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Big data policing wordt gezien als “een van de grootste veranderingen binnen de 
politie over het afgelopen decennium” (Terpstra & Salet, 2020). Nieuwe technologieën 
ontwikkelen zich razendsnel en dat brengt zowel kansen als uitdagingen met zich 
mee. In deze tendens van maatschappelijke digitalisering nemen ook de hoeveel-
heid, variëteit en snelheid van data exponentieel toe. Hierbij valt te denken aan hoe 
socialemediaplatforms, informatie- en communicatietechnologie en de toenemende 
koppeling van persoonlijke apparaten aan het internet nieuwe datastromen opleveren, 
maar ook hoe het politiewerk zelf steeds meer gedigitaliseerd raakt. Dit heeft tot gevolg 
dat activiteiten in de fysieke wereld meetbaar worden die dat voorheen niet of in ieder 
geval niet op een dergelijke schaal waren, naast het gegeven dat digitale (inter)acties 
per definitie digitale sporen nalaten. Ook voor illegitieme doelen worden deze nieuwe 
technologieën ingezet, zoals voor zogenoemde deviant security praktijken (van de Sandt, 
2021). Illustratief zijn de cryptocommunicatiedata die momenteel ter beschikking staan 
van de opsporingsdiensten en de manier waarop dit het politiewerk, meer specifiek 
het opsporingswerk, heeft veranderd.

Om de grote hoeveelheden data in het politiewerk te verwerken en analyseren is het aan-
wenden van nieuwe methoden en technieken onontbeerlijk. Naast de praktische vraag 
hoe hiermee om te gaan, rijzen vragen rond hoe het politiewerk eventueel verbeterd 
kan worden met behulp van big data én in welke mate big data kansen en uitdagingen 
bieden voor (nieuwe vormen van) politiewerk. Dit heeft rechtstreekse implicaties 
voor het politiewerk en roept meteen een aantal vragen op: hoe implementeert men 
deze nieuwe methoden en technieken op een verantwoorde manier, hoe kan men de 
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efficiëntie en effectiviteit ervan beoordelen, en hoe verhoudt dit zich tot (bestaande 
en toekomstige) rechtstatelijke waarborgen en beginselen van behoorlijk bestuur? In 
dit themanummer wordt vanuit verschillende perspectieven gereflecteerd op deze 
vragen: vanuit België en Nederland, vanuit wetenschappelijk en praktijkperspectief, 
over de data alsook de methoden die gebruikt worden, en ten aanzien van verschillende 
vormen van politiewerk.

Verschillende voorgaande nummers in deze reeks Cahiers Politiestudies raakten reeds 
in meer of mindere mate aan het thema big data policing (zie De Pauw et al., 2011; 
Devroe et al., 2014, 2016; Janssens et al., 2020; van Dijk et al., 2022; Vynckier et al., 
2009). Daarnaast werd binnen verschillende eerdere nummers in individuele bijdragen 
specifieke aandacht besteed aan dit thema (zie Hardyns & van Dijk, 2019; Terpstra 
& Salet, 2020). Big data policing stond echter nooit centraal, terwijl – zoals ook uit 
deze inleiding alvast is af te leiden – het volume, de variëteit en de snelheid van data, 
alsmede het gebruik daarvan toenemen. Hoog tijd om hier een volledig nummer 
aan te wijden! Dit nummer bestaat uit elf bijdragen die overkoepelend of vanuit een 
specifieke invalshoek het centrale thema big data policing beschouwen. In wat volgt, 
zal de structuur van dit nummer uiteengezet worden.

Dit Cahier wordt geopend met een kadertekst, getiteld ‘Setting the scene: Big data 
policing als multidimensionaal thema voor praktijk, beleid en wetenschap’, van de 
hand van de gastredactie: Thom Snaphaan, Wim Hardyns, Auke van Dijk, Remco 
Spithoven en Rosamunde Van Brakel. Het doel van deze kadertekst is om te schetsen 
wat de contouren zijn van de thematiek die centraal staat, hoe ernaar gekeken kan 
worden vanuit verschillende perspectieven, en dus om een ruimer kader te bieden 
voor de individuele bijdragen die dit nummer bevat.

In het tweede artikel gaan Thom Snaphaan, Lieven J.R. Pauwels6 en Wim Hardyns 
in hun bijdrage ‘Hypotheses non fingo? De rol van theoretische verklaringen in een 
bigdatatijdperk’ in op wetenschapsfilosofische overwegingen bij het gebruik van big 
data. Wetenschappelijke theorieën bieden verklaringen voor verschijnselen in de 
wereld en ze vormen tevens een kompas in het toetsen van deze theorieën, met als 
doel het corroboreren of falsifiëren van diens hypothesen. De komst van big data leek 
hier aanvankelijk verandering in te brengen. Dit gepolariseerde debat leidt niet tot 
constructieve oplossingen; het is nu eenmaal niet uitsluitend het één of het ander. 
In deze bijdrage wordt vanuit epistemologisch perspectief gereflecteerd op de rol 
van theoretische verklaringen in een bigdatatijdperk en wat big data zelf al dan niet 
toevoegen aan vorming en toetsing van wetenschappelijke theorieën.

