Burgerparticipatie in
online opsporing

• Publieke OSINT-initiatieven als Bellingcat
leveren steeds vaker belangrijke bijdragen
aan opsporingsonderzoeken.

Kunnen burgers helpen in
opsporingszaken met het verzamelen
van online informatie (OSINT)?

• Het succes van publieke OSINT-onderzoekers
is te danken aan een combinatie van veel
beschikbare open informatie en een goed
samenwerkend netwerk van verschillende
specialisten, ook internationaal.

Highlights

• Opsporingsinstanties kunnen passief gebruik
maken van dergelijke resultaten maar ook actief
de samenwerking zoeken in hackatons of door
het bewust delen van bepaalde informatie.
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• Aandachtspunten in die samenwerking zijn
de bescherming van het onderzoek, maar ook
de privacywetgeving en de veiligheid van
de burgerparticipanten.

In het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 werd de wereld tot tweemaal toe verrast door
de resultaten van het burgercollectief Bellingcat. Zo slaagden ze er niet alleen in om de complete route
van de BUK-lanceerinstallatie vanuit de Russische basis naar de lanceerplek in Oekraïne en weer terug in
kaart te brengen, maar ook om op basis van foto- en geluidsmateriaal de complete commandostructuur
rond het transport en afvuren van de raket te achterhalen1.
Uiteindelijk resulteerde dit in een lijst met concrete verdachten en belangrijk bewijsmateriaal. En dit alles
grotendeels op basis van informatie die voor iedereen op internet beschikbaar is (maar niet altijd makkelijk
te vinden). Het doen van onderzoek op basis van openbare informatie staat bekend onder de afkorting
OSINT (Open Source Intelligence). Door de enorme groei van beschikbare open informatie (sociale media
maar bijvoorbeeld ook satellietfoto’s) nemen de mogelijkheden van OSINT enorm toe, maar daarmee ook
de uitdagingen om die optimaal te benutten. Wat is het geheim van de doelmatigheid van collectieven
zoals Bellingcat? En hoe kunnen opsporingsinstanties daar ook gebruik van maken?

De opkomst van OSINT voor iedereen
Helemaal nieuw is de opkomst van OSINT niet: er bestaat al een lange traditie van onderzoeksjournalistiek
op basis van open bronnen. Vroeger was dit nog voorbehouden aan de enkeling die de tijd en het
doorzettingsvermogen had om daadwerkelijk toegang te krijgen tot bepaalde (fysieke) archieven en
alles aan elkaar te puzzelen. Met de explosie van op internet beschikbare informatie, de opkomst van
online communities en samenwerkingssoftware is het nu voor iedereen mogelijk geworden om vanuit
de huiskamer aan dergelijke onderzoeken bij te dragen.
Dit betekent nog niet dat het uitvoeren van een OSINT-onderzoek eenvoudig is. Natuurlijk kan iedereen
zoeken met Google en wat rondkijken op Streetview, maar om precies de juiste informatie boven water
te krijgen is vrijwel altijd meer nodig dan het standaardgedrag van dergelijke tools. Zo past Google
standaard filters toe op grond van de locatie van de gebruiker die in dit verband meestal niet optimaal
zijn. Tevens zijn er allerlei opties om de zoekresultaten te sturen die bij het grote publiek niet bekend zijn.
Bovendien is Google niet de enige zoekmachine: er zijn andere zoekmachines (onder andere Bing, Yahoo,
Baidu, Yandex) die soms handiger en beter zijn in bepaalde aspecten. Neem bijvoorbeeld ‘reversed image
search’ (zoeken op grond van een foto) of voor het vinden van andere foto’s van eenzelfde persoon op
grond van een beschikbare foto. Daarnaast zijn er ook specialisaties zoals het analyseren van stemmen
en geluiden, interpretatie van satellietbeelden, lokaliseren en dateren van foto- en videomateriaal en
het opsporen van (al dan niet frauduleuze) bewerkingen in foto-en geluidsmateriaal.
Voor één persoon is het eigenlijk niet mogelijk om in al die gebieden goed thuis te zijn. Door online (en
vaak ook internationale) samenwerking wordt het mogelijk die kennis te verbinden en te combineren.
Bellingcat is bijvoorbeeld goed in staat gebleken om verschillende specialismen en internationale (taal
en cultuur) kennis te bundelen en verbinden. Hierdoor hebben ze naast de MH17-case ook in veel andere
zaken een grote bijdrage kunnen leveren. De aanslag met zenuwgas op Skripal in het Verenigd Koninkrijk,
het gebruik van gifgas in Syrië, executies door IS en seksueel kindermisbruik in Thailand vormen nog
maar een deel van de lijst van zaken waarin Bellingcat belangrijke aanknopingspunten boven water heeft
weten te krijgen2.
Het kennisgebied van OSINT-technieken is breed en complex, maar is wel voor iedereen te vergaren. Binnen
de OSINT-gemeenschap worden tips, technieken en tools breed en openlijk gedeeld via websites, blogs en
podcasts. Ook op de Bellingcat website is zeer veel informatie over de gebruikte onderzoekstechnieken
gepubliceerd. Hiermee komt OSINT binnen het bereik van iedereen die bereid is er voldoende tijd en
inspanning in te steken. En daar kunnen ook reguliere opsporingsdiensten hun voordeel mee doen.

