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In antwoord op uw brief d.d. 11 februari 2011 met kenmerk 0000063-01 en de tele
fonische toelichting op uw verzoek d.d. 24 februari 2011 , die door de landelijk Wob
coördinator mw. mr M.P. Zeilmaker-Smit per e-mail aan u is bevestigd op 24 februa
ri 2011 , bericht ik u als volgt. 

Op 4 maart 2011 heeft u schriftelijk aan de Landelijk Wob-coördinator bevestigd dat 
u akkoord gaat met verdaging van de beslistermijn voor alle politieregiokorpsen met 
vier weken. 

Gevraagde documenten 
U vraagt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarma
king van alle documenten die betrekking hebben op het gebruik van ANPR in politie
regio Limburg Zuid. U heeft daarbij aangegeven dat uw verzoek omvat, maar niet is 
gelimiteerd tot: 
• het aantal en de locaties van vaste en mobiele camera's 
• de gegevens die door deze camera's geregistreerd worden (bijvoorbeeld: enkel 

kenteken, of ook beeldmateriaal waarop type auto en aantal inzittenden zijn af te 
leiden) 

• de bronnen van de databestanden met geregistreerde kentekens als de gebruik
te camera's niet in eigendom zijn, bijvoorbeeld: het gebruik van informatie uit de 
gemeentelijke camera's die gebruikt worden voor verkeersmanagement en 
handhaving van milieu wet- en regelgeving. 

• de bewaartermijn van geregistreerde gegevens 
• de procesbeschrijvingen met betrekking tot het gebruik van de camera's en da

tabestanden, 
• de bronnen en verversingsfrequenties van de bestanden waarmee de geregi

streerde kentekens worden vergeleken 
• de investerings-en operationele kosten van de camera's 
• de verstrekking van de geregistreerde gegevens aan derden (bijvoorbeeld: an

dere korpsen, andereopsporings- en inlichtingendiensten, derden zoals private 
organisaties) 
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• informatie over de effectiviteit 
• informatie over de juridische kant 

Op donderdag 24 februari 2011 hebt u in een telefoongesprek met de Landelijk 
Wob-coördinator de inhoud van het Wob-verzoek d.d. 11 februari 2011 toegelicht. U 
hebt de inhoud van de e-mail d.d. 24 februari 2011, waarin uw toelichting op het 
verzoek door de landelijk Wob-coördinator is verwoord, schriftelijk bevestigd. 

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

1. De beveiliging van geregistreerde gegevens: 
a) U doelt hiermee op documenten betreffende de wijze waarop het transport 
van gegevens plaats vindt van de camera's naar het centrale informatiesysteem 
van vtsPN, 
b) U doelt hiermee tevens op documenten betreffende de wijze waarop de toe
gang tot deze gegevens is beperkt c.q. hoe de autorisatie van bevoegde perso
nen 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 hiermee op documenten, waaruit duidelijk wordt met welke publieke en pri
vate partijen de geregistreerde gegevens worden gedeeld. U denkt daarbij aan con
venanten en andere afspraken. 

Beoordelingskader 
Uw verzoek is beantwoord aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob). Het uitgangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en de
mocratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op 
openbaarmaking van de informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaar
making van de gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich één (of meer) 
van de in artikel 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingagronden of beper
kingen voordoen. 

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

De juiste link is U per mail door de Jandelijk WOB coördionator toegestuurd. 

De landelijk op deze website openbaar gemaakte documenten hebben betrekking 
op de door u genoemde categorieën: 
1. Gegevens die door camera's geregistreerd worden (zie document ANPR stan

daarden algemeen). 
2. Bewaartermijn geregistreerde gegevens. 
3. Informatie over de juridische kant 

In de bovengenoemde categorieën zijn zowel landelijk als in de politieregio Limburg 
Zuid geen aanvullende documenten beschikbaar. 
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De Wob is niet van toepassing op al openbaar gemaakte informatie. Daarom kan uw 
verzoek voor zover het landelijke documenten betreft, niet in behandeling worden 
genomen. 

