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AGENT KRIJGT
Jaarlijks ontvangt de
politie circa 40.000
aangiftes van
internetfraude.
Intelligente software die
nu door kunstmatige
intelligentie-onderzoekers van de
Universiteit Utrecht
wordt ontwikkeld kan
helpen om die aangiftes
beter en sneller af te
handelen en patronen te
ontdekken om fraudeurs
op te sporen.
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‘Internetfraude is het enige strafbare feit
met een duidelijke daderindicatie waarvan je online aangifte kunt doen’, weet
universitair docent Floris Bex. ‘De dader
heeft bijvoorbeeld een nepwebsite of
een Marktplaats- of Facebookaccount
waarop hij kaartjes voor een uitverkocht
concert aanbiedt maar niet levert.
Daardoor is hij beter op te sporen dan
bijvoorbeeld een ﬁetsendief.’ Voor de
politie is het echter monnikenwerk
om alle 40.000 online aangiftes van
internetfraude per jaar handmatig uit
te pluizen. ‘We zijn aan het verkennen of
nieuwe technologie het aangifteproces
kan verbeteren’, vertelt Ron Boelsma,
kennis- en innovatiemakelaar bij de
Landelijke Eenheid van de politie. ‘De
burger wil geen ellenlang formulier
invullen, maar wil wel graag zijn verhaal
kwijt.’ Een computerprogramma kan
direct naar patronen zoeken, en bijvoorbeeld aangiftes vergelijken om veelplegers op te sporen. Maar daarvoor
moet hij het slachtoﬀerverhaal wel goed
begrijpen. Bex geeft een voorbeeld:
‘Iemand schrijft: “Via Whatsapp contact
gehad met Wesley van Odijk over een

Samsung S3 en daarvoor heb ik 45 euro
betaald maar ik heb niks meer van hem
gehoord.” Er staat niet expliciet in dat
het hier om een telefoon gaat, en dat de
telefoon niet geleverd is. Een mens
begrijpt dat gelijk maar wij moeten de
computer leren om de juiste vragen te
stellen. Er staat wel een naam in die de
computer wellicht in een eerdere aangifte is tegengekomen.’

Intelligente software agent
In een nieuw laboratorium van de
Universiteit Utrecht werken ongeveer
tien promovendi en postdocs aan het
ontwikkelen van kunstmatige intelligentie voor dit soort veiligheidsvraagstukken. Drie van de promovendi zijn bij de
politie in dienst en zijn daar ook voor
de helft van de tijd fysiek aanwezig. Ze
werken onder andere aan algoritmes
voor juridische argumentatie: het trainen van de software om, op basis van
het bewijs dat het slachtoﬀer aanlevert,
vast te stellen of er sprake is van fraude.
Het doel van de projecten is om een
zogeheten multi-agent-platform te
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ontwikkelen voor het verwerken van
aangiften en het opsporen van verdachten of vermiste personen. In dit geval
zijn de agenten geen personen, maar
intelligent software agents: autonoom
opererende computerprogramma’s die
allemaal een andere taak hebben zoals
het begrijpen van tekst of het opvragen
van informatie over mogelijke verdachten bij de gemeentelijke basisadministratie, Marktplaats of een bank. Het
platform kan straks niet alleen gebruikt
worden voor de aangifte van internetfraude, maar bijvoorbeeld ook om de
communicatie met de internationale
opsporingsdienst Interpol te vereenvoudigen. Uit alle tienduizenden berichten
die per jaar via Interpol worden verspreid, kan de software snel traceren
wanneer er een link is met Nederland,
bijvoorbeeld als een buitenlandse verdachte in een Nederlands hotel heeft
gelogeerd.
De politie heeft in totaal zeven promovendi en postdocs in dienst en wil dit
uitbreiden naar tien. Boelsma: ‘Wij
moeten aan de voorkant van de kennis

komen door structureel samen te werken met de wetenschap. Onze uitdaging
is om die state-of-the-art kennis op een
ethisch en sociaal verantwoorde wijze
toepasbaar.’ ‘We hebben een goede
match met de politie’, zegt Bex. ‘Zij
begrijpen dat de kennisontwikkeling
tijd nodig heeft en dat we niet in korte
tijd een kant-en-klare oplossing kunnen
leveren.’ De politie heeft zelf ICT’ers in
dienst die de prototypes omzetten in
gebruiksvriendelijke software.

‘Wij moeten de
computer leren
om de juiste
vragen te stellen’

In cooperation with the
Dutch police, artificial
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intelligence researchers

De verschillende computerprogramma’s
communiceren met elkaar, met het
slachtoﬀer en met de politiemedewerker, maar het is niet de bedoeling dat ze
alle menselijke beslissingen gaan overnemen. ‘De bureaucratische kant van
ons werk wordt hiermee ondersteund’,
denkt Ron Boelsma. ‘We kunnen sneller
anticiperen op signalen en incidenten
en bijvoorbeeld meer tijd besteden aan
slachtoﬀers.'

from Utrecht University are
developing intelligent
software agents that assist
civilians and the police
force. For instance by
helping victims with the
declaration of internet
fraud, or helping the
police force by tracking
cybercriminals, suspects
or missing persons.
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