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Den Haag, 3 februari 2014 

 

 

Aantal bijlage(n):  

Uw kenmerk:  

Ons kenmerk: ACM/DM/2014/200471 

Contactpersoon: mr. Roelofsen | Marieke.Roelofsen@acm.nl | (070) 722 27 37 

Onderwerp: 12.0266.01 Analyse activiteiten RDW in het licht van de bepalingen van de Wet Markt 

en Overheid 

 

Geachte heer Jacobs, 

Op 4 maart 2013 heeft Automotive Application Services Provider B.V. (hierna: A2SP), aan de 

Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) vragen voorgelegd over de toepassing van de  

Wet Markt en Overheid (Wet MenO) in relatie tot activiteiten die worden uitgevoerd door de  

Dienst Wegverkeer (hierna: RDW).  

Bij brief van 29 augustus heeft ACM kenbaar gemaakt dat op een aantal vragen nader zal worden 

ingegaan. Van belang om op te merken is dat de RDW en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(hierna: Ministerie van I&M) hebben aangegeven medewerking te verlenen aan het door A2SP 

gedane verzoek. 

In nauwe samenspraak met alle betrokken partijen is een tweetal activiteiten van de RDW 

geselecteerd waarop ik mij in deze analyse zal richten.  

1. Ophalen voertuiggegevens, ook wel aangeduid als OVI anoniem 

2. Voertuiggegevens raadplegen, ook wel aangeduid als OVI zakelijk 
 

Achtergrond van het verzoek van A2SP is dat A2SP van mening is dat de RDW met OVI anoniem en 

OVI zakelijk economische activiteiten verricht in concurrentie met A2SP en dat de handelswijze van 

de RDW bij het aanbieden van deze diensten aan afnemers concurrentieverstorend is. A2SP wil 

graag weten of de Wet MenO van toepassing is op deze activiteiten. Dit betekent dat ACM in deze 

brief de volgende vraag zal beantwoorden: 

Is de Wet MenO van toepassing op de activiteiten OVI anoniem en OVI zakelijk van de RDW? 
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Achtergrond 

Betrokken partijen 

A2SP levert voertuigdata en is een zogenaamde informatieprovider. Informatieproviders leveren 

voertuigdata aan de RDW (upstream) en nemen van de RDW voertuiginformatie af (downstream) die 

afkomstig is uit het kentekenregister. A2SP levert diensten levert aan autobedrijven, importeurs en 

andere automotive gelieerde bedrijven alsmede aan consumenten. Deze diensten bestaan onder 

andere uit RDW informatie- en communicatiediensten en het verstrekken van voertuiginformatie. 

De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan dat zijn basis vindt in artikel 4a van de 

Wegenverkeerswet 1994 (WVW). 

OVI Anoniem 

Met OVI anoniem wordt de dienst ‘Voertuiggegevens ophalen’ bedoeld die op de website staat van 

de RDW
1,
 met daarbij een invulveld voor het kenteken in de vorm van een lege kentekenplaat.  

Deze dienst wordt ook wel OVI anoniem genoemd omdat de voertuiginformatie zonder authenticatie 

zoals Digid of een certificaat via de website toegankelijk is voor gebruikers. De afnemer van de 

dienst blijft derhalve anoniem. OVI anoniem is beschikbaar voor particulieren
2 
en bedoeld voor 

incidenteel gebruik. Voor het opvragen van gegevens via OVI anoniem worden geen kosten direct 

aan de afnemer in rekening gebracht. 

OVI Zakelijk 

Daarnaast is er de dienst ‘Voertuiggegevens raadplegen’, ook wel OVI zakelijk genoemd. Dit is een 

dienst voor zakelijke of frequente gebruikers om voertuiginformatie van voertuigen met een 

Nederlands kenteken op te vragen. Ook voor OVI zakelijk geldt dat informatie alleen wordt verstrekt 

na opgave van een kenteken. Met deze dienst kunnen ongelimiteerde hoeveelheden gegevens 

worden opgevraagd. De dienst ‘Voertuiggegevens raadplegen’ kent twee varianten: de ‘XML variant’ 

en de ‘webbased variant’. 

Bij de dienst OVI zakelijk XML worden via een XML-bericht voertuiggegevens geleverd van 

voertuigen waarvan het kenteken is opgegeven. Deze gegevens kunnen door gebruikers worden 

verwerkt dan wel worden getoond in een eigen applicatie. Voor het gebruik van deze dienst is een 

softwarecertificaat nodig ter identificatie in verband met het factureren van de dienst. Voor deze 

variant betalen gebruikers eenmalig € 500,- toegangskosten. Voor elk voertuig dat wordt 

geraadpleegd, betaalt de gebruiker € 0,05. 

                                                        
1
 www.rdw.nl 

2
 Door verzoeker is naar voren gebracht dat hoewel OVI anoniem bedoeld is voor particulier gebruik deze dienst in de 

praktijk ook toegankelijk is voor zakelijke afnemers. Er bestaat naar zeggen van verzoeker geen effectieve technische 
maatregel om zakelijk gebruik te voorkomen. Tevens is door verzoeker aangegeven dat OVI anoniem niet alleen door 
mensen kan worden bevraagd, maar ook door geautomatiseerde systemen. Deze zogeheten spiders, crawlers of bots 
kunnen zich voordoen als een menselijke gebruiker en op die manier grote hoeveelheden bevragingen uitvoeren, al dan 
niet voor zakelijk gebruik. Omdat identificatie van de gebruiker niet mogelijk is, kan de RDW ook niet identificeren of 
sprake is van een particuliere of een zakelijke gebruiker. De RDW koppelt zakelijk gebruik aan de frequentie van 
bevragingen. Daar is – naar zeggen van verzoeker – geen wettelijke basis voor.  
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De dienst OVI zakelijk web is bedoeld voor zakelijke of frequente gebruikers waarbij via een web 

applicatie vergelijkbaar met OVI anoniem per kenteken voertuiggegevens kunnen worden 

opgevraagd en ingezien. Ook hiervoor is een softwarecertificaat nodig ter identificatie. Voor OVI 

zakelijk web is een KVK-registratie vereist, waarmee het softwarepakket kan worden aangevraagd 

en afgegeven. Voor deze dienst hoeven gebruikers geen toegangskosten te betalen. Gebruikers 

betalen € 0,14 voor elk voertuig waarvan zij de gegevens willen raadplegen. 

Analyse 

De onderstaande analyse richt zich op de vraag of de artikelen 25g tot en met 25m van de 

Mededingingswet (Mw) van toepassing zijn op OVI anoniem en OVI zakelijk. Deze artikelen 

omvatten de Wet MenO.
3
 
 
Deze wet is op 1 juli 2012 in werking getreden en bevat vier gedragsregels 

waaraan overheden
4
 zich moeten houden als zij zelf, of via overheidsbedrijven, economische 

activiteiten verrichten. 

De belangrijkste vraag die in dit kader dient te worden beantwoord is of de RDW met OVI zakelijk en 

OVI anoniem economische activiteiten verricht. De vraag of de RDW mogelijk ten aanzien van OVI 

zakelijk en OVI anoniem een of meer van de gedragsregels heeft overtreden, is nadrukkelijk geen 

onderdeel geweest van de analyse. 

RDW bood OVI anoniem en OVI zakelijk al voor 1 juli 2012 aan. Dit betekent strikt genomen dat, 

gelet op de in de Wet MenO opgenomen overgangstermijn voor bestaande gevallen, tot 1 juli 2014 

alleen de gedragsregel functiescheiding (art. 25l Mw) van toepassing kan zijn op deze activiteiten. Ik 

heb de vragen van A2SP echter opgevat als een verzoek om verduidelijking van de materiële 

reikwijdte van de wet, en zal derhalve hieronder ingaan op de vraag of de Wet MenO na 1 juli 2014 

op de activiteiten van de RDW van toepassing zal zijn. 

A2SP heeft ten behoeve van deze analyse informatie aan ACM verstrekt. Van het ministerie van I&M 

en de RDW is eveneens informatie ontvangen. De informatie die ik van alle betrokken partijen heb 

ontvangen is, voor zover relevant, in de analyse meegenomen. 

Economische activiteit 

Op OVI anoniem en OVI zakelijk kunnen mogelijk de gedragsregels ex artikel 25i (verplichting tot het 

doorberekenen van de integrale kosten), artikel 25k (hergebruik van gegevens voor economische 

activiteiten) en artikel 25l (functiescheiding) Mw van toepassing zijn. Artikel 25j Mw (verbod op het 

bevoordelen van overheidsbedrijven) is in deze casus niet relevant omdat er geen sprake is van een 

overheidsbedrijf.
5
 

De gedragsregels ex artikel 25i, artikel 25k en 25l Mw zijn enkel van toepassing voor zover door het 

betreffende bestuursorgaan een economische activiteit wordt verricht. Daarom moet de vraag 

worden beantwoord of de RDW met de diensten OVI zakelijk en OVI anoniem economische 

                                                        
3
 Wet van 24  maart 2011 tot wijziging van de Mededingingswet ter uitvoering van regels inzake ondernemingen die 

deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter 
invoering van gedragsregels voor de overheid), Stb. 2011, nr. 162. 
4
 Onder overheden wordt verstaan: het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke zelfstandige 

bestuursorganen. RDW is een publiekrechtelijke zbo, die zijn basis vindt in artikel 4a WVW.  
5
 De definitie van overheidsbedrijf staat in artikel 25g, eerste lid Mw. In dit hoofdstuk en de daarop berustende 

bepalingen wordt verstaan onder overheidsbedrijf:  
a. een onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met 
rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon, al dan niet tezamen met een of meer andere 
publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen;  
b. een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon 
deelneemt. 
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activiteiten verricht. Om te bepalen of sprake is van een economische activiteit moet worden 

aangesloten bij de Europese jurisprudentie ten aanzien van het begrip “economische activiteit”
6
.  

Volgens vaste jurisprudentie is een economische activiteit “elke activiteit die bestaat uit het 

aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt”.
7
 Uit de jurisprudentie

8
 blijkt verder dat 

voor de vaststelling of sprake is van een economische activiteit niet bepalend wat de rechtsvorm is 

van de entiteit die de activiteit uitvoert. Met andere woorden: ook overheden kunnen economische 

activiteiten verrichten. Volgens deze jurisprudentie is het mogelijk dat een overheid zowel 

economische, als niet economische activiteiten verricht.
9
  

Voor het vaststellen of een entiteit een economische activiteit verricht, is de aard van de activiteit 

bepalend.
10

 Uit de jurisprudentie valt op te maken dat in dit kader onder meer van belang is het doel 

waarmee de activiteiten worden verricht en de regels waaraan de activiteiten zijn onderworpen.
11

 Als 

het gaat om activiteiten die door overheden worden verricht, dient volgens de jurisprudentie 

onderscheid te worden gemaakt tussen het geval waarin de staat handelt in de uitoefening van 

openbaar gezag, en dat waarin hij economische activiteiten verricht, bestaande uit het aanbieden 

van goederen en diensten op de markt.
12

 Voor zover overheden handelen in de uitoefening van 

openbaar gezag, verrichten zij geen economische activiteit.  

Een leidend beginsel in de rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent het ondernemingsbegrip en 

het begrip economische activiteit is of gaat om activiteiten die ook door particuliere ondernemingen 

op een markt en in concurrentie kunnen worden verricht, zodat de entiteit in kwestie daarmee, 

feitelijk of potentieel, in concurrentie treedt of zou kunnen treden.
13

 

Voor zover een overheidsinstantie een economische activiteit verricht die van de uitoefening van 

haar bevoegdheden van openbaar gezag kan worden losgekoppeld, handelt die instantie - wat deze 

activiteit betreft - als onderneming, terwijl bij een economische activiteit die niet van de uitoefening 

van haar bevoegdheden van openbaar gezag kan worden gescheiden, alle door die instantie 

verrichte activiteiten samenhangen met de uitoefening van deze bevoegdheden.
14

 

In de zaak Compass-Datenbanken
15

 heeft het Hof van Justitie de vraag beantwoord of het inzamelen 

en beheren van gegevens, alsmede het vertrekken van inzage in gegevens, inzake ondernemingen 

in Oostenrijk al dan niet moet worden aangemerkt als een economische activiteit. Het Hof van 

Justitie heeft in die zaak geoordeeld dat het verzamelen van gegevens betreffende ondernemingen, 

op grond van een aan deze ondernemingen wettelijk opgelegde mededelingsplicht en de daaraan 

gekoppelde handhavingsbevoegdheden, behoort tot de uitoefening van bevoegdheden van 

openbaar gezag. Bijgevolg verricht de betrokken Oostenrijkse overheidsinstantie met een dergelijke 

activiteit geen economische activiteit.
16

 

Het Hof van Justitie stelt vervolgens: “ook het overeenkomstig de nationale wettelijke regeling voor 

het publiek toegankelijk maken en houden van de verzamelde gegevens, hetzij via een eenvoudige 

inzage, hetzij via de verstrekking van print-outs, vormt geen economische activiteit, aangezien het 

                                                        
6
 TK 2007/2008, 31 354, nr. 3 p. 30-31 

7
 O.a. C-113/07 SELEX Sistemi Itegrati SpA, r.o. 69. 

8
 C-41/90, Hoffner en Elsner, r.o. 21 

9
 C-82/01 P, Aeroports de Paris, r.o. 74. 

10
 C-364/92 SAT Fluggesellschaft mbH r.o. 19 

11
 Idem, r.o. 30 

12
 C-343/95, Diego Cali & Figli Srl, r.o. 16. 

13
 Zie hiertoe bijvoorbeeld zaak C-244/94, FFSA,  C-115-/97-117/97, Brentjes Handelsonderneming B.V. of C-41/90 

Höfner/Elser 
14

 C-138/11, Compass-Datenbanken Gmbh,  r.o. 38 
15

 C-138/11, Compass-Datenbanken Gmbh 
16

 C-138/11, Compass-Datenbanken, r.o. 40 
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bijhouden van een databank met dergelijke gegevens en het beschikbaar stellen daarvan aan het 

publiek activiteiten zijn die niet van het verzamelen van die gegevens kunnen worden gescheiden. 

Het verzamelen van die gegevens zou namelijk in grote mate zijn nut verliezen indien er geen 

databank werd bijgehouden waarin zij ter inzage van het publiek worden opgenomen”.
17

  

Uit de jurisprudentie blijkt tenslotte dat als een overheid voor het uitoefenen van bevoegdheden van 

openbaar gezag een vergoeding in rekening brengt die wettelijk is vastgesteld of aan goedkeuring 

van de overheid onderhevig is, dit niet tot gevolg heeft dat de activiteit als economische activiteit 

moet worden aangemerkt.
18

  

Toegepast op OVI Anoniem en OVI zakelijk: 

De belangrijkste vraag die in het kader van deze analyse moet worden beantwoord, is of het 

verstrekken van gegevens uit het kentekenregister door de RDW via OVI anoniem en OVI zakelijk 

behoort tot de uitoefening van bevoegdheden van openbaar gezag danwel kwalificeert als 

economische activiteit. Zoals hierboven aangegeven, is volgens staande jurisprudentie de aard van 

de activiteit bepalend, waarbij onder meer wordt gekeken naar het doel waarmee de activiteit wordt 

uitgevoerd en de regels waaraan de activiteit is onderworpen. 

De zaak Compass-Datenbanken biedt enkele aanknopingspunten voor de beoordeling of OVI 

anoniem en OVI zakelijk als economische activiteiten kwalificeren. Analoog aan de uitspraak in deze 

zaak ga ik eerst in op de vraag of het verzamelen van gegevens in het kentekenregister als 

economische activiteit moet worden aangemerkt. 

Het kentekenregister is een zogenaamde basisregistratie.
19

 In het kentekenregister worden 

gegevens verzameld over voertuigen en aanhangwagens waarvoor een kenteken is opgegeven en 

de tenaamstelling van die kentekens, alsmede over andere motorrijtuigen en aanhangwagens.
20

 De 

RDW is aangewezen als beheerder van het kentekenregister. Het verzamelen van voertuiggegevens 

in het kentekenregister geschiedt voor de volgende doeleinden: 

- voor een goede uitvoering van de WVW en de handhaving van de bij deze wet gestelde 

voorschriften; 

- voor een goede uitvoering van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de Wet op de 

belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet belasting zware motorrijtuigen, 

de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Wet bereikbaarheid en mobiliteit 

dan wel andere wettelijke regelingen ten aanzien van motorrijtuigen of aanhangwagens en 

de handhaving van die wettelijke regelingen; 

- om overheidsorganen te voorzien van gegevens uit het kentekenregister voor zover zij 

aangeven deze gegevens nodig te hebben voor een goede uitoefening van hun publieke 

taak. 

De verplichting voor eigenaren/houders van motorvoertuigen op de weg om een geldig kenteken te 

hebben, vloeit voort uit artikel 36 WVW. De RDW geeft daartoe kentekenbewijzen af. De RDW 

neemt de gegevens die betrekking hebben op het voertuig op in het kentekenregister.  

                                                        
17

 Idem, r.o. 41 
18

 C 138/11, Compass-Datenbanken Gmbh, r.o. 42, C-343/95, Diego Cali & Figli Srl, r.o.24 
19

 Artikel 42 lid 1 WVW 
20

 Artikel 42 lid 3 WVW 
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Het kentekenregister bevat uitsluitend de in artikel 6 van het Kentekenreglement
21

 genoemde 

categorieën gegevens.  

Gezien het bovenstaande is naar mijn oordeel het verzamelen van gegevens ten behoeve van het 

kentekenregister door RDW aan te merken als het uitoefenen van bevoegdheden van openbaar 

gezag. Met het verzamelen van deze gegevens verricht de RDW daarom geen economische 

activiteit. 

Zoals blijkt uit de uitspraak in de zaak Compass Datenbanken kan het toegankelijk maken van de 

verzamelde informatie, hetzij via eenvoudige inzage, hetzij via het verstrekken van print-outs, 

overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, niet los worden gezien van de 

vervulling van een taak tot het verzamelen en beheren van dergelijke gegevens in een databank. De 

wettelijke context in de Compass Datenbanken zaak wijkt echter van onderhavige casus af in die zin 

dat het recht van eenieder op inzage in de informatie uit het Firmenbuch expliciet in de relevante 

wetgeving is opgenomen. Een dergelijke bepaling staat niet in de WVW. Het regime rond 

gegevensverstrekking uit het kentekenregister is als volgt:  

De gegevens in het kentekenregister worden onderscheiden in authentieke gegevens en niet-

authentieke gegevens en in gevoelige en niet-gevoelige gegevens.
22

 Met OVI anoniem en OVI 

zakelijk worden enkel niet-gevoelige gegevens verstrekt. Artikel 43 lid 4 WVW bepaalt dat niet-

gevoelige gegevens uit het kentekenregister aan eenieder kunnen worden verstrekt.
23

 Van belang in 

dit kader is dat uit de parlementaire geschiedenis
24

 van de WVW blijkt dat de wetgever met dit artikel 

heeft bedoeld dat de aanwezige gegevens in het kentekenregister (voor zover het niet-gevoelige 

gegevens betreft) aan eenieder moeten worden verstrekt.
25

 De RDW is gehouden deze gegevens 

zonder enige beperking of voorwaarden
26

 voor het gebruik aan eenieder te verstrekken.
27

 

Nu daarenboven geldt dat de gegevens uit het kentekenregister voor het publiek relevante gegevens 

zijn, kan naar mijn oordeel worden geconcludeerd dat de RDW, voor zover zij op eenvoudige wijze 

gegevens uit het kentekenregister verstrekt aan het publiek, een activiteit uitvoert die samenhangt 

met de uitoefening van bevoegdheden van openbaar gezag. De RDW verricht in dat geval niet een 

economische activiteit. Daar waar de gegevensverstrekking verder gaat dan enkel het op 

eenvoudige wijze verstrekken van gegevens uit het kentekenregister zou er echter mogelijk wél 

sprake kunnen zijn van een economische activiteit.  

Over de vraag wat in dit kader onder ‘eenvoudige verstrekking’ moet worden verstaan merk ik het 

volgende op. Of van een eenvoudige verstrekking van gegevens sprake is, hangt naar mijn oordeel 

in beginsel niet af van de wijze van verstrekking. Het gebruik van in het dagelijks verkeer gangbare 

methoden voor het verspreiden van informatie, zoals een web based applicatie, leidt op zichzelf niet 

tot de conclusie dat er niet langer sprake is van eenvoudige verstrekking als door het Hof van Justitie  

bedoeld. In de beoordeling of er al dan niet sprake is van eenvoudige verstrekking is naar mijn 

oordeel wel van belang of en in hoeverre de gegevens worden verrijkt of bewerkt om daarmee een 

dienst aan te bieden (bijvoorbeeld aan bepaalde afnemersgroepen) die geschikt is om in 

concurrentie uit te voeren.  

                                                        
21

 Besluit van 6 oktober 1994, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994 
22

 Artikel 42a lid 1 WVW 
23

 Artikel 43 lid 4 WVW 
24

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 219 nr. 3, pagina 9-17. 
25

 Dit is tot uitdrukking gebracht in artikel 43 lid 4 WVW.  
26

 Artikel 43 lid 5 WVW 
Verstrekkingen uit het kentekenregister geschieden op een door de RDW te bepalen wijze. 
27

 TK 2007-2008, 31219, nr. 3, p 10-12.  
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Zoals hierboven aangegeven is een leidend beginsel in de rechtspraak van het Hof van Justitie 

inzake het ondernemingsbegrip en het begrip economische activiteit, dat het moet gaan om 

activiteiten die geschikt zijn om ook door particuliere ondernemingen op een markt en in concurrentie 

te worden verricht. Hiervan kan in een geval als het onderhavige, waar het verstrekken van 

gegevens uit het kentekenregister samenhangt met de uitoefening van bevoegdheden van openbaar 

gezag, mijns inziens pas sprake zijn wanneer aan de gegevens, in een zodanige mate waarde wordt 

toegevoegd door de verstrekker dat daarmee een dienst wordt aangeboden die op zichzelf gezien 

geschikt is om in concurrentie aan te bieden. Dit zou het geval kunnen zijn indien er sprake is van 

het verstrekken van bewerkte gegevens of het combineren van gegevens met uit externe bronnen 

afkomstige informatie. Voor zover hiermee een significante waarde aan de gegevens wordt 

toegevoegd, kan dit in het concrete geval leiden tot de conclusie dat er sprake is van het verrichten 

van een economische activiteit. 

OVI anoniem en OVI zakelijk bieden naar zeggen van de RDW
28

 dezelfde, niet-gevoelige gegevens 

uit enkel het kentekenregister. De gegevens uit het kentekenregister worden niet verrijkt of bewerkt. 

Wel zijn enkele van deze gegevens afgeleide gegevens. Het gaat om de volgende gegevens: 

- APK vervaldatum: wordt berekend op basis van voertuigkenmerken en laatste APK 

Keuringsdatum; 

- Geregistreerd als gestolen ja/nee: bij een kenteken wordt een statuscode geregistreerd, 

waaruit (ten opzichte van de datum van vandaag) kan worden vastgesteld dat het voertuig 

als gestolen staat geregistreerd; 

- Geregistreerd als geëxporteerd j/n: bij een kenteken wordt een statuscode geregistreerd, 

waaruit (ten opzichte van de datum van vandaag) kan worden vastgesteld dat het voertuig 

als geëxporteerd staat geregistreerd; 

- WAM verzekerd j/n: afgeleid van de registratie van een begindatum verzekering (op of voor 

vandaag), zonder einddatum verzekering; 

- Wachten op keuren j/n: bij een kenteken wordt een statuscode geregistreerd, waaruit (ten 

opzichte van de datum van vandaag) kan worden vastgesteld dat het voertuig met de status 

Wachten op keuring staat geregistreerd; 

- Aantal eigenaren privé / zakelijk: Aantal keren dat het voertuig geregistreerd is geweest op 

naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. 

Naar mijn oordeel beperkt de RDW zich bij het verstrekken van gegevens via zowel OVI anoniem als 

OVI zakelijk tot het verstrekken in gegevens uit het kentekenregister zonder dat hierbij sprake is van 

een zodanige waarde toevoeging door verrijking of bewerking van de gegevens dat dit een 

economische activiteit kan zijn. Het feit dat via OVI anoniem en OVI zakelijk ook enkele afgeleide 

gegevens worden verstrekt, verandert dit oordeel niet. De afgeleide gegevens betreffen enkel 

informatie waarover de RDW uit hoofde van haar bevoegdheden van openbaar gezag, dient te 

beschikken. De vertaling van de in het kentekenregister opgenomen gegevens naar deze informatie 

(als voorbeeld, een code voor al dan niet gestolen wordt vertaald naar gestolen ja/nee) leidt niet tot 
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 RDW heeft aangegeven dat er ook één gevoelig gegeven wordt verstrekt, namelijk de indicatie of een voertuig 

gestolen is (diefstalsignaal). Het verstrekkingenregime ten aanzien van het diefstalsignaal leidt er naar de mening van 

RDW toe dat dit gegeven op grond van artikel 3 a van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008, onder 

de voorwaarde dat het verstrekt wordt na opgave van één kenteken, als niet-gevoelig moet worden beschouwd. A2SP 

betwist deze uitleg van de RDW.  
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een zodanige mate van waardetoevoeging dat daarmee een dienst wordt aangeboden die op 

zichzelf gezien geschikt is om in concurrentie aan te bieden. 

Dat de RDW voor verschillende afnemersgroepen verschillende diensten aanbiedt, namelijk OVI 

anoniem voor particuliere afnemers en OVI zakelijk voor zakelijke, frequente afnemers, is niet van 

invloed op mijn oordeel. In beide gevallen gaat het namelijk om een eenvoudige verstrekking van 

dezelfde gegevens die samenhangt met het uitoefenen van bevoegdheden van openbaar gezag, te 

weten het inzamelen en beheren van het kentekenregister. De RDW verricht met het verstrekken van 

gegevens via OVI anoniem en OVI zakelijk derhalve geen economische activiteit.  Dat voor OVI 

anoniem geen tarief in rekening wordt gebracht en voor OVI zakelijk wel
29

, maakt deze conclusie 

conform de jurisprudentie niet anders.
30

 

Conclusie 

Met inachtneming van het bovenstaande ben ik van mening dat de bepalingen uit de Wet MenO niet 

op de activiteiten OVI anoniem en OVI zakelijk van toepassing zullen zijn. Ik wijs u erop dat deze 

analyse een informeel karakter heeft. De analyse bindt het Bestuur van ACM niet en het staat hem te 

allen tijde vrij anders te oordelen. 

Daarnaast laat deze analyse onverlet dat andere nationale dan wel Europese wetgeving op de 

onderhavige situatie van toepassing kan zijn, en derhalve mogelijk een of meer ander instanties 

(eveneens) bevoegd kunnen zijn. Deze andere instanties zijn evenmin aan deze analyse gebonden 

en kunnen anders oordelen. 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze,  

 

 

 

mr. G.J.C.M. Bakker 

Directeur  

Directie Mededinging 
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 Het verstrekken van de gegevens uit het kentekenregister onder de naam OVI anoniem is kosteloos voor de 
aanvrager omdat de inning meer kost dan het te innen bedrag. In geval van OVI zakelijk worden de voornoemde 
vergoedingen aan de gebruiker in rekening gebracht. 
30

 De RDW is belast met de taak tot het vaststellen van tarieven voor onder meer het verstrekken van gegevens als 
hierboven genoemd. De hoogte van de tarieven moet worden gerelateerd aan de met de uitoefening van de taak 
gemoeide kosten en moet worden goedgekeurd door de Minister van Infrastructuur en Milieu. 