Ter zake van de door u genoemde categorie "bronnen en ve!Versingsfrequenties 
van de bestanden waarmee de geregistreerde gegevens worden vergeleken" zijn 
geen landelijke of regionale documenten beschikbaar. Wel kan ik u meedelen dat de 
politie gebruik maakt van haar eigen bronnen, de basisvoorziening handhaving 
(BVH) en de basisvoorziening opsporing (BVO). Indien en voor zover wordt sa
mengewerkt met ketenpartners, zoals RDW, CJIB en Belastingdienst, dan zullen 
deze gebruik maken van hun eigen bronnen. De verversingsfrequentie is wekelijks. 

Regionaal 
In politieregio Limburg Zuid zijn in de navolgende, door u in het verzoekschrift ge
noemde, categorieën regionale documenten beschikbaar 

1. Het aantal camera's: 
2. Locaties vaste camera's 
3. Verstrekking van geregistreerde gegevens aan derden {i.c. Belastingdienst) 

Ter zake van deze categorieën beschik ik over de navolgende documenten: 

1. Intekening plattegrond (bijlage 1 en 2). 
2. Plattegrond (bijlage 1 en 2). 
3. Notitie aan de Raad van Hoofdcommissarissen met betrekking tot het verstrek 

ken van gegevens aan de Belastingdienst ( bijlage 3). 
4. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan 

gaande het bewaren van no-hits ANPR (bijlage 4). 
5. CBPrichtsnoeren ANPR juli 2009 (bijlage 5) 

Toepasselijke uitzonderings-en beperkingsgronden 
Aangezien er bij de regiopolitie Limburg Zuid geen documenten zijn welke selectie 
dan wel anonimisering behoeven, zijn er aangaande deze documenten geen uitzon
derings- en beperkingsgronden en zal ik daar verder in dit besluit niet op in gaan. 

Locaties mobiele camera's 
De regio Limburg Zuid heeft één mobiele camera in bruikleen van het KLPD. Hier 
heeft de regio Limburg Zuid GEEN documenten over. De locatie van deze camera is 
wisselend en hier zijn geen vaste locaties voor. 

De beslissing 

Gelet op het bovenstaande besluit ik de navolgende documenten aan u te verstrek
ken. Dit zijn alle documenten met betrekking tot het gebruik en het aanwezig heb
ben van ANPR, welke in regio Limburg Zuid voorhanden zijn. 

1. Intekening plattegrond (bijlage 1 en 2).-De locaties zijn niet weggelakt aangezien 
de ANPR's duidelijk zichtbaar zijn gemonteerd 

2. Plattegrond (bijlage 1 en 2). 
3. Notitie aan de Raad van Hoofdcommissarissen met betrekking tot het verstrek

ken van gegevens aan de Belastingdienst ( bijlage 3). 
4. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan-
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gaan de het bewaren van no-hits ANPR (bijlage 4). 
5. CBPrichtsnoeren ANPR juli 2009 (bijlage 5). 

Met betrekking tot de overige vragen die in uw verzoek vervat waren kan ik u mede
delen dat er geen documenten bij de regio Limburg Zuid voorhanden zijn. 

De openbaargemaakte documenten treft u bijgaand aan. Ik vertrouw erop, hiermee 
naar behoren aan uw verzoek te hebben voldaan. 

Met vriendel ijke groet, 

De Korpsbeheerder, 

~:::e=f ======~~-

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan ieder wiens belang rechtstreeks bij 
dit besluit is betrokken, bezwaar maken. Het bezwaar moet door de indiener zijn ondertekend en 
bevat ten minste zijn naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaar moet worden gericht aan 
de korpsbeheerder namens deze de korpschef van regiopolitie Limburg Zuid, postbus 1230, 6201 
BE Maastricht. 
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