer van het systeem dienen we dus ook eisen te stellen aan de 

wijze waarop die gegevens worden gecombineerd. Die eisen zien erop dat de gehele 

argumentatie voldoende dragende kracht heeft en niet afdoet aan de kwaliteit van de 

invoergegevens. 

Allereerst zouden wij willen aanbevelen dat het ontwerp van het criminaliteitsvoorspellende 

systeem berust op een door de wetenschap gevalideerde theorie. Dit voorkomt hobbyisme en 

zorgt voor een wetenschappelijke basis voor de ideeën die achter het systeem zitten. Ieder 

voorspellend systeem dient te zijn gebaseerd op het feit dat er patronen zitten in de aangeboden 

gegevens en dat die patronen gegeneraliseerd kunnen worden143. Zonder wetenschappelijk 

inzicht in de onderliggende fenomenen komt voorspelling neer op het vergaren van zoveel 

mogelijk gegevens om daar vervolgens correlaties in te vinden. De gevaren van een dergelijke 

werkwijze zijn in de vorige paragraaf al aan de orde gekomen. 

4.3.3 Validatie van het systeem 

Daarnaast dient het systeem (na de leerfase) te worden gevalideerd. Gezien de complexiteit van 

de technologie waarop criminaliteitsvoorspelling berust is het doorgaans onmogelijk om met 

een formele methode de correcte werking van het systeem en het geleerde model aan te tonen. 

Om die reden wordt de validiteit van het systeem (inclusief model) meestal op experimentele 

wijze aangetoond144. 

 
143 towardsdatascience.com/when-not-to-use-machine-learning-or-ai-8185650f6a29 
144 Russel & Norvig 2010, p. 708 e.v. 
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De meest gebruikte methode hiervoor is dat het systeem wordt blootgesteld aan historische 

gegevens die niet voor de modelproductie zijn gebruikt. Vervolgens worden de aldus 

gegenereerde “voorspellingen” met de (historische) realiteit vergeleken. Deze methode geeft 

een maat voor de algemene kwaliteit van het systeem145. Die algemene kwaliteit is onzes inziens 

een noodzakelijke maar niet afdoende voorwaarde voor het gebruik van een signaal uit een 

criminaliteitsvoorspellend systeem. Wat die algemene kwaliteit namelijk niet zegt is hoe valide 

de uitkomst van het systeem is in een specifiek geval. 

4.4 Validiteit in een specifiek geval: Rechterlijke toetsing 

In laatste instantie komt de beoordeling van de gehele redenering die tot een verdenking heeft 

geleidt toe aan de rechter. Zoals in paragraaf 3.5 aan de orde kwam toetst de rechter de 

beslissing van de opsporingsambtenaar marginaal en heeft die opsporingsambtenaar een 

aanzienlijke beoordelingsvrijheid. Dit houdt natuurlijk niet in dat de rechter in het geheel niet 

in de wijze kan treden waarop een verdenking tot stand is gekomen. Als de rechter namelijk 

van mening is dat de opsporingsambtenaar onder de omstandigheden redelijkerwijze niet tot 

een verdenking had kunnen komen kan zij die redenering afwijzen. Wat betekent dit nu voor 

de wijze waarop de rechter een signaal uit een criminaliteitsvoorspellend systeem dient te 

beoordelen? 

De kern van de rechterlijke toetsing zit hem onzes inziens in het feit dat de rechter de 

argumentatie van de opsporingsambtenaar moet kunnen volgen. Dit geldt zowel voor de 

logische stappen die in de redenering worden gemaakt als voor de waardering van de 

informatiebronnen. Dit “kunnen volgen” is volgens ons ook van toepassing op een signaal uit 

een criminaliteitsvoorspellend systeem. Als een opsporingsambtenaar haar verdenking expliciet 

baseert op een dergelijk signaal ligt het volgens ons voor de hand dat de rechter de toetsing van 

de verdenking tot dat signaal en het systeem dat het heeft geproduceerd uitbreidt. 

In de paragrafen hiervoor zijn we ingegaan op de algemene kwaliteit van een 

criminaliteitsvoorspellend systeem. Een verdachte die zich geconfronteerd ziet met een 

opsporende overheid verdient echter een correcte behandeling in haar individuele geval. 

Daarvoor is het onzes inziens nodig dat de rechter begrijpt waarom een 

criminaliteitsvoorspellend systeem in dat individuele geval tot een bepaalde uitkomst kwam. 

 
145 Het percentage gevallen met een bekende uitkomst die door het systeem correct werden “voorspeld”. 
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Hiervoor is het nodig dat de rechter, eventueel met de hulp van deskundigen, het systeem kan 

begrijpen en kan vaststellen welke gegevens en correlaties de doorslag gaven voor de uitkomst. 

Deze eis omtrent de uitlegbaarheid van een individuele uitkomst heeft zeer verstrekkende 

gevolgen voor het ontwerp en de implementatie van criminaliteitsvoorspellende systemen daar 

niet alle technieken om dit soort systemen te bouwen zich lenen voor uitleg van de uitkomst146. 

Neurale netwerken zijn bijvoorbeeld met name berucht om hun ondoorgrondelijkheid147. 

Andersoortige systemen, bijvoorbeeld die welke gebaseerd zijn op beslissingsbomen, lenen zich 

beter voor uitleg achteraf van de uitkomsten148.  

Het principe van rechterlijke toetsing van de gehele argumentatie die heeft geleid tot het 

totstandkomen van een verdenking vereist naar onze mening dat criminaliteitsvoorspellende 

systemen de uitleg van individuele uitkomsten mogelijk maken. 

 
146 Gilpin e.a., 2018 IEEE 5th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA) 2018, p. 80–89. 
147 Yang, Zhang & Sudjianto, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 2020, p. 1–12. 
148 christophm.github.io/interpretable-ml-book/tree.html 
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5 Conclusie 

Uit ons onderzoek blijkt dat opsporingsambtenaren vrij gemakkelijk een verdenking mogen 

aannemen. Slechts als een verdenking hoofdzakelijk op intuïtie of vooroordelen lijkt gebaseerd 

wordt deze door de rechter afgewezen. Verder verlangt de rechter dat informatie waarop de 

verdenking is gebaseerd uit betrouwbare bron komt. Voor informatie uit overduidelijk 

zorgwekkende bronnen (zoals anonieme tips) wordt nog wel eens verlangd dat deze via extra 

onderzoek wordt geverifieerd. Hieruit blijkt dat de rechter het van belang acht dat een 

verdenking op correcte informatie is gebaseerd. 

Predictive policing systemen werken door in de aangeboden gegevensverzamelingen over 

historische criminaliteit patronen te vinden die correleren met misdrijven. Vervolgens worden 

aan het aldus geleerde wiskundig model dan actuele gegevens aangeboden om tot een 

voorspelling te komen over de huidige situatie. Een belangrijk probleem bij dit soort systemen 

is dat als de aangeboden historische gegevens incompleet, incorrect of irrelevant zijn het 

systeem verkeerde correlaties of onzincorrelaties leert. Dit kan leiden tot vals-positieve 

uitspraken die tot gevolg kunnen hebben dat mensen onterecht worden verdacht van een 

misdrijf. Om die reden bevelen wij aan dat de ontwerpers van predictive policing systemen 

expliciet rekenschap geven van de correctheid, compleetheid en relevantie van de verwerkte 

gegevensverzamelingen 

Een ander probleem is dat op zich correcte informatie met “verkeerde” algoritmes wordt 

verwerkt, met dezelfde desastreuze gevolgen voor de kwaliteit van de uitvoer. Wij bevelen aan 

dat de keuze voor de te gebruiken algoritmes op relevante wetenschappelijke inzichten in de 

oorzaken van criminaliteit steunt en dat de systeemontwerpers de keuzes voor die algoritmen 

verklaren en verantwoorden. Ook bevelen wij aan dat de gebruikte systemen worden 

gevalideerd volgens de regelen der kunst zodat er een maat kan worden gegeven voor de 

algemene kwaliteit van het systeem149. 

Ieder voorspellend systeem van enige complexiteit heeft een foutmarge. Op zich is dat geen 

probleem aangezien de rechter bij het totstandkomen van een verdenking niet eist dat er 

zekerheid bestaat over de betrokkenheid van de verdachte. De rechter dient in haar overweging 

die foutmarge en de gevolgen daarvan voor de verdenking te kunnen beoordelen. Onze 

 
149 In lekentaal: Hoe vaak het systeem het bij het rechte eind heeft. 
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aanbeveling is dan ook dat de foutmarge in de uitkomst van het gebruikte systeem voor de 

rechter inzichtelijk is. 

Een ander aspect van het gebruik van predictive policing systemen is dat, zelfs als de algemene 

kwaliteit bekend is, dat nog niet betekent dat de argumentatie van het systeem in een 

individueel geval kan worden gevolgd. De zogenaamde “uitlegbaarheid” van de uitkomst hangt 

grotendeels af van de technieken die zijn gebruikt in de bouw van het systeem. Aangezien een 

verdachte mag verwachten dat de rechter de argumentatie in haar individuele geval onderzoekt 

betekent dit onzes inziens dat predictive policing systemen de uitleg van individuele uitkomsten 

dient te ondersteunen. Het gevolg van deze aanbeveling is dat er bij de bouw van predictive 

policing systemen geen gebruik mag worden gemaakt van technieken waarbij de werking van 

het systeem na de leerfase in feite ondoorgrondelijk is. 

Tenslotte bevelen wij aan dat de inzet van criminaliteitsvoorspellende systemen op een 

expliciete wettelijke basis berust waarin rekenschap wordt gegeven van de verhouding tussen 

het gebruik van die systemen en diverse wettelijke en verdragsrechtelijke verplichtingen zoals 

art. 8 EVRM en het IVBPR. 
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