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Geachte heer Zenger. 

J.n nntwoord op uw brief d.d. 11 tcbruari 2011 met kenmerk 0000049-01 en de tclefonische toclichting 
op uw vcrzoek d.d. 24 rebruari 201 1, die door de landelijk Wob-coordinator mw. mr. M.P. Zeilmnker
Smit per e-mail aan u is bcvcstigd op 24 fcbruari 20 II. bericht ik u als volgt. 

Op 4 maart 2011 heeft u schriftelijk aan de Landeltjk Wob-coordinator bevcstigd datu akkoord gaat 
met verdaging van de beslistermijn voor aile politieregiokorpsen met vier weken. 

Gevraagdc document·en 

U vraagt or grond van de Wet opcnbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van aile 
documenten die betrekking hebben op het gebruik van AN PR in politieregio Brabant-Noord. U heeft 
daarbij aangcgeven dat uw vcr:wck omvat. maar nict is gclimiteerd tot: 

• het aantal en de locaties van vaste en mobiele camera' s. 
• de gegevens die door deze camera' s geregistrecrd worden (bijvoorbeeld: enkel kenteken. of ook 

beeldmateriaal waarop type auto en aanta1 inzinendcn zijn aftc lcidcn) . 
• de bronnen van de dntabestanden met geregistreerdc kcntckcns als de gcbruiktc camera's niet in 

uw eigendom zijn, bijvoorbeeld: u gebruikt ook informatie uit de gemeenteiUke camera's die 
gebruikt worden voor verkeersmanagement en handhaving va.n milieu wet- en regelgeving). 

• de bewaartennijn van gercgistreerde gcgevens. 
• de procesbeschrij vingen met betrekking tot het gebruik van de camera's en databestanden. 
• de bronnen en verversingssfrequenties van de bestanden waarmce de geregistreerde kentckens 

worden vergeleken. 
• de invcsterings- en ope rat ionele kosten van de camera· s. 
• de verstJekking van de geregistreerde gegevens aan derden (bijvoorbccld: andere korpscn. 

andere opsporing.s- en inlichtingendiensten, derdcn zoals private organisaties). 
• informatie over de effectiviteii. 
• infommtie over de juridische kant. 

Op dondcrdag 24 lcbruari 2011 hebt u in een telefoongesprek met de landclUk Wob-co6rdinator de 
inhoud van het Wob-verzoek d.d. I I februari 20 I I toegelicht. U hebt de inhoud van de e-mail d.d. 24 
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februari 2011, waarin uw toelichting op het verzoek door de landelijk Wob-cotsrdinator is verwoord, 
schriftelijk bevestigd. 

U hebt uw verzoek toegelicht ten aanzien van onderstaande twee punten. 

I. De beveiliging van geregistreerde gegevens: 
a. U doelt hierrnee op documenten betreffende de wijze waarop het transport van gegevens plaatsvindt 

van de camera's naar het centrale inforrnatiesysteem van vtsPN, 
b. U doelt hierrnee tevens op documenten betreffende de wijze waarop de toegang tot deze gegevens is 

beperkt c.q. hoe de autorisatie van bevoegde personen is geregeld. 

Doorzending van uw verzoek aan vtsPN acht u niet nodig. Uw verzoek heeft geen betrekking op de 
landelijke algemene digitale beveiliging van gegevens. 

2. Verstrekking van de geregistreerde gegevens: 
U doelt hierrnee op documenten, waaruit duidelijk wordt met welke publieke en private partijen de 
geregistreerde gegevens worden gedeeld. U denkt daarbij aan convenanten en andere afspraken. 

Beoordelingskader 

Uw verzoek is beantwoord aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt 
van de Wob is dater, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die 
om inforrnatie verzoekt een recht op openbaarrnaking van de inforrnatie bestaat. Het bestuursorgaan kan 
de openbaarrnaking van de gevraagde inforrnatie achterwege Iaten wanneer zich een (ofmeer) van de in 
artikel 10 en II van de Wob genoemde uitzonderingsgronden ofbeperkingen voordoen. 

Inventarisatie 

Landeliik 
Een deel van de documenten die betrekking hebben op uw verzoek is landelijk openbaar gemaakt. Het 
betreft regio-overstijgende documenten. lk verwijs u naar de website van de het KLPD. U kunt de 
inforrnatie terugvinden via de link: 

http://www .politie.ni/KLPD/veel_gestelde _ vragen/wet_ openbaarheid _van_ bestuur 

De landelijk op deze website openbaar gemaakte documenten hebben betrekking op de door u 
genoemde categorie~n: 
I. gegevens die door camera's geregistreerd worden (zie document ANPR standaarden algemeen). 
2. bewaarterrnijn geregistreerde gegevens. 
3. inforrnatie over de juridische kant. 

