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Resterend overzicht ANPR-toepassingen Rijk

Geachte voorzitter,
Op 3 maart 2016 heb ik van uw Kamer vragen ontvangen1 over het besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). De leden van de D66fractie verzochten om een interdepartementaal overzicht van alle besluiten,
algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en convenanten
waarbij Automatic Number Plate Recognition (ANPR) gegevens op dit moment
worden gebruikt. Alsmede om een overzicht door wie die gegevens worden
gebruikt en met welk doel.
In mijn brief van 14 oktober 20162 heb ik u reeds een overzicht toegestuurd met
daarin alle toepassingen van ANPR binnen het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu. In die brief heb ik u tevens toegezegd een soortgelijk overzicht na te
sturen voor ANPR-toepassingen buiten mijn departement. Bijgevoegd vindt u de
overzichten van ANPR toepassingen per departement die met ANPR werken.

Voor vragen over of naar aanleiding van deze overzichten verzoek ik u zich te
wenden tot de desbetreffende departementen waar de ANPR-toepassing
betrekking op heeft.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
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Bijlage 1 Overzicht ANPR-toepassingen Ministerie van Infrastructuur en
Milieu
(identiek aan overzicht reeds aangeleverd in IENM/BSK-2016/214958)
Toepassing ANPR

Juridisch kader

Gebruiker
gegevens

Doel gegevensverwerking

Verkeersonderzoek

Instellingsbesluit
Rijkswaterstaat
Instellingsbesluit
Rijkswaterstaat
Wet tijdelijke
tolheffing
Blankenburgverbinding en ViA15
Wegenverkeerswet
1994
Instellingsbesluit ILT
- Legitimatie
uitvoering
Taxibesluit

Rijkswaterstaat

Waarborgen van de veiligheid
en doorstroming op Rijkswegen
Waarborgen van de veiligheid
en doorstroming op Rijkswegen
Free flow tolinning ten behoeve
van bekostiging financiering van
deze specifieke infrastructuur

Spitsmijden-projecten
Toekomstige tijdelijke
tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
Weigh in motion
Ondersteuning Risico gestuurd
toezicht (Tamara)

Rijkswaterstaat
RWS, CJIB, RDW,
ILT namens de
Minister van IenM
Rijkswaterstaat
ILT
ILT

Waarborgen van de
bruikbaarheid van de weg
Digitale controle op geldige
Vergunning, APK, Verzekering,
Aansluiting branchevereniging,
MRB, welke verplicht zijn voor
uitvoering van de ondernemer.
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Bijlage 2 Overzicht ANPR-toepassingen Ministerie van Defensie
Toepassing ANPR

Juridisch kader

Gebruiker
gegevens

Doel gegevensverwerking

Passagegegevens controleren
voor opsporing strafbare feiten

Politiewet 2012, en
samenwerkingsover
eenkomst tussen
politie en KMar
aangaande
toepassing
@Migoboras voor de
rechtshandhaving
voor wat betreft de
assistentieverlening
aan politie

KMar





Passagegegevens vastleggen
en controleren ten behoeve van
vreemdelingentoezicht

Politiewet 2012 en
Vreemdelingenwet
2000

KMar

Quick Alerts (strafbare
feiten waarbij
zwaarwegende
maatschappelijke belangen
in het geding zijn) en bij
lopende
opsporingsonderzoeken
binnen de bestaande
politietaken door middel van
referentielijsten (o.a.
Mensensmokkel, ID-fraude).
Rechtshandhaving vanwege
de assistentieverlening bij
grensoverschrijdende
criminaliteit aan politie op
basis van de overeenkomst.

Mobiel Toezicht Veiligheid in het
kader van het
vreemdelingentoezicht
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Bijlage 3 Overzicht ANPR-toepassingen Ministerie van Veiligheid en
Jusitie
Toepassing ANPR

Juridisch kader

Gebruiker
gegevens

Doel gegevensverwerking

Passagegegevens controleren
voor handhaving rechtsorde
(opsporing van strafbare feiten
en handhaving openbare orde)

Politiewet 2012

Politie en OM

Het handhaven van de
rechtsorde door middel van het
signaleren van voertuigen van
personen die op een
referentielijst staan,
bijvoorbeeld bij openstaande
boetes of vrijheidsstraffen,
verdenking van (betrokkenheid
bij) een strafbaar feit, het
handhaven van
gebiedsverboden en het
bewaken en beveiligen van
personen, objecten en diensten

Passagegegevens vastleggen
ter voorkoming en opsporing
van strafbare feiten

Politiewet 2012

Politie en OM

Voorkomen en opsporen van
strafbare feiten

Vordering bij derden van ANPRgegevens t.b.v. concreet
strafrechtelijk onderzoek

Wetboek van
Strafvordering

Politie en OM

Strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde. Wanneer binnen
een onderzoek behoefte is aan
tijd- en locatiebepaling van
(voertuigen van) personen
kunnen gericht ANPR-gegevens
gevorderd worden van derden
die daarover beschikken.

Het structureel ontvangen van
ANPR-gegevens van de
Belastingdienst

De AWR en de
daaronder hangende
uitvoeringsregeling
AWR.

Politie en OM

Het executeren van vonnissen
en ontnemingsvorderingen.

Passagegegevens controleren
voor verkeerstoezicht en
toezicht op de naleving van
andere bijzondere wetten
waarin de Politie is aangewezen

Wegenverkeerswet
1994
(er zijn tientallen
bijzondere wetten
waarin de Politie is
aangewezen)

Politie

Op grond van de
Wegenverkeerswet 1994 en
andere bijzondere wetten is de
politie aangewezen als
toezichthouder. Met behulp van
ANPR is het b.v. mogelijk het
toezicht op personen aan wie de
rijbevoegdheid is ontzegd in
bepaalde situaties te
verscherpen.
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Toepassing ANPR

Juridisch kader

Gebruiker
gegevens

Doel gegevensverwerking

Verkeershandhaving d.m.v.
flitspalen en trajectcontrolesystemen. De
Trajectcontrolesystemen leggen
kentekengegevens van alle
passerende voertuigen vast.
Deze systemen kennen een inen een uitportaal waarmee de
kentekengegevens worden
vastgelegd, dit om de
gemiddelde snelheid te kunnen
berekenen.
De kentekengegevens van niet
overtreders worden gewist.
Flitspalen leggen alleen de
kentekengegevens vast van
voertuigen die de
maximumsnelheid hebben
overtreden.

Voor
snelheidscontroles:
art. 158-159
WVW94, art. 19-22
RVV1990, Wet
Bescherming
persoonsgegevens,
Wet Politiegegevens,
Politiewet.

Voor de
verkeershandhaving
verantwoordelijke
opsporingsinstanties /
openbaar
ministerie

Verkeershandhaving

Pagina 5 van 9

Bijlage 4 Overzicht ANPR-toepassingen Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (inclusief ZBO’s SVB en UWV)
Toepassing ANPR

Juridisch kader

Gebruiker
gegevens

Doel gegevensverwerking

Rechtmatigheidsonderzoeken

Wet Suwi

SVB

Handhaving

Strafrechtelijke onderzoeken

Wet Politiegegevens

ISZW

Opsporing en handhaving
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Bijlage 5 Overzicht ANPR-toepassingen Ministerie van Binnenlandse
Zaken

Toepassing ANPR

Juridisch kader

Gebruiker
gegevens

Doel gegevensverwerking

Automatische
kentekenherkenning ten
behoeve van
toegangverstrekking tot
parkeergarages (indien in de
database geautoriseerd) al dan
niet in combinatie met het
aanbieden van een (Rijks)pas.

Wbp, artikel 8a: de
betrokkene
(parkeerder) heeft
voor de verwerking
zijn ondubbelzinnige
toestemming
verleend

FMHaaglanden

Automatische toegang
verstrekken tot de
parkeergarage
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Bijlage 6 Overzicht ANPR-toepassingen Ministerie van Financiën
De Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 in een drietal zaken geoordeeld dat de Belastingdienst voor de controle van rittenregistraties in het
kader van privé-gebruik van een auto van de zaak geen gebruik mag maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Op dit moment
wordt bestudeerd of de arresten aanleiding zijn voor wetswijziging en wat daarbij de mogelijkheden zijn. Tevens wordt de reikwijdte van de
arresten bestudeerd voor het gebruik van camerabeelden voor de MRB. Vooralsnog is daarom het gebruik van camerabeelden ook voor de
MRB stopgezet.

Soort Camera’s

Eigenaar

Proces

Juridisch/wettelijk kader

Gebruiker gegevens

Doel gegevensverwerking

Camera’s (met
ANPR) in zgn.
ANPR auto’s

Belastingdienst

Controle MRB,
BPM en PGA
Bijzondere
Invordering en
gezamenlijke
scanacties met
o.a. Politie en
Douane.

Wet op de MRB van 1994 art 78 en
79 jo. 11 en 20 Awr
Interne levering gegevens binnen BD
van MKB aan CAP.
Geen besluitvorming over terug te
vinden.

Belastingdienst
Centrale
- Administratieve
Processen (CAP)
- Directie Midden en
Kleinbedrijf (MKB)

Camera’s (met
ANPR) in zgn.
ANPR auto’s

Politie

Convenant gebaseerd op artikel 18
Invorderingswet, 32 lid 4 Awir jo 18
Invorderingswet, 78/79 Wet Mrb,
22a Invorderingswet

Camera’s (met
ANPR) boven
de weg

Nationale
Politie

Bijzondere
Invordering en
gezamenlijke
scanacties met
o.a. Politie en
Douane
Controle MRB
en PGA

Belastingdienst
Centrale
- Administratieve
Processen (CAP)
- Directie Midden en
Kleinbedrijf (MKB)
Belastingdienst
Centrale
Administratieve
Processen (CAP)

Toezicht op:
-oneigenlijk gebruik van voor de MRB geschorste
auto’s en auto’s in de handels-voorraad.
- privégebruik zakelijke auto’s en UZG B
(Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto’s)
- Invordering van belastingschulden,
- Toezicht zgn. Katvangers
- toezicht op NL inwoners in auto met een
buitenlands kenteken die geen MRB/BPM
betalen
- Invordering van belastingschulden,
– Toezicht zgn. Katvangers
- toezicht op NL inwoners in auto met een
buitenlands kenteken die geen MRB/BPM
betalen

Camera’s
boven de weg
bij zgn.
weeglussen.

I&M

Controle BZM

Convenant met de Nationale Politie
inzake het medegebruik van de
ANPR-camera’s van de politie van 3
september 2014, ondertekend door
Theo Poolen als lid van het MT BD.
Art 11 en 20 Awr.
Kaderovereenkomst Samenwerking
Ministerie I&M en MinFin d.d. 27-12012 en Document Technische
Afspraken en Procedures ILT en BD
d.d. 21-1-2013. Art. 18/19 Wet BZM.

Belastingdienst
Centrale
Administratieve
Processen (CAP)

Toezicht op oneigenlijk gebruik van voor de MRB
geschorste auto’s en auto’s in de
handelsvoorraad.

Toezicht betaling BZM van Nederlands en
buitenlands gekentekende vrachtauto’s
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