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minister van Justitie en Veiligheid  

  

schriftelijk overleg met de Eerste Kamer over de 
voortgezette inwerkingtreding van artikel 126jj Sv 

     
     

     

 

 
1. Aanleiding 
Bij brief van 9 november 2021 heeft u aan beide Kamers een ontwerp van een 
koninklijk besluit overgelegd met het oog op het van kracht blijven van artikel 
126jj Sv (hierna: het ontwerpbesluit). Artikel 126jj Sv geeft regels over het, met 
behulp van automatische kentekenherkenning (ANPR), vastleggen en bewaren 
van kentekengegevens door de politie en Koninklijke marechaussee. Artikel 126jj 
Sv vervalt op 1 januari 2022, tenzij bij koninklijk besluit anders wordt bepaald. 
 
De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer heeft in 
haar procedurevergadering van 1 december 2021 het ontwerpbesluit voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer heeft in haar 
brief van 18 november 2021 aangekondigd hierover met u in schriftelijk overleg 
te treden. Daartoe heeft u op 3 december een brief ontvangen. Met bijgevoegde 
brief kunt u de vragen van de leden van de commissie beantwoorden. De leden 
van de commissie zien uw reactie graag uiterlijk 10 december tegemoet, teneinde 
die in de commissievergadering van 14 december te kunnen agenderen. 
 
2. Geadviseerd besluit 
Uw instemming wordt gevraagd met de verzending van bijgevoegde brief aan de 
Eerste Kamer.  
 
3. Kernpunten 
- In de brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste 
Kamer zijn vragen gesteld door de leden van de fracties van GroenLinks en de 
PvdA (gezamenlijk), D66 en 50PLUS.  
- De leden van de fracties van GroenLinks en PvdA geven aan dat zij het 
voorgenomen besluit van de regering tot de voortgezette inwerkingtreding van 
artikel 126jj Sv in beginsel steunen. De leden van de fracties van D66 en 50PLUS 
houden zich hierover op de vlakte. 
- De meeste van de gestelde vragen zien op de meerwaarde voor de opsporing en 
op de verbeterpunten voor de uitvoering die voortvloeien uit het 
evaluatieonderzoek van het WODC. In bijgevoegde brief zijn deze vragen 
beantwoord in lijn met uw brief van 9 november 2021 waarbij het ontwerpbesluit 
aan beide Kamers in het kader van de voorhang is overgelegd. 
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- Aandacht behoeft dat de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA en de 
fractie van D66 vragen naar uw plannen voor een tweede evaluatieonderzoek 
naar de bevoegdheid van artikel 126jj Sv. De leden van de fractie van D66 
verwijzen daarbij naar een evaluatie van de opvolging van de verbeterpunten uit 
het voorliggende evaluatieverslag. In bijgevoegde brief antwoord u dat ten 
aanzien van de verbeterpunten een vinger aan de pols kan worden gehouden 
door de privacy audit, die de verwerkingsverantwoordelijke op de voet van artikel 
15 van het uitvoeringsbesluit jaarlijks laat uitvoeren. U schrijft dat u een tweede 
evaluatieonderzoek niet nodig acht, omdat een evaluatieonderzoek ziet op de 
doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk, en die onderwerpen 
genoegzaam zijn geëvalueerd bij voorliggend evaluatieonderzoek. Een 
evaluatieonderzoek is bovendien een minder geschikt middel dan een privacy 
audit om onderzoek te doen naar de desbetreffende verbeterpunten in de 
uitvoering. 
 
4. Toelichting 
Artikel 126jj Sv 
Artikel 126jj Sv geeft regels over het vastleggen en bewaren van 
kentekengegevens door de politie en Koninklijke marechaussee. Bij het 
vastleggen van kentekengegevens wordt gebruik gemaakt van automatische 
kentekenherkenning, ook wel automatic numberplate recognition (ANPR) 
genoemd. Dit is een technisch hulpmiddel waarbij met camera’s kentekens van 
passerende voertuigen worden waargenomen. Kentekengegevens van passerende 
voertuigen worden door daarvoor aangewezen camera’s vastgelegd en vier weken 
bewaard. Deze kentekengegevens kunnen op bevel daartoe van de officier van 
justitie gedurende deze periode worden geraadpleegd ten behoeve van de 
opsporing van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering of voor de aanhouding van een voorvluchtige 
persoon als bedoeld in artikel 564 van het Wetboek van Strafvordering. Na vier 
weken worden de vastgelegde kentekengegevens vernietigd. 
 
4.1 Ontwikkelingen hiervoor 
- Op 1 oktober 2021 heeft u beide Kamers het evaluatieverslag van vernoemde 
wet aangeboden. 
- Op 9 oktober 2021 heeft u aan beide Kamers het ontwerpbesluit overgelegd. 
 
5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 
Niet van toepassing, alles uit deze nota wordt openbaar. 


