
 

Verwerking van persoonsgegevens i.v.m. camerahandhaving 
kentekens op de Hoogstraat in de gemeente Schiedam  

 

De gemeente Schiedam verzamelt en gebruikt persoonsgegevens. Dit doen wij op een 
zorgvuldige manier. Het is afhankelijk van de soort verwerking welke persoonsgegevens 
worden verwerkt en voor welk doel. 

 
Doel 
Op de Hoogstraat vindt een pilot ‘camerahandhaving kentekens’ plaats. De Hoogstraat en Broersveld zijn 
voetgangersgebieden, waar fietsers zijn toegestaan. Laden en lossen door voertuigen is toegestaan 
gedurende venstertijden, dagelijks van 7.00 tot 11.00 uur en van 17.30 tot 19.00 uur. 

Buiten deze venstertijden zijn gemotoriseerde voertuigen alleen toegestaan met een ontheffing. Met de 
pilot ‘camerahandhaving kentekens’ worden voertuigen die buiten de venstertijden door de Hoogstraat 
rijden gecontroleerd. Het doel is het aantal verkeersbewegingen in de Hoogstraat te beperken, zodat de 
leefbaarheid (verblijfs- en woonklimaat) in de Hoogstraat verbetert.  

 
Grondslag 
Tijdens de pilot ‘camerahandhaving kentekens’ controleren 4 camera’s alle inrijdende voertuigen op basis 
van hun kenteken.  

De grondslag voor deze pilot is het verkeersbesluit. Het college heeft op basis van de wegenverkeerswet 
(artikel 15, lid 1) en artikel 12 sub a. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 
(BABW) op de Hoogstraat een voetgangersgebied ingesteld. 

De gemeentelijke BOA’s zijn bevoegd om te handhaven op de aanpak van overlast, kleine ergernissen en 
andere feiten die de leefbaarheid aantasten in de openbare ruimte. Zij zijn bevoegd om met behulp van 
een camera te handhaven op dergelijke overtredingen (Beleidsregel BOA, domeinlijst 1, punt 16). 

De verwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder e, van de AVG (vervulling taak van 
algemeen belang). 

 
Categorieën persoonsgegevens 
Er worden voor deze pilot persoonsgegevens opgeslagen. De camera maakt een foto van het voertuig dat 
de camera passeert, waarbij tevens de contouren van het voertuig zichtbaar zijn. Ingeval sprake is van 
een overtreding worden de foto, het kenteken van het voertuig, het tijdstip en de locatie van de 
overtreding opgeslagen. Als er geen sprake is van een overtreding worden de gegevens niet opgeslagen 
(zie kopje bewaartermijnen). 
 
De foto’s worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Alleen de BOA’s (Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren) van gemeente Schiedam hebben toegang tot deze foto’s. Zij beoordelen op basis 
van de foto of er sprake is van een overtreding. Als een overtreding door de BOA is vastgesteld, dan 
worden de persoonsgegevens verwerkt op basis van de WPG (Wet Politiegegevens).  

 
 



 
 
 
 
 
Ontvangers 
De ontvanger is de houder van het voertuig waarvan de overtreding is vastgesteld. In de beginperiode 
ontvangt een overtreder een waarschuwingsbrief van de gemeente. Daarna loopt een overtreder een 
risico op een boete (beschikking). Het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) is ook een ontvanger van 
de persoonsgegevens aangezien zij een beschikking naar de overtreder sturen. 

 
Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dien hiervoor 
online een verzoek in met DigiD. 

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. En moet kunnen aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, 
corrigeren of verwijderen ook echt van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in 
te zien. 

 
Doorgifte 
De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Ingeval 
sprake is van een overtreding worden de benodigde gegevens doorgestuurd aan het CJIB (Centraal 
Justitieel Incassobureau), die de overtreder een beschikking toestuurt.  

 
Bewaartermijnen 
De genoemde gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden 
waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. 
De volgende (wettelijke) bezwaartermijn zijn van toepassing: 

 De gegevens van voertuigen (foto en kenteken) die gedurende de venstertijd de Hoogstraat 
inrijden én van ontheffing houders, worden direct gewist. 

 De foto’s en gegevens van door de camera geconstateerde overtreders worden voor maximaal 72 
uur bewaard. De BOA controleert of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding binnen deze 
termijn van 72 uur. 

 Als de BOA heeft beoordeeld dat er sprake is van een overtreding dan worden de gegevens van 
de overtreder (kenteken, tijdstip, locatie) doorgestuurd aan het CJIB. De gegevens van 
overtreders inclusief de foto worden bewaard voor een periode van 5 jaar (wettelijke 
bewaartermijn). 

 
Beveiliging en bescherming van gegevens 
Er wordt gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om de camerabeelden te 
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.  

Het bekijken van camerabeelden geschiedt alleen door daarvoor bevoegde BOA’s (Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren) in een beveiligde omgeving. Medewerkers gaan vertrouwelijk en integer om met 
de kennis die zij tot zich krijgen met de camerahandhaving, in het bijzonder met betrekking tot de 
privacy van personen en/of voertuigen. De camerahandhaving wordt op zichtbare en herkenbare wijze 
kenbaar gemaakt op de locaties waar de camera’s hangen. Op de bebording in en rondom de Hoogstraat 
wordt de weggebruiker erop geattendeerd dat er controle met behulp van een camera plaatsvindt.  

 
Vragen en aanvullende informatie 
Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft, kunt u vinden 
in onze algemene privacyverklaring (Privacyverklaring | Schiedam). Heeft u naar aanleiding daarvan nog 
vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de gemeente Schiedam via het contactformulier: 
Contact opnemen | Schiedam   

 

 

https://www.schiedam.nl/a-tot-z/rechten-van-betrokkenen
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/privacyverklaring
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/contact-opnemen


 

 

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Schiedam met uw persoonsgegevens omgaat kunt u 
contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Schiedam via 
telefoonnummer 14 010 of via e-mail contact@schiedam.nl. 

Bent u niet tevreden met de wijze waarop de gemeente Schiedam met de afhandeling van een klacht of 
verzoek is omgegaan dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

mailto:contact@schiedam.nl
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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