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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1388/2009 ingediend door Jens Cunow (Duitse nationaliteit), 
over de financiering van het INDECT-project

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener deelt mee dat in het INDECT-project onder meer onderzoek wordt gedaan naar de 
ontwikkeling van technologieën om “abnormale” gedragspatronen in moderne communicatie 
te onderkennen. Hierbij worden gegevens van bijvoorbeeld bewakingscamera’s met 
gezichtsherkenningsfuncties, mobiele-telefoontracering, internetpagina’s en internetfora 
gebruikt en samengebracht in een databank die vervolgens met een zoekmachine zou kunnen 
worden doorzocht. Ook wordt volgens indiener in het kader van het project onderzoek gedaan 
naar mobiele persoonsbewaking. Indiener is van mening dat als het project uitsluitend is 
opgezet om onderzoek te doen en de resultaten niet worden gebruikt, er sprake is van 
verkwisting van miljoenen aan belastinggeld. Als, anderzijds, de resultaten van het INDECT-
project wel worden gebruikt, is er volgens indiener sprake van een duidelijke schending van 
de rechten van de mens, onder meer van artikel 12 van de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens, waarin is vastgelegd dat “niemand onderworpen [zal] worden aan 
willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn 
briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke 
inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet”. Indiener is 
derhalve van opvatting dat in beide gevallen de financiering van het INDECT-project moet 
worden beëindigd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.
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Het doel van het INDECT-project, ondersteund door het veiligheidsthema van het zevende 
kaderprogramma op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (FP7), is een platform te 
ontwikkelen voor de registratie en uitwisseling van operationele gegevens, waaronder het 
onderkennen van abnormaal gedrag of geweld, en een prototype te ontwikkelen van een 
geïntegreerd, netwerkcentrisch systeem dat de operationele activiteiten van agenten 
ondersteunt bij wetshandhavingshandelingen. 

Het INDECT-project is onderworpen aan een ethische beoordeling. Het beoordelingspanel is 
tot de conclusie gekomen dat, na goedkeuring van de beoordelingsvereisten, het 
onderzoekswerk volledig voldoet aan de wettelijke regels en verplichtingen die door de EU en 
haar lidstaten in acht moeten worden genomen. Eén van de vereisten betreft het instellen van 
een ethiekraad voor het project die zal rapporteren aan de Commissie over mogelijk 
oneigenlijk gebruik van onderzoeksresultaten. Bovendien moeten alle projecten die via FP7
worden gefinancierd, volledig voldoen aan wetgeving op EU- en nationaal niveau betreffende 
de bescherming van persoonsgegevens.
Dit vereist onder meer dat artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie moet worden gerespecteerd, dat iedereen het recht geeft op bescherming van 
persoonsgegevens betreffende hem of haar. Indien persoonsgegevens worden verwerkt, moet 
dat op eerlijke wijze geschieden, voor gespecificeerde doeleinden en op basis van instemming 
van de betreffende persoon of enig andere legitieme basis die in de wet is vastgelegd, en moet 
het vooral aan de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid voldoen. Bovendien 
heeft iedereen het recht op toegang tot de gegevens die over hem of haar zijn verzameld, en 
het recht om deze te laten rectificeren. Naleving van deze regels is onderhevig aan de controle 
van een onafhankelijke instantie.

De Commissie zou er tevens op willen wijzen dat alle projecten op het gebied van 
veiligheidsonderzoek ook onderwerp dienen te zijn van openbaar debat en toetsing. Op 
initiatief van de Commissie werd het INDECT-project bijvoorbeeld uitgenodigd om op de 
Security Research Conference eind september 2009 in Stockholm haar bevindingen te 
presenteren en deze te bespreken met deskundigen op het gebied van privacy- en 
gegevensbescherming. De gegevensbeschermingsaspecten van het INDECT-project worden 
tevens besproken door de Groep gegevensbescherming artikel 29, een onafhankelijk 
adviesorgaan van de Commissie inzake bescherming van persoonsgegevens.

