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Geachte heer Grapperhaus,
Stichting Privacy First heeft ons kantoor gevraagd haar belangen te behartigen.
Privacy First komt op voor het privacy belang van de Nederlandse burgers. Privacy First acht de op 21
november 2017 aangenomen wet tot wijziging van het wetboek van strafvordering in verband met de
regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie ANPR onrechtmatig.
Privacy First is van plan om vooruitlopend op een bodemprocedure in kort geding buiten werking
stelling van de wet te bepleiten.
De belangrijkste argumenten van Privacy First zijn dat de wet in strijd is met artikel 7 en 8 Europees
Handvest en met artikel 8 EVRM.
• De wet voldoet niet aan de vereisten die het Europees Hof van Justitie aan dit type wetgeving
heeft gesteld in de zaken Digital Rights (HvJEU 8 april 2014, C-293/12 en C-594/12;
ECLI:EU:C:2014:238) en Tele2 (HvJEU 21 december 2016, C-203/15 en C-698/15;
ECLI:EU:C:2016:970). Zo leidt de wet tot een algemene en ongedifferentieerde
gegevensopslag die niet is beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Alle diensten worden verleend op grond van een overeenkomst van opdracht met CMS Derks Star Busmann N.V., statutair gevestigd in Amsterdam. Op deze
overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van CMS Derks Star Busmann N.V., welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank
Amsterdam onder nummer 2017/51 en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op
cms.law en worden op verzoek verstrekt. CMS Derks Star Busmann N.V. is in Nederland ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30201194 en in
België in het RPR Brussel onder nummer 0877.478.727. Het BTW-nummer van CMS Derks Star Busmann N.V. in Nederland is NL8140.16.479.B01 en in
België BE 0877.478.727.
CMS Derks Star Busmann maakt deel uit van CMS, de organisatie van Europese advocatenkantoren. In bepaalde gevallen wordt CMS gebruikt als een merk
of als de bedrijfsnaam van, of om te refereren aan, enkele of alle leden of hun kantoren. Meer informatie vindt u op www.cms.law.
CMS kantoren en gelieerde kantoren wereldwijd: Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Beijing, Belgrado, Berlijn, Bratislava, Bristol, Brussel,
Boekarest, Boedapest, Casablanca, Dresden, Düsseldorf, Dubai, Edinburgh, Frankfurt, Genève, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Keulen, Leipzig,
Lissabon, Ljubljana, Londen, Luxemburg, Lyon, Madrid, Milaan, Moskou, München, Muscat, Parijs, Praag, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Sevilla,
Shanghai, Sofia, Straatsburg, Stuttgart, Teheran, Tirana, Utrecht, Warschau, Wenen, Zagreb en Zürich.
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De wet voldoet niet aan het noodzakelijkheidscriterium: "nice to have" voor politie is niet
hetzelfde als noodzakelijk. Op geen enkele wijze is de noodzakelijkheid en proportionaliteit
van de wijze van verzamelen, bewaren, en verstrekken van gegevens aangetoond.
Voorafgaande rechterlijke toetsing bij toegang tot de gegevens ontbreekt.
De noodzakelijkheid van de duur van de bewaartermijn van vier weken is onvoldoende
onderbouwd.
De veiligheid van het systeem is onvoldoende adequaat onderbouwd en geborgd.

Privacy First zal bij de kort geding rechter bepleiten dat de wet onmiskenbaar onverbindend is wegens
strijd met het Unierecht en het EVRM. De wet voldoet niet aan de juridische vereisten van noodzaak
en proportionaliteit. Bovendien is de effectiviteit van ANPR tot op heden niet aangetoond.
Privacy First voert graag overleg met u als bedoeld in artikel 3: 305a BW. Privacy First verneemt
gaarne uiterlijk 8 december of u bereid bent tot overleg voor 1 januari 2018.
Privacy First acht zich vrij de Staat zonder nadere aankondiging in kort geding te dagvaarden als de
Staat geen prijs stelt op overleg voor 31 december 2017.

Met vriendelijke groet,

L.J. Böhmer
A.S. van Duinen