Marc Schuilenburg7 gaat in het derde artikel in op ‘Big data policing: Schets van de 
belangrijkste vraagstukken, partijen en nieuwe trends in de praktijk’. Hij wenst hierbij 
big data policing breder te trekken dan tot nu toe wordt gedaan in de literatuur hierom-
trent. Schuilenburg zet vier vraagstukken uiteen waarover momenteel nog onvoldoende 
duidelijkheid bestaat of onvoldoende rekenschap wordt afgelegd in de literatuur. Hij 
gaat hierbij ook in op het speelveld van big data policing: welke partijen houden zich 
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hiermee bezig? Wat door de bijdrage heen aan bod komt, is het fenomeen van wat hij 
noemt ‘luxe surveillance’, dat wordt toegelicht aan de hand van vier kenmerken.

In de vierde bijdrage van Mariëlle den Hengst en Oscar Wijsman8, met als titel ‘Datage-
dreven politiewerk: Een organisatorisch en juridisch perspectief’, wordt vanuit de 
Nederlandse politieorganisatie een blik geworpen op big data policing in de praktijk. 
Zij gaan hierbij in het bijzonder in op hoe de Nederlandse politie omgaat met de 
organisatorische en juridische uitdagingen op dit vlak. Zij stellen dat datagedreven 
politiewerk dan wel een relatief nieuwe term is, maar dat het voortbouwt op een praktijk 
van meer dan twintig jaar intelligencegestuurd politiewerk. De auteurs lichten toe wat 
verstaan wordt onder de ‘Gezamenlijke Operationele Opdracht’; een bedrijfsmodel 
dat erop is gericht om werken met data en data science in het politiewerk op een 
geharmoniseerde wijze toe te passen.

Dominique Roest9 zal in het vijfde artikel met de titel ‘Big data en politiewerk, een 
onoverbrugbare kloof? Hoe TROI de brug slaat van big data naar politiewerk’ ingaan 
op hoe het Team Rendement Operationele Informatie (kortweg TROI) meerwaarde 
biedt bij de opsporing van misdrijven. De auteur gaat hierbij, net als in de voorgaande 
bijdrage, in op de Nederlandse politieorganisatie. Aan de hand van een voorbeeld uit 
de recherchepraktijk wordt geïllustreerd hoe TROI met haar Do- It- Yourself triage-
tool en manier van ontwikkelen van applicaties een eerste antwoord biedt op diverse 
uitdagingen op het vlak van big data policing. Enerzijds door applicaties met en in de 
operatie te bouwen, en anderzijds door met learning on the job collega’s zelf de applicatie 
te leren gebruiken.

In het zesde artikel wordt ingegaan op de politiepraktijk in België. In de bijdrage ‘Big 
data en politie, evolutie in versnelling: Een blik voorbij data en technologie’ beschrijft 
Jo Forceville10 de wijze waarop de Antwerpse politie omgaat met big data. Hij kadert 
dit hoofdzakelijk in de lijn van intelligence- led policing, waarbij data en informatie 
geanalyseerd worden en verrijkt worden tot intelligence. De auteur geeft met zijn 
bijdrage een inkijk in de visie en ervaring van verschillende sleutelfiguren binnen het 
korps wat innovatie en big data betreft.

In het zevende artikel gaan Bas Testerink, Esther Nieuwenhuizen en Floris Bex11 in op de 
vraag ‘Wat doet het ertoe dat je een mens bent?’ ten aanzien van autonome AI- systemen 
voor de politie. De toenemende hoeveelheden data, die doorzocht kunnen worden op 
opsporingsindicaties, belastend en ontlastend bewijs en intelligence, vragen een grote 
hoeveelheid arbeid en tegelijkertijd raken bredere maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals de vergrijzing ook de politieorganisatie. Mede hierom is binnen de Nederlandse 
politie veel aandacht voor de toepassing van artificiële intelligentie (kortweg AI). 
Door mentale arbeid uit te besteden aan AI zal er al snel sprake zijn van autonome 
functionaliteiten. Machine- autonomie is echter een gevoelig onderwerp. In dit artikel 
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gaan de auteurs in op hoe de Nederlandse politie omgaat met AI- autonomie en hoe de 
politie kan zorgen dat AI- autonomie geen afbreuk doet aan het vertrouwen in de politie.