De Wob is niet van toepassing opal openbaar gemaakte inforrnatie. Daarom kan uw verzoek voorzover 
het landelijke documenten betreft, niet in behandeling worden genomen. 

Terzake van de door u genoemde categorie "bronnen en verversingsfrequenties van de bestanden 
waarmee de geregistreerde gegevens worden vergeleken" zijn geen landelijke ofregionale documenten 
beschikbaar. Wei kan ik u meedelen dat de politie gebruik maakt van haar eigen bronnen, de 
basisvoorziening handhaving (BVH) en de basisvoorziening opsporing (BVO). Indien en voorzover 
wordt samengewerkt met ketenpartners, zoals ROW, CJIB en Belastingdienst, dan zullen deze gebruik 
maken van hun eigen bronnen. De verversingsfrequentie is wekelijks. 
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Regionaal 
In de politieregio Bmbant-Noord zijn in de navolgende, door u in het verzoekschrift genoemde, 
categorief!n regionale documenten beschikbaar: 

1. Het aantal camera's. 
2. Locaties vaste camera's. 
3. Locaties (kentekens) mobiele camera's. 
4. Beveiliging geregistreerde gegevens. 
5. lnvesterings- en operationele kosten van de camera's. 
6. Verstrekking van geregistreerde gegevens aan derden. 
7. lnformatie over effectiviteit. 

Terzake van deze categoriel!n beschik ik over de navolgende documenten: 

1. Projectinitiatiedocument. 
2. Overzichtskaart Cuijk. 
3. Nieuwsbrief ANPR 1, november2010. 
4. Nieuwsbrief ANPR 2, december 20 I 0. 
5. Nieuwsbrief ANPR 3, februari 2011. 
6. Nieuwsbrief ANPR 4, maart 2011. 

Toepasselijke uitzonderings- en beperkingsgronden 

Hieronder bescbrijf ik welke uitzonderings- en beperkingsgronden ik in bet algemeen op dit verzoek 
van toepassing acbt. Naar mijn mening verzetten deze gronden zicb tegen gebele of gedeelteljke 
openbaarmaking van een aantal door u gevmagde documenten. Daarna ga ik in op de afzonderlijke 
documenten. 

Artike/1 0, nveede lid, aanhef en onder c 
Op grond van artikel I 0, tweede lid, aanhef en onder c van de Wob, blijft bet verstrekken van informatie 
acbterwege voor zover bet be lang daarvan niet opweegt tegen bet belang van opsporing en vervolging 
van strafbare feiten. Daarvan is sprake als de documenten inzicbt kunnen verscbaffen in de tactieken, 
strategiel!n en tecbnieken van de politie. Openbaarmaking van dergelijke informatie kan bet goed 
functioneren van de instanties belast met opsporing en vervolging belemmeren. 

Artikel 10, nveede lid, aanhef en onder d 
Op grond van artikel I 0, tweede lid, aanbef en onder d van de Wob, blijft bet verstrekken van informatie 
achterwege voor zover bet be lang daarvan niet opweegt tegen bet be lang van inspectie, controle en 
toezicht door bestuursorganen. Ook bier geldt dat daarvan sprake is als de documenten inzicbt 
verscbaffen in de tactieken, strategieen en tecbnieken van de politie. Openbaarmaking van dergelijke 
informatie kan bet goed functioneren van de instanties, die zijn belast met inspectie, controle en 
toezicht, belemmeren. 

Artike/10, hVeede lid, aanhef en onder e 
Op grond van artikel I 0, tweede lid, aanhef en onder evan de Wob, blijft bet verstrekken van informatie 
acbterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 
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Uitjurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie o.a. ABRvS 16 
augustus 2002, UN AE6469) volgt dat namen van ambtenaren en andere persoonlijke gegevens op 
grond van artikellO, lid 2, aanhefen onder evan de Wob mogen worden weggelaten, danwel dat de 
betreffende documenten anderszins mogen worden geanonimiseerd. Het belang van de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, dat zich vertaald in het weglaten van de namen van ambtenaren en andere 
betrokkenen, weegt zwaarder dan het publieke belang bij informatieverstrekking. 

Beoordeling van de geioveotariseerde documeoteo 

I. Het aantal camera's 

Deze informatie is opgenomen in de navolgende documenten: 
• Projectinitiatiedocument. 
• Nieuwsbrief ANPR I, november 2010. 

Deze documenten maak ik gedeeltelijk openbaar. 

Namen van ambtenaren en andere tot personen herleidbare gegevens worden niet openbaargemaakt. 
Openbaarmaking van deze informatie blijft achterwege op grond van artikel 10, tweede lid aanhefen 
ondere Wob. 

