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onderwerp Besluit op verzoek tot verwijdering

Geachte heer Zenger,
U heeft op 8 maart 2015 een schriftelijk verzoek ingediend om 5 registraties ouder dan 10 jaar uit
het bedrijfsprocessensysteem (BVH) van de eenheid Rotterdam te vernietigen.
Uw verzoek betreft een verzoek tot verwijdering als bedoeld in artikel 28 van de Wet
politiegegevens (verder de Wpg). De tekst van dit artikel luidt:
Een ieder over wiens persoon politiegegevens worden verwerkt kan de verantwoordelijke
schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien
deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig ofniet ter zake dienend zijn, dan
wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen
wijzigingen.
Beoordeling van het verzoek
U verzoekt vernietiging van de BVH-registraties 2002110337, 2003008428, 20031320013,
2004301580 en 200431487 omdat zij ouder zijn dan 10 jaar en u er vanuit gaat dit
gegevensverwerkingen zijn die vallen onder art. 8 Wpg.
Dat laatste is niet voor alle registraties juist. Veel BVH-registraties vallen inderdaad onder art 8
Wpg, zoals de registraties 2002110337, 2003008428 en 2004301580 maar dat geldt niet voor de
twee andere registraties.
Deze twee registraties betreffen aangiften die u heeft gedaan van belediging en bedreiging. Een
(niet opgeloste) aangifte valt onder art 13 Wpg, in het bijzonder art 13 lid 1 onder b Wpg, en
daarvoor gelden andere bewaartermijnen.
De bewaartermijnen voor niet opgeloste aangiftes wordt bepaald door de vervolgingstermijn die
geldt voor het betreffende delict. Deze vervolgingstermijnen zijn geregeld in art 70 van het Wetboek
van Strafrecht. Voor de delicten waarvan u aangifte heeft gedaan is dat 6 jaar.
Voor alle registraties geldt zodoende dat de bewaartermijnen zijn verlopen
Voor de volledigheid ga ik nog in op de drie andere registraties van u in het BVH van Rotterdam.
Registratie 2005276311 betreft een niet opgeloste aangifte van u van 10 augustus 2005 van
bedreiging. Hiervoor geldt hetzelfde als de twee eerdere aangiften, de bewaartermijn is reeds
verlopen.
Registratie 2005332729 betreft een aangifte van u van 22 September 2005 van belediging.
Deze aangifte maakt echter onderdeel uit van een proces-verbaal opgemaakt tegen een derde.
Opgemaakte processen-verbaal van een misdrijf vallen onder art lid 1 onder a Wpg. De termijnen
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die daarvoor gelden zijn gekoppeld aan de maximale straf die op het delict staat. Voor een procesverbaal van belediging is de bewaartermijn 15 jaren.
Omdat het in art 13 lid 1 onder a gaat om het vaststellen van eerdere verwerkingen over
betrokkene (het gaat daarbij uiteraard om de verdachte, niet de aangever) telt voor de uiteindelijke
bewaartermijn ook mee of betrokkene nog andere delicten heeft gepleegd. Kort gezegd komt het er
op neer dat zolang er nog een bewaartermijn loopt van een tegen betrokkene opgemaakt procesverbaal van een misdrijf, ook de oudere processen-verbaal mogen worden bewaard.
Deze registratie is nog ruimschoots binnen de bewaartermijn.
Registratie 2006289610 betreft een gewone mutatie die onder art 8 Wpg valt. Deze is nog
ruimschoots binnen de termijn van tien jaar.
De hierboven genoemde bewaartermijnen betreffen steeds de maximale bewaartermijnen.
Uitgangspunt van de wet is dat de gegevens noodzakelijk moeten zijn voor de politietaak.
Voor de twee registraties die nog binnen de bewaartermijnen vallen dient daarom nog naar de
noodzaak tot het bewaren gekeken te worden.
Voor registratie 2006289610 geldt, gelet op de inhoud, dat die noodzaak er niet meer is.
Voor registratie 2005332729 is die noodzaak er wel, maar om de noodzaak naar u nader te
motiveren zou ik hier nu in moeten gaan op de gegevens die de politie verwerkt over een derde en
dat acht ik nietjuist.
Op grand van het bovenstaande heb ik besloten dat de bovengenoemde registraties uitgezonderd
2005332729 zullen worden vernietigd. Daarmee kom ik in ieder geval geheel aan uw verzoek
tegemoet.
Besluit
Op grand van bovenstaande heb ik besloten tot de verzochte vernietiging van de vijf in uw verzoek
genoemde registratie en zullen tevens de registraties 2005276311 en 2006289610 vernietigd
worden.
Mogelijkheden voor bemiddeling/advisering en beroep
Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek kunt u zich desgewenst binnen 6
weken na kennisneming van dit besluit met een verzoek tot bemiddeling of advisering wenden tot
het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.
Daarnaast kunnen belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van dit besluit beroep
instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn
woonplaats in Nederland heeft. Indien de indiener van het beroep geen woonplaats in Nederland
heeft, is de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft
bevoegd. Het beroepschrift moet op grand van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een afschrift van dit besluit (indien
mogelijk) en de gronden waarop het beroepschrift rust. Van de indiener van het beroepschrift wordt
griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het
griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijkt u op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd.
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Hoogachtend,
De korpschef van politie,
namens deze,
de politiechef van eenheid Rotterdam,
namens deze,

Teamchef Bestuursondersteuning
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