Indiener claimt dat “INDECT weggegooid geld is als de technologieën die er worden 
ontwikkeld niet worden geïmplementeerd” en stelt dat “als de ontwikkelde technologieën 
worden geïmplementeerd, dit een inbreuk vormt op het Handvest van de grondrechten”. Dit is 
een te simpele en foutieve voorstelling van zaken.
- Het is wat al te simpel om te stellen dat de implementatie van bepaalde 

onderzoeksresultaten onvermijdelijk leidt tot onethische en onrechtmatige praktijken; het 
is tevens in strijd met de basisgedachte achter de vrijheid van onderzoek en zou kunnen 
resulteren in een onacceptabele rem op de zoektocht naar nieuwe oplossingen die de 
openbare veiligheid bevorderen.

- Het doel van FP7-veiligheidsonderzoeksprojecten is juist het bevorderen van de 
beschikbaarheid van nieuwe kennis en technologieën om de openbare veiligheid voor de 
burger te verbeteren. Het is duidelijk dat de planning van dergelijke technologische-
ontwikkelingsactiviteiten onder FP7 op een zodanige wijze dient te geschieden dat de 
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praktische bruikbaarheid in een operationele context wordt gemaximaliseerd. De 
deelname van 'eindgebruikers', zoals in het geval van INDECT, wordt daarom als 
waardevol gezien.

- Het besluit om onderzoeksresultaten te ontwikkelen en te gebruiken, moet op rechtmatige 
gronden zijn gebaseerd. De technologieën die onder INDECT worden ontwikkeld, zijn 
bedoeld voor de politie en andere rechtshandhavingsinstanties. Het blijft echter de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten van de lidstaten om deze nieuwe technologieën 
te gebruiken, daarbij vanzelfsprekend rekening houdend met het recht van elke burger op 
bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder het evenredigheidsbeginsel (zoals 
bepaald in artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). De 
Commissie verwacht dat de lidstaten alle mogelijke aspecten van het gebruik van 
dergelijke technologieën op een wijze zullen meewegen die de bescherming van 
persoonsgegevens en andere grondrechten ten volle respecteert.

- Zoals eerder gezegd, indien lidstaten van plan zijn gebruik te maken van dergelijke 
nieuwe technologieën binnen de werkingssfeer van het Uniale recht, dan zullen zij de 
grondrechten van de EU moeten respecteren, zoals vastgelegd in het EU-
Grondrechtenhandvest en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, en op een juiste juridische basis om moeten gaan met 
het verwerken van persoonsgegevens.

Terzake van de interpretatie van indiener van de werkzaamheden die in het INDECT-project
worden verricht, dient het volgende te worden verduidelijkt/gecorrigeerd:
- Wat betreft punt 2 – Voor zover wij weten, worden door INDECT geen werkzaamheden 

voorzien op het gebied van het aftappen van telefoons.
- Wat betreft punt 3 – Indien dit systeem in de toekomst zou worden gebruikt door nationale 

rechtshandhavingsinstanties, spreekt het voor zich dat toegang tot de geplande databanken 
en de daarin opgeslagen persoonsgegevens duidelijk strak geregeld moet worden door 
nationaal recht en dus tot die overheden moet worden beperkt die wettelijk bevoegd zijn 
tot dergelijke toegang voor specifieke vooraf bepaalde doeleinden.

- Wat betreft punt 5 – er zal voor de politie een apparaat worden ontwikkeld om 
persoonlijke uitrusting/apparatuur te kunnen doorzoeken, maar dit is wederom alleen 
mogelijk binnen de vastgestelde wettelijke regels, waarvoor in de meeste gevallen een 
rechterlijke beslissing nodig is, en uitsluitend in een misdaadzaak (er is geen onderzoek 
gepland naar systematische zoekmogelijkheden op afstand)

- Ten slotte, wat betreft de uitspraak 'maakt het voor iedereen mogelijk toegang te krijgen 
tot de persoonsgegevens van EU-burgers'; dit is onjuist, zou in strijd zijn met artikel 8 van 
het Handvest en het valt zeker niet binnen de doelstellingen/reikwijdte van het project.

Conclusie

De Commissie is van plan de financiering van het INDECT-project voort te zetten. Na 
analyse van de redenen van bezorgdheid van indiener, concludeert de Commissie dat de 
belangrijkste aannames die worden gehanteerd om te pleiten voor beëindiging van de 
financiering voor het INDECT-project niet hard worden gemaakt.


