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Geachte heer Zenger, 

In antwoord op uw brief d.d. 11 februari 2011 met kenmerk 11.0015770 en de 
telefonische 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 februari 
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 openbaarmaking 
van alle documenten die betrekking hebben op het gebruik van ANPR in politieregio 
Midden en West Brabant 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 
gebruikte camera's niet in uw eigendom zijn, bijvoorbeeld: u gebruikt ook 
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 

databestanden, 
• de bronnen en verversingsfrequenties van de bestanden waarmee de 

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

andere 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 u 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 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 hiermee 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 dat er, in het belang van een goede en democrati sche 
bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking 
van de informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de 
gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich één (of meer) van de in artikel10 
en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen 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 de het KLPD. U kunt de informatie 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 categorieën: 
1. gegevens die door camera 's geregistreerd worden (zie document ANPR 

standaarden algemeen). 
2. bewaartermijn geregistreerde gegevens 
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3. informatie over de juridische kant 

In de bovengenoemde categorieën zijn zowellandelijk als in de politieregio Midden en 
West Brabant geen aanvullende documenten beschikbaar. 

De Wob is niet van toepassing op al openbaar gemaakte informatie . Daarom kan uw 
verzoek voor zover het landel ijke documenten betreft, niet in behandeling worden 
genomen. 

Ter zake van de door u genoemde categorie "bronnen en verversingsfrequenties 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 samengewerkt met 
ketenpartners, zoals RDW, CJIB en Belastingdienst, dan zullen deze gebruik maken 
van hun eigen bronnen. De verversingsfrequentie is wekelijks . 

Regionaal 

In politieregio Midden en West Brabant zijn ter zake van de navolgende, door u in het 
verzoekschrift genoemde, categorieën geen regionale documenten beschikbaar: 

• Het aantal camera's: 
• Locaties vaste camera's 
• Locaties (kentekens) mobiele camera's 
• beveiliging geregistreerde gegevens 
• verstrekking van geregistreerde gegevens aan derden 

In politieregio Midden en West Brabant zijn in de navolgende, door u in het 
verzoekschrift genoemde, categorieën regionale documenten beschikbaar: 

• investerings- en operationele kosten van de camera's 
• informatie over effectiviteit 

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

1. Verzoek tot begratingswijziging 
2. Nota ANPR I Evaluatie Pilot ANPR 

Toepasselijke uitzonderings- en beperkingsgronden 
Hieronder beschrijf ik welke uitzonderings- en beperkingsgronden ik in het algemeen op 
dit verzoek van toepassing acht. Naar mijn mening verzetten deze gronden zich tegen 
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gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van een aantal door u gevraagde documenten. 
Daarna ga ik in op de afzonderlijke documenten. 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c van de Wob, blijft het 
verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 
tegen het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarvan is sprake 
als de documenten inzicht kunnen verschaffen in de tactieken, strategieën en 
technieken van de politie. Openbaarmaking van dergelijke informatie kan het goed 
functioneren van de instanties belast met opsporing en vervolging belemmeren. 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d van de Wob, blijft het 
verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 
tegen het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. Ook hier 
geldt dat daarvan sprake is als de documenten inzicht verschaffen in de tactieken, 
strategieën en technieken van de politie. Openbaarmaking van dergelijke informatie 
kan het goed functioneren van de instanties, die zijn belast met inspectie, controle en 
toezicht, belemmeren. 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob, blijft het 
verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 
tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkenen. 

Uit jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie o.a. 
ABRvS 16 aug 2002, LJN AE6469) volgt dat namen van ambtenaren en andere 
persoonlijke gegevens op grond van artikel 10, lid 2, aanhef en onder e van 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. 

Artikel 11, eerste lid 
Ingevolge artikel 11 , eerste lid van de Wobwordt ingeval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie 
verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Ingevolge het 
tweede lid van dit artikel kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op een 
goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm (zie o.a. AB RvS 10 november 2002, LJN: AF0853). 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten behoeve 
van intern beraad" onder meer moet worden begrepen: nota's van ambtenaren aan hun 
politieke en ambtelijke leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een 
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, 
samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten. Ten aanzien van 
deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd 
te zien uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling uitdrukkelijk kunnen vermoeden 
(MvT, blz 13-14). De gedachte 
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achter artikel 11 Wob is dat ambtenaren vrijelijk de mogelijkheid moeten hebben hun 
opvattingen te uiten zonder dat zij - of hun bewindspersonenen - daarmee naderhand 
worden geconfronteerd en in de publieke opinie tegen elkaar kunnen worden 
uitgespeeld. Ambtenaren dienen de vrijheid te hebben ongehinderd hun bijdrage te 
leveren aan de beleidsvoorbereiding of -uitvoering en daarover te studeren, te 
brainstormen, anderszins te overleggen, nota's te schrijven etc. Zij moeten in alle 
openhartigheid onderling functioneel kunnen communiceren. Persoonlijke 
beleidsopvattingen blijven hun persoonlijk karakter daarom ook achteraf behouden. 
Persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren, bewindspersonen en bestuurders 
dienen daarom in beginsel niet openbaar gemaakt te worden (MvA TK 1987-1988, 19 
859, 6, p 13-16). 

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, indien 
standpunten van ambtenaren en van hen, die van buiten bij het interne beraad zijn 
betrokken, zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen 
aanleiding om met toepassing van artikel 11 , tweede lid, van de Wob in niet tot 
personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over de in de documenten 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen van de betrokken ambtenaren. 

Beoordeling van de geïnventariseerde documenten 
• 1. lnvesterings- en operationele kosten van de camera's 

Deze informatie is opgenomen in de navolgende documenten: Verzoek tot 
begratingswijziging 

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 aanhef en onder e Wob. 

De conceptversies van dit rapport heb ik buiten beschouwing gelaten, nu de definitieve 
versie openbaar wordt gemaakt. Uit de rechtspraak van de Raad van State volgt dat 
eventuele verschillen tussen concepten en definitieve stukken persoonlijke 
beleidsopvattingen betreffen als bedoeld in artikel 11 Wob. 

• 2. Informatie over effectiviteit 

3. Deze informatie is opgenomen in de navolgende documenten: Nota ANPR I 
Evaluatie Pilot ANPR 

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 aanhef en onder e Wob . 
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Voorzover in deze documenten persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren in het 
kader van intern beraad zijn opgenomen, blijft openbaarmaking daarvan achterwege op 
grond van art. 11, eerste lid van de Web. 

De beslissing 

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

1. Verzoek tot begratingswijziging 

2. Nota ANPR I Evaluatie Pilot ANPR 

Op grond van artikel 10 lid 2 aanhef en onder c, d en e, alsmede artikel 11 lid 1 van de 
Web besluit ik die informatie te anonimiseren die ik hierboven heb aangehaald. 

De openbaargemaakte documenten treft u bijgaand aan. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 

Tegen bovengenoemd besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van verzending daarvan schriftelijk een 
bezwaarschrift indienen bij de korpsbeheerder van de Politie Midden en West Brabant, t.a.v. 
Juridische Zaken, postbus 8050, 5004 GB Tilburg . Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 
ten minste bevatten : naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaarschrift is gericht en, de gronden van bezwaar. Tevens wordt verzocht een kopie van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden. Ook dient een volmacht te worden 
verstrekt, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt 
ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. 
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