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Betreft Sewaren van no-hits ANPR 

Het College beschermlng persoonsgegevens (Cbp) heeft onderzoek gedaan naar de 
nalevlng van de Wet polftfegegevens (Wpg) door de reglonale polftfekorpsen 
Rotterdam-Rfjnmond en IJsselfand bfj de toepasslng van automatische 
kentekenherkennlng (ANPR). Het Cbp is daarbij tot het oordeel gekomen dat de 
regfstratfe van hits naar aanleldfng van de toepassing van ANPR past blnnen de 
Wpg. Het huldlge wettelljk kader laat echter geen rulmte voor het bewaren van 
passagegegevens die geen hit hebben opgeleverd. In deze brief wordt u 
ge't'nformeerd over de gevolgen van deze uitspraak. 

Uit het oordeel van het Cbp over de toepassing van ANPR door de onderzochte 
reglokorpsen leldt het kabinet af dat het Cbp geen rulmte zlet om blnnen het 
huldlge wettelfjk kader de no-hits te bewaren tenelnde op een later tijdstlp dan 
direct na de passage van het voertulg een vergelljking met het referentiebestand te 
make.n. Het Cbp Is een onafhankelijk toezichthouder en kan sancties opleggen. 
Omdat het onwenselljk Is dat de politie onderwerp van handhaving wordt, Is in 
overleg met de betrokken korpsen besloten dat met het bewaren van no-hits zal 
worden gestopt. Het mage duldelljk zljn dat deze lljn ook voor de nlet-onderzochte 
korpsen uitgangspunt Is. Wat de gevolgen van deze besffsslng zijn voor 
onderzoeken waarin In het (recente) verleden gebruikt gemaakt Is van deze 
methode, is ter beoordellng van het Openbaar Ministerie. 

De stellingname van het Cbp laat onverlet dat de pofitie door kan gaan met 
toepasslngen die stoelen op het direct vergefljken van gescande kentekens met een 
vooraf samengesteld referentlebestand, hetzlj voor toezicht en controle, hetzij voor 
opsporingsdoeleinden, conform de Cbp richtsnoeren voor ANPR van juli 2009. De 
hits uit deze actles kunnen worden opgeslagen en verder worden verwerkt. De no
hits zufien direct na de controle dienen te worden verwljderd. 

Het l<abinet heeft naar aanleiding van het standpunt van h'et Cbp besloten om nu 
voorrang te geven aan een wettelijke regeling die het gebruik van ANPR voor de 
strafrechtelljke hand having en relevante toepassingen in het kader van de 
openbare orde reguleert. 
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Deze wettelljke regellng zal worden toegesneden op de werkwljze van het 
reglokorps Ilsselland. Daarblj zullen keuzes worden gemaakt over de speclfleke 
doelelnden blnnen de polltletaak1 waarvoor de gegevens kunnen worden verzameld 
en verwerkt (opsporlng emstlg strafbare felten, Inning opgelegde boetes e.d.), de 
te bewaren categorlel!n van gegevens en d·e bewaartermljnen. 
In een beleldskader, dat op dlt moment In ontwlkl<ellng Is, zal worden lngegaan op 
de toestemmlng voor de pla·atslng van de camera's, de opstelllng van 
referentlebestanden en de rnogelljkheld tot lnzage van de gegevens door burgers. 

Het streven Is het voorstel nog voor de zomer In te dlenen bU de Tweed a l<amer, 
zodat dlt begin volgend jaar In werklng kan treden. 

Ats bUiage treft u de ANPR-brlef aan de Tweede Kamer aan van de ministers van 
Justltle en Blnnenlandse Zaken en l<onlnkrtjksrelatles dd. 2 februarl2010. 

Ik hoop u hlermee voldoende geTnformeerd te hebben. 
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