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SAMENVATTING 

Dit projectplan "ANPR 1' lase" bevat de opzet voor de verdere toepassing van de ANPR-techniek 
(Automatic Numer Plate Recognition) binnen de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en is een uitbreiding op 
de pilot ANPR die eind 2004 werd uitgevoerd bij EXO VP (Verkeerspolitie). Het jaar 2006 wordt gezien 
als een leertraject en de gevolgen van de toepassing zullen in kaart worden gebracht, waarbij zoveel 
mogelijk rekenlng zal worden gehouden met landelijke ontwikkelingen. De "Uitbreiding pilot ANPR" loop! 
tot 1 september 2006. 

De start van de toepasslng ANPR had een "tegenhouden" achtergrond. Dit is ook terug te vinden in de 
algemene doelstelling van dit project: "Het veiliger maken van het publieke domein door het beperken van 
het gebruik van de openbare weg door criminelen cq he\ verhogen van de pakkens van criminelen die 
gebruik maken van de openbare weg. Een tweede doel van het verder toepassen van de ANPR-techniek 
is het bijdragen aan een geloofwaardige overheid mede door het samenwerken met overheidspartners. 

Een meer specifieke doelstelling is het onderzoeken van de verdere mogelijkheden van een effectiever en 
efficienter toezicht, handhaving en opsporing door de toepassing van ANPR-techniek in het publiek 

; domein, met daarbij de taak om de gevolgen voor de werkprocessen DHV, Wijkzorg, Opsporing en 
Ondersteuning (o.a. EXO en RIO) binnen de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond in beeld te brengen. 

De toepassing van ANPR in het kader van dit project zal plaatsvinden in overleg met de stuurgroep ANPR 
en de projectleider. Veelal zal dlt op verzoek van de districten en diensten gebeuren, waarbij vanult het 
project een ondersteunende en coordinerende rol word! vervuld. Het ligt in de bedoeling om media 
augustus 2006 een eind- of tussenadvies uit te brengen aan de opdrachtgever over de verdere 
toepassingsmogelijkheden en de gevolgen voor het regionale politiekorps. 

Het project bestaat onder andere uit de deelprojecten ANPR-mobiel, Cameratoezicht & ANPR, Techniek, 
Organisatieafstemming & lnformatiehuishouding, Communicatie, Juridische afstemming, Opleldingen & 
lnnovatie en P&O. In Project ANPR 1' fase kunnen deze deelprojecten grotendeels in deeltijd worden 
uttgevoerd. 

De deelnemers werken niet full time aan dit project. 

Het benodigde projectbudget voor 2006 bedraagt EUR 580.000, waarvan EURO 400.000 investering. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen - Wat is ANPR 
Automatic Number Plate Recognition (= ANPR. in andere regie's ook bekend onder de naam Catch Ken) 
is een techniek waarmee een camera met onderliggende intelligente software op straat mobiel of statisch 
kentekens scant en deze kentekens direct match! met verschillende soorten informatie bestanden. Hierbij 
kan direct of indirect worden gereageerd op een "hit". De verzamelde data (hits en no-hits= de "captures") 
kunnen later ook worden geanalyseerd en veredeld. De binnen regiopolitie Rotterdam-Rijnmond gebruikte 
apparatuur betreft Provida Mobile Automatic Number Plate Recognition. 

In hat laatste half jaar van 2004 heeft EXO VP in hat kader van "TEGENHOUDEN" een succesvolle pilot 
met ANPR gehouden met 1 herkenbaar surveillancevoertuig met daarin ingebouwd een ANPR-systeem. 
De ANPR-auto ward gedurende de pilot en deze periode rijdend en statisch ingezet. Na de pilot ANPR is 
de ANPR-technlek bij EXO VP ingezet om kleinschalig verdere ervaring op te doen. De EXO VP heeft 
moblele controles en statische ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd bij grote distrlctelljke 
verkeerscontroles, al dan niet in samenwerking met andere partners. Hierbij leverde EXO VP veelal een 
interceptieteam bestaande utt een x-aantal motorrijders om na een 'ANPR-hit" hat betreffende 
motorvoertuig te geleiden naar een controleplaats, waarna door anderen de opvolging werd verzorgd. 

De statische ANPR inzet in de stad Rotterdam gaf bij georganiseerde grootschalige controles bij de 
Maastunnel met andere partners (belastingdienst) een hoog aantal hits. De mobiele controles gaven een 
veal lager percentage hits. De oorzaak was met name gelegen in het minder kunnen scannen van 
kentekens en het afhandelen van hits door de controlerende eenheid. Langdurige stilstand van de ANPR
auto was een vaak gesignaleerd gevolg, waardoor het rendement stark verminderde. 
NB Da bevindingen van de pilot sluiten aan bij de ervaringen uit Home Office Association of Police 

Officers (UK), waaruit kan worden opgemaakt, dat de werkwijze met statische camera's het 
meest effectief en efficient is, mits er zorg word! gedragen voor goed functionerende interceptie
en opvolgingsteams. 

Opgemerkt kan worden dat de efficiency bij gelijkblijvende capaciteit met de inzet van ANPR vee! groter is 
geworden dan bij "ouderwetse" controle-acties. Ook is een controle-actie met ANPR inzet 
publieksvriendelijker omdat de kans dat een bonafide weggebruiker staande word! gehouden vee! kleiner 
is. 

In onderstaande tabel zljn de resultaten 2005 van de inzet van ANPR binnen regiopolltie Rotterdam
Rijnmond bijgevoegd. 

Opmerking: 
In de label zijn in de kolom uren de cijfers weergegeven voor de dienst EXO. Uren van de 
districten!controlepartners zijn hierbij niet opgenomen. 

Tijdens de ANPR-contro/es werd niet altijd op aile items gecontroleerd. Soms moest een keuze worden 
gemaakt, mede omdat zoveel mogelijk werd gewerkt met "up to date" bestanden. Bij verouderde 
bestanden werd het betreffende Item uitgezet. In de label is dit terug ta zien door het cijfer "0". 

De toename van de hits by gecombineerde acties met de belastingdienst zijn een opvallend gegeven. 

!-let aantal politiehits /igt even boven de 0.9%. 
Bij geoombineerde acties ligt het aantal hits boven de 1.3%. 