De betekenis voor de opsporing
Het gebruik maken van informatie van burgers in opsporingszaken is niet nieuw. Zo wordt in het tvprogramma ‘Opsporing Verzocht’ informatie gedeeld met het publiek in de hoop dat getuigen of personen
rond de verdachten met bruikbare tips komen. Ook in de zaak rond de vermissing van Anne Faber werd
een aanzienlijke bijdrage geleverd door het netwerk van vrienden en familie van het slachtoffer die actief
meewerkten aan het onderzoek. Een belangrijk voorwaarde in die samenwerking is de mate waarin
opsporingsinstanties informatie kunnen en willen delen met burgers. Het ‘kunnen delen’ heeft daarbij

te maken met wettelijke bepalingen met onder andere de
privacywetgeving (AVG) en het ‘willen delen’ heeft te maken
met de risico’s voor het onderzoek als bepaalde informatie op
straat komt te liggen. Maar daarnaast moet er ook de wil zijn om
hulp van buiten de eigen organisatie te aanvaarden: men dient
dit als een extra kans te leren zien en het niet te ervaren als een
bewijs van onvermogen om alles zelf af te kunnen.
In de gevallen waar het niet mogelijk is om informatie te delen
betekent dit nog niet dat er niets mogelijk is. Veel traditionele
onderzoeksjournalistiek gebeurt al op basis van alleen open
bronnen. Dit resulteert uiteindelijk in een eindrapport wat door
opsporingsinstanties nog steeds kan worden gebruikt als basis
voor een eigen onderzoek. Maar er zijn ook gebieden waar het
delen van informatie wel degelijk mogelijk is, bijvoorbeeld ‘cold
cases’, de opsporing van vermiste personen en de opsporing van
veroordeelde criminelen die hun straf proberen te ontlopen. In
deze gevallen weegt het privacyaspect minder zwaar, maar zal
wel altijd kritisch bekeken moeten worden.
Begin 2020 heeft BlueM, een (bottom-up) innovatieonderdeel
van de Nederlandse Politie, een hackaton georganiseerd met
ruim 90 OSINT-specialisten (deels van de politie zelf en deels

