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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

410 

Vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de Ministers van 
Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 
Chinese drones die gebruikt worden door de politie (ingezonden 1 oktober 
2021). 

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 
22 oktober 2021). 

Vraag 1
Klopt het dat de politie gebruikmaakt van drones van het Chinese merk Da 
Jiang Innovations? (DJI)1 

Vraag 2
Wat zijn de overwegingen geweest om te kiezen voor deze drones? 

Vraag 3
Klopt het dat het Ministerie van Defensie deze drones niet gebruikt, omdat ze 
deze te riskant vinden? Zo ja, wat zijn de overwegingen van Defensie? 

Vraag 4
Klopt het dat de politie toegeeft dat er niet uitgesloten kan worden dat 
dronedata op Chinese servers belanden? Zo ja, waarom worden er dan 
alsnog extra van deze drones aangeschaft? 

Vraag 5
Is er onderzoek gedaan door ICT-experts of de app die bij de drones hoort, 
toegang kan geven tot de telefoons van de agenten die hem gebruiken? Zo 
nee, waarom niet? 

Vraag 6
Bent u bereid nader te onderzoeken of er politiedata gelekt zijn naar de 
Chinese fabrikant? Zo nee, waarom niet? 

1 Website De Groene Amsterdammer, 30 september 2021 (https://www.groene.nl/artikel/made-
for-china)

 
 
 
ah-tk-20212022-410
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 1



Vraag 7
Zijn er afspraken tussen de politie en DJI? Zo ja, kunnen die openbaar 
worden gemaakt? 

Vraag 8
Was u en/of de politie op de hoogte van de vele datalekken en onderzoeken 
rondom DJI? Zo nee, hoe kan dit? 

Vraag 9
Waarom vaart de politie op eigen expertise als het gaat om dataverzameling 
via externe leveranciers? Waarom is die expertise niet ingezet bij de 
technologie van kentekenscanners die ook aan gezichtsherkenning bleken te 
doen? 

Vraag 10
Kunt u een overzicht geven van welke overheidsinstanties nog meer 
gebruikmaken van technologie van dit bedrijf en voor wat voor werkzaamhe-
den? 

Vraag 11
Waarom zijn er geen Rijksbrede afspraken over het gebruik van technologie 
geproduceerd door bedrijven uit andere landen? Bent u bereid alsnog met 
Rijksbreed beleid hiervoor te komen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 12
Begrijpt u het advies van hoogleraar Oerlemans dat het nu de tijd is om goed 
na te denken over overheidsbevoegdheden op het gebied van cybersecurity 
en na te denken over wat hij checks and balances noemt? In hoeverre is dat 
al gebeurd in de afgelopen jaren, in integrale zin?2 

Vraag 13
Denkt u dat als dit grondig was gedaan er niet met spoed een wetsvoorstel 
gemaakt moest worden voor de NCTV? Zo nee, waarom niet? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties dat de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en 
Leijten (beiden SP), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid 
over Chinese drones die gebruikt worden door de politie (ingezonden 
1 oktober 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden 
beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

2 Website De Groene Amsterdammer, 29 september 2021 (https://www.groene.nl/artikel/
geheimhouding-of-openheid)
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