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Het College bescherming persoonsgegevens heeft uw antwoord op onze brief in goede orde 
ontvangen.  
 
Op basis van de door u toegestuurde informatie begrijpt het CBP dat het primair gaat om een 
tweetal camera’s met microfoon waaraan bij wijze van experiment geluiddetectiesoftware is 
gekoppeld. De geluidssignalen worden opgevangen en met op de server van Sound Intelligence 
(SI) geïnstalleerde software, geanalyseerd aan de hand van bepaalde parameters. Deze parameters 
zijn ingesteld op het ontdekken van agressie op basis van “normale” en andere geluiden die een 
indicatie vormen voor agressie.  
 
Zowel de beelden als de geluiden worden speciaal voor onderzoeks- en testdoelen opgeslagen. 
Naar het CBP aanneemt worden deze gegevens na onderzoek niet verder bewaard. 
Uit uw informatie blijkt dat het niet gaat om het opnemen van gesprekken in de openbare ruimte, 
maar om geluidsignalen in de zin van type geluid en geluidsniveau’s. 
 
Doel van dit experiment is testen van de combinatie van beeld en agressie-detectie en het 
eventueel leveren van toegevoegde waarde door deze combinatie van techniek.   
In uw brief geeft u aan dat met deze techniek in principe minder opnamen gemaakt hoeven 
worden, zodat de mate van inbreuk op de privacy kan afnemen. In geval van een gekoppelde 
techniek zoals u beschrijft kan dit inderdaad het geval zijn. Wellicht kan deze wijze van 
cameratoezicht, onder voorwaarden, een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Het middel kan 
immers zowel privacyvriendelijker als efficiënter ingezet worden in het kader van de handhaving 
van de openbare orde. 
 
Naar het CBP eveneens begrijpt zal de gemeente eind dit jaar of begin volgend jaar de bestaande 
camera’s in het uitgaansgebied vervangen en dan tevens besluiten of de nieuwe camera’s 
voorzien zullen worden van de agressie-detectie technologie.  
U geeft in uw brief te kennen dat u voorafgaand aan deze beslissing contact met het CBP zult 
opnemen ter advisering.  
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Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het bovenstaande en menen dat er tegen deze 
werkwijze, gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens/Wet politieregisters, op geen enkele 
wijze bezwaar bestaat. Uiteraard zien wij te zijnertijd uw verzoek om advies met belangstelling 
tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. J. Kohnstamm 
voorzitter 
 


