
REGIONAAL POLITIEKORPS ROTTERDAM-RIJNMOND 

Vaststelling privacyreglement voor bet politieregister 
ANPR (Automatic Numberplate Recognition) 
De korpsbchccrdcr van bet rcgionaal 
politiekorps Rotterdam-Rijnmond; 

Gelct op hct bepaaldc in artikcl 9, 
ccrstc en twccdc lid, en artikcl 10 van 
de Wet Politicrcgistcrs (Stb. 1990, 
414); 

Bcsluit vast tc stcllcn bet privacyrc
glcmcnt voor hct politicrcgistcr 
ANPR (Automatic Numbcrplatc 
Recognition) dat gevocrd wordt bij 
bet regionaal politickorps Rotterdam
Rijnmond. 

Paragraaf I Bcgrlpsbcpallngen 

Artike/1 
l. de Wpolr: de Wet politieregisters; 
2. bet Bpolr: het Besluit politicregis
ters; 
3. bet rcgionaal politickorps: bet 
rcgionaal politickorps Rotterdam· 
Rijnmond, 
4. bcheerder: de burgemccstcr van de 
gemcentc Rotterdam, korpsbchccrder 
van het regionaal politickorps; 
5. registerbehcerdcr: de korpschcf van 
bet rcgionaal politiekorps; 
6. gcgcvcn: ccn gegeven dat hcrlcid
baar is tot ccn individuele natuurlijkc 
pcrsoon; 
7. verstrckken van gegcvens uit bet 
register: het bekend maken of ter 
bcschikking stellen van gegevens, 
voor zovcr zulks gcheel of grotendeels 
stcunt op gcgevens die in bet register 
zijn opgenomen, of die door vcrwcr
king daarvan, al dan niet in verband 
met andere gegcvens, zijn verkregcn; 
II. gegevcnsbehccr: de verantwoorde
lijkheid voor de juistbeid van de inge
voerdc gegcvens, alsmede voor hct 
bcwarcn, verwijdcren en vcrstrekkcn 
van gcgcvcns; 
9. koppeling: het treflcn van tcchni· 
sche of organisatorischc voorzienin· 
gen, waardoor verschillende vcrzamc
lingen van pcrsoonsgegcvens 
systematisch met clkaar kunnen wor
den vergclcken; 
I 0. tijdelijk vcrgelijkingsregister: een 
register dat voor de duur van maxi· 
maal cen week wordt samcngcstcld 
uit extracten van relcvantc politicrc· 

gistcrs en andere bcstanden die 
betrekking hcbben op stralbare feiten, 
opgclcgdc boetes, bclastingaanslagen 
of vonnissen en tot docl heel\ ccn 
onmiddellijke vcrgclijking met ingcs
candc kcntckens te makcn zodat bij 
ceo ovcrccnkomst (hit) de politieamb
tcnaren direct tot actie kunnen over
gaan. De gcwcnste actic wordt daar
bij aangegcven. 
II. het register: bet politicregistcr 
ANPR. 

Paragraar 2 Docl en werklng 

Artike/2 
I. Het register hccfi tot docl de infor
matievoorzicning in bet kadcr van de 
uitvocring van artikel 2 van de 
Politicwet 1993 mogelijk tc makcn 
voor zovcr dit betrcll de vcrgelijking 
van kentekcns van voertuigcn met 
voor de controleactivitciten rclcvante 
gegevens uit politieregisters or andere 
bcstandcn betreiTendc geplccgdc or te 
plegen stralbare leitcn, verstoring van 
de opcnbare orde, hulpverlcning, de 
uitvoering van gcrechtclijkc vonnisscn 
en de inning van bclastingaanslagen 
en boetcs. 
2. De door middel van bet gebruik 
van camera's langs de weg of in poli· 
ticvocrtuigen ingcscande kentekens 
worden gcautomatiseerd vcrgclcken 
met de relcvantc gegcvens betrellende 
kentekens in andere politieregisters of 
bcstanden van derden samengebracht 
in bet tijdelijke vergelijkingsregister. 
(zoals bijvoorbeeld bet hestand van 
ongeldig vcrklaardc kcntckcns van de 
Rijksdienst voor bet Wegverkcer) 
Voor zovcr bet gegevens betrcft die 
ccn onmiddellijke actie van politic· 
ambtenaren vergen (bijvoorbeeld 
staande houding of in beslagname) 
wordt deze vergelijking onmiddcllijk 
en geautomatiseenl uitgevocrd. Dit 
wordt gedaan met bchulp van bet tij· 
delijk vcrgelijkingsbcstand dat door 
bet computersystccm dat de kentc· 
kenherkenning doct direct wordt vcr
geleken met de ingescande kcntckcns. 
Bij een 'hit' wordt zovcel mogelijk 
direct tot actie ovcrgcgaan. De 
gcwcnste actic is in bet hestand opgc-
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nomen. Dit tijdclijkc vergclijkingsbe
stand wordt tcnminstc wekclijks geac
tualisccrd. 
De ANPR apparatuur maakt in com
binatie met hct tijdclijke vcrgclijkings
bcstand op dcze wijze ecn voorselectic 
voor de controleactic. Bij de daad
werkclijkc controlc wordt door de 
controlcrendc ambtcnaar gcbruik 
gemaakt van de oorspronkelijkc poli· 
ticrcgistcrs en bestandcn waaruit de 
gcgevens voor bet tijdclijk vergclij
kingsregister zijn gei!xtrahccrd. 