Sascha van Schendel12 en Colette Cuijpers13 zullen in de achtste bijdrage in dit nummer 
stilstaan bij ‘Bigdatatoepassingen in de opsporing: Een pleidooi voor de integratie van 
fundamentele mensenrechtenbescherming in het strafprocesrecht’. Hierbij kijken de 
auteurs puur vanuit het perspectief van het strafprocesrecht naar de bevoegdheden en 
waarborgen die het relevante wettelijke kader biedt tegen schending van fundamen-
tele mensenrechten door de inzet van bigdatatoepassingen, met een focus op wat zij 
noemen ‘vroegsporing’, waarmee ze verwijzen naar de fase van onderzoek waarbij nog 
geen concreet strafbaar feit in beeld is of nog niemand aangemerkt is als verdachte. 
De auteurs reflecteren hierbij ook kort over het conceptwetsvoorstel Modernisering 
Wetboek van Strafvordering.

In de negende bijdrage zullen Paul de Hert14 en Juraj Sajfert15 ingaan op de zogeheten 
Law Enforcement Directive (LED) in relatie tot big data policing. In de bijdrage ‘Grotere 
verscheidenheid, snelheid en volume van persoonsgegevens: Richtlijn 2016/680 (LED) 
en big data policing’ beschouwen zij databeschermingsprincipes vanuit Europese 
wetgeving specifiek gericht op rechtshandhaving, in het licht van de kenmerken van 
big data. In hun juridische analyse en interpretatie gaan de auteurs hoofdzakelijk in 
op de principes van doelbinding en dataminimalisatie. Zij maken hierbij waar moge-
lijk de vergelijking met de geldende gegevensbeschermingswet die andere sectoren, 
anders dan de rechtshandhaving, reguleert, met name de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR).

In het tiende artikel wordt door Robin Khalfa16 en Wim Hardyns uiteengezet wat het 
belang is van evaluatie van big data policing, meer specifiek place- based predictive 
policing. In hun bijdrage ‘De evaluatie van big data policing: Krijtlijnen voor het opzetten 
van een geschikt experimenteel evaluatiemodel’ geven ze om te beginnen een beknopt 
overzicht van de huidige experimentele bewijsvoering omtrent de effecten van big data 
policing, waarbij ze de belangrijkste keuzemogelijkheden, randvoorwaarden en poten-
tiële valkuilen uit recente experimentele evaluatiestudies bespreken. De auteurs staan 
daarbij stil bij vier primaire en secundaire effectgroepen, met name de effecten van big 
data policing op (1) criminaliteit, (2) gebruikerservaringen, (3) ethische en juridische 
dilemma’s en (4) kosteneffectiviteit. Daarnaast worden in deze bijdrage de empirische 
resultaten gerapporteerd van diepte- interviews die werden afgenomen van verschillende 
experts (n=10) in het brede domein van big data policing. Tijdens deze diepte- interviews 
werden inzichten, percepties en meningen verzameld van diverse sleutelinformanten 
in het domein van big data policing omtrent de vier onderscheiden effectgroepen. Op 
basis van de resultaten worden vervolgens concrete aanbevelingen geformuleerd ten 
aanzien van toekomstig experimenteel evaluatieonderzoek inzake big data policing 
enerzijds en de implementatie van big data policing binnen politiediensten anderzijds.
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De laatste bijdrage in dit Cahier is een opinieartikel van Jan Terpstra17 en Renze Salet18 
over ‘Het einde van PredPol, het einde van predictive policing?’. In deze afsluitende 
bijdrage beschrijven de auteurs de stopzetting van PredPol, een predictive policing 
toepassing die werd ingezet in diverse korpsen in de Verenigde Staten. Zij reflecteren 
hierbij op de (gestelde) beweegredenen om de toepassing stop te zetten, op gelijkaardige 
toepassingen in Nederland en op ruimere ontwikkelingen die – naast (al dan niet) uitblij-
vende bewijzen van effectiviteit – de aanzuigende werking van technologie bevorderen.

Dit Cahier beschrijft de thematiek van big data policing vanuit verschillende per-
spectieven. Wat hieruit direct is af te leiden, is dat het zeker niet alleen maar gaat 
om de technologie of de data; het is een multidimensionaal thema, en de kansen en 
uitdagingen voor de praktijk zijn daarom ook divers. Zonder de illusie te hebben dat 
hiermee alle eigenschappen, kansen en uitdagingen worden behandeld, hopen we een 
bijdrage te leveren aan (het debat over) de toepassing en evaluatie van big data in het 
politiewerk en ten behoeve van de politiefunctie. Deze politiefunctie is een centraal 
gegeven in onze democratische rechtsstaat en dat maakt reflectie over een thema zoals 
dit des te belangrijker.
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