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Toelichting 
Regelmatig ontvangt de politie verzoeken van burgers om informatie over een 
(mogelijk) door hem of haar gepleegde verkeersovertreding. Het verzoek wordt 
gedaan met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Vaak wordt gevraagd 
om certificaten van verbalisanten, ijkrapporten, het proces-verbaal (aankondiging van 
beschikking) of een foto van de overtreding. Aan de inwilliging van zo'n verzoek zijn 
juridische voorwaarden verbonden. Deze worden hierna kort toegelicht. 
 
Wet openbaarheid van bestuur 
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft een ieder de mogelijkheid om aan 
bestuursorganen, zoals de politie, informatie te verzoeken die zij heeft vastgelegd. 
Deze informatie moet  gaan over - samengevat - de wijze hoe de politie haar werk 
doet.  Uit het verzoek moet voldoende blijken welke documenten worden gevraagd. 
Een reden voor het verzoek hoeft niet gegeven te worden omdat verstrekken het 
uitgangspunt is. Worden documenten verstrekt op grond van de Wob, dan betekent 
dit  openbaarheid voor iedereen, bijvoorbeeld via internet.  
 
Openbaarmaking van documenten op grond van de Wob kent enkele uitzonderingen 
en beperkingen.  Zo kan een weigeringgrond zijn het 'privacybelang' van een persoon 
die in de documenten wordt genoemd (art 10, lid 2, onder e Wob). Denkt u daarbij 
aan namen  of salarisgegevens in aanstellingsbesluiten, eed- en of 
belofteformulieren, certificaten van bekwaamheid van politieambtenaren, etc. Dit is de 
reden dat in die documenten die persoonsgegevens onleesbaar kunnen zijn gemaakt.  
 
Wet politiegegevens 
Een deel van de gevraagde documenten valt echter onder een andere wet, de Wet 
politiegegevens (Wpg). Deze wet gaat over documenten waarin staat wat de politie, 
in het kader van opsporing, openbare orde of hulpverlening, in een bepaalde zaak 
heeft gedaan. Hierbij moet u denken aan het proces-verbaal (aankondiging van 
beschikking) en een foto van de overtreding. Vanwege de aard van deze gegevens  
noemt de Wpg een beperkte kring van personen en instellingen aan wie die 
gegevens verstrekt mogen worden.  
 
Op grond van de Wpg heeft u zelf echter geen afdwingbaar recht op een kopie van 
politiegegevens die over u zijn vastgelegd. Wel heeft u als betrokkene, op uw 
verzoek, recht op kennisneming - inzage - of en zo ja welke politiegegevens over u 
zijn vastgelegd. Om praktische redenen mag en kan de politie er voor kiezen om die 
gegevens aan u toe te zenden. Het is dus geen verplichting. 
 
Ook op kennisneming van deze gegevens bestaan enkele uitzonderingen. Een 
daarvan is de bescherming van rechten en vrijheden van derden (art 27, lid 1, onder 
a Wpg).  Om die reden kunnen namen van ambtenaren onleesbaar zijn gemaakt.    

 
Tegemoetkoming verzoek 
Om u toch in de geest van uw verzoek tegemoet te komen, zijn het 
personeelsnummer van de betrokken politieambtenaren, evenals uw eigen 
persoonsgegevens en bijvoorbeeld het kenteken op de foto, niet onleesbaar 
gemaakt. Zo kunt u controleren of de documenten die u heeft ontvangen ook de 
documenten zijn waarom u heeft verzocht.   
 

 