De gegevens betreffende het aantal camera's maak ik openbaar tot op het niveau van aantal voor de 
gemeente Cuijk, waar de pilot draait, en niet op een dieperliggend niveau. 

Openbaarmaking van het aantal camera's op een dieperliggend niveau blijft achterwege op grond van 
artikel 10, tweede lid aanhef en onder c. Openbaannaking van het aantal camera's op een dieperliggend 
niveau dan het aantal per gemeente, kan leiden tot het openbaar bekend worden van de exacte locatie 
van de camera's. De niet openbare bekendheid van het publiek met de locatie van de camera's maakt 
onderdeel uit van de tactiek en strategie van de politie. lndien openbaar wordt gemaakt waar de 
camera's zijn geplaatst, wordt het functioneren van de instanties belast met opsporing en vervolging 
belemmerd. 

Openbaarmaking van de gegevens op dieperliggend niveau blijft tevens achterwege op grond van artikel 
10, tweede lid aanhefen onder d. Openbaarmaking van het aantal camera's op een dieperliggend niveau 
dan het aantal per gemeente, kan leiden tot het openbaar bekend worden van de exacte locatie van de 
camera's. De niet openbare bekendheid van het publiek met de locatie van de camera's maakt onderdeel 
uit van de tactiek en strategie van de politie. lndien openbaar wordt gemaakt waar de camera's zijn 
geplaatst, worden de mogelijkheden van inspectie, controle en toezicht belemmerd. 

Het belang van openbaarmaking van bet aantal camera's op een dieperliggend niveau dan bet aantal per 
gemeente, weegt niet op tegen het belang van opsporing en vervolging, alsmede bet be lang van 
inspectie, controle en toezicht. 

2. Locaties vaste camera's 

Deze informatie is opgenomen in de navolgende documenten: 
• Projectinitiatiedocument. 
• Overzichtskaart Cuijk. 
• Nieuwsbrief ANPR I, november 20 I 0. 
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Deze documenten maak ik gedeeltelijk openbaar. 

Namen van ambtenaren en andere tot personen herleidbare gegevens worden niet openbaargemaakt. 
Openbaarmaking van deze informatie blijft achterwege op grond van artikel I 0, tweede lid aanhef en 
ondere Wob. 

Tevens weegt openbaarmaking van de locaties van de vaste camera's niet op tegen het belang van 
opsporing en vervolging, alsmede het be lang van inspectie, controle en toezicht (art. I 0, lid 2 aanhef en 
sub cj.o. d). De onbekendheid van het publiek met de locatie van de vaste ANPR-camera's maakt deel 
uit van de tactiek en strategie van de politie. lnformatie waaruit de locatie van de vaste camera's is afte 
leiden is daarom in deze documenten weggelakt. De informatie op de overzichtskaart maak ik om die 
reden in het geheel niet openbaar. 

3. Locaties mobiele camera's 

Voorzover u met deze categorie doelt op ANPR-camera's die zijn geinstalleerd in voertuigen heeft uw 
verzoek in concreto betrekking op openbaarmaking van de kentekens van de voertuigen, waarin een 
ANPR-camera is geinstalleerd. 

Deze informatie is niet opgenomen in de documenten. 

Hoe dan ook worden de kentekens van voertuigen voorzien van ANPR-camera's niet openbaar 
gemaakt. Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van opsporing en vervolging, 
alsmede het belang van inspectie, controle en toezicht (art. I 0, lid 2 aanhef en sub c j.o. d). De 
onbekendheid van het publiek met de kentekens van de voertuigen waarin een ANPR-camera is 
ge'installeerd, maakt deel uit van de tactiek en strategie van de politie. Deze voertuigen worden ingezet 
voor specifieke taken in het kader van opsporing en vervolging, alsmede inspectie, controle en toezicht. 
lndien algemeen bekend wordt welke voertuigen het betreft, wordt de uitvoering van deze taken ernstig 
belemmerd. lnformatie betreffende de kentekens van voertuigen waarin een ANPR-camera is 
geinstalleerd, wordt daarom niet verstrekt. 

lndien en voorzover u met deze categorie doelt op de tijdelijke locaties waar mobiele camera's, die niet 
in voertuigen zijn ge'installeerd, worden geplaatst, laat ik u weten dat daarvan geen documenten in het 
regiokorps Brabant-Noord aanwezig zijn. 

4. Beveiliging geregistreerde gegevens 

Deze informatie is opgenomen in de navolgende documenten: 
• Nieuwsbrief ANPR I, november 2010. 