Door de het gebruik van ANPR werden er in 2005 353.742 auto's digitaal geoontroleerd. 
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1.2 Referenties 

Projectplan Provida ANPR versie 1 , augustus 2004 
Rapport automatische kentekenplaatcontrole versie 1(A), apri12005 
concept Business Case automatische kentekenplaatherkenning ANPR december 2004 
Home Office PSU ANPR Good Practice Manuel (UK) augustus 2004 
Home Office PSU ANPR "Drive crimedown" oktober 2004 

1.3 Versiegeschiedenls 
Versie 
1' concept 
2' concept 
3' concept 
Definitief 

Datum 
28 november 2005 
6 januari 2006 
18 januari 2006 
1 0 februari 2006 

Opmerking 
tbv uitbreiding pilot ANPR-PRR 
tbv uitbreiding pilot ANPR-PRR 
tbv uitbreiding pilot ANPR-PRR 
tbv uitbreiding pilot ANPR-PRR 

7 



2 OPDRACHT 

Opzet project ANPR 1 fase 
De Korpsleiding heeft in het OKL van 27 april 2005 besloten om het gebruik van de ANPR-techniek in het 
regiopolitiekorps Rotterdam Rijnmond verder te ontwikkelen, waarbij de operatlonele en tactische 
verantwoordelijkheid voor dit project ligt bij het diensthoofd EXO. In het kader van de intensivering van 
toezicht en handhaving op de openbare weg zal actief gecommuniceerd worden over de toepassing van 
ANPR. 
De landelijke en regionale ontwikkelingen over de toepassing van ANPR zullen in het kader van 
informatiegestuurd werken worden gevolgd. Eind 2005 diende de strategische keuzes over de toepassing 
van ANPR aan de Korpsleiding te worden voorgelegd. 
Tijdens de pilot dient met name aandacht te worden besteed aan het adequaat organiseren van de 
backoffice functie. De informatie waarvan ANPR gebruik maakt (databestanden) dient mede vanwege de 
publiekstevredenheid steeds goed te zijn bijgewerkt. Zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat 
onschuldige automobilisten extra worden staande gehouden. 

Op donderdag 13 oktober 2005 heeft van de Regiopolitie Rotterdam 
Rijnmond besloten om de zetten een eerstvolgende fase. In het 
project "Uitbrelding van de pilot ANPR" zal het aantal inzetbare mobiele ANPR units in het kader van de 
pilot worden uitgebreid tot 4. De zal fungeren als projectmanager e en 
iiiiliilirilliiii; ;wllen fungeren als projectleiders. Voorlopig zullen deze 4 mobiele ANPR units, 
vooruitlopend op de beslissingen in de te vormen stuurgroep ANPR, worden ingebouwd in twee 
herkenbare motorvoertuigen van EXO VP, een herkenbaar motorvoertuig van de ROG. Daarnaast is er 
een mobiele flight case ANPR die voorlopig ingezet kan worden in de Botlek. 
Een belangrijk item betreft het in beeld brengen van de gevolgen voor de werkprocessen binnen 
politieregio Rotterdam-Rijnmond bij een toenemend gebruik van de ANPR-techniek. 

Kort samengevat luidt de opdracht: 
Onderzoek wat de meest efflciente en effectieve manier van inzet van ANPR binnen de regio Rotterdam 
Rijnmond is en breng de gevolgen voor de werkprocessen ISO, DHV, WP (= Handhaving & Toezicht), 
OPS en lnformatiesturing voor 1 september 2006 in kaart. Breng de organisatorische gevolgen in beeld, 
met name de organisatie van de backoffice. Breng hierover advies uit aan de Korpsleiding 

Het project zal actief met de media commuryiceren over de toepassing van ANPR door ons korps, over de 
intensivering van toezicht, handhavlng en opsporing op de openbare weg. 

2.1 Algemeen doel 
Het algemeen doel van he! verder toepassen van de ANPR-techniek is het veiliger maken van het 
publieke domein door het beperken van het gebruik van de openbare weg door criminelen cq het 
verhogen van de pakkans van criminelen die gebruik maken van de openbare weg. Een tweede doel van 
het verder toepassen van de ANPR-techniek is het bijdragen aan een geloofwaardige overheid mede door 
het samenwerken met overheidspartners. 
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2.2 Uitgangssituatie 
In januari 2006 beschikt de politieregio Rotterdam-Rijnmond over 4 ANPR units en zijn 10 VP collega's 
opgeleid tot ANPR-operator. Voorlopig zullen deze ANPR units, vooruitlopend op de beslissingen in de te 
vormen stuurgroep ANPR, worden ingebouwd in twee herkenbare motorvoertuigen van EXO VP, een 
herkenbaar motorvoertuig van de ROG. Daarnaast is er een mobiele flight case die vooralsnog in de 
Botlek kan worden ingezet. Tijdens het project "Uitbreiding pilot ANPR" zal minimaal 1 ANPR-werkplek 
bij de afdeling cameratoezicht EXO CT aan de Witte de Withstraat worden gerealiseerd. 

2.3 Wat zijn de te verwachten voordelen van ANPR? 
ANPR kan bijdragen aan de aanpak van korps- en districtsprioriteiten zowel op het terrein van toezicht en 
hand having als op het terrain van de opsporing; 
ANPR kan bijdragen aan het concept "tegenhouden": "to deny the roads to criminals": 
ANPR is goed toepasbaar bij de beveiliging van politioneel gevoelige gebieden; 
ANPR kan door een toenemende veiligheid in het openbare domein meewerken aan de verhoging van de 
publlekstevredenheid, mede door de informatiegestuurde wijze van werken; 
ANPR kan bijdragen aan een verbetering v~;~n de uitvoering van executietaken; 
ANPR kan !elden tot meer aanhoudingen, mit~reen effectieve opvolglng wordt gerealiseerd; 
ANPR kaii bijdragen aan imago verbetering door zichtbare, actieve politie-inzet; 
ANPR kan in samenwerking met overheidspartners bijdragen aan een geloofwaardiger oyerheid; 
f.NPR kan bijdragen aan een bsi!.re lnformatiepositie door analyse van ANPR-gegevens; 
ANPR kan bljdragen aan gerichte controles bij risicovolle evenementen. 

2.4 Wat zijn de beoogde resultaten na de "Uitbreiding pilot ANPR" 
Per 1 september 2006 dienen de volgende resultaten te zijn geboekt: 
De ANPR-techniek is binnen de politieregio Rotterdam-Rijnmond een gewaardeerd middel geworden. De 
pilot heeft voor aile werkprocessen inzichtelijk gemaakt op wat voor wljze en tegen welke gevolgen het 
meeste rendement van de techniek kan worden verkregen. 

De pilot heett voor overheidspartners inzichtelijk gemaakt op wat voor wijze en tegen welke gevolgen voor 
hen het meeste rendement van de techniek kan worden verkregen. 

Structureel worden door de wijkpolitie en bovendistrictelijke EXO diensten al dan niet in samenwerking 
met overheidspartners controles uitgevoerd. Hiertoe zullen criteria worden ontwikkeld voor de resultaten. 
Over de resultaten van deze controles wordt actief extern gecommunlceerd. 

Verder heeft ANPR voor 1 september 2006 bij inzet binnen het proces Opsporing (onder andere bij 
analyses) bewezen een bruikbaar middel te zijn, wat heeft bijgedragen aan het oplossen van zaken. 
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2.5 Afbakening, uitgangspunten en randvoorwaarden 

2. 5. 1 Algemeen 
1. Het "Project ANPR 1' fase uitbreiding pilot" is een kleinschalige toepassing van ANPR-techniek, die 

informatie moet genereren voor de eventuele verdere toepassing hiervan. Met name de 
organisatorische gevolgen voor de werkprocessen zijn van belang. 

2.5.2 Landeiijk 
2. Politieregio Rotterdam-Rijnmond start de uitbreiding van de pilot vanuit regionaal strategische belang. 