van buiten) om in de categorie ‘onvindbare veroordeelden’
nieuwe aanwijzingen te vinden3. Nog tijdens de hackaton
leidde dit al tot één nieuwe aanhouding en uiteindelijk tot de
opsporing en arrestatie van 5 personen die in totaal zo’n 15
jaar gevangenisstraf moesten uitzitten. In de Verenigde Staten
helpt ‘Trace Labs’ met het opsporen van vermiste personen
door het organiseren van ‘capture the flag’ (CTF) events
waarbij deelnemers in een soort wedstrijdsetting proberen
nieuwe aanwijzingen boven water te krijgen4. Zo is ook in het
MH17-onderzoek onderzoek bewust informatie gedeeld: het
onderzoek van Bellingcat was nooit zo ver gekomen zonder de
vrijgegeven radiogesprekken rond het transport en de lancering
van de BUK die door de Oekraïense geheime dienst waren
opgepikt. Een ander voorbeeld is Europol die het initiatief ‘Trace
an Object’ heeft gelanceerd5. Hierbij worden (fragmenten van)
afbeeldingen van voorwerpen, kledingstukken of gebouwen
getoond die afkomstig zijn van kinderpornomateriaal in de hoop
dat het op grond van dit materiaal mogelijk is om nauwkeuriger
te bepalen waar bepaald materiaal geproduceerd is. Ook hier
wisten OSINT-onderzoekers belangrijke aanknopingspunten te
vinden. Een heel andere toepassing is advies geven over hoe juist
niet online traceerbaar te zijn, bijvoorbeeld aan slachtoffers van
stalking door een ex-partner6.

Risico’s en aandachtspunten

Conclusie

Er kleven ook nadelen aan publieke opsporing door OSINTspecialisten. Voor zelfstandig door burgers uitgevoerde
OSINT-onderzoeken geldt dat de rapporten en gebruikte
technieken openbaar zijn en dus dat ook de personen en
instanties die onderzocht zijn er wijzer van kunnen worden.
Zo is het redelijk waarschijnlijk dat het Russische leger naar
aanleiding van het MH17-onderzoek stappen zal ondernemen
waardoor foto’s van manschappen en materieel tijdens
operaties niet meer zo vrijelijk op sociale media gedeeld
zullen worden. Ook bij Amerikaanse manschappen is aan het
gebruik van bepaalde apps (Strava) tijdens missies beperkingen
opgelegd7.

Uit recente ervaringen is gebleken dat burgers met OSINT-kennis
en -vaardigheden belangrijke bijdragen kunnen leveren aan zowel
nationale als internationale zaken. Doorslaggevend is daarbij
de samenwerking in een netwerk van vele specialiteiten en
soms ook nationaliteiten, waardoor opsporingsmogelijkheden
ontstaan die de eigen organisatie van opsporingsinstanties te
boven kunnen gaan. In plaats van passief te wachten op het
zelfstandige resultaat van dergelijke collectieven is het ook
mogelijk om actief de samenwerking aan te gaan. Bijvoorbeeld
via hackatons, CTF-evenementen of door het bewust openbaar
maken van bepaald materiaal in een zaak. In de samenwerking
moet naast aandacht voor de veiligheid van zaaksinformatie,
de privacybepalingen maar zeker ook de veiligheid van de
burgerparticipanten in het oog worden gehouden. Mijns inziens
zijn binnen die grenzen mooie initiatieven mogelijk die bij kunnen
dragen aan het oplossen van opsporingszaken!

Waar wel informatie gedeeld wordt, zal steeds gekeken moeten
worden naar wat er privacytechnisch mogelijk en wenselijk
is. Zo werd voor de BlueM hackaton een beroep gedaan op
de eigen privacyfunctionarissen en werd het OM hierin nauw
betrokken. Ook kan het nodig zijn om aan burgerparticipanten
een geheimhoudingsverklaring te vragen of een mate van
screening toe te passen.
Tenslotte kan er een gevaar bestaan voor publieke OSINTonderzoekers zelf. Recent nog zijn Bellingcat onderzoeker
Michael Colborne and Oleksiy Kuzmenko met de dood
bedreigd naar aanleiding van een onderzoek naar ultrarechtse
groeperingen in Oekraïne 8 . Ook worden Bellingcatmedewerkers lastig gevallen via hackingactiviteiten van
aan de Russische staat gelieerde hackerscollectieven. Waar
politiemedewerkers vaak enige anonimiteit genieten zijn
dergelijke onderzoekers en journalisten met naam en toenaam
bekend en zo lastiger te beschermen.
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