Dit document maak ik openbaar, met uitzondering van de namen van ambtenaren en andere tot personen 
herleidbare gegevens. Openbaarmaking van namen blijft achterwege op grond van artikel l 0, tweede lid 
aanhef en onder e Wob. 

5. lnvesterings- en operationele kosten van de camera's 

Deze informatie is opgenomen in de navolgende documenten: 
• Projectinitiatiedocument. 
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Dit document maak ik gedeeltelijk openbaar. De infonnatie over dit onderwerp wordt daaruit evenwel 
geheel aan u verstrekt; voor zover het andere onderwerpen betreft, verwijs ik u voor de motivering van 
het geheimhouden van bepaalde passages naar de andere genummerde onderdelen van dit besluit. 
Namen van ambtenaren en andere tot personen herleidbare gegevens worden niet openbaargemaakt. 
Openbaannaking van deze infonnatie blijft achterwege op grond van artikel I 0, tweede lid aanhef en 
ondere Wob. 

6. Verstrekking van geregistreerde gegevens aan derden 

Regionale documenten van met betrekking tot de regio Brabant/IJsselland/Gelderland in de door u 
genoemde categorie "verstrekking geregistreerde gegevens aan derden", zijn openbaar gemaakt door de 
stichting Criminee. Ik verwijs u naar de website van deze stichting: www.criminee.nl. 

Aanvullende infonnatie is opgenomen in de navolgende documenten: 
• Projectinitiatiedocument. 
• Nieuwsbrief ANPR I, november 20 I 0. 

Deze documenten maak ik gedeeltelijk openbaar. De infonnatie over dit onderwerp wordt daaruit 
evenwel geheel aan u verstrekt; voor zover het andere onderwerpen betreft, verwijs ik u voor de 
motivering van het geheimhouden van bepaalde passages naar de andere genummerde onderdelen van 
dit besluit. Namen van ambtenaren en andere tot personen herleidbare gegevens worden niet 
openbaargemaakt. Openbaarmaking van deze informatie blijft achterwege op grond van artikel I 0, 
tweede lid aanhef en onder e Wob. 

7. Informatie over effectiviteit 

Deze infonnatie is opgenomen in de navolgende documenten: 
• Nieuwsbrief ANPR 2, december 20 I 0. 
• Nieuwsbrief ANPR 3, februari 20 II. 
• Nieuwsbrief ANPR 4, maart 2011. 

Deze documenten maak ik gedeeltelijk openbaar. De infonnatie over dit onderwerp wordt daaruit 
evenwel geheel aan u verstrekt; voor zover het andere onderwerpen betreft, verwijs ik u voor de 
motivering van het geheimhouden van bepaalde passages naar de andere genummerde onderdelen van 
dit besluit. Namen van ambtenaren en andere tot personen herleidbare gegevens worden niet 
openbaargemaakt. Openbaannaking van deze infonnatie blijft achterwege op grond van artikel I 0, 
tweede lid aanhef en onder e Wob. 

De beslissing 

Gelet op het bovenstaande besluit ik de navolgende documenten aan u te verstrekken. lk kom niet 
volledig tegemoet aan uw verzoek. 

I. Projectinitiatiedocument. 
2. Overzichtskaart Cuijk. 
3. Nieuwsbrief ANPR I, november 20 I 0. 
4. Nieuwsbrief ANPR 2, december 2010. 
5. Nieuwsbrief ANPR 3, februari 2011. 
6. Nieuwsbrief ANPR 4, maart 2011. 
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Op grond van a.rtikel I 0 lid 2 aanhcf en onder c, den evan de Wob besluit ik die informatie te 
anonimiscren die ik hierbovcn heb aangehaald. De openbaargemaakte documentcn treflu bijgaand aan. 
lk vertrouw erop hiennee naar behoren aan uw verzoek te hebben voldaan. 

Met vriendelijke groet. 
De korpsbeheerder van de politic Brabant-No01·d, 

Mr. Dr~ 

lmlicn u zidt nict mel de inhoud V<lll dit besluit kunt ven:nigen, kunt u ovcrccnlwmstig d~ Algemene wet bcstuursr~dtt h inn~n ccn tcm1ijn van 
7CS \\Ckcn schriliclijk bczwaar makcn. I kt bc7\\aarschrin wordt gcri~hl <lun de kurpsbchccrdcr en ingcdicnd hij de korrschcf. H.::t 
hcn~uarsdui l\ dknt ond~rtckcnd tc wortlcn cntcnminstc tc bcvaltcn de naam en hct adrcs vnn de indicncr. de dagtckcning, ccn CllllSCh rijving 
van hct bcsluit w:lartegen hct bczwam is gcrkht en de gromlcn van he\ hc7.\\ ;wr 
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