Dit in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie van het landelijke project "Catch-ken" waarin 
onze regia een adviserende I ondersteunende rol heeft vervuld. Er dlent rekening te worden gehouden 
met aan voornoemde evaluatie gerelateerde landelijke besluiten van de Raad van 
Hoofdcommissarissen. 

3. Politieregio Rotterdam-Rijnmond volgt de landelijke ontwikkelingen wat de toepassing van "Catch-ken I 
ANPR-technieken" betreft. Hierbij zal nut, noodzaak en toepasbaarheid in de regionale situatie worden 
getoetst. 

4. Voor de doorontwikkellng van de techniek (zowel hardware als software) vervult ISC I CIP een 
prominente rol. Met name de verdere ontwikkeling van een landelijke "Catch-ken I ANPR dataserver" 
gericht op het uitwisselen van informatie (kentekenbestanden) tussen politiereglo's en controlepartners 
betreft een onmisbare schakel. 

2.5.3 Uitgangspunten 
5. Het operationeel gebruik en het verder testen van de toepassingen van ANPR-techniek gebeurt vanaf 

1 januari 2006 onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager en projectleider van het project 
ANPR 1• fase. 

6. Nieuwe politiele toepassingsgebieden van ANPR-techniek zullen pas plaatsvinden na een juridische 
toetsing en verkregen toestemming van beslissingsbevoegden. 

2.5.4 Faciliteiten 
7. Er moeten ingerichte werkplekken zijn (in de beglnfase 3 stuks) voor de projectmedewerkers op een 

geschikte projectlocatie. 
8. Er moe! personeel, ANPR-computers, voertuigen en middelen ter beschikking zijn om de 'Uitbreiding 

pilot ANPR" succesvol te kunnen uitvoeren. 

2.6 Afhankelijkheden en relaties met andere projecten 

Er bestaat een relatie met het landelijke project "Catch-ken". Hieraan hebben de Regiopolitie-korpsen 
Amsterdam-Amstelland, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam Rijnmond (vanuit ANPR ondersteunend), het 
KLPD en het CIP deelgenomen. Een evaluatie van he! project "Catch-ken I ANPR" zal aan de Raad van 
Hoofdcommissarissen worden aangeboden. 
De afdeling EXO CT richt aan de Witte de Withstraat minimaal 1 werkplek in voor het toepassen van 
ANPR-techniek in een CT-gebied (Camaratoezicht). Over de directe en I of indirecte opvolglng na een 
ANPR-hit dienen nadere afspraken te worden gemaakt. 
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2. 7 Risico's 

2. 7. 1 /SC- Zuid-West 
Rlsico 
Op het gebied van techniek (ANPR-servers - aanslu~ing blauw glasnet) kan op een korte termijn 
inspanning van het JSC worden gevraagd. Rekening moet worden gehouden met vertraging. 
Kans en effect 
De kans hierop is redelijk aanwezig. Het effect is een vertraging in het halen van doelstellingen binnen 
tijdstermijnen van de respectievelijke deelprojecten. 
Maatregel 
Met ISC wordt zsm gecommuniceerd. Een vertegenwoordiger van de dienst DR3i zal zitting nemen in de 
stuurgroep ANPR. 

2. 7.2 Techniek 
Risico 
De technologie die ingezet wordt is relatief nieuw voor onze organisatie. Het kan zijn dat er zaken naar 
voren komen die in combinatie met de huldige JCT-omgeving voor problemen zorgen, met name wat 
opslag, beschikbaarheid en beheer van ANPR-data betreft. 
Kans en effect 
De kans dat dit optreedt is gedurende de uitbreiding pilot gering. De verwachtlng is dat als er technische 
problemen bestaan deze overbrugbaar zijn. 
Maatregelen 
Het deelproject Techniek dient in samenwerklng met het JSC onderzoek te doen naar de technische 
mogelijkheden en te komen tot een advies over de technische infrastructuur van ANPR, over de adequate 
opslag, beschikbaarheid en beheer van ANPR-data. 

2. 7.3 Landelijke ontw/kkelingen Catch-ken I ANPR 
Risico 
De Jandelijke "kentekenplaatherkenning" gaat sterk afwijken van de keuzes die binnen ons korps zijn of 
worden gemaakt. Buiten de projectgroep "Catch-ken I ANPR" om worden er door tot nu toe niet betrokken 
politieregio's initiatieven ontwikkeld die wat eenduidige ontwikkelingen aangaat en op het benutten van 
externe financieringsbronnen een negatief effect hebben. 
Kans en effect 
De kans op ongecoordineerde ontwikkelingen is zeker aanwezig. Enkele politieregio's hebben inmiddels 
initiatieven ontwikkeld om uit "innovatiegelden" beschikbaar bij "Algemene Zaken" subsidie aan te vragen 
voor andere systemen voor kentekenplaatherkenning. 
Maatregel 
De projectgroep "Catch-ken en ANPR" adviseert de Raad van Hoofdcommissaris dringend om te komen 
tot een eenduidige Jandelijke ontwikkeling, zowel op het gebied van de toe te passen hardware als 
software, waarbij he! voor de gehele Nederlandse po\itie Europees aanbesteden van uitbreiding een 
mogelijkheid is. 

2. 7.4 Europese aanbesteding 
Risico 
De benodigde investeringen kunnen de overeenkomsten met leveranciers te boven gaan, waardoor we te 
maken krijgen met een Europese aanbesteding. Dat brengt veel extra werk en doorlooptijd met zich mee. 
Dit vraagt een gedegen Ouridische) voorbereiding. 
Kans en effect 
De kans hierop is tijdens Project ANPR 1' fase relatief klein. De overeenkomsten overschrljden de norm 
voor een Europese aanbesteding niet. In een latere fase is dit afhankelijk van een beslissing van de 
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korpsleiding. 
Maatregel 
In dit projectplan is er van uitgegaan dat geen Europese aanbesteding nodig is. 

2. 7.5 Betrouwbaarheid ANPR-data 

Risico 
Het succes van het toepassen van de ANPR-techniek is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de 
ingevoerde data. Data van onvoldoende kwaliteit geeft vee! "valse" hits en bij directe opvolging onterechte 
staande houdingen. Bijvoorbeeld het aantal "valse" hits op gestolen auto's word! in de ANPR-praktijk tot 
nu toe als te hoog ervaren. Onjuiste afmeldingen bij terugvinden van een gestolen motorvoertuig liggen 
hleraan ten grondslag. 
Kans en effect 
De kans hierop is zeker aanwezig. Het effect is dat projectmedewerkers en lijnmedewerkers werkend met 
ANPR-techniek bij vee! "valse"hits hun vertrouwen in ANPR verliezen en minder gemotiveerd raken. 
Districten en diensten zullen in een dergelijke situatie minder geneigd zijn de techniek volledig toe te 
passen. Het draagvlak voor ANPR bij de onterecht gecontroleerde burger word! negatief be'fnvloed. 
Maatregel 
De validiteit van de databestanden vooraf Iaten beheren door RIO, Bij het frequent voorkomen van "valse" 
hits veroorzaakt door het gebruik van data afkomstig van darden dient te worden bezien of deze nog 
Ianger voor ANPR-doeleinden kan worden gebruikt. De ANPR-data die door ons korps wordt gebruikt 
dient iedere 24 u ur vernieuwd te worden. Het davies is om tijdig de gevraagde inspanningen aan het RIO 
kenbaar te maken. 

