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Bljlage(n) 

) Geachte heer Zenger, 

• In antwoord op uw brief d.d. 26 april 2011 met kenmerk 0000073-03, bericht ik u als volgt. 

• 

Op 28 april 2011 is u schriftelijk bevestigd dat uw verzoek op 27 april 2011 is ontvangen en dat 
ik mij, op grand van artikel 6 lid 2 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), genoodzaakt 
zag om de beslistermijn met vier weken te verdagen. 

Gevraagde documenten 

U vraagt op grond van de WOB om openbaarmaking van aile documenten die betrekking heb
ben op het gebruik van ANPR in politieregio Rotterdam-Rijnmond. 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 kente

ken, of oak beeldmateriaal waarop type auto en aantal inzittenden zijn af te leiden) 
• de bronnen van de databestanden met geregistreerde kentekens als de gebruikte ca

mera's niet in uw eigendom zijn , bijvoorbeeld: u gebruikt oak informatie uit de gemeen
telijke camera's die gebruikt worden voor verkeersmanagement en handhaving van mi
lieu wet- en regelgeving) 

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

standen, 
• de bronnen en verversingsfrequenties van de bestanden waarmee de geregistreerde 

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

korpsen , andere opsporing- en inlichtingendiensten, derden zeals private organisaties) 
• informatie over de effectiviteit 
• informatie over de juridische kant 
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• Verder deelt u mij schriftelijk mede dat door het korps de volgende documenten al eerder aan u 
openbaar zijn gemaakt en in uw bezit gesteld, zodat deze derhalve niet opnieuw beoordeeld 
hoeven te worden: 

• 

• Projectplan ANPR, eerste fase, 10 februari 2006; 
• Projectplan, tweede fase, oktober 2007; 
• Projectplan ANPR, derde fase, 4 november 2008; 
• Eindrapportage, project ANPR, 2 november 2009; 
• Project ANPR, tussenrapportage 2006, "ANPR, toezicht water toe doet"; 
• Verslag stand van zaken toepassing ANPR, 26 februari 2010; 
• Succesvolle zaken ANPR, 28 januari 201 0; 
• ANPR, naar een landelijke toepassing, eind 2007. 

Beoordelingskader 

Uw verzoek is beantwoord aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uit
gangspunt van de Wob is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoe
ring, voor degene die om informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van de informatie 
bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege 
Iaten wanneer zich een (of meer) van de in artikel 1 0 en 11 van de Wob genoemde uitzonde
ringsgronden of beperkingen voordoen. 

lnventarisatie 

Landelijk 
Een deel van de documenten die betrekking hebben op uw verzoek is landelijk openbaar ge
maakt. Het betreft regio-overstijgende documenten. lk 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 

en 

http://www.anprnet.nl 

De landelijk op deze websites openbaar gemaakte documenten hebben betrekking op de door 
u genoemde categorieen: 
1. gegevens die door camera's geregistreerd worden (zie document ANPR standaarden al

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

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 . 
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• Toepasselijke uitzondering- en beperkinggronden 

Hieronder beschrijf ik welke uitzondering- en beperkinggronden ik in het algemeen op dit ver
zoek van toepassing acht. 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 in
formatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van opspo
ring en vervolging van strafbare feiten. Daarvan is sprake als de documenten inzicht kunnen 
verschaffen in de tactieken , strategieen en technieken van de politie. Openbaarmaking van der
gelijke informatie kan het geed functioneren van de instanties belast met opsporing en vervol
ging belemmeren. 

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d 
Op grond van artikel1 0, 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 in
spectie, controle en toezicht door bestuursorganen. Ook hier geldt dat daarvan sprake is als de 
documenten inzicht verschaffen in de tactieken, strategieen en technieken van de politie. 
Openbaarmaking van dergelijke informatie kan het geed 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 in
formatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eer
biediging van de persoon lijke 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 evan de Wob mogen worden weggelaten , dan 
wei 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 na
men van ambtenaren en andere betrokkenen, weegt zwaarder dan het publieke belang bij in
formatieverstrekking. 

Beoordeling van de ge'inventariseerde documenten 

1. Het aantal en de locaties van vaste en mobiele camera 's 

Deze informatie is opgenomen in de navolgende documenten: 

• Projectplan ANPR, tussenrapportage 2006, "ANPR", toezicht water toe doet; 
• Projectplan ANPR, tweede fase, oktober 2007; 
• Projectplan ANPR, derde fase, 4 november 2008, welke reeds aan u is openbaar gemaakt; 
• Eindrapportage, project ANPR, 2 november 2009. 

Deze documenten heb ik al eerder aan u openbaar gemaakt. 

• 
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• 
2. De gegevens die door deze camera 's geregistreerd worden 

De camera is ingericht op kentekenherkenning. De camera geeft een overzichtsfoto, die soms 
het gehele voertuig inzichtelijk maakt. Voorts produceert de camera een foto met een kente
kenuitsnede (datum, tijd en locatie). 

Deze informatie is opgenomen in het navolgende document: 
• Eisen en specificaties camera's. 

Dit document maak ik openbaar. 

Voor overige documentatie verwijs ik u naar de hiervoor genoemde websites. 

3. De bronnen van de data bestanden 

Het korps maakt gebruik van haar eigen bronnen, de basisvoorziening handhaving (BVH) en de 
basisvoorziening opsporing (BVO). lndien en voor zover wordt samengewerkt met ketenpart
ners, zoals ROW, CJIB en Belastingdienst, dan zullen deze gebruik maken van hun eigen bron
nen. De verversingsfrequenties kunnen zowel dagelijks (interne bronnen) als wekelijks (externe 
bronnen) plaats vinden. 

Het korps gebruikt in het geheel geen informatie uiVvan gemeentelijke camera's. 

Deze informatie is opgenomen in het volgende document: 
• Procedure aanvraag hotlist ANPR. 

Namen van ambtenaren en andere tot personen herleidbare gegevens worden niet openbaar 
gemaakt. Openbaarmaking van deze informatie blijft achterwege op grond van artikel 10 twee
de lid aanhef en onder e. Wob. 

Dit document maak ik openbaar. 

4. Bewaartermijnen 

Deze informatie is opgenomen in de volgende documenten: 
• Privacyreglement ANPR staatscourant; 
• Uitvoeringsprotocol 14 nov. 2008 
• Privacyreglement ANPR 

Deze documenten maak ik openbaar. 

Voor overige documentatie verwijs ik u naar de hiervoor genoemde websites . 

• 
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5. Beveiliging van de geregistreerde gegevens 

De geregistreerde gegevens zijn beveiligd middels een autorisatie model. 
Onder punt 6 in het document treft u met name het autorisatie-model. 

De informatie hierover is vast gelegd in het volgende document: 
• lnrichting BOF standaarden 

Namen van ambtenaren en andere tot personen herleidbare gegevens worden niet openbaar 
gemaakt. Openbaarmaking van deze informatie blij ft achterwege op grond van artikel 10 twee
de lid aanhef en onder e. Wob. 

Dit document maak ik openbaar. 

6. Procesbeschrijvingen m.b.t. het gebruik van de camera's en databestanden 

Deze gegevens treft u aan in het hiervoor onder punt 5. openbaar gemaakte document. 

7. De bronnen en verversingsfrequenties van de bestanden waarmee de geregistreerde kente
kens worden vergeleken 

lk kan u meedelen dat de politie gebruik maakt van haar eigen bronnen, de basisvoorziening 
handhaving (BVH) en de basisvoorzien ing opsporing (BVO). lnd ien en voorzover wordt sa
mengewerkt met ketenpartners, zoals RDW, CJIB en Belastingdienst, dan zullen deze gebruik 
maken van hun eigen bronnen. De verversingsfrequenties kunnen zowel dagelijks (interne 
bronnen) als wekelijks (externe bronnen) plaats vinden. 
Bij de aanvraag van de data-bestanden worden afspraken gemaakt over verversing en houd
baarheid van bestanden. lk verwijs u hiervoor ook naar het onder punt 5. openbaar gemaakte 
document. 

8. lnvestering- en operatione/e kosten van de camera 's 

Deze informatie is opgenomen in de navolgende documenten: 

• Eindrapportage, project ANPR, 2 november 2009. 
• Projectplannen ANPR, eerste tim derde fase (10-2-2006, 10-2007, 4-11-2008). 

Deze documenten heb ik al eerder aan u openbaar gemaakt. 

• 
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9• De verstrekking van geregistreerde gegevens aan derden 

Dit vind overeenkomstig de Wet Politiegegevens (Wpg) plaats. Hier zijn geen aparte protocollen 
voor opgesteld. 

10. In forma tie over de effectiviteit 

lnformatie hierover is opgenomen in het volgende document: 

• Cijfers aan minbzk 

Dit document maak ik openbaar. 

Voor het overige verwijs ik u naar de reeds aan u openbaar gemaakte documenten, waarin ook 
resultaten zijn bekend gemaakt en een indicatie is gegeven over de effectiviteit en efficiency 
van het gebruik van ANPR. 

11 . lnformatie over de juridische kant 

Deze informatie is opgenomen in de volgende documenten: 
• Privacyreglement ANPR staatscourant; 
• Uitvoeringsprotocol 14 nov. 2008 
• Privacyreglement ANPR 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Deze documenten maak ik openbaar. 

Voor overige documentatie verwijs ik u naar de hiervoor genoemde websites. 

De beslissing 

Gelet op het bovenstaande besluit ik de navolgende documenten aan u te verstrekken. 

Eisen en specificaties camera's . 
Procedure aanvraag hotlist ANPR. 
Privacyreglement ANPR staatscourant; 
Uitvoeringsprotocol 14 nov. 2008 
Privacyreglement ANPR 
lnrichting BOF standaarden 
Cijfers aan minbzk 

De openbaar gemaakte documenten worden, conform u verzoek, digitaal aan u geleverd. lk 
vertrouw erop, hiermee naar behoren aan uw verzoek te hebben voldaan . 
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• Op voorhand wil ik u hierbij mededelen dat de politie Rotterdam-Rijnmond de intentie heeft om, 
binnen de daarvoor gestelde wettelijk kaders, de door u gevraagde documenten te verstrekken. 
Macht u echter van mening zijn dat er nog documenten ontbreken dan verzoek ik u mij schrifte
lijk te Iaten weten welke documenten u alsnog zou willen ontvangen. 

• 

BEZWAAR: 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagte
kening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de korpsbeheerder van de politieregio Rotterdam-Rijnmond, Post
bus 70023 3000 LD Rotterdam. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste: a) naam en ad res van 
de indiener, b) de dagtekening, c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en d) de gronden 
van het bezwaar . 
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