
Motie Cameratoezicht middels Automatic Number Plate Recognition (ANPR)
50PLUS en de VVD willen ANPR camera’s die nu al langs (snel)wegen staan gebruiken om vermiste 
personen bij hun geliefden terug te brengen en toenemende criminaliteit in de provincie in te dammen.

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 11 november 2020 aan de orde hebbende de 
begroting voor het jaar 2021

Constaterende dat
 Het samenwerkingsverband Goedopweg, tussen provincie, de gemeenten Utrecht en 

Amersfoort en het Rijk vanaf september 2020 vier jaar lang verkeersonderzoeken gaat 
uitvoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van camera’s met ANPR techniek die langs de 
provinciale wegen worden geplaatst. Deze camera’s zijn bedoeld om de bewegingen van 
verkeersstromen te catalogiseren.

 Dezelfde ‘Goedopweg’ camera’s met aanpassing van software ook gebruikt kunnen worden 
om vermiste personen op te sporen en als hulpmiddel bij opsporing van strafbare feiten.  

Overwegende dat
 Het belangrijk is dat vermiste personen zo snel mogelijk met hun geliefde worden herenigd of 

de benodigde zorg krijgen
 Criminele groeperingen mobiel zijn en zich niet houden aan gemeente of provinciegrenzen
 Ondermijnende criminaliteit effect heeft op de gehele samenleving en dat provincie met  

gemeenten moet samenwerken in de strijd tegen criminaliteit en voortvluchtige criminelen die 
zich via provinciale wegen naar omringende snelwegen verplaatsen

 Cameratoezicht middels kenteken registratie (ANPR), helpt bij snellere opsporing van 
criminaliteit en deze mogelijk kan voorkomen

 De politie haar beschikbare capaciteit sneller en gerichter in kan zetten na een melding via 
ANPR  camera systeem

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten
 Uit te spreken dat criminaliteitsbestrijding een gezamenlijke opgave is en dat daar alle 

beschikbare middelen voor ingezet moeten worden;
 Met de politie Eenheid Midden-Nederland in gesprek te gaan of de provinciale ANPR 

camera’s voor verkeersonderzoek kunnen worden uitgebreid met software voor de 
opsporingsfunctie voor vermiste personen en de bestrijding van de criminaliteit;

 Met het Openbaar Ministerie in gesprek te gaan over de inzet van deze camera’s voor 
opsporing van vermiste personen en ter voorkoming van criminaliteit en opsporing van 
voortvluchtige criminelen.

Toelichting

Waar gebruikt de politie ANPR precies voor
Voor het opsporen van strafbare feiten via het uitlezen van kentekengegevens.

Hoe werkt ANPR
De camera's maken opnamen van kentekens. Die worden door speciale software gelezen en 
vergeleken met kentekenplaten in de database van de politie. Die database beschikt alleen over lijsten 
met kentekens van voertuigen die door de politie om een of andere reden worden gezocht. Het gaat 
bijvoorbeeld om auto-eigenaren die nog een gevangenisstraf open hebben staan of nog een hoge 
boete moeten betalen. Ook gestolen auto's staan in de database. Het is zeker niet zo dat alle 
kentekens in de database zijn opgenomen.

Kentekengegevens kunnen ook gebruikt worden voor speciale acties. Zo heeft de politie lijsten met 
auto’s van rondtrekkende dieven uit Oost-Europa en van bekende inbrekers. Hun nummerborden 
worden dan gekoppeld aan het ANPR-systeem, zodat de politie hen makkelijker kan traceren.



Op het moment dat een voertuig herkend wordt door een ANPR-camera, krijgt de politie een melding. 
Dat gebeurt in Nederland zo'n 3000 keer per dag. Op de meldkamer (in Driebergen) waar de 
signaleringen binnenkomen, wordt bepaald of het nodig is om er meteen iemand op af te sturen. Rijdt 
de auto van iemand die vermist is langs, dan wordt direct actie ondernomen. Gaat het om iemand die 
nog een boete moet betalen, dan kan dat nog wachten.

Wat mag de politie opslaan
Als gelezen kentekenplaten niet in de lijst met gezochte kentekenplaten staan, wordt de informatie 
direct verwijderd tenzij de informatie voor opsporingsonderzoek langer nodig is. Daar moet het 
Openbaar Ministerie dan toestemming voor geven. Want persoonsgegevens mogen niet langer 
bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden 
gebruikt. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Informatie over gezochte 
kentekenplaten voor de opsporing van verdachten die een ernstig misdrijf pleegden, mogen maximaal 
28 dagen bewaard worden. Dat staat in het Wetboek van Strafvordering, artikel 126 (126jj Sv).

En gaat over tot de orde van de dag.
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