2. 7.6 lnnovatieve ontwikkelingen binnen PRR 

Risico 
Binnen PRR zijn ontwikkelingen voorspe\baar gericht op nleuwe innovatieve cameratoezichttoepassingen. 
lnnovatieve toepassingen die in de belangstelling staan betreft onder andere gezichtsherkenning en 
slimme camerasystemen die bijvoorbeeld een eenmaal digitaa\ gemerkte verdachte in een menigte blijft 
volgen. 
De onder\iggende technieken zijn vergelijkbaar met ANPR. Deze innovatieve systemen worden veelal 
geleverd door dezelfde fabrikanten. Het rislco bestaat dat indian het korps voor afzonder\ijke 
ontwikkelingstrajecten kiest de technische infrastructuur niet of onvoldoende wordt afgestemd. 
Kans en effect 
De kans hierop is aanwezig. Het effect is dat er door PRR, bij onvo\doende afstemming, onnodig extra 
kosten worden gemaakt. 
Maatregel 
Binnen regiopolitie Rotterdam-Rijnmond de toepassing van de te ontwikkelen technische infrastructuur 
voor ANPR zoveel mogelijk afstemmen op nieuwe ontwikkelingen. 

2. 7. 7 Maatschappelijke ontwikkelingen 
Risico 
De maatschappelijke ontwikkellngen beperken de toepassing van de ANPR-techniek doordat juridische 
obstakels voor wat betreft termijnen van ANPR-data-opslag niet worden weggenomen en de privacy van 
burgers word! belangrijker gevonden dan verdere bevelllging van het openbaar domain. 
Kans en effect 
De kans hierop is aanwezig. Het effect is een mindere effectiviteit van de ANPR-techniek binnen 
opsporing voor analyse doe\einden en bij vormen van zware crlminaliteit of terrorisme bestijding. 
Maatregel 
Binnen regiopo\itie Rotterdam-Rijnmond de toepassing van ANPR-techn iek zoveel mogelijk transparent 
maken, de bestaande juridische mogelijkheden optimaa\ benutten en In de richting van de media actief 
communiceren over de toepassing van ANPR binnen de regio, voor wat betreft de intensivering van 
toezicht, handhaving en opsporing op de openbare weg. 
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3 OPZET VAN HET PROJECT 

3.1 Algemeen 
In de "Uitbreiding pilot ANPR" wordt tot 1 september 2006 uitgegaan van een kleinschalige uitbreiding van 
de ANPR-techniek. Een groot deel van het budget van 2006 zal hiervoor worden aangewend. Bij de 
budgetaanvraag voor geheel 2006 (180.000 euro materiels kosten en 400.000 euro investeringskosten = 
totaal 580.000 euro) is uitgegaan van een positief besluit van de korpsleiding medio augustus 2006 voor 
wat betreft de verdere uitbreiding van ANPR-toepasslngen binnen ons korps in de rest van het jaar. Het 
aangewezen budget is voor zover bekend toegewezen (Stuurgroep lnfonmatie Voorziening). Voor de 
verdere toepassing van de ANPR-techniek na de "Uttbreiding pilot ANPR" dient rekening te worden 
gehouden met Europese aahbesteding en het landelijk project "landelijk Catch-ken I ANPR". 

De eventuele verdere toepassing van de ANPR-techniek richt de focus voor zover nu bekend op: 
1 Onder nader te omschrljven voorwaarden, de eerste zelfstandige ANPR toepassingen binnen de 

werkprocessen van een district realiseren; 
2 ANPR-techniek (statisch-cameratoezicht) toepassen op de oeververbindingen binnen de stad 

Rotterdam en de opvolging blj "ANPR-hits" effectlef en efficient organiseren; 
3 Het politioneel gevoelige gebied Botlek verder beveiligen middels (statische) inzet van ANPR

techniek. 

Ligt het ambitieniveau voor de toepassing van ANPR-technologie binnen de politieregio Rotterdam
Rijnmond hoger dan zal additioneel budget moeten worden toegewezen. 
Voor de "Uitbreiding pilot ANPR" en een mogelijk vervolgproject zal uitdrukkelijk moeten worden 
uitgekeken naar externe financieringsbronnen. 

3.2 In Ieiding - Strategie toepassing ANPR-techniek tijdens uitbreiding pilot ANPR 

ANPR heeft zich (in Engeland) bewezen als een middel om efficienter en gerichter handhavings- en 
opsporingsinzet te plegen ten aanzien van diverse misdrijven, waarbij de 1' toepassing de 
terreurbestrijding was. De toegangswegen tot de City of London zijn voorzien van direct uitgekeken 
ANPR-camera's. In Engeland is de ervaring dat ANPR-interceptieteams 5 tot 10 maal meer aanhoudingen 
kunnen maken dan de gemiddelde politieman, die niet wordt ondersteund door deze techniek. De 
verwachting is dat ook in ons korps de aanpak van de korpsprioritelten geweld, waaronder 
terreurbestrijding, drugs en overlast aanzlenlijk voordeel kunnen hebben van deze geautomatiseerde, 
informatiegestuurde werkwijze. De gescande kentekens kunnen vergeleken worden met diverse 
ingevoerde informatiebestanden. Hieruit kunnen staande- en aanhoudingen voortvloeien. Ook kan 
analyse van de gescande kentekens tot opsporing van daders van de geprioriteerde delicten leiden. 

13 



3.3 Visie 
De regionale vlsie voor de toepassing van deze techniek komt overeen met de Engelse vlsie: 
"denying criminals the use of the roads". 

Deze visie past in de filosofie: hoe krijgen we mensen die het met wetten en regels niet al te nauw nemen 
beter In beeld, met zo min mogelijk hinder voor bonafide weggebruikers. Met gerichte controles kan 
worden bewerkstelligd dat in het controlegebied structureel toezicht en handhavtngsactiviteiten plaats 
vinden, waardoor criminaliteit word! voorkomen of opgespoord. Hierdoor maakt de overheid, waaronder 
de politie het (potentiele) criminelen \astiger als zij gebrulk gaan maken van motorvoertuigen op de 
openbare weg. Engels onderzoek toont een sterk verband tussen autocrimlnaliteit en ander ernstiger 
criminaliteit, lets dat naar verwachting in atgemene zln ook In Nederland opgaat. 

Het gebruik van ANPR-techniek is een aanvulling op het at bestaande cameratoezicht waarmee extra 
signaleringscapacitelt word! georganiseerd. Hierdoor wordt een input gegeven voor de 
informatiegestuurde politie. Bestaande informatie kan sneller operationeel worden gemaakt waardoor de 
politiefunctionaris op straat meer resultaatgericht kan gaan werken. Het gebruik van ANPR-techniek kan 
passen in de convenantafspraken met Binnenlandse Zaken om het toezicht en de handhaving te 
intensiveren. De implementatle kan ook van betekenis zljn voor de convenantafspraken ''verbeteren van 
doelmatlgheld" en "versterking van de algemene criminaliteitsbestrijding" 
Als zodanig vormt het ANPR-middel een prima aanvulling binnen het arsenaal van de processen toezicht, 
opsporing en handhaving. 

3.4 lnzet 

De toepassing van de ANPR apparatuur gedurende de uitbreiding van de pilot word! gestuurd door de 
stuurgroep ANPR. In deze lase zal zoveel mogelijk diversitelt in de inzet worden gebracht in zoveel 
mogelijke werkprocessen tenelnde het rendement en de hlermee samenhangende (organisatorische) 
gevolgen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hierbij zal een zuiver po/itiele inzet (PAPOS, OBM, 
veelplegers, verkeer, onverzekerd rijden, gestolen motorvoertuigen I kentekenplaten en 
aandachtvestigingen) worden onderscheiden van de inzet met de partners, waardoor ook de 
randvoorwaarden en de gevolgen van het gebruik voor die diensten inzichtelijk wordt. 

Opmerking: 
Bij contro/e-acties samen met de be/astingdiensten op de "hotspot" Maastunnel (de stad uitgaand) was de 
verhouding van de ANPR-hits ongeveer 1 "poli1/e-hlt " op 3 "be/astingdienst-hits': Dit resultaat had tot 
gevolg dat g/obaal 60% van de tijd van de ingezette politieambtenaren werd besteed aan het assisteren 
van de be/astingdiensten. 

3.5 Toepassingsvormen 

Er zijn verschillende manieren om tot "captures" te komen. Allemaal hebben ze een ding gemeen: 
"He! optisch lnlezen geschiedt met een camera. ". 

De toepassingsvormen zijn: 
a. Het benutten van bestaande vaste camerasystemen (fixed camera's); 
b. Het benutten van mobiele camera's (rijdend scannen); 
c. Het benutten van seml-mobiele camera's (verplaatsbaar, maar wei statlsch scannen); 
d. combinaties van a), b) en c). 
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Ad a) Hierbij kan worden gedacht aan de camera's in cameratoezicht gebieden, trajectcontrole camera's, 
snelheids I roodlicht camera's etc .. Een combinatie met ANPR vereist, voor het goed en betrouwbaar 
uitlezen van kentekens, een vaste installing van de toezichtcamera, hetgeen reeds elders in den Iande 
met succes word! gehanteerd (Harderwijk). 
Ad b) Dit is de toepassing die door Rotterdam - Rijnmond is getest in de pilot. Het betreft een toepassing 
die in de gehele regie mobiel kan worden ingezet. 
Ad c) Dit is de toepassing van de huidige Catch Ken zoals !hans door het KLPD gebrulkt word!. Er word! 
positie gekozen op een locatle waar men het systeem in of buiten een auto opbouwt, waarna gescand kan 
worden. 
Ad d) Een combinatie van deze toepassing geeft zeer veel gebruiksmogelijkheden waarbij gezorgd kan 
worden dat hele gebieden door ANPR afgedekt kunnen worden. Een combinatie met EXO CT lijkt ideaal 
om de opvolgorganisatie na een hit optimaal te ondersteunen. 

Het scannen van kentekens (captures) met ANPR kan worden onderscheiden in: 
• Een registratie ('hit") waar direct opvolging word! gepleegd (staande houden); 
• Een registratie ("hit") waar indirect opvolging wordt gepleegd. De gegevens van herkenning op plaats 

en tijd worden later of in samenhang met andere gegevens gebruikt; 
• Registratie die geen hit is maar op een later tijdstip wei gebruikt kan worden en dan tot informatie en 

I of indirecte opvolging kunnen leiden 

Vormen van indirecte opvolging kunnen zijn: 
Gebruik van de vastgelegde gegevens in lopende en/of latere opsporingsonderzoeken, in strategische en 
tactische criminaliteitsbeeld analyse en op beleidsthema's. 

Opmerking: Met "captures" wordt bedoeld aile ingescande kentekans. 

3.6 Scenario's in gebruik tijdens de pro)ectfase 

De keuze van voornoemde toepassingsmogelijkheden is afhankelijk van de doelstelllngen van de 
gebruikersorganisatie. Tijdens dit project zal een zo breed mogelijke hoeveelheid 
toepassingmogelijkheden worden getest, zowel zuiver polltieel als In samenwerking met partners. De 
keuzes zullen worden gemaakt in de stuurgroep, met uitzondering van de startfase, waarvoor al een 
aantal keuzes zijn gemaakt. 

Bij de inzet van ANPR kan gedacht worden aan de volgende scenario's: 
1. Het scoren van hits met directe inzet al dan niet in samenwerking met controlepartners, om zo de 

omgeving te Iaten zien dat daadwerkelijk gehandhaafd en opgespoord word!. Samenwerking met 
partners zeals de belastingsdienst draagt bij tot een geloofwaardiger overheid. 

2. Het onder toezicht krijgen van rislcogebleden zodat bekend is wie er in - en uttgaat. Dit kan met 
directe en indirecte opvolging. Dit is gericht op patroon - herkenning of om "ongenode subjecten" aan 
de grens van het gebied al tegen te houden I te Iaten merken dat ze in de gaten worden gehouden. 
Voorbeelden van risicogebieden zijn bedrijfsterreinen, het havengebied, een "onveilige wijk" of laag 
besurveilleerde uitgestrekte gebieden. 

3. Het toe:zlcht op drukke verbindingswegen die gebieden ontsluiten dan wei toegankelijk maken, los 
van het predikaat risicogebied. Dit betreft meer indirecte opvolging. Deze "captures" kunnen naar 
behoefte gebruikt worden bij analyses voor onder meer opsporing. 

4. Het gericht inzetten in het kader van vooraf benoemde targets binnen opsporing en handhaving (bijv. 
gericht werken op veelplegers of executabele vonnissen). Dit is meer gericht op directe opvolging. 

5. Het gericht inzetten bij evenementen Of calamiteiten. 

Andere inzetcombinaties zijn denkbaar. Belangrijk is bij het opzetten van een ANPR-organisatie helder en 
meetbare doelen voor ogen te hebben met een duidelijke afbakening van die doelen en doelgroepen. 

15 



4 PROJECTORGANISATIE 

De "Uitbreiding pilot ANPR' wordt namens ~~~~;;;~~;=~~~i~uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de projectmanager ANPR, De projectmanager en de 
projectlelder overleggen regelmatig met de portefeuillehouder lnnovati 
Projectleider ANPR is met als plaatsvervanger-. 
Voor de begeleiding van de pilot ANPR word! een Stuurgroep ANPR opgericht, die vanaf februarl 2006 
circa 1x in de 6 weken bij elkaar zal komen. 

Deze stuurploeg bestaat uit 
Projectmanager ANPR (voorzitter) 
Projectsecretaris 
Projectleider 
Plv Projectleider 
Proces DHV (of nog aan te wijzen plaatsvervanger) 
Proces Opsporing 
Proces Wijkpolitie 
Proces Jnformatiesturing nog aan te wijzen plaatsvervanger) 
RRD 
EXO 
DR3i 
Onder verantwoordelijkheid van projectleider zullen de deelprojecten functioneren. 

4.1 Stuurgroep ANPR 
De stuurgroep ANPR stuurt de inzet op hoofdlijnen. De stuurgroep bewaakt de projectdoelen, de 
organisatiebelangen, de voortgang van het project en stelt priortteiten. De projectleider brengt voorstellen 
in ter besluitvormlng en rapporteert over de voortgang. Projectmanager en projectleider vormen het 
contactpunt met de opdrachtgever en de SIV. De stuurgroep ANPR komt 1 x per 6 weken bijeen. 

4.2 Opdrachtnemer 
De projectmanager ANPR is verantwoordelijk voor het uitelndelijk realiseren van het projectresultaat 
zoals het is vastgelegd in dit projectplan. Hij is verantwoordelijk voor de EXO personele inzet en MT 
afstemming. De projectleider en de projectmanager overJeggen tweewekelijks over de voortgang van het 
project. 

4.3 Projectlelder 
De projectleider is verantwoordelijk voor het realiseren van het projectresultaat. 
Hij rich! de projectorganisatie in en geeft Ieiding aan de deelprojectleiders. 
Hij maakt afspraken met deelprojectleiders over de te realiseren projectresultaten. 
Hij is aanspreekpunt voor de realisatie, zowel richting het korps als richting EXO. 

4.4 Deelprojectleider 
De deelprojectleider leidt het deelproject. Hij organiseert het deelproject , rapporteert aan de projectleider 
en verdeelt de taken en activiteiten voor de projectuitvoering. 

4.5 Projectsecretaris 
De projectsecretaris is onder verantwoordelijkheid van de projectleider het organisatorische 
aanspreekpunt voor aile projectleden. Hij draagt zorg voor het projectarchief. Hij verzorgt de 
verslaglegging van de stuurgroep, ondersteunt de projectleider en de deelprojectleiders. Hij organiseert 
bijeenkomsten en verspreidt de agenda en vergaderstukken. 
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4.6 Personeel (Oeei)Projectleiders en indicatle tijdsbesteding 

(35 x 9u) 

(35 x 9u) 

(35 x 9u) 

(35 x 9u) 

936 

(26 x 36u) 

(35 x 9u) 

(35 x 4u) 

(BBZ en/of Erasmus) (35 x 9u) 

(35 x 9u) 

(35 x 2u) 
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4.7 De belangrijkste taken per deelproject: 

1 Deelproject ANPR: Hat coordineren en ondersteunen van hat gebruik van de ANPR-techniek in de 
districten en diensten, gericht op een breder toepassingsgebied met de beschikbare ANPR-middelen, 
door het tar beschikking stellen van ANPR-operators en ANPR-auto's, alsmede hat organiseren van 
interceptieteams. Hat beheren van de mobiele ANPR-units. 

2 Oeelproject Cameratoezicht en ANPR-toepassingen: Hat in samenwerking met EXO CT 
realiseren van een statische ANPR-techniek toepassing in een camerabewakingsgebied. Hat inrichten 
van een statische post voor analyse doeleinden in een politieel gevoelig gabled. Hat beheren van de 
statische ANPR-units. 

3 Deelproject Technlek: In afstemming met de landelijke ontwikkelingen op technisch gabled (ISC -
Landelijke dataserver) ontwikkelen en realiseren van een technische infrastructuur voor optlmaal 
gebruik van ANPR-data binnen de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond metals doe! de opslag van ANPR
data en hat verzakeren van een veilig gebruik hiervan door gebruikers. Het deelproject Techniek 
omvat op technisch terrain de deelprojecten ANPR en Cameratoezicht & ANPR- toepassingen 
alsmade innovatieve ontwikkelingen op technisch gabled in afstemming met andere deelprojectleiders. 

4 Deelproject Organisatie-afstemmlng en lnformatiehuishouding: Het bevorderen van effectiaf en 
efficiE>nt ANPR gebruik binnen de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Het in kaart brengen van de 
gevolgen voor de werkprocessen en komen tot een eenduidige werkwijza, onder andere door het 
ontwikkelen van interceptlestructuren en opvolgscenario's bij dlrecte en indirecte ANPR-hits. 
Adviseren over de organisatie aanpassingen om een blijvend effectief en efficient ANPR-gebruik te 
garanderen. Het adviseren over de organisatie en coordinatie van een adequate backoffice. Zorg 
dragen voor valid a onderliggende informatiebestanden. 

5 Oeelproject communicatie: Het In- en extern actief communiceren over de toepassing van "Catch
ken I ANPR", aldan niet in samenwerking met controle partners. 

6 Deelproject Juridische Afstemmlng: Hat in afstemming met de landelijke deelnemers ontwikkelen 
van een Privacyreglement ANPR. Het vooraf toetsen van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe 
onderliggende informatiebestanden. 

7 Deelproject Opleidingen & lnnovatieve ontwikkelingen: Hat organiseren van opleidingen die 
nodig zijn voor een efficient en effectief gebruik van ANPR. Het ontwikkelen van innovatieve ANPR
toepassingen (in samenwerking met hat deelproject Techniek). 

8 Deelproject P&O: Draagt zorg voor de personele aspecten binnen Project ANPR. 

Zonodig wordt een deelprojectplan samengesteld. 

' 
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5 Fasering en planning 

5.1 Tijdschema planning hoofdlijnen uitvoering 
Maand Activiteit 

Januari 2006 Ontwikkelen overall projectplan "Uitbreiding pilot ANPR",samenstellen 
Stuurgroep. Benoemen deelprojectleiders. Start verder gebrulk mobiel 
ANPR (auto). 

Februari 2006 Aanvang ontwikkelen relevante deelprojectplannen. 

Gebruik ANPR mobiel ANPR (auto). 

Meart 2006 Relevante deelpojectplannen zijn ontwikkeld. 

Technisch realiseren werkplek ANPR I EXO CT in cameratoezichtgebied. 

Gebruik mobiel ANPR (auto). 

April2006 Experimenteren gebruik ANPR werkplek cameratoezichtgebied. 

Technisch realiseren statische post Botlek. 

Gebruik mobiel ANPR (auto). 

Mei 2006 Experimenteren gebruik ANPR werkplek cameratoezichtgebied. 

Analyseren gegevens statische ANPR post Botlek. 

Gebruik moblel ANPR (auto). 

Juni2006 Experimenteren gebruik ANPR werkplek cameratoezichtgebied. 

Analyseren gegevens statlsche ANPR post Botlek. 

Gebruik mobiel ANPR (auto). 

Juli 2006 Experimenteren gebruik ANPR werkplek cameratoezichtgebied. 

Analyseren gegevens statische ANPR post Botlek. 

Gebruik mobiel ANPR (auto). 

Augustus 2006 Evaluatie en afronding "Uitbreiding. pilot ANPR". 

Rapportage naar Korpsleiding 

In bovenstaande label zijn aileen grofweg de hoofdactiviteiten weergegeven die de scoop van de 
"Uitbreiding pilot ANPR" bepalen. In relevante deelprojectplannen dient een gedetailleerde planning te 
worden opgenomen. 
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5.2 Kwaliteltsbeheersing en controle 

De toepassing van ANPR bevindt zich binnen politie Nederland nog in de ontwikkelingsfase. Het jaar 
2006 wordt, als de aanbevelingen van he! landelijke project "Catch-ken" worden gevolgd, uitdrukkelijk 
gezlen als een verder leertraject. 

Kwaliteitsinstrumenten die de effectiviteit van de inzet van deze techniek meten dlenen lopende he! 
ANPR-traject te worden ontwikkeld en toegepast. 
Het project zal: 

1 Adviseren over wanneer en op welk gebied de ANPR-techniek mag worden toegepast; 
2 Adviseren over wanneer en op welk gebied de combinatie Cameratoezicht & ANPR mag worden 

toegepast; 
3 Op hoofdlijnen de organisatorische aspecten en de gevolgen voor de informatiehuishouding 

beschrljven; 
Er worden procesbeschrijvingen gemaakt, zonodig ondersteund door checklists. 

( De technische producten (deelproject Techniek) zullen voldoen aan de landelijke standaards van het ISC I 
CIP. Wat de aanschaf van hard- en software betreft, wordt voor zover deze op het netwerk van politieregio 
Rotterdam-Rijnmond worden geplaatst, overleg gepleegd met en toestemming gevraagd aan het ISC. 

Voor de operationele inzet van ANPR zullen bij een "hit" voor de controlerende collega's (landelijke) 
afhandelingsscenario's worden ontwikkeld. Hiermee wordt bedoeld afhankelijk van de "soort" hit de 
benodigde opvolgingsacties. De doelstelling is om eenduidigheid van werken te bereiken en daarmee de 
kwaliteit bij de toepasslng van kentekenplaatherkenning te borgen. Binnen EXO VP is met het ontwlkkelen 
van afhandelingsscenario's reeds een aanvang gemaakt. 

Een draaiboek I presentatie voor het organiseren van grootschallge ANPR controles al dan niet met 
controlepartners word! ontwikkeld. Hierin dient met name aandacht te worden besteed aan de 
veiligheldsaspecten. 

5.3 Voortgangscontrole en rapportage 

Er is een tweewekelijks projectgroepoverleg dat zich bezighoudt met de voortgangsbewaking. Binnen de 
verschillende deelprojecten vinden optionee! werkbesprekingen plaats. 
Tweewekelijks koppel! de projectleider de stand van zaken terug aan de projectmanager. 

De stuurgroep ANPR komt ca 1 x per 6 weken bijeen. Rapportage gebeurt op hoofdmijlpalen en onder 
verantwoordelijkheid van de projectmanager. Naar behoefte zal de projectmanager de tussentijdse 
resultaten, de stand van zaken en de eventuele beslispunten voorleggen aan de SIV. De projectmanager 
informeert de directeur bedrijfsvoering over de operationele en andere resultaten van het ANPR project. 
De financiele voortgangsrapportage (met name budgetuitputting) wordt verzorgd door het centrale bureau 
Financien (FB) metals aanspreekpunt Jan de Leeuw van Weenen. 

5.4 Documentatie 
De tussen- en elndrapporten die worden geproduceerd door het project zullen digitaal worden 
gearchiveerd op het projectarchlef op de fileserver van de regie "0:\Projecten\ANPR". Het papieren 
projectarchief word! na afronding van het project en schoning overgedragen aan de dienst EXO. 
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6 FINANCIEN 

6.1 Uitgaven Pilot ANPR 2004 

6.2 Budget 2005 Project ANPR 1 e fase 

Opmerking: 

Opmerking: Zie Bij/age 1 voor het budgetplan 2006 

In het kader van de "Stimuleringsregeling taakuitvoering politiekorpsen" werd door Biza voor 
"Automatische Nummerpfaatherkenning" een bedrag toegekend ter grootte van maximaa/60.000 euro. 
Een bedrag van 48.000 euro werd in 2005 a/s voorschot overgemaakt op rekeningnummer 285049801. 

6.3 Budget 2006 

Opmerking: Zie Bijlage 1 voor het budgetplan 2006 
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7 VERANTWOORDING EN OVERDRACHT 

7.1 Certiflcatle 
De eindrapportage van het project wordt ter certificering aangeboden aan de opdrachtgever. 

7.2 Pro)ectafsluiting 
Het project wordt afgesloten zodra: 

• de resultaten en openstaande activiteiten zijn overgedragen aan en geaccepteerd door een 
opvolgend project en I of de lljnorganisatie; 

• de opdrachtgever de projectmanager en de projectleiders decharge hee!t verleend voor het project. 
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BIJLAGE 1: Budgetplan ANPR 2006 I Budgetplan 2005 

BIJLAGE 2: Organigram Project ANPR 1• fase "Uitbreiding pilot ANPR" 

BIJLAGE 3: Landelijke afhandelingsscenarlo's ANPR I Catch Ken in ontwikkeling 
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BIJLAGE 2: Organigram Project ANPR 1• fase 

ORGANlSATIE~ 
AFSTSMMING 
INFORMATIE

HUJSHOUDING 

AOMINISTRATJEVE 
ONDERSTEUNING 
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BIJLAGE 3: Landelijke afhandelingsscenario's in ontwikkeling 

ANPR I Catch Ken bronnen 

Omschrijving Person en I kentekens waarvan info bekend is die vraagt om (her)controle of die 
bijzondere aandacht vragen i.v.m. het vermoeden van een strafbaar feit. 
Bijvoorbeeld: 

. Rijbewijs (verlopen I vervallen) 

. Alcohol 

. BAW (berichten aan aile wagens) 

I 
. Info I Kentekens uit de briefing 

; . Panos 
Privacyregister Diverse 
Leverancier Verschiltoer rOOlo. 
Aantal kentekens Verschilt ner realo. 
Bewaartermiin Doorlooend 
Actualiteit Daaeliikse uodate 
Toei:lassing 6osooril'lci 1 Uitvoerina strateaie tegenhouden 
Opdracht ~ Staandehouden 

~ Controle met maximale aandacht 

Omschrijving Personen en voertuigen die gesignaleerd staan ter opsporing, inclusief de 
tenuitvoerlegging van veroordelingen. 

. NOH 
) . OH 

. OAV ( bij vuurwapengevaar dit vermelden in het tekstveld) 

. OVP 

. Be tip 

. MBG (Mulder buitengebruikstelling voertuiglgijzeling persoon) 

. T (Terwee vonnis) 

. Q (plukze vonnis) 

. OBM 
Privacyregister NSIS, OPS en reaister van CBR 
Leverancier Verschilt oer regie. 
Aantal kentekens Verschilt oer reoio. 
Bewaartermijn Doorlooend 
Actualiteit Verschilt ner reaio 
Toepassing Onsoorina 
Opdracht ~ Staandehouden 

~ Statuscoderina OPS afhandelen 
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Omschrijving Bij he! aantreffen van een veelpleger is het motto : Maximale aandacht. 
Per regio verschil in benadering op grond van lokaal beleid. 

Wat is een veelpleger? 

