
PROJECT ANPR 

Tussenrapportage 2006 

"ANPR, toezicht wat er toe doet" 

Bestemd voor: Korpsleiding 
MT·EXO 
Stuurgroep Informatievoorziening 
Stuurgroep ANPR 
Project Arcbief 



Datum 
Status 
Versie 
Bestandsnaam 

:maart 2007 
: Definitief 
: l(C) 
: 0:\projecten\ANPR\tussenevaluatie project ANPR\ 



INHOUDSOPGAVE 

1 INLEIDINGuoooouoououoOotouonoooo•oHoOoooououooooooooooooooooOOHHOHOOHOOUOHOOOOOHO••onoooooooooooouoooooouoooo3 

1.1 Algemeen .................................................................................................................. 3 
1.2 Versiegeschiedenis ................................................................................................... 4 

2 ANPR RESULTATEN IN CIJFERS 2006 ..................................................................... 5 
2.1 Indicatie ANPRen effectiviteit en efficiency over 2006 .......................................... 5 
2.2 Binnengekomen financiën ANPR samen met de partners ........................................ 6 

3 RESULTATEN PROJECT "UITBREIDING PILOT ANPR" 2006 ......................... 7 
3.1 Samenwerkende overheid ......................................................................................... 7 
3.2 Ontwikkelde applicatie ANPR-resultaten ................................................................. 7 
3.3 Wat (nog) niet werd gerealiseerd .............................................................................. 8 

4 MAASTUNNEL (NAAR VOREN GEHAALDE ONTWIKKELING) ........................ 9 

5 BESTEDING FINANCiltN ANPR 2006 ....................................................................... 10 
5.1 Besluiten Stuurgroep Informatie Voorziening financiën Project ANPR ............... 10 
5.2 Subsidie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ............... 11 

6 ANPREN DE BEDRIJFSPROCESSEN IN 2006 BINNEN PRR .............................. 12 
6.1 ANPRen ondersteuning (RIO) in2006 .................................................................. 12 
6.2 ANPRenondersteuning (verkeerspolitie) in2006 ................................................. 13 
6.3 ANPRen ondersteuning Exo- Cameratoezicht (CT) .............................................. 14 
6.4 ANPRen DHV ....................................................................................................... 18 
6.5 ANPRen Wijkpolitie .............................................................................................. 19 
6.6 ANPRen Opsporing ............................................................................................... 20 
6.7 ANPRen ICT (DR3i) ............................................................................................ 22 

7 ANPREN OPLEIDINGEN ............................................................................................ 24 

8 ANPREN COMMUNICATIE .... H ................................................................................ 25 

9 ANPREN JURIDISCHE ZAKEN .............................................................................. u 26 

10 LANDELIJKE (POLITIE) ANPR ONTWIKKELINGEN ......................................... 27 

11 SAMENWERKING ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN ........................................ 28 

12 VOORTZETTING ANPR BINNEN PRR IN 2007... ................................................... 29 
12.1 Voorstel onderbrengen budget ANPR ................................................................... 29 
12.2 Uitleg uitgebreide variant 1 ANPR in 2007 binnen PRR ...................................... 29 
12.3 Uitleg beperkt variant 2 ANPR in 2007 ............................................................... 30 
12.4 Vastgesteld gereserveerd bedragANPRuit budget SIV in 2007 .......................... 31 
12.5 Modulaire aanpak ANPR in 2007, financiële beheersbaarheid externe 
financiering? ..................................................................................................................... 31 

13 ONTWIKKELING ANPR 2007 .................................................................................... 32 

Project ANPR -tussenevaluatie 2006 
o:\projecten\anprl\tussenevaluatie ANPR\plan\ Versie l(c),definitief 



13.1 Uitbreiding ANPR-taak Verkeerspolitie ................................................................ 32 
13.2 ANPRen Cameratoezicht EXO ............................................................................ 33 
13.3 ANPRen de bedrijfsprocessen .............................................................................. 33 
13.4 RIOenANPR ........................................................................................................ 34 
Positioneren RADC (Regionaal ANPR Data Center) ....................................................... 34 
13.5 Externe verzoeken inzet ANPRandere politieregio's ........................................... 35 

Project ANPR- tussenevaluatie 2006 
o:\projecten\anprl\tussenevaluatie ANPR\plan\ Versie l(c),definitief 

ii 



1 INLEIDING 

Dit rapport bevat de tussenrapportage van "Project ANPR 1' fase" zijnde een uitbreiding van de 
eerdere pilot en tevens aanbevelingen voor de mogelijke ANPR-ontwikkelingen in 2007. 

De tussenrapportage betreft de periode van 1 januari 2006 tlm 31 december 2006. 

Deze rapportage geeft in grote lijnen de resultaten weer. De periode voor de uitbreiding van de 
pilot werd op verzoek van uit het Project ANPR door de Stuurgroep Informatie Voorziening 
met 3 maanden verlengd en beslaat heel het jaar 2006. 

Inmiddels is project ANPR door de Stuurgroep Informatie Voorziening genoemd als 
Korpsproject top 2006/2007 onder handhaving en zal het project worden voortgezet, mogelijk 
als een belangrijke loot binnen de nodale oriëntatie .. 

Opmerking: 

De gewenste ANPR-ontwikkeling!visie vanuit het standpunt van de procesvertegenwoordigers 
en! of andere direct betrokkenen wordt in hoofdstuk 6 weergegeven. Deze onderwerpen komen 
vanuit Project ANPR in afttemming met het management van de dienst EXO in de hoo.fdstukk 
13 aan bod. 

1.1 Algemeen 

Kort samengevat luidde de opdracht voor "Project ANPR 1• fase".: 
Onderzoek wat de meest efficiënte en effectieve manier van inzet van ANPR binnen de regio 
Rotterdam Rijnmond is en breng de gevolgen voor de werkprocessen in kaart . Breng de 
organisatorische gevolgen in beeld, met name de organisatie van de backoffice. 
Breng hierover advies uit aan de Korpsleiding. 

Uit strategische overwegingingen is ANPR binnen ons korps tot nu toe vrijwel alleen ingezet bij 
directe handhaving. ANPR werd bij deze toepassing gebruikt als selectiemiddel en inmiddels is 
gebleken dat deze manier van werken uiterst effectlef en efficiënt is. 

Door de behaalde successen heeft de "Rotterdamse methode" inmiddels in diverse 
politieregio's en binnen andere overheidsinstanties navolging gekregen en Is binnen de politie 
landelijk een vraag ontstaan het gebruik van ANPR verder door te ontwikkelen en ook technisch 
te ondersteunen. 
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1.2 Versiegeschiedenis 

Versie Datum Opmerking 

l(A) januari 2007 1• concept versie 

l(B) februari 2007 2• concept versie 

l(C) maart2007 definitief 
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2 ANPR RESULTATEN IN CIJFERS 2006 

De twee ANPR-auto's van de Verkeerspolitie werden in 2006 op 265 dagen 526 maal ingezet. 

In 2006 werden, in samenwerking met de wijkpolitie, lOS statische ANPR-controleacties 
georganiseerd, waarvan een aantal op meerdere locaties tegelijkertijd. Hiervan werden 36x 
samengewerkt met o.a. de Rijksbelastingdienst en de Gemeentebelasting Rotterdam. 

In de periode I januari 2006 tlm 31 december 2006 werden door Politie Rotterdam-Rijnmond in 
totaal 489.224 motorvoertuigen gescand. 

Dit leverde 18.858 hits op (3,85 %van de totaal gescande auto's). 

Dat wil zeggen dat in 2006 bij de gezamenlijke controleacties 1 op de 26 passerende 
motorvoertuigen een hit opleverde. 

Van de 18.858 hits betreffen 10668 hits het "politiewerkveld" (2.18% van de totaal gescande 
auto's). 

Wordt alleen naar het "politiewerkveld" gekeken dan betekent dit in 2006 dat 1 op de 46 
passerende voertuigen een "politiehit" opleverde. 

Naar schatting werd bij controleacties aan circa 90% van de hits opvolging gegeven. Met name 
bij ANPR-controles bij de Maasrunnel is het voorgekomen dat zelfs bij het deels activeren van 
de tabellen die de hits genereren, door het vollopen van de controleplaats en! of gebrek aan 
personeel, niet alle hits konden worden afgehandeld. 

2.1 Indicatie ANPRen effectiviteit en efficiency over 2006 

Ervan uitgaande dat een controle van een personenauto met bevraging circa I 0 minuten vergt, 
zou voorheen zonder ANPR 81.537 uur nodig zijn om alle 489.224 motorvoertuigen 
"ouderwets" te controleren (489.224 x 10 min= 81.537 uur). Dit komt overeen met>> 53 
mensjaar (1 mensjaar is 1520 uur). Dit is in de operationele praktijk naruurlijk onmogelijk. 

Met gebruik van ANPR worden slechts de voertuigen met een hit gecontroleerd. Stel dat alle 
hits ook worden opgevolgd dan betekent dit in 2006 18.858 hits x 10 minuten= 188.580 
minuten. Dit staat gelijk met 3143 uur en kost circa 2 mensjaar. Daarnaast is het 
pubHeksvriendelijker omdat 470.366 gescande voertuigen ongemoeid werden gelaten, omdat 
zij geen hit opleverden. 

Uit het bovenstaande kan grofweg geconcudeerd worden dat de winst voor de organisatie in 
2006 circa 51 mensjaren betrof, wat een enorme efficiencyslag betekent, 

Gesteld kan worden dat bij directe handhaving, het afhandelen van hits (samenwerking met 
andere overheidspartners) de efficiencywinst voor de politie neerkomt op ongeveer 10 
mensjaren per 100.000 gescande auto's. 
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Opmerfàng: De in deze paragraaf genoemde cijfers zijn slechts bedoeld als indicatie en niet 
wetenschappelijk onderbouwd 

2.2 Binnengekomen financiën ANPR samen met de partners 

De Rijksbelastingdienst inde met de inzet van ANPR over 2006 een bedrag van 1.311.505 euro 
(Dit is inclusief de "eigen'' acties en de opbrengst van later betaalde schulden en de verkoop van 
inbeslaggenomen auto's.). 

De Gemeentebelastingdienst Rotterdam inde met de inzet van ANPR over 2006 een bedrag van 
770.584 euro (Dit is inclusief de "eigen" acties en de opbrengst van later betaalde schulden en 
de verkoop van inbeslaggenomen auto's.). 

Aan openstaande geldboetes (CJIB) werd middelsANPReen bedrag geïnd van circa 100.000 
euro. Dit bedrag oogt in vergelijking met de partners laag, maar pas vanaf augustus 2006 werd 
2x maal een up to date CJIB-bestand voor onze regio aangeleverd. Bij het beschikken over een 
up to date CJIB-bestand voor onze regio levert 1 controleactie bij de Maastunnel aan 
"executieresultaten" bijna net zoveel op als één maand in de hele regio. 

Middels ANPR werd in 2006 gezamenlijk in totaal een bedrag van 2.2 miljoen enro geïnd. 

Als neveneffect van het toegenomen gebruik van ANPR binnen de gemeente Rotterdam kan de 
toegenomen betalingsbereidheid van schuldenaren van de gemeentebelasting worden genoemd. 

Het betalingsloket gemeentebelastingen heeft het aanzienlijk drukker dan voorheen. Het sterke 
vermoeden bestaat dat dit wordt veroorzaakt door de controles met ANPR, het direct 
aanschrijven van schuldenaren en de regelmatige publiciteit rond ANPR in de (landelijke) 
media. 

Project ANPR- tussenevaluatie 2006 
o:\pmjecten\anprl\tussenevaluatie ANPR\plan\ Versie l(c),definitief 

6 



3 RESULTATENPROJECT "llTBREIDINGPlLOT ANPR" 2006 

De toepassing van ANPR bij controles (directe handhaving) binnen de Politie Rotterdam
Rijnmond is Inmiddels een zeer gewaardeerd middel geworden. De pilot heeft met name voor 
het proces Wijkpolitie inzichtelijk gemaakt op welke wijze het meeste rendement van de 
techniek kan worden verkregen in relatle tot de beschikbare middelen. Vanuit het proces 
Wijkpolitie kon, regionaal gezien, een enkele maal niet aan alle aanvragen voor ondersteuning 
bij controles worden voldaan. De beschikbare capaciteit van ANPR-operators (VP-EXO), de 
beschikbare ANPR-apparatuur, alsmede de steeds toenemende vraag was hier debet aan. 

Verder heeft ANPR-gebruik binnen het proces Opsporing al enkele toepassingen gevonden. Er 
is een regeling voor wat betreft de Inzet van ANPR binnen een TGO en hier wordt met enige 
regelmaat gebruik van gemaakt. Binnen proces Opsporing kijkt men met belangstelling uit naar 
verdere mogelijkheden om ANPR toe te passen. 

3.1 Samenwerkende overheid 

Ook voor externe partners zoals de Rljksbelastingdienst, Gemeentebelastingen Rotterdam, 
Inspectie Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van VROM, waar in 2006 mee werd 
samengewerkt, was ANPR een succes. Dit heeft met name voor de genoemde 
belastingdiensten tot aansprekende resultaten geleid en de Rijksbelastingdienst heeft Inmiddels 
besloten de ANPR-techniek In 2007 landelijk te gaan toepassen. 

Ook de bereidheid van de Rijksdienst voor het Wegverkeer om in 2006 in samenwerking met 
het CJIB voor de pilot met ANPR binnen onze regio met enige regelmaat actuele data ter 
beschikking te stellen heeft sterk bijgedragen aan het behaalde succes. Het streven vanuit 
ProjectANPRis om in 2007 structureel te kunnen beschikken over actuele RDW/CJIB 
(bulk)data voor ANPR-toepassingen binnen politie Nederland. 

De doelstelling dat veelvuldig door de wijkpolitie en bovendistrictelijke EXO diensten al dan niet 
In samenwerking met overhelctspartners controles met gebruik van ANPR zouden worden 
uitgevoerd is in 2006 ruimschoots behaald (zie onder 2). 

3.2 Ontwikkelde applicatie ANPR-resultaten 

Voor de registratie van de ANPR resultaten werd in afwachting van het realiseren van een 
ANPR back-office een applicatie ontwikkeld (Business Objects toepassing) en door de 
informatiemakelaar van EXO in gebruik genomen. Resultaten van de ingelezen kentekens en 
de hits zijn hierdoor in veel minder tijd beschikbaar en het handmatig verwerken behoort 
inmiddels grotendeels tot het verleden. 
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3.3 Wat (nog) niet werd gerealiseerd 

In het projectplan 2006 werd opgenomen om een vaste statische ANPR·post in de Botlek te 
realiseren. Voor dat hieraan kan worden begonnen dient een robuuste technische infrastructuur 
met een back office en opslag van ANPR·data binnen het netwerk van Politie Rotterdam· 
Rijnmond te worden gerealiseerd. De verwachting is dat een tijdelijke ANPR-back·offlce medio 
maart 2007 zal worden gerealiseerd. 
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4 MAASTUNNEL (NAAR VOREN GEHAALDE ONTWIKKELING) 

Met Gemeentewerken Rotterdam en afdeling Cameratoezicht van de dienst EXO werden medio 
2006 afspraken gemaakt om bij calamiteiten in de Maastunnel de camerabeelden rechtstreeks 
door te gaan zetten naar Cameratoezicht aan de Witte de Withstraat De technische 
infrastructuur bij de Maastunnel wordt hier in het eerste kwartaal van 2007 voor aangepast. Na 
overleg met en de Stuurgroep ANPR werd besloten, 
wat het plaatsen van statische ANPR-camera's bij de Maastunnel aangaat, bij de geplande 
aanpassing van de technische infrastructuur de "voorbereidende meerwerkzaamheden" nodig 
voor ANPR-camera's ook direct te laten uitvoeren. 

De Maastunnel kan beschouwd worden als een ANPR-hotspot binnen Rotterdam. Ongeveer 
50% van het oeververkeer binnen de stad Rotterdam maakt gebruik van de MaastunneL Door 
"mee te liften" worden de te maken kosten voor regiopolitie Rotterdam-Rijnmond sterk 
gereduceerd. Het operationeel worden van de statische ANPR-camera's bij de Maastunnel is 
gepland medio juli 2007. 

De kosten voor de Maastunnel worden vanuit het budget 2006 (deelproject Borging ANPR 
Techniek) gefinancieerd. In het budget is hiervoor ruimte omdat de kosten voor het inrichten 
voor de ANPR-backoffice doorschuiven naar 2007. 
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5 BESTEDING FINANCIÊN ANPR 2006 

5.1 Besluiten Stuurgroep Informatie Voorziening financiën Project ANPR 

Toekenning financiën 27 oktober 2005 SJV- handhaving 

Akkoord met de voorgestelde vervolgaanpak en aangevraagd investeringsbudget ven EUR 
100.000 en exploitatiebudget ven EUR 50.000 voor 2005 voor een pilot met ANPR 
(Automatische Kentekenpleetherkenning). Het betreft een publieksvriende/ijke en effectieve 
manier ven controle van voertulgen die tevens in cameratoezichtgebieden en voor bewaken en 
beveiligen van personen kan worden benut. 

Toekenning financiën 23 maart 2006 SJV- handhaving 

De SGIV besluit, conform de ingediende aanvraag, akkoord te gaan met het opnemen van 
afzonderlijk budget voor het project ANPR binnen het reeds vastgestelde budget SG/V voor 
2006. Mocht in de loop van het jaar blijken dat het budget SGIV ontoereikend is voor uitvoering 
van overige projecten, dan zal aanvu/1/ng van het budget SG/V voor die projecten op dat 
moment plaatsvinden. Het totale budget voor ANPR voor 2006 bestaat uit een bedrag van 
580,000 euro (bestaande uit 180.000 euro exploitatie en 400.000 euro investering). Voorts 
besluit de SGIV conform de aanvraag van dit totaalbedrag aan het project ANPR tot 1 
september 2006 toe te wijzen een bedrag van 168.000 euro exploitatie en 350.000 euro 
investering (in totaa/518.000 euro). Tevens bes/uit de SGIV vanuit het in hetjaarplan SGIV 
2006 opgenomen budget voor ANPR (100.000 euro investering en 50.000 exploitatie) een 
budget van 110.000 (100.000 euro investering en 10.000 exploitatie) toe te kennen voor 
aangegane verplichtingen in 2005. De SGIV stemt positief in met het voorstel van FEZ om 
aanvullende ondersteuning op financieel vlek te bieden voor het ANPR-traject. 

Totaal toegekende bedragen project ANPR voor 2006 

Over 2006 bedraagt het door de Stuurgroep Informatie Voorziening toegekende bedrag voor 
investeringen 450.000 euro en voor exploitatie 178.000 euro (totaal628.000 euro). 
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5 .1.1 Uitgaven 2006 en gereserveerde bedragen voor aangegane verplichtingen 

Bedrag 2005 overgeheveld naar 2006 iVm aangegane verplichtingen. 
Vanaf 2006 wordt gewerkt met een projectbudget en blijven de toegekende bedragen ter 
beschikking van het Project voor het realiseren van de in de projectplannen gnoemde van de 
doelstellingen. 

5.2 Subsidie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Bij brief kenmerk 2005-0000264024, van 3 november 2005 is door het Ministerie van 
Binnenlandse en Koninkrijkrelaties op basis van de "Stimuleringsregeling taakuitvoering 
politie" aan regiopolitie Rotterdam-Rijnmond een totaalbedrag van € 60.000 toegekend ten 
behoeve van het project "Automatische nummerplaat herkenning (ANPR)". 

De individuele evaluatie en de financiële verantwoording van het Project ANPR van Politie 
Ro;tterda_!~~~~werd medio januari 2007 door de korpsleiding aan geboden aan e •••avam het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
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6 ANPREN DE BEDRIJFSPROCESSEN IN 2006 BINNEN PRR 

Begin 2006 werd een Stuurgroep ANPR geformeerd en op uituoding hebben de proceseigenaren 
hun proces in de Stuurgroep laten vertegen woordigen. 

De Stuurgroep ANPR had in 2006 de volgende samenstelling: 

Projectmanager ANPR 
Projectsecretaris 
Projectlelder 
Plv Projectleider 
Proces DHV 
Proces Opsporing 
Proces Wijkpolitie 
Proces Informatiesturing 

RRD 
EXO 
DR3i 
ZHZ 

(voorzitter), vervangen doo .. BB•• 

Aan de deelnemers van Stuurgroep die de bedrijfsprocessen binnen ons korps 
vertegenwoordigen, werd gevraagd ANPR -gebruik, inzichten en eventuele wensen over ANPR 
namens hun proces weer te geven voor zowel de korte als de lange termijn. Voor zover hierop 
tijdig werd gereageerd is dit in de paragrafen hierna weergegeven. 

6.1 ANPRen ondersteuning (RIO) in 2006 

De rol van het management van RIO is in 2006 grotendeels beperkt gebleven tot het deelname 
aan de Stuurgroep ANPRen het bezoeken van een workshop in Engeland. Na dit bezoek zijn 
ook binnen het management van RIO de toepassingsmogelijkheden van ANPR doorgedrongen. 
Aanvang 2007 werden de contakten met RIO geïntensiveerd en inmiddels is vanuit het 
management als aanspreekpunt aangewezen. 

Door het management van de dienst RIO werden uitgangspunten voor ANPR geformuleerd die 
te zijner tijd nader uitgewerkt dienen te worden: 

• ANPR draagt bij aan een betere informatiepostie van RIO; 
• RIO wil meedenken en nadrukkelijk betrokken worden bij strategische keuzes ten aanzien 

van hel plaatsen van camera's; 
• ANPR informatie delen/gebruiken voor opsporlngsdoeleinden of ter veredeling van andere 

informatie; 
• ANPR informatie actief benaderen voor weegdocumenten (rechercheren in database en/of 

analyseren van beschikbare data); 
• mogelijkheden onderzoeken om ANPR te gebrulken voor inteUigence doeleinden 

(objecten/subjecten); 
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• ANPR koppelen aan RIO bestanden (bijv. PGA, Amazone); 
• ANPR informatie ter veredeling matchen met andere Informatiebestanden (bijv. Digitale 

Sporen). 

6.1.1 RIO-personeel werkzaam voor ANPR binnen de dienst EXO 

Vanuit RIO werd met name door personeel werkzaam binnen EXO een onmisbare rol vervuld 
met betrekking tot het veredelen van ANPR -data en het samenstellen van de hotlists (deze 
genereren de ANPR-hits). Dit betreft inmiddels 61 hot!ists (1,5 miljoen kentekens) Actuele data 
is onmisbaar bij de inzet vanANPRen kan worden gezien als een kritische succesfactor. 
Met het toenemende succes van ANPR binnen onze regio nam op dit deel van de 
gedeconcentreerde infodesk, deeluitmakend van RIO-district Noord, de werkdruk gestaag toe en 
momenteel is het meer dan een dagtaak geworden om ANPR-data actueel te krijgen en te 
houden. AanANPR werd naar schatting in 2006 door het RIO-personeel binnen EXO circa 
2250 mensuren besteed. :' 

• 
Steeds vaker komt met name vanuit het proces Opsporing, de vraag of een motorvoertuig door 
onze ANPR-systemen werd gescand. Deze vraag kan in toenemende mate positiefworden 
beantwoord. Bij verstrekking van informatie wordt in verband met de privacywetgeving 
rekening gehouden met de "vier-maanden" termijn. 

Veel energie werd gestoken in het wegwijs maken van andere politieregio's en 
overheidsinstelJingen, waarbij ook steeds de randvoorwaarden werden aangegeven voor het 
succesvol werken met ANPR. 

·Het ontwikkelen van een ANPR back-office, centrale opslag van ANPR-data en het 
ontwikkelen van analysetools voor bevraging over deze data wordt door de betrokken 
infonnatiemakelaar EXO gezien als een noodzaak bij verdere dooroutwikke !ing. 

6.2 ANPRen ondersteuning (verkeerspolitie) in 2006 

Door de inzet en het enthousiasme van de ANPR(senior)operators, binnen de dienst EXO
afdeling Verkeerspolitie, heeft ANPR zich binnen onze regio doorontwikkeld en is inmiddels bij 
de directe handhaving uitgegroeid tot een groot succes. 

Binnen de dienst EXO-Verkeerspolitie kan het gebruik van ANPR worden gezien als een nieuw 
door te ontwikkelen taakveld. 

Buiten het zelfstandige mobiele gebruik werd met name het Proces Wijkpolitie bij controles 
met ANPR ondersteund. Ook binnen Proces Opsporing wordt van ANPR regelmatig gebruik 
gemaakt. Met name bij TGO's enlof bij onderzoek naar andere zware delicten waar de PD 
enlof de omgeving zich lenen voor ANPR-gebruik wordt dit middel op aanvraag ook ingezet. 
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Regionaal gezien kon niet aan alle aanvragen in 2006 voor ondersteuning bij controles worden 
voldaan. De beschikbare capaciteit van 10 ANPR-operators (VP'EXO) en beschikbare ANPR
apperatuur (2 auto's) alsmede de toenemende vraag was hier debet aan. 

In 2006 werd door de verkeerspolitie 3000 mensuur besteed aan ondersteuning bij ANPR
controles en ongeveer 600 mensuur bij zelfstandige mobiele ANPR-inzet In totaal 3600 
mensuur (1 mensjaar is 1520uur -Inzet in mensjaren bedraagt 2,4). 

Bij het doorzetten van de ANPR-ontwlkkeling en uitbreiding van deze nieuwe taak binnen de 
Verkeerspolitie dienen meer collega's tot ANPR-operator te worden opgeleid, hier structureel 
mee te worden belast en dient de beschikbare ANPR-apperatuur in surveillanceauto's verder te 
worden uitgebreid. 

Aangegeven wordt dat het In de huidige situatle bulten de kantooruren regelmatig voorkomt dat 
er geen ANPR-operator beschikbaar. Om dan aan een Inzet verzoek te voldoen (aanvraag in de 
praktijk via Proces Opsporing bij een kapitaal delict) wordt een ANPR-operator via de 
dienstdoende chef gevraagd in dienst te komen. 

Het beheer en onderhoud van alle mobiele ANPR-apperatuur en de controlemiddelen zijn 
ondergebracht bij de dienst EXO- afdeling Verkeerspolitie. Als ANPR-aanspreèkpunt fungeerde 
tot zijn vertrek naar de KLPD de ins,g,ecteur van politie Deze taak is inmiddels 
overgenomen door de inspecteur, • , •••• 

Gezien de huidige successen en de voorziene ontwikkelingen wat het gebruik van ANPR 
betreft, is het wenselijk om "kentekenplaatherkenning" structureel te gaan inbedden. 
Dit is In dit stadium nog mogelijk door de huidige werkwijze voort te zetten met ANPR als apart 
taakveld. In de nabije toekomst is een keuzemogelijkheid om het werken met ANPR
ondersteuning bij de directe handhaving als reguliere taak onder te brengen bij de huidige 
afdeling EXO-verkeerspoli!ie. 

6.3 ANPR en ondersteuning Exo· Cameratoezicht (CT) 

In de zomer van 2006 werd bij de dienst EXO afdeling Cameratoezicht aan de Witte de 
Withstraat een ANPR-proefopstelling gerealiseerd. Een ANPR-flightcase, met dezelfde 
mogelijkheden als de in auto's ingebouwde ANPR-apparatuur werd op de actiewerkplekken 
geplaatst met de mogelijkheid deze aan alle in de stad aanwezige CCTV -camera's te koppelen. 
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Binnen CT werden 4 personeelsleden tot ANPR-operator opgeleid. 

In een eenvoudige pilot werd onderzocht of de analoge camera's beelden van voldoende 
kwaliteit leveren om een kenteken te kunnen scannen. Ook werd gekeken naar de locaties en 
onder welke (weers)omstandigheden de ANPR-flightcase in staat is om kentekens te scannen. 

Ook werd op verzoek van Project ANPR door CT met wijkteams van de district 4 en district 9 
een beperkt aantal controles georganiseerd, waarbij gebruik werd gemaakt van de 
proefopstelling. 

6.3.1 Bruikbare ANPR-locaties met toezichtcamera's (daglichtomstandigheden) 

Na een uitvoerige testperiode blijken onder daglichtomstandigheden de toezichtcamera's op de 
hieronder genoemde locaties bruikbaar voor ANPR, zij het dat de inleestijd significant hoger is 
dan bij gebruik van een originele ANPR-camera .. 

COl Churchillplein, 
Kudr Coolsingel, gidr Schiedamsedijk, 
Controleplek Schilderstraat 

C04 Coolsingel (thv Intertoys), 
Kudr Chruchillplein, gidr Hofplein, 
Controleplek Stadhuis parkeerhaven 

C05 Aert van Nesstraat 
(zowel rechtdoor alsook Iinbaf) 
Controleplaats Meent en Stadhuis parkeervak 

C07/C22 Coolsingel (vop Kruiskade) 
Kudr Hofplein, gidr Churchillplein 
Controleplaats Aert van Nesstraat 

C30/C32 Nieuwe Binnenweg (vanaf West) 
Gidr Mathenesserlaan 
Controleplaats Saftlevenstraat 

C44 Eendrachtsplein 
Gidr West-Blaak 
Controleplaats Hartmanstraat 
Gidr Westersingel 
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Controleplaats Museumpark 
Gidr Roebussenstraat 
Controleplaats Roohussenstraat 

C55 West-Kruiskade- Coolsestraat 
Kudr 's-Gravendijkwal (thv A-Pien) 
Controleplaats WK thv Riohard Shoes 
Kudr Kruisplein (vop Riohard Shoes) 
Controleplaats Tiendplein 

C56 West-Kruiskade-Van Speykstraat 
Controleplaats WK thv Richard Shoes 
KudrKruisplein ( vop Richard Shoes) 
Controleplaats Tiendplein 

C61 I' Middellandstraat-Korte Bajonetstraat 
Kudr 's-Gravendijkwal 
Controleplaats Adrianastraat of Richard Shoes 

C62 I' Middellandstraat- Henegouwerlaan 
Kudr 1' Middellandstraat (vanuit West), erohtdoor I' Middellandstraat Centrum op 
Controleplaats Kogelvangerstraat 

FOl V op thv Buro Sandelingplein 
GidrMCRZ 
Controleplaats Slag 

F02/F04/F05 GroeneRilledijk (Heinlantstraat - Croesinckstraat) 
GidrMCRZ 
Controleplaats parkeerplaats buro 

F03/F04/F05 Groene Rilledijk (Meerdervoortstraat - Croesinckstraat) 
KudrBree 
Controleplaats Croesinkckstraat of Randweg 

Fl3/F14 Beijer!andselaan 129-81 
Gidr HiJlevliet 
Controleplaats laad/loszone Zuidpolderstraat 

WOl Schiedamseweg thv Fortis 
Gidr Marconiplein 
Controleplaats Van Duylstraat 
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0 l 0 Crooswijkseweg-Crooswijksestraat-Pijperstraat thv Crooswijksestraat 1-55 
Kudr Zaagmolenstraat, gidr Pijperstraat 
Controleplaats Pijperstraat 

Opmerking 
Alle overige lokaties zijn misschien wel deels bruikbaar maar geven teveel missers of hebben 
geen geschikte controleplaats om voertuigen te controleren. 

6.3.2 "ANPR-toplocaties "per district 

District Centrum: C04 controleplaats Stadhuis parkeervak 

District West: Oude Westen: C56 controleplaats Tiendplein 
District West: WOl controleplaatsvan Duylstraat 

District Zuid: F02 controleplaats parkeerplaats voor buro Sp 
District Zuid: F13/FI4 controleplaats laad/loszone Zuidpolderstraat 

District Oost: 010 Crooswijkseweg controleplaats Pijperstraat 

Op genoemde beste lokaties is voldoende verkeersaanbod en vanwege de aangepaste snelheid 
ter plaatse scant ANPR in korte tijd de kentekenplaten. 

6.3.3 I' Bevindingen cameratoezicht en gebruikANPR 

In het algemeen kan gesteld worden dat ANPR -gebruik binnen Cameratoezicht een zeer 
bruikbaar middel is ter ondersteuning van met name het proces wijkpolitie. 

Door CT gemaakte voorverkenningen met de toezichtcamera's op ANPR-locaties, welke in 
samenwerking met het betreffende wijkteam werden vastgesteld, gaven een goed beeld om 
organisatorische consequenties (benodigde personeelsinzet) in te schatten. 

Ook worden bij doorontwikkeling van ANPR ruime mogelijkheden gezien voor samenwerking 
en ter ondersteuning van activiteiten waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij de 
gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond. 
Cameratoezicht geeft zoals eerder vermeld goede ANPR-toepassingmogelijkheden binnen het 
proces wijkpolitie. 

De bevinden van CT m.b.t. de pilot met de wijkpolitie van de districten 4 en 9 bij controles 
waarbij ANPR werd ingezet zijn hieronder puntsgewijs weergegeven: 
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Een kritische succesfactor is een strakke organisatie en inzet van personeel. Tijdens de 
pilot liet dit om uiteenlopende redenen soms te wensen over. 
Tijdens geplande controles moet er een vaste werkwijze worden ontwikkeld om de 
ANPR-controles middels vaste toezichtcamera's ook daadwerkelijk op een 
professionele wijze uit te voeren. Het advies is om een actieprotocol te ontwikkelen 
waaraan zowel CT en het district aan moet voldoen bij het organiseren van acties. 
Tijdens te plannen ANPR acties moet worden nagegaan of er geen andere acties in dit 
gebied staan gepland. 

6.3.4 Advies van Cameratoezicht mbt inzet ANPR 

Advies korte termijn: 

Richt binnen cameratoezicht een aantal vaste ANPR werkplekken in. 
Zorg voor het ter beschikking stellen van een CT -actie kanaal op het netwerk van C2000. 

Advies langere termijn: 

Om in de toekomst goede resultaten te kunnen waarborgen moet de positie van de 
cameraopstelling worden verbeterd. Het advies is om geen gebruik te maken van de huidige 
camera's binnen het CCTV systeem. Op daarvoor geschikte plaatsen dient een aparte camera 
voor het gebruik van ANPR te worden opgesteld en aangesloten op de bestaande CCTV 
infrastructuur. 

CT geeft aan dat bij uitbreiding van ANPR structureel van de diensten van CT gebruik gemaakt 
gaat worden. In de huidige sterkte van CT is dit nauwelijks uitvoerbaar en is 
personeelsuitbreiding noodzakelijk. 

Het advies is om in de toekomst stapsgewijs over te gaan tot het inrichten van aparte ANPR 
units binnen CT. Hierbij opgemerkt dat bij CT in de huidige situatie toezichthouders van 
gemeentewerken in dezelfde ruimte werkzaam zijn. Deze hebben deels opsporingsbevoegdheid 
(BOA). Ook de financiering van deze medewerkers gaat via de gemeente. Naar de toekomst toe 
is het niet wenselijk dat ANPR-werkplekken in dezelfde ruimte komen als waar gemeentelijk 
personeel werkzaam is. Dit omdat het ANPR-systeem gevoelige informatie bevat en weergeeft. 

6.4 ANPRen DHV 

In december 2006 werd in de kwaliteitsicring DHV van gedachten gewisseld over toepassing 
van ANPR in de DHV. 
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Hierbij werd de volgende conclusies/aanbevelingen gekomen: 

Uitgangspunt: de primaire DHV-taak is leidend. 

DIN -auto's voorzien van een mobiele ANPR-set: effectief middel. 

Voor afhandeling hits van vaste posten (statische ANPR -camera's): Geen effectief middel 
of het zouden door de meldkamerpolitie uit te geven meldingen moeten worden waar opvolging 
aan wordt gegeven aan de hand van de GPS-gegevens van de DHV-auto's. Behoudens enkele 
nader te benoemen topprioriteiten zou hier in algemene zin niet toe moeten worden overgegaan. 

Binnen de primaire DHV -taak zal het een prima hulpmiddel zijn voor informatiegestuurde 
politie: denk daarbij aan briefingsgegevens (ook TGO). 

Voor de afgeleide taken van de Opsporing en Wijkpolitie (IGP)en halen van volumecijfers in 
vrijval tijd: 
Effectief hulpmiddel met de kanttekening, dat afhandeling van hits niet ten koste mag gaan van 
de primaire DHV -taak. 
Een "Let op" is ook de filtering van gegevens van de planningslokatle van het betrokken DHV
voertuig. 

De kwaliteitskring DHV wil zelf de regie kunnen houden op het aan- en uitzetten van ANPR in 
relatie met prioritering van werkzaamheden. 

6.5 ANPRen Wijkpolitie 

Het proces wijkpolitie is "groot verbruiker" wat ANPR-inzet aangaat. ANPRis binnen dit 
proces een zeer gewaardeerd ondersteunend middel geworden. Bij een controle van enige 
omvang wordt om ANPR-inzet gevraagd. 

Door EXO-Verkeerspolitie werd in 2006 105 maal een aanvraag om de inzet van de ANPR
aulo's met operators en een interceptieteam van meerdere motorrijders gehonereerd. 

Wijkteams die werken in carneratoezichtsgebieden doen in de dagelijkse praktijk steeds vaker 
een beroep op een ANPR-operator van Cameratoezicht om hen te ondersteunen. De ervaring 
leert dat bij een controle in samenwerking met CT de beschikbare collega's in korte tijd druk 
bezig zijn met het afwerken van ANPR-hits die het politiewerkveld betreffen. 

Binnen het proces wijkpolitie ziet men de navolgende ANPR-toepassingen (lokale nodale 
oriëntatie): 

• Hulpmiddel bij wijkgerichte opsporing; 

Proj~ct ANPR- tussenevaluatie 2006 
o:\projecten\anprl\tussenevaluatie ANPR\pian\ Versie l(<::),definitief 

19 



6.6 

• Inzet bij een locatiegebonden bewakingstaak (bijvoorbeeld bedrijfsterreinen); 

• Wijkgericht "Tegenhouden"; 

• Persoonsgebonden aanpak "V eelplegers"; 

• Gerichte controletaken; 

• Inzet bij evenenementen; 

• Uitbreiding samenwerking wijkteams en cameratoezicht bij ANPR inzet. 

Opmerlàng 

Bij ANPR-controleacties verdient het de voorkeur om voor de interceptie gebruik te maken van 
gekwalificeerde motorrijders van de dienst EXO afdeling verkeerspolitie. De in gebruik zijnde 
BMW-motoren en de VP-motorrijders voldoen aan hoogwaardige kwaliteitseisen. Dit geldt in 
veel mindere mate voor de huidige wijkmotoren en in veel gevallen ookvoor hun berijders. 

Naar de toekomst kan voor inzet bij ANPR-controleacties worden belceleen aan welke 
kwalificaties zowel de wijkmotoren als hun berijders (opleiding) zouden moeten voldoen om de 
ANPR-interceptie veilig te kunnen uitvoeren. ANPR kent niet alleen een succesfactor wellee 
minimaal met de factor 10 toeneemt, ook de risico's nemen door de filtering van ANPR voor de 
politiemensen op straat toe, een realiteit waar in de operationele praktijk rekening mee moet 
worden gehouden. 

ANPRen Opsporing 

Binnen opsporing is gesproken over de inzet van ANPR als opsporingsmiddel. Men heeft wel 
de indruk dat de reeds bestaande mogelijkheden van ANPR binnen de Opsporing nog niet 
volledig in de volle breedte bekend zijn. 

Hieronder worden puntsgewijs de bestaande mogelijkheden weergegeven aan maar feitelijk zal 
parallel aan de ontwikkeling van ANPR moeten worden gekeken naar een drie fasemodel: 

• Wat is er op dit moment feitelijk mogelijk? 
• Wat zijn de ontwikkelingen voor de korte en middellange termijn? 
• Wat zijn de ontwikkelingen voor de lange termijn? 

Om meer bekendheid te geven aan ANPR als opsporingsmiddel is inmiddels een presentatie 
gegeven voor het hoofdenoverleg. Een overzicht van ANPR-opsporingsmogelijkheden zou via 
de startpagina Opsporing kunnen worden weergeven. Deze zou dan actueel gehouden moeten 
worden aan de hand van de ontwikkeling van ANPR. 

ANPR-gebrulk binnen het proces Opsporing heeft al enkele toepassingen gevonden. Er is een 
regeling voor wat betreft de inzet van ANPR binnen een TGO. In de uitvoeringsregeling PO
management is de inzet van ANPR opgenomen. Via de meldkamer kan via de chef 

Project ANPR- tus~rene:valuatie 2006 
o;\projecten\anprl\tussenevaluatie ANPR\pfan\ Versie l(c),deflnitief 

20 



(' 

verkeerspolitie om de inzet van ANPR worden verzocht. Op de checklist PV PO-optreden 
Is in de rubriek "voertuigen" een vraag opgenomen met betrekking tot ANPR-inzet 

Toepassing 

De toepassing van ANPRis op hoofdlijnen te verdelen in: 

Direct 
Het herkennen van kentekens op 'live'-beelden en deze vrijwel onmiddellijk vergelijken met 
kentekens in een gekoppelde database. 
Het lijkt een goede overweging om deze database te voorzien van kentekens (selectie) van 
voertuigen in gebruik bij danwel voor: 

Indirect 

• Opsporing gesignaleerden ; 
• Subjecten van lopende opsporingsonderzoeken; 
• Omgevingsscan van een PD; 
• Het scannen van" criminele" groepen zoals bijvoorbeeld de voetbalhooligans 

die de stad bezoeken op wedstrijddagen 
• Het opvragen van leentekens vanuit de toekomstige ANPR-database t.b.v. een 

lopend onderzoek. 

Het 'scannen' van bestaande videobeelden (captures) die ten behoeve vanANPRop een eerder 
moment zijn vastgelegd. Deze optie kan van toegevoegde waarde zijn in (complexe) 
opsporingsonderzoeken. Daarbij lijkt het wenselijk om vrij nauwkeurig te registeren waar en op 
welke moment ANPR werd ingezet. De ANPR-techniek kan in beginsel ook worden 
'losgelaten' op voor andere doeleinden vastgelegde videobeelden. Een goed overzicht 
(regionaal/landelijk) van op welke locaties voor ANPRgeschikte videoregistraties plaats vindt 
en gehanteerde bewaartermijnen is daarbij aanbevelingswaardig. 

Gerichte inzet 
Bij criminaliteitsvormen waarbij voertuigen een rol spelen en die zich op een bepaalde locatie 
voordoen of waarvan dit aannemelijk is, kan gerichte inzet een overweging zijn. Zo zou een 
bepaald gebied (toegangswegen) door ANPR kunnen worden gescand. In bepaalde gevallen lijkt 
er ook meerwaarde mogelijk door een groep potentiële getuigen van een ernstig delict te 
selecteren door bijvoorbeeld een aantal malen op het tijdstip en weekdag van het delict de 
kentekens te scannen. 

Opvolging 
Voor ieder kenteken dat in ANPRis opgenomen, dient helder te zijn wat er in een geval van een 
hit dient te gebeuren. Deze opvolging kent de volgende varianten: 

Onmiddellijke opvolging 
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• Direct staande gehouden, indien mogelijk 
• Direct kennis geven 

Uitgestelde opvolging 
• Informatie wordt na afloop van de inzet of binnen een andere afgesproken termijn 

doorgezet naar de aanvrager. 

Embargo-informatie 
Het is niet wenselijk om kentekens van embargoprojecten op te nemen in de ANPR-databases. 
Voor dit soort projecten lijkt de indirecte ANPR-toepassing meer voor de handliggend, waarbij 
er bij voorkeur door medewerker van het embargopr~ject min of meer zelfstandig zal worden 
gezocht. 

Foto-opslag 

Vanuit de RRD werd verzocht om buiten de opslag van ANPR-voertuig- en locatiegegevens in 
de infrastructuur de mogelijkheid te scheppen om ook foto's met een hoge resolutie van 
inzittenden van een gescand voertuig vast te leggen. Los van de huidige wettelijke beperkingen 
zou wanneer dit wordt toegestaan in de toekomst voor het proces Opsporing een 
opsporingsmogelijkheid van grote betekenis kunnen worden. 

6.7 ANPRen ICT (DR3i) 

Door reorganiatieperikelen binnen DR3i en het !SC-Zuid-West werd pas medio augustus 2006 
capaciteit aan het Project ANPR toegewezen en heeft het technisch deel vertraging opgelopen. 
Ook de trage landelijke ANPR-ontwikkellngen waren hier debet aan. 

Inmiddels is binnen ons korps een ANPR-datamodel ontwikkeld en zijn de eerste stappen gezet 
om een voorlopige back-office in te richten en de ANPR-data op het SAN (Storage Area 
Network) op te slaan in plaats van op een "ANPR stand-alone back office computer" bij de 
verkeerspolitie. Ook wordt een voorziening getroffen om het laden en ontladen van de mobiele 
ANPR-aulo's middels Wifi (Wireless Fldelity) in de hal aan de Veilingweg mogelijk te maken. 
Het gebruik van (beveiligde) U SB-sticks en/of andere datadragers wordt hiermee uitgebannen. 

Voor de inrichting van de definitieve ANPR-backoffice waarmee de ANPR-Iabellen (hotlists) de 
gelezen kentekens alsmede de ANPR-camera's (zowel mobiel als statisch) kunnen worden 
beheerd zljn,na dienstreizen eind 2006, voor demonstraties diverse leveranciers uitgenodigd 
om hun producten te komen demonstreren alsmede de verwachte ontwikkelingen te bespreken. 

Dit heeft tot nu toe niet tot groot enthousiasme geleid. In Engeland is men met de inrichting van 
de ANPR-backofflce en de analysemogelijkheden veel minder ver dan verwacht. De voorsprong 
van Engeland op het gebied van ANPR-passlngen kan vooral worden toegeschreven aan de 
PNC (Police Natlonal Computer) waar alle korpsen data aan leveren en van ontvangen en 
voorts aan de grote (ANPR) cameradichtheid. 
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Met een tijdelijke ANPR-backofflce voorziening (medio maart 2007 operationeel) binnen PRR 
wordt vertraging voorkomen en door gebruik te maken van applicaties welke al bij ons korps 
ingebruik zijn, zoals Business Objects en GIS voor kentekenanalyses, kunnen de regionale 
ANPR-ontwikkelingen in 2007 worden doorgezet (waaronder de uitbreiding statische posten in 
de Botlek bijvoorbeeld). 

Opmerking:ln afwachting van een definitieve keuze is een nadeel van de voorlopige tijdelijke 
ANPR-back-offloe, dat in de komende periode geen onderscheid kan worden gemaakt in het 
toewijzen van ANPR-data. Alle beschikbare tabellen (hotlists) kunnen zonder onderscheid 
worden geladen en zijn voor de ANPR-operators ook zichtbaar. 
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ANPREN OPLEIDINGEN 

In 2006 werd voor ANPR-operators van het ROG en van de dienst EXO-Cameratoezicht door 
de leverancier van de ANPR-apparatuur Honac een cursus georganiseerd. 

Na deze eerste cursus volgde nog een p;====· "ANPR-gebruik binnen PRR" door één 
de senior-operators van de dienst EXO 

Regionaal gezien waren er in 2006 binnen PRR 18 ANPR-operators beschikbaar, waarvan 10 
ANPR-operators binnen de Verkeerspolitie, 4 ANPR-operators binnen het ROG en 4 ANPR
operators bij Cameratoezicht. 

Opmerking: Door het ROG werd ANPR in 2006 slechts enkele malen ingezet. Bediening van het 
systeem bleek bij een enkele maal gebruiken problemen te geven. Met het management van de 
dienst EXO zal worden overlegd of de ANPR-apparatuur in 2007 ter beschikking van het ROG 
blijft of anders zal worden ingezet bijvoorbeeld ten behoeve van executie bij de Parketpolitie .. 
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8 ANPREN COMMUNICATIE 

Over de resultaten van ANPR-controles werd steeds actief !!!:~~~O~p=9~t~~ 
november 2006 werd de landelijke pers, na een interview met de ••••111 bij een grote ANPR-controle bij de Maastunnel op de 
en volgde landelijke publiciteit. 

Ook hebben ANPR-artikelen gestaan in diverse vakbladen van zowel de politie als van de 
andere overheidsdiensten, waarin de ANPR-rol van Politie Rollerdam-Rijnmond vaak uitgebreid 
werd toegelicht. Ook de jaarresultaten van ANPR-gebruik werd in de landelijke en regionale 
dagbladen gepubliceerd. 

Op verzoek werd door project ANPR deelgenomen aan de "lnnovatiebeurs" welke door ons 
korps in november 2006 werd georganiseerd. 

Voor promotie doeleinden werd een ANPR-filmpje geproduceerd waar, met name door 
organisaties die starten met ANPR, veel vraag naar Is geweest. 

Op intranel wordt in maart 2007 een ANPR-PIT -site operationeel waarop procedures, 
werkwijze, ANPR-controleacties, nieuws en ontwikkelingen op worden bijgehouden. 

In 2006 werd vanuit Project ANPR voor diverse korpsonderdelen een ANPR-presentatie 
verzorgd. Ook alle hoofdenoverleggen werden bezocht. In 2007 wordt op aanvraag het 
verzorgen van een presentatie (ook voor personeel op de werkvloer) zoveel mogelijk 
gecontinueerd. 

Daarnaast werd door de ANPR-óperators buiten de controleacties om aan de districten, voor 
RIO, andere politieregio's en overheidsdiensten praktijkdemonstraties met de ANPR-aulo's 
gegeven. 

In december 2006 werd door een kleine delegatie uit ons korps een bezoek gebracht aan de 
"ANPR-collega's" in Kent en Londen. Het doel was de stand van zaken te bespreken, met name 
gericht op de opzet van de ANPR-back-office en de toepasbaarheld van de ANPR-werkwljze In 
Engeland voor ons korps te beoordelen. Bijzondere aandacht werd geschonken aan de 
samenwerking van ANPR-camera's met reguliere CCTV (toezicht)camera's. Een kort verslag 
van het bezoek werd in januari 2007 op PIT gepubliceerd. 
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9 ANPREN JURIDISCHE ZAKEN 

Voor de juridische beoordeling of en in welke gevallen van de bestaande hotlists (ANPR
tabellen) van ANPR gebruik mag worden gemaakt danwel binnen ANPR mogen worden 
opgenomen werd per hotlist een beoordelingstabel in samenwerking met BBZ opgesteld met 
daarnaast een afhandelingsscenario. Deze beoordelingstabellen met de afhandelingsscenario's 
zullen worden gepubliceerd op de ANPR-PIT -site. 

Buiten een voorziening voor een ad-hoc ANPR-opname dient vooraf een juridische toets plaats 
te vinden of ANPR-gebruik is toegestaan. Vooralsnog ligt deze verantwoordelijkheid voor de 
directe afhandeling binnen ons korps. Dit in afwachting van (mogelijke) landelijke regelgeving. 

Privacy wetgeving 

Omdat de inwerkingtreding van de nieuwe wet "Politiegegevens" is uitgesteld werd ter 
vervanging van de tijdelijke ANPR-privacyregisters door PRR zelfstandig een 
"Privacyreglement ANPR" opgesteld. Dit reglement dekt de huidige ANPR-werkwijze (directe 
toepassing) volledig. 

Op vrijdag 26 januari 2007 was een delegatie van het CBP te gast van ons korps. De huidige 
werkwijze werd uitgebreid toegelicht en ook volgde voor de completering van de beeldvorming 
een praktijkdemonstratie met een ANPR-auto. 

Op verzoek van het CBP (Centraal Bureau Persoonsgegevens) is publicatie opgeschort. Na de 
inzending op 16 november 2006 met begeleidende brief, wenst het CBP, wat ANPR en 
privacy betreft, de gelegenheid te krijgen om alsnog gehoord te worden. 

Met nadruk is gesteld dat het ingezonden privacyreglement gaat over de huidige ANPR
werkwijze en is opgesteld conform de bestaande wetgeving, waarvoor bewaartermijnen gelden 
van maximaal4 maanden voor niet verdachte personen (ANPR-captures, zijnde gelezen 
kentekens met een opname van het kenteken welke hiermee vergelijkbaar zijn.). 

Inmiddels is een brief van het CBP binnengekomen. Hierin wordt niet nader Ingegaan op de 
bewaartermijn van 4 maanden van captures waar In eerste aanleg bezwaar tegen werd 
gemaakt.. Daarnaast ziet het CBP de foto van het gescande motorvoertuig als een noodzakelijk 
bijprodukt De vermelding van het ras als gevoelig gegeven dient dan ook geschrapt te worden 
uit het ingezonden reglement 

Daarnaast vindt het CBP dat er hier sprake Is van een koppeling in de zin van de Wpoir 
(Opmerking: Discussiepunt er is bij een brede uitleg geen sprake van een systematische 
bestandvergelijking. (een element van de definitie van hel begrip koppeling). 

Door de privacyfunctionaris van BBZ zal de brief van het CBP worden beantwoord en daarnaast 
zullen enkele veranderingen worden aangebracht in het reglement, waarna dit reglement 
opnieuw zal worden vastgesteld. 
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10 LANDELIJKE (POLITIE) ANPR ONTWIKKELINGEN 

De landelijke ANPR-untwikkelingen verlopen vanaf de start tot op heden traag. Na de pilot 
Catch Ken en binnen PRR het werken met ANPR, werd uiteindelijk na het uitbrengen van een 
rapport "Herziene evaluatie ANPR" medio december 2006 de van 
de KLPD als portefeuillehouder ANPR!Catch Ken aangesteld met de opdracht binnen politie 
Nederland beleid te ontwikkelen en het gebruik afte stemmen. 

Politie Rotterdam-Rijnmond heeft een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst ontvangen. De 
eerste landelijke vergadering voor een op te richten "klankbordgroep" onder leiding van de • ••••lil• is gepland op woensdag 14 februari 2007. 

Door Politie Rotterdam- Rijnmond is de ambitie uitgesproken, wat de verdere 
doorontwikkellng van ANPR betreft, als pilotkorps te willen fungeren. Dit is verwoord in een 
brief kenmerk d.d. 17 januari 2007 aan d directeur van politie van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties en in een eerder stadium in een brief d.d. 16 

augustus 2006 aan •••••ii:<J•••••••··-
V anuit project ANPR zal bij het aanwijzen als pilotkorps na voorafgaande toestemming van de 
korpsleiding parttime worden geparticipeerd in een landelijke ANPR ontwildceling. 
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11 SAMENWERKING ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN 

In 2006 werd regelmatig samengewerkt met andere overheidsdiensten. Deze samenwerking 
bestond wat de Rijksbelastingdienst en de Gemeentebelasting Rotterdam betreft uit het 36x 
organiseren van controles waarbij ANPR werd ingezet. 

Politietaken bij deze gezamenlijke controles (bijvoorbeeld bij de Maastonnel) met de 
belastingdiensten: 

• Logistieke organisatie ANPR-controle; 

• Briefing politie (informatie naar deelnemende partners); 

• Inrichten controleplaats (eventueel inclusief verlichting, kegels en flairs); 

• Organisatie controles en verantwoording veiligheid op de controleplaats; 

• Inzet ANPR-auto met operator; 

• Interceptieteam bestaande uit motorrijders verkeerspolitie; 

• Ontvangen van data externe partners en laden in ANPR-appratuur van PRR; 

• Inzet politiepersoneel op controleplaats (wijkteam); 

• Afvoer van door PRR inbeslaggenomen motorvoertuigen; 

• Afvoer en afhandeling van door de politie aangehouden arrestanten; 

• Na controleactie resultaten terugkoppelen naar deelnemende partners; 

• Externe en interne communicatie; 

• Tijdens de controle en begeleiden van (politie )gasten op de controleplaats; 

• Evaluatie controleactie. 

Politietaken bij samenwerking met de rvw (Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat (taxi"s) 

• De NW kreeg in het kader van het afgesloten convenant, alle data met door ANPR 
gescande taxi's vanaf een PRR-taxi hotlist;. 

• Vanaf medio oktober levert het NW zelfstandig een tabel voorANPRen bij een "hit" 
volgt terugkoppeling naar het IVW. 

Politietaken samenwerking VROM (en politieregio ZHZ) 

• Samenstellen van een hotlist voor afvaltransportcontroles; 

• Beschikbaar stellen van een ANPR-auto met operator bij controles. 
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12 VOORTZETTING ANPR BINNEN PRR IN 2007 

Toelichting aanvraag reservering budget ANPR 2007 

Bij de budget-reservering, aangevraagd in oktober 2006 is uitgegaan van een positieve 
beslissing van de korpsleiding en dus dat Politie Rotterdam-Rijnmond het project ANPR vanuit 
regionale strategische belangen in 2007 zal voortzetten. Top/2006/2007 

Bepalend voor de hoogte van het toe te wijzen ANPR-budget over 2007 is het ambitieniveau 
van ons korps. 

Op het moment van de budgetaanvraag in oktober was het niet duidelijk wat in relatie tot de 
landelijke ontwikkelingen hiervan voor ons korps de consequenties zijn, ook niet wat mogelijke 
externe financiëringsbronnen betreft. Deze sitnatie is bij het schrijven van deze rapportage 
onveranderd. 

Binnen Politie Rotterdam-Rijnmond wordt in de maand oktober 2006, onder andere voor 
projecten, de budgetaanvraag voor 2007 gedaan. Voor 2007 zijn er wat project ANPRen het 
benodigde budget in 2007 aangaat voorlopig 2 mogel\jke varianten ontwikkeld. Tussenvormen, 
uitbreiding en inhaken bij lopende ANPR-ootwikkelingen moeten uiteraard ook mogelijk 
blijven. 

12.1 Voorstel onderbrengen budget ANPR 

Na overleg met Aat Scheepbouwer, plaatsvervangend diensthoofd EXO werd voorgesteld het 
aangevraagde budget 2007 voor ANPR onder te brengen bij de Stnurgroep Informatie 
Voorziening (voortzetting situatie 2006). Afschrijving van ANPR•investeringen en 
onderhoudskosten in 2007 zijn voor eerder aangeschafte apparatuur inmiddels wel bij de dienst 
EXO ondergebracht. 

12.2 Uitleg uitgebreide variant I ANPR in 2007 binnen PRR 

Deze variant gaat uit van uitbreiding van het aantal voertuigen waar ANPR-apparatnur wordt 
ingebouwd in 2007 met I 0 stuks. 

Ook worden er twee extra ANPR-controlevoertuigen aangeschaft (ingericht als herkenbare 
politievoertnigen). 

Variant 1 voorziet in ANPR uitbreiding met vaste camera's bij oeververbindingen in tnnnels en 
op bruggen in onze regio, De beelden komen binnen aan de Witte de Withstraat, waarna verdere 
afhandeling plaatsvindt (opslag, gegevens naar RIO voor analyse, optreden bij hits vanaf een 
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samen te stellen hotlist (via GMK?) etc. Ook het neerzetten van een robuuste ANPR
infrastructuur maakt hier deel van uit. 

Geraamde kosten 2007 variant 1: 

12.3 Uitleg beperkt variant 2 ANPR in 2007 

Deze variant gaat uit van uitbreiding van het aantal voertuigen waar ANPR-apparatuur wordt 
ingebouwd in 2007 met 5 stuks. 

Ook worden er twee extra ANPR-controlevoertuigen aangeschaft (ingericht als herkenbare 
politievoert)ligen). 

Variant 2: voorziet in ANPR-uitbreiding met vaste camera's bij de oeververbindingen 
Maastunnel, WiJlemsbrug en Brasmusbrug binnen de stad Rotterdam. De beelden komen binnen 
aan de Witte de Withstraat, waarna verdere afhandeling plaatsvindt (opslag, gegevens naar RlO 
voor analyse, optreden bij hits vanaf een samen te stellen hotlist (via GMK?) etc. Ook het 
neerzetten van een voorlopig werkbare ANPR-infrastructuur maakt hier deel van uit. 

Bij voortzetting van project ANPR betreft dient één of beide varianten te worden uitgewerkt. 
Voor beide varianten wordt een (regionale) Europese aanbesteding voorzien. 
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12.4 Vastgesteld gereserveerd bedrag ANPR uit budget SIV in 2007 

Wat het inmiddels gereserveerde bedrag aangaat is gekozen voor de beschreven "beperkte 
variant 2 ANPR in 2007". 

12.5 Modulaire aanpak ANPR in 2007, financiële beheersbaarbeid externe financiering? 

Onderzoek in Engeland (Kent) heeft geleerd dat met name de (regionale) ANPR-financiering 
zware lasten met zich meebrengt. In Engeland (Kent) wordt door de politie gezocht naar 
mogelijkheden voor financiering gezocht door plivate partijen. De indruk bestaat dat voor de 
politie meer mogelijkheden bestaan voor samenwerking met private partijen en het delen van 
gegevens dan momenteel binnen Nederland is toegestaan. 

Het ANPR-project binnen Politie Rotterdam- Rijnmond is een budgetgestnurd project. 
Hiermee wordt bedoeld dat de beschikbare financiën en de ANPR-ambitie van ons korps de 
bepalende factoren zijn. Technisch gesproken zijn er nagenoeg geen beperkingen. 

Om fil)anciële risico's zoveel mogelijk te vermijden wordt gedurende het bestaan van het 
project ANPR binnen Politie Rotterdam-Rijnmond in 2007 een modulaire aanpak voorgesteld, 
waarbij steeds per uitbreiding, bijvoorbeeld voor de Maastnnnel of voor het bijplaatsen van een 
x-aantal ANPR-camera's in een cameratoezichtgebied een faseplan wordt opgesteld en 
toestemming voor de uitvoering gevraagd. 

Het risico van budgetoverschrijdingen ligt voornamelijk bij het plaatsen van ANPR-camera's op 
relatief grote afstand van het politieglasvezelnetwerk op locaties waar geen andere 
mogelijkheden zijn (via netwerken van derden bijvoorbeeld). 

Door deze modulaire aanpak is een veel betere (financiële) sturing op het ANPR-project 
mogelijk, worden ongewenste budgetoverschrijdingen voorkomen en kan de hoogte van de 
ANPR-investering steeds worden aangepast aan de budgettaire mogelijkheden van ons korps in 
het lopende jaar. 
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13 ONTWIKKELING ANPR 2007 

Project ANPR is inmiddels benoemd tot korpsproject voor 2006/2007 binnen proces 
Handhaving en zal in 2007 vanuit regionaal strategische belangen, in afstennning met landelijke 
ontwikkelingen, worden voortgezet. 

ANPR past binnen de in "Wenkend Perspectief' genoemde "Informatie Gestnurde Politie" en 
de "Nodale Oriëntatie". Bij voldoende cameradichtheid is ANPR bij uitstek het middel om 
vervoerstromen continue in beeld te brengen. ANPR is ook een geschikt middel in het kader 
van "Tegenhouden". 

Opmerking: Gezien de hoogte van het voorlopig gereserveerde budget voor 2007 (1.689.500 
euro) wordt variant 2 genoemd in hoofdstuk 12.3 als uitgangspunt genomen Wel kunnen de 
accenten wat de locaties betreft worden aangepast. 

De mogelijkheid bestaat dat het daadwerkelijk beschikbare budget voor ANPR in 2007 nog 
naar beneden wordt bijgesteld. 

De definitieve uitgangspunten, de strategie en de aanpak zullen worden verwoord in een 
vervolgprojectplau . 

. Uit strategische overwegingen zullen de ontwikkelingen bij de Zee havenpolitie, wat de inzet 
van ANPR betreft in het havengebied (aangewezen A-locatie terrorisme),in de planvorming 
nadrukkelijk worden meegenomen. 

De ontwikkeling van ANPR kan globaal worden onderