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Datum I september 2015
Onderwerp Uw Wo b-ver¿oek i nzake verkeersovertred i nge n

Geachte heer Sietsma,

Met uw bríef van t7 iur.i .2015, ontvangen op 20 juri 2015, heeft u met een beroepop de wet openbaarñeid van bestuui íwoul ¡nformatie ver¿ocht oververkêersoveftredingen. uit uw bríef màak ik op dat uw wob-verzãek betrekkingheeft op;

- twee soorten erektronisch waargenomen overtredingen, namerijk:t snelheidsoveftredíngen;.:. het negeren van een rood verkeerslicht;- in de periode van 1 januar¡ 2074 tot en rnet 31 decembe r 2OL4.

verder heeft uw verzoek betrekking op het deer van die metingen ofconstateringen die nret worden omgezet in boeteopregg¡ng en inning metbetrekking tot rwee categorieén keñtekens van voe*uigen, namerijk voeftuigen:

- met een buitenlands kenteken;
- met een Nederrands kentekens en een bijzondere aantekening, bijvoorbeerdgeregistreerd als gestoren, geëxpofteerd of gesroopt ¡w-.o. "åoáe írr"l.

In het licht van het voorgaande vraagt u - in feite op zaaksniveau - specifieknaar:

a. de metadata bij 
.de (gemaakte) foto,s _ en niet de foto,s zelf;b. (de.code voor¡ de rËãen oãt i,ét ivit".* niet automatisch kan overgaan totboete-oplegg ing ;c' alle andere informatie die op één of andere wijze is gekopperd aan hetbeeld, de overtreding en hel waargenomen voertuig.

De ontvangst van uw 
,rle1zoe.k is schrifterijk bevestigd bij brief van 5 augustus2015, kenmerk673367.In de brief uun rà irgrstus 2015 is de besristermÍjn metvier weken verdaagd.

llbjl"_r T" 2l,augustus 2015, door mij ontvange n op 24 augusrus 2015, heeft u
Tj] llar aanleiding van voornoemde veidaging ingebieke wirÉn sierten voor hetuitblijven van een beslissing op ,* u"rroéli

Wettel¡jk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.
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9ij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
WilÈ u slcchts één zaak in uw
brìef behandelen.
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f nventarísatic documcntcn
volgens de wob ziet openbaarmaking van informatie op informatie neergeregd indocumenten' Indien de desbetreffenã"-ãä.ur.nten niet bestaan, dan kunnendeze dus ook niet openbaar *ãøu" gãrrìk.

P". 
dggl u aan mün ministerie over 20L4 verzochte soort informatie metbetrekking tot de hiervoor genoemde onderderen a, b en c wordt ats datageregistreerd Ín een dataregistratiesysteãm van tret centraar Justit¡eerIncassobureau (cJI B). ouerigens ro ;J;;ä co nstaterin gen va n ete ktronischehandhavingsmidderen door zówer r'rãt .,ïs, .rr de poritie verwerkt.

Hierbij moet ik u echter beríchten dat. voor zover de door u verzochte informatieals 
-data 

was geregistrgerg :l ""nr,ãiíg 
*ir bu het cJiB, deze data over het dooru aangegeven tijdvak ¡nmidders confor-m oe aaãrvãoigãi¿da";;äur, unafspraken is vernietiqd, tnformatiã - ãp .uã*rn¡veau - die niet tot eenbeschikking reidt, wo*rdt ou"*üã*;',s h"t gesterde ¡n ¿e wet oåschermingpersoonsgegevensl vernietigd. oe overio i4 ïerzochre tud ;J ;uarbij devezochte inforrnatie kan ikãerhatve niei openbaar maken.

Bcslc¡it
Gelet og het voorgaande heb ik besroten uw verzoek af te wijzen aangezien bijmijn rnin¡sterÊe de door u gevraagde {informatie in) data niei meer aanwezig is.

Mogelijk is (een deer van) de door u verzochte informatie wer aanwezig bij depotitie- u heeft in uw briáf van L7 iul¡ ãors åuenwer uitdrukkerijk aangegeven datu enkel verzoekt orn stukken uun *i¡n rìrusìerie. conform ,ùä"n*uuingen zar ikuw Wob-verzoek daarom niet doorzen¿en aãn de politie.

Ten aanzien van uw ingebrekesterf ing meld ik u dat de besristermijn voor hetnemen van een besrissing op uw verzoek niet eerder dan 14 sepiåäoer zorsverstrijkt, aangezien overeenkomstig artikãie, tweede rid, van de wob, debeslistermijn met vier we.fe¡ is ve-roåagä.'ü oent over deze verdaging bij briefvan 13 augustus 2015 geihformeerd. einoewet u zich niet kunt vinãen ín de redenvoor verdaging die daarbij is opgegeven, dôet dit niet af aan het feit dat determijn wet overeenkomstig oe wo-b is vei¿aaga tot r+ sãptem-oiiàors.

D¡rutorlrt-Ganarrrt
Str¡l?an tn lll¡sl¡¡¡¡¡ç¡
Directie Control,
Bedrijfsvoering en Jurldische
¿aken
Portefeu¡lle Juridische en
Internationale Zakeß

Gelet op het voorgaande kan ik uw ingebrekestellíng niet aanmerken afs eeningebrekestellíng in zin van artikel 4:17, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, en de voornoemde beslisterm ijn nog niet is verstreken.2Ik ken u dwangsom toe

Ik vertrouw U voldoende te hebben geinformeerd

H

De Minister ligheid en Justitie,
namens

Tegen dit u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een

Drlum
I september 2015

Oni kenmed(
679569

¿ Zie (onder andere) artikeren 7 , L0 en 11 van de wet bescherming persoonsgegevens.2 vergelíjk uitspraak Raad van state: ECLI:NL:RVS:2011;Bp371t (voorheen uN 8p3711)
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