Vergclijking van de ingcscande kente
kcns met gcgcvcns uit politicrcgistcrs 
die nict om onmiddellijkc actie vra
gcn en derhalve niet noodzakclijker
wijs in het tijdelijkc vcrgelijkingsbe
stand zijn opgenomcn, vindt de 
volgcndc werkdag doch uiterlijk bin
nco ccn week plaats. 
Bij ovcrccnkomstcn kunncn de gegc
vens uit dit register gebruikt worden 
om hct register waarmcc de gcscandc 
kcntckens vcrgclckcn worden, aan te 
vullcn. 

De ingcscande kentekens blijvcn 
maximaal vier maanden bcwaard tcn
cinde op ceo later tijdstip alsnog tc 
kunnen worden vergelckcn met gcgc
vens uit andere politicrcgistcrs, voor 
zovcr dat noodzakclijk is in het kadcr 
van cmstigc vcrstoring van de open· 
bare ordc, zccr dringendc gcvallcn 
van hulpvcrlcning of de opsporing en 
vervolging van stralbarc lciten waar
op voorlopigc bechtenis staat. 

3. Gegevcns uit bet register kunnen 
worden gcbruikt ten behoeve van 
interne bcdrijfsstatistick, interne 
bedrijlsvoering en interne ontwikke
ling van bclcid met betrekking tot de 
uitvocring van de politietaak. 

Artikel 3 
Hct register wordt gcautomatisccrd 
gcvocrd. 

Arrike/4 
I. De rcgistcrbchecrdcr is, onder vcr
antwoordclijkheid van de behcerder, 
belast met de zeggenschap over bet 
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register. Hij draagt zorg voor de nalc
ving van de Wpolr, hct Bpolr en het 
rcglcment. Hij trcft daartoc onder 
meer voorzieningen van technischc en 
organisatorische aard tcr beveiliging 
van bet register tegcn vcrlies or ann
tasting van gcgevens en tegcn onbe
vocgde kcnnisneming, wijziging of 
verstrekking daarvan. Tcvcns trcft hij 
maatrcgelen tcr bevordcring van de 
juistheid en volledigheid van de in hct 
register opgcnomen gegevens. 
2. Met de dagclijkse Ieiding van bet 
gegcvcnsbehecr is belast hct Hoof(! 
van de Regionale lnronnatie 
Organisatie. 

Paragraar 3 lnhoud van bet register 

Artike/ 5 
In het register worden gegevens opge-

Paragraar 5 Verstrekklng ¥an gege
'l'ens 

Artikel 9 
I. Vcrstrekking van gcgcvcns vindt 
plaats in ovcrecnstcmming met de 
Wpolr en het Bpolr. 

Paragraar 6 Recbtstrecksc toegang tot 
bet register en protocol 

Artike/10 
Rcchtstreckse toegang tot het register, 
dan wei onderdclcn daarvan, hcbbcn 
personen die daartoe ovcreenkomstig 
de Wpolr en bet Bpolr door de regis
tcrbchecrdcr zijn geautorisecrd. De 
autorisatic gceft aan voor welk docl 
de rcchtstrccksc toegang wordt vcr· 
leend 

nomen betrclTende eigenarcn, houders Art ike// I 
en inzillenden van vocrtuigen. I. Van icdere verstrckking (hit) die 

Artike/6 
Omtrcnl de in artikcl S genocmde 
categoric van pcrsonen worden ten 
hoogstc de volgende soorten van 
gegevens opgenomen: 
a. kentcken van het voertuig 
b. locatie en tijdstip waar hct vocrtuig 
zicb op bet moment 
van inscanncn bcvond. 
c. ccn digitale albeclding van het 
voertuig (foto) 
d. Partii!le albeeldingcn van inzittcn· 
den voor zovcr dezc door de ruitcn 
van bet vocrtuig door de camera 
waargcnomcn worden. 

Artike/ 7 
In aanvulling op de in artikel 6 
genoemde gegcvens worden omtrcnt 
de in artikcl S gcnocmde categoricen 
van pcrsonen gegevens opgenomcn 
betrciTende hun ras voor zovcr dit 
onder bepaalde omstandigbcden 
voortvloeit uit de gebruikte techniek 
voor de partii:le albceldingen als 
bedoeld in artikel 6 lid d. 

Paragraaf 4 Vcrwljdcrlng, vcmlctlging 
en correetie opgenomcn gege¥cns 

Artike/8 . 
I . De gcgevcns worden ui.t ~ct regas· 
tcr vcrwijdcrd wannccr ziJ met Ianger 
noodzakclijk zijn voor bet docl van 

bet register. 
2. De gegevens worden in i~er geval 
verwijderd na vcrloop va.n vacr maan· 
den na bet moment van mscannen 

van bet kentekcn. 

rechtstreeks langs gcautomatisccrdc 
wcg geschiedt, wordt overeenkomstig 
de Wpolr en het Bpolr aantekening 
gchoudcn. 
2. Van iedere vcrstrckking die niet 
rcchtstrccks langs geautomatisccrde 
wcg geschicdt, wordt ovcreenkomstig 
de Wpolr en hct Bpolr aantekcning 
gchoudcn, tcnzij ovcrecnkomstig het 
doel wordt verstrckt aan vastc gebrui
kers. 
3. Vaste gcbruikcrs zijn: 
a. pcrsonen die gcautorisccrd zijn tot 
rcchtstreekse tocgang, 
b. overige door de registcrbchecrdcr 
bij bcsluit aan te wijzcn pcrsoncn or 
instanties aan wie bijna dagclijks 
gcgevcns worden vcrstrekt. 

Paragraaf 7 Reebten ¥an de geregis
trcerdcn 

Artikcl 12 
1. Ecn gcregistrecrdc kan de rcgistcr
beheerdcr ingcvolgc artikcl 20 van de 
Wpolr vcrzoekcn hem medc tc delco: 
a. of hij in bet register voorkomt: 
b. welke gcgcvens over hem in bel 
register zijn opgenomcn;. . 
c. van wie of van welke mstanlles de 
in bet register over hem opgenomcn 
gegevens zijn verkrcgen; . . 
d. aan wie of aan welkc mstantaes 
gcgevens over hem zijn ~crstr~kt. 
2. Een verzock tot kcnnasnemmg 
dient schriftclijk gericht te worden . 
aan de registerbehccrder, t.a.v. d~ .pn· 
vacyfunctionaris van de regiopohllc 
Rottcrdam-Rijnmond, postbus 700~3. 
3000 LD Rotterdam. Het verzoek as 
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ontvankclijk na ontvangst van de bet· 
aling van 4,50 Euro op girorekening
nummcr 172039 onder vcnnelding 
van 'privacyvcrzoek'. 
3. Ecn verzoek tot kcnnisncming 
wordt ten aanzien van mindcrjarigc11 
die de lecllijd van 16 jarcn nog niet 
hebben bcreikt, en ten aanzicn van 
onder curatele gcstclden gcdaa11 door 
hun wenelijke vertegenwoordigers. 
4. Ecn vcrLoek tot kennisneming kan, 
onder overlcggi11g van ceo bijzo11derc 
daartoc strckkende schriliclijke mach· 
tiging, namcns de bctrokkenc worden 
gedaan door dicns advocaat or procu-
reur. 
S. Ecn vcrzock tot ken11isneming kan, 
onder ovcrlcgging van ccn bijzondcrc 
daartoc strekkendc schriftelijke mach
tiging, namens de betrokkenc evcn
ccns worden gcdaan door ecn ander. 
Mcdcdclingcn aan ec11 dergclijke 
gcmachtigde vinden niet plaats indien 
aangcnomen kan worden dat de-Le 
medc ecn zclfstandig belang heeft bij 
de mcdc lc delco gegevens or indien 
tcgcn hem cmstigc bczwaren bestaan. 
6. Op CCII vcrzoek tot kennisneming 
wordt bin11cn vier wckcn nadat het 
verzoek ontvankclijk is, bcslist. 
7. De registerbeheerder draagt zorg 
voor ccn deugdelijkc vaststelling van 
de identiteit van de vcrzoekcr. De 
behandclcnd functionaris kan verlan
gcn dat de verzockcr hem bcschcidcn 
toont waaruil zijn idcntiteit blijkt als
mcde die van dcgcne namens wie hij 
optrccdt. 
8. Aan ccn verzoek tot kcnnisncming 
wordt gccn gcvolg gcgevcn voor 
zovcr de goede uitvoering van de 
politietaak daartoc noodzaakt. 
9. In geen geval worden mcdcdclingen 
in antwoord op ecn verzock tot ken
nisneming in schriflelijke vonn 
gcdaan. 

Artikel /3 
1. Ecn gercgistrecrdc aan wie in~evol
ge artikcl 20 van de Wpolr ~ennasnc
ming is vcrlecnd, kan de regastcrbe· 
hccrder Jngcvolgc artikcl 22 van de 
Wpolr verzoeken: 
a. bepaaldc gcgcvens over hem te vcr-

beteren; 
b. bepaalde gegevens over hem aan te 

vullen; 
c. bepaalde gegevcns over hem tc ver-

wijderen; 
d. gcgevcns over hem aft~ scbc~~n. 
2. Eell correctieverzoek dtent sch~~lle
lijk gericht te worden aan de re~astcr
beheerder, t.a.v. de privacyfunctaona· 
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ris, Postbus 70023, 3000 LD 
Rollcrdam. In hct vcrzock dicnt de 
gewenstc verbctcring, aanvulling of 
vcrwijdering aangegevcn tc worden. 
3. Ecn corrccticverzock wordt ten 
aanzien van mindcrjarigcn die de lccf
tijd van 16 jarcn nog niet hcbbcn 
bcrcikt, en ten aanzicn van onder 
curatelc gesteldcn gedaan door hun 
weltelijke vertcgenwoordigcrs. 
4. Ecn corrccticverzoek kan, onder 
overlegging van cen bijzondcrc daar
toc strckkcndc schriftclijkc machti
ging, namcns de bctrokkenc worden 
gedaan door dicns advocaat of procu
reur. 
5. Ecn corrccticverzock kan onder 
ovcrlcgging van ccn bijzondcrc daar
toe strckkendc schriftelijkc machti
ging, namens de betrokkene cvenecns 
worden gedaan door ccn ander. 
Medcdcling aan een dergelijke 
gcmachtigde vindt nict plaats indien 
aangenomen kan worden dat dczc 
mede ecn zelfstandig bclang heel\ bij 
de tc verstrekken gegevens of indien 
tegen hem emstige bezwaren bestaan. 
6. Op ccn correcticverzock wordt 
binncn vier weken nadat bet vcrzoek 
ontvangen is, schriftelijk beslist. Een 
wcigcring wordt gcmotivccrd. 

Paragraaf 8 Verbanden met andere 
gegcYcnsYerzamelingen 

Artike/14 
De gcgevens hcbbcn geen koppelin
gen, als bedocld in de wet, met ande
re bestandcn. 
Hct tijdelijke vcrgclijkingsrcgister 
bcstaat uit dcelbcstanden die gcselcc
tccrd worden uit bestaande politierc
gisters en andere bestandcn van 
belang voor handhavingsacties. 
Albankclijk van bet doe! van de 
handhavingsacties worden de terzake 
rclevantc dcclbestanden ingebracht in 
bet tijdclijke vergclijkingsregister voor 
een dirccte vergelijking met de ges
cande kentekens. De ingcbrachte 
deelbestandcn bcvalten aanwijzingen 
voor de handhavers tcr plaatse met 
bctrekking tot tc ncmcn actic bij ccn 
hit. 
Uit de combinatic van gescande kcn
tekcns en de gcnocmde declbestandcn 
worden gccn nicuwe gcgcvcns 
gcvormd. Bij ccn hit wordl na de 
genomcn actics, indien dit relevant is, 
wei de oorspronkelijke bcstanden bij
gewerkt. Als voorbeeld: als na een hit 
wegcns een openstaande boetc, de 
boetc tcr plaatsc bctaald wordt, zal 

dit nadcrhand in hct opsporingsrcgis
ter verwerkt worden. Dczc werkwijzc 
is nict anders dan indicn gccn gebruik 
wordt gcmaakt van ANPR appara
tuur. 

Paragraaf 9 Slotbepaling 

Artikcl 15 
I. Hct reglcmcnt wordt voor ccn 
ieder tcr inzagc gelegd op het hoofd
burcau tc Rollcrdam en de bureaus 
waar bet register gevoerd wordt of 
rcchtstrceks tocgankelijk is. 
2. Hct reglemcnt treedt in werking op 
de dag van publicatic van de tcrinza
gclcgging. 
3. Hct rcglcmcnt kan worden aangc
haald als: Reglcment ANPR. 

Rollerclum, 1 april 2007. 
De Korpsbeheerder PoliliereKiCI 
Ratterdam-Rijmmmcl. 
Mr I. W. Opstelten. 
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