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Onderwerp: Protocol politie en privacy 

Doe!: Uitleg proces opvragen van data door de politie 

1. Het opvragen van data door de Politie 

Algemene informatie voor de Politie over onze systemen: 

De systemen van ARS bestaan uit een camera en een hieraan gekoppelde computer. De systemen zijn bedoeld 
voor het verzamelen van real time verkeersinformatie. Om dit mogelijk te maken worden kentekens gefotografeerd 
door de camera waarna de computer bepaald of er een kenteken zichtbaar is en welke dit is. Vervolgens wordt 
het kenteken en het tijdstip opgeslagen. De foto blijft niet bewaard. 

Vanaf 10 oktober 2008 zijn de kentekens van de meeste van onze systemen versleuteld en niet meer door 
ons op te leveren als herkenbare kentekens. Deze versleuteling is ook niet meer ongedaan te maken. Dit is 
gedaan in opdracht van onze klant. 

Uitsluitend voor de mobiel vtt en spits/filemijden systemen zijn er nog wei kentekens te achterhalen. Dit omdat 
deze voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Onze systemen zijn niet bedoeld om te bekeuren en zijn dus niet gecertificeerd en hebben zeker geen 100% 
nauwkeurigheid. 

1.1 Procesinformatie: 

lndien de politie contact op neemt voor het verkrijgen van data moet je rekening houden met de volgende uit
gangspunten: 

Wij leveren aileen informatie na een vordering van de officier van Justitie. Dit in verband met de wet "Be
scherming persoonsgegevens". Wei mogen gegevens over de locaties van onze camera's en het sys
teem zelf worden gegeven 
lndien na uitleg over de beperkingen van onze data de politie toch van plan is gegevens te vorderen kan 
worden afgesproken met de betreffende rechercheur dat we eerst kijken of we data kunnen vinden. Dit 
omdat het vee! tijd kost om een vordering te regelen en dus zonde is als ze dit doen terwijl wij geen gege
vens hebben. Vraag om een e-mail zodat we contractgegevens hebben en er een eerste controle is of het 
verzoek daadwerkelijk van de politie komt. Doe eerst een beperkte zoekopdracht zodat we een indicatie 
hebben of er gegevens zijn. 
Het resultaat van deze indicatie kan worden teruggemeld aan de betreffende politiedienst, waarna zij zul
len aangeven een vordering te doen of niet. 
Waarschuw de politie dat het om heel vee! gegevens gaat (+/- 5 Gigabyte per dag) en dat het dus nood
zakelijk is dat ze hun verzoek zo specifiek mogelijk maken wat betreft tijdstippen en aantal te doorzoeken 
dagen .. 
Voor de doorlooptijd maakt het niet uit of ze een bepaalde locatie willen zoek'en of in het hele systeem 
Gegevens van de laatste 24 uur zijn voor het TCMC eenvoudig op te zoeken;'Verder terug moet eerst een 
database back-up worden teruggezet, dit kost vee! tijd, ongeveer 4 uur per dag aan gegevens. 
De vordering mag gefaxt worden. 
Controleer binnengekomen vorderingen goed, er worden regelmatig fouten gemaakt waardoor ze niet 
rechtsgeldig zijn. Kijk vooral of de soort informatie, de op te vragen periode en de locatie kloppen met 
water is afgesproken. · 
De informatie die je binnen krijgt van ARS SE bevat zaken waar de politie niets aan heeft, zeals tripstar 
nummer en locatie code. Die kan je allemaal weghalen. De politie wil aileen tijdstip en GPS locatie van de 
herkenning. 
Zorg dat je zeker weet dat ARS SE de juiste tijdzone gebruikt. Wij gebruiken GET - Central European Ti
me en CEST - Central European Summer Time in de zomer, dat is respectievelijk UTC/GMT +1 en +2 
uur. 
Voor vordering vragen wij een vergoeding van onze arbeidskosten (+/- 500 euro per geval). 

Voor vragen kan je Misha van Poppe! (Iaten) bellen op (+31) (0)70 3608559 
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