2.2.1 Definities meerderjarige veelplegers 
Meerp/eger: 
Een persoon van 18 jaar of ouder die in he! gehele criminele verleden 2 tot en met 10 
processenverbaal 
tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in he! peiljaar. 
Veelpleger: 
Een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer dan 10 
processenverbaal 

( ' 
!egen zlch zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. 
Zeer-aotieve veelpleger: 
Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren (waarvan het peiljaar 
he! 
laatste jaar vormt), meer dan 10 PV's tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste 1 in 
het 
peiljaar. 

2.2.2 Definities jeugdige veelplegers (12 tim 17 jaar) 
Jeugdige meerp/eger: 
Een jongere in de leeftijd van 12 tim 17 jaar die In het gehele criminele verleden 2 tot en 
met5 
processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. 
Jeugdige vee/pleger: 
Een jongere in de leeftijd van 12 tim 17 jaar die in het gehele criminele verleden meer 
dan 5 
processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. 
Harde kern-jongere: 
Een jongere in de leeftijd van 12 tim 24 jaar, die in het peiljaar !wee zware delicten heeft 
gepleegd 
en bovendien in de jaren daarvoor drie anteoedenten heeft en een jongere die in he! 
peiljaar 
tenminste drie zware delicten heeft gepleegd. 
1 Bij de toepassing van de definities moe! als bron he! HKS worden 

Bron concept 4 Abrio 
Privacyregister Diverse 
Leverancier Versohilt per reQio 
Aantal kentekens Versohilt per regio 
Bewaartermijn Doorlopend 
Actualiteit 
Toepassing Uitvoering strategie tegenhouden 
Opdracht ~ Staandehouden 

~ Controle met maximale aandacht 
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Omschrijving Personen die in de laatste 10 maanden vallen binnen de CBR-criteria: "ernstig gestoord 
inzicht of gedrag, ernstig onaangepast rijgedrag en/of agressiviteit in het verkeer"; de 
feiten die als het ware a-sociaal en/of agressief weggedrag bepalen, met inbegrip van de 
ergernis top-10 (samengesteld op basis van enquetes weggebruikers] en de 
"horkenfeiten". 

Privacvreaister Realster Tobias 
Leverancler Verschilt oer reaio 
Aantal kentekens Verschilt per reaio 
Bewaartermijn Verschilt oer reaio 
Actualiteit Undate ner maand 
Toepassing Weaenverkeerswetaevina-+ Beleid zero tolerance. 
Opdracht ~ Staandehouden 
i ~ Controle met maximale aandacht ( 

Omschrijving Personen I kentekens die bekend staan als betrokkenen bij verstoring van de openbare 
or de. 
Bijvoorbeeld : 

- Straatracers 
- Voetbalsupporters 

Privacyregister Diverse 
Leverancler Verschilt per reoio 
Aantal kentekens Vreschilt oer reaio 
Bewaartermiin Doorlooend 
Actualiteit UOdate naar behoefte 
ToepassiriO Uitvoerina strateaie teaenhouden 
Opdracht ~ Staandehouden 

~ Controle met rnaximale aandacht 

Omschrijving Kentekenolaten die als-aestolenaerecilstreerd staan 
Privacyregister Bediiifsprocessensvsteem 
Leverancier Verschilt ner reaio 
Aantal kentekens Verschilt ner reaio 
Bewaarterml)n Doorlooend 
Actualiteit Vraant strakke reaie on aan I afmelden 
Toepassina Onsnorina 
Opdracht ~ Staandehouden 

~ ldentiteit voertuig vaststellen 
~ ldentiteit inzittenden vaststellen 
~ Controle met maximale aandacht 
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Omschrijving Statuscoderingen uit het kentekenregister van de RDW. 

• A 01· bedrijfsvoorraad, 

• A 33· kenteken vervangen . 

• A 34- kenteken ongeldig . 

• A 51· demontage door erkend bedrijf . 

• A 52· voertuig is geexporteerd . 

• A 54· geldigheid kentekenbewijs geschorst. 
• A 55- voertuig gesloopt door niet erkend bedrijf of particulier. 

• A 61- voertuig wacht op keuren . 

• A 86· voertuig vermis!. 

• A 87- voertuig gestolen . 

( 0 A 93- kenteken vervallen. 
l 

Privacyregister Kentekenregister 
Leverancier RDW 
Aantal keotekens 1.2 mllioen 
Bewaartermijn Doortopend 
Actualitelt Uodate oer 2 waken 
Toepassing Opsporing en wegenverkeerswetQeving 
Opdracht > Staandehouden 

> Statuscoderinu RDW afhandelen 

Omschrijving Voertuigen waarvan het vermoeden bestaat dat zijn op naam gesteld zijn van een 
"katvanger". 

Privacyregister CBM 
Leverancier CBM 
Aantal kentekens 
Bewaartermijn Doorlopend 
Actualiteit Update 3 x oer week 
Toepassing Oosoorin!l en weuenverkeerswetaevinu 
Opdracht > Staandehouden 

> Protocol katvanger afhandelen 
> ldentiteit van inzittenden vaststellen 
> Controle met maximale aandacht 
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I 

Omschrijving Beroepscriminelen I Personen die voorkomen in het zwacri-register, personen uit 
Octopus-onderzoeken (verdachten en betrokkenen en personen die voldoen aan de 
ABC-criteria. 
Facilitators (aanbieders). lnstellingen die zich significant onderscheiden van soortgelijke 
instellingen in het vermoedelijk faciliteren van beroepscriminelen en veelplegers. Dit op 
basis van rechercheonderzoeken en -informatie. 

Privac}'register Zwacri register, Octopus en Xpol 
Leverancier Verschilt per regia 
Aantal kentekens Verschilt per regio 
Bewaartermijn Doorlopend 
Actualiteit Verschiltper regio 
Toepassing Uitvoering strategie teuenhouden 
,opdracht }- Staandehouden 

}- Controle met maximale aandacht 

Omschrijvi ng Het betreft hier voornamelijk info ter aanvulling. Zaken die men operationeel kan maken 
gaan via de aandachtvestiging de CK in. 

Privacyregister CIE register en Xpol 
Leverancier CIE 
Aantal kentekens Verschilt per regio 
Bewaartermiin Doorlopend 
Actualiteit Update naar behoefte CIE, OT enID. 
Toepassing Opsporing 
Opdracht }- Dag/datum/tiid//ocatie en kenteken gaan automatisch naar afzender 

Uitgangspunten voor de scenario's: 

Het principe van de opdracht is, dat volkomen duldelijk moet zijn welke actie van de collega verwacht 
word! bij een een hit. 
Deze acties worden in vaste termen weergegeven. Het is niet doenlijk/gewenst om voor iedere actie een 
detail scenario te maken omdat ieder korps zijn eigen proceduren heeft. 

De beschikbare opdrachten zijn: 

> Staandehouden 
}- Statuscodering RDW afhandelen 
> Statuscodering OPS afhandelen 
}- Protocol katvanger afhandelen 
}- ldentiteit van de inzittenden vaststellen 
}- ldentiteit voertuig vaststellen 
}- Contact opnemen met de afzender 
}- Controle met maximale aandacht 
> Dag/datum/tijd/locatie en kenteken gaan automatisch naar afzender. 
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