Toelichting bij jaarverslag 126jj SV (ANPR).
Sinds 1 januari 2019 is de wetgeving (126jj Sv) van kracht. Kentekenpassages mogen 28 dagen
worden opgeslagen voor de opsporing van verdachten die een ernstig misdrijf hebben gepleegd.
De politie heeft de database Argus gebouwd om de kentekengegevens vast te leggen. Conform de
wettelijke regels is voor de inwerkingtreding van de wet het Cameraplan 126jj opgesteld en
gepubliceerd in de Staatscourant. Daarin staan de camera’s vermeld die de kentekengegevens
registeren. Dit cameraplan staat ook op de website van Politie:
https://www.politie.nl/themas/2018-cameraplan-voor-126-jj-sv.html

Alle passages via aangemelde camera’s die aan de wettelijke eisen en goedgekeurde locatiecriteria
worden voor 28 dagen in de database opgeslagen. Daarna volgt automatische vernietiging, tenzij
specifieke passagegegevens zijn opgevraagd voor een opsporingsonderzoek. Tabel 3.1 van het
jaarverslag geeft het aantal passages per maand weer dat wordt opgeslagen (en dus na 28 dagen
grotendeels wordt vernietigd), gemiddeld zo’n 135 miljoen.
Voor de politie geldt de bevoegdheid om passagegegevens op te slaan in de 28-dagen database als
een belangrijke aanvulling op de mogelijkheden die er zijn. Het voordeel van deze nieuwe
bevoegdheid is dat de politie achteraf kan vaststellen of een voertuig op een bepaald tijdstip op
een bepaalde locatie aanwezig was. Dat kan van meerwaarde zijn bij het opsporen van personen die
verdacht worden van een ernstig misdrijf. Deze meerwaarde is al een aantal keren gebleken getuige
een paar voorbeelden hieronder:
-Met name in combinatie met telecomgegevens kan door de 126jj vrij nauwkeurig worden
vastgesteld welk voertuig een verdachte gebruikt en waar dit voertuig zich bevindt. Concreet leidde
dit er recentelijk toe dat bijzonder snel zicht ontstond op een verdachte van een ontvoering. De
Argus-bevragingsresultaten gaven inzicht in de afgelegde route en mogelijke locatie van het
voertuig. De verdachte kon vervolgens worden aangehouden. Dit proces verliep aanzienlijk sneller
door de 126jj-bevraging.
-In een onderzoek naar de diefstal van personenauto’s, waarbij er mogelijk sprake was van het
voorhanden hebben van vuurwapens, werd een 126jj verzoek gedaan. Doel hiervan was vast te
stellen of twee personenauto’s in een bepaald tijdvak samen reden en waar. Dit werd door de Argusbevragingsresultaten vastgesteld. De bevinding gaf richting aan het opsporingsonderzoek.
Met betrekking tot het gebruik van de bevoegdheid zit de politie in de fase van opbouw, die gepaard
gaat met een evaluatie door WODC en een interne audit. Deze evaluatie richt zich vooral op het
rendement van deze bevoegdheid.
In welke mate gebruik zou worden gemaakt van de nieuwe bevoegdheid was moeilijk te voorspellen.
Ook was niet duidelijk hoeveel capaciteit de bevraging van het systeem en personeel zou kosten.
2019 is daarom bestempeld als een introductiejaar. Om het aantal verzoeken beheersbaar te houden
is intern besloten in eerste instantie beperkt gebruik te maken van de nieuwe bevoegdheid. In de
periode van januari tot en met april konden enkel verzoeken gedaan worden voor onderzoeken naar
misdrijven waar een gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat. In de periode van mei tot en met

juni is dit verruimd tot onderzoeken naar misdrijven van acht jaar gevangenisstraf of meer. Sinds juli
2019 wordt de wettelijke norm toegepast en geldt daarop geen beperking meer. Uit het jaarverslag
blijkt uit dat het aantal bevragingen dat de politie de bevoegdheid restrictief toepast.
Zorgvuldigheid bij het vastleggen van data staat voor de politie bovenaan. De bevoegdheid 126jj
kenmerkt zich daarom door stevige waarborgen: De aanwijzing van camera’s voor 126jj geschiedt
met instemming van de OvJ; de opslag van de foto’s en kentekengegevens gebeurt versleuteld;
ambtenaren die de feitelijke bevraging doen, voldoen aan bepaalde functie-eisen, zijn speciaal
hiervoor opgeleid en door de minister van J&V geautoriseerd; de OvJ geeft bevel tot iedere bevraging
van de database; er is controle op de automatische vernietiging van de registraties na 28 dagen en bij
het verstrekken van een foto aan de bevrager worden andere kentekens, gezichten en herkenbare
plaatsen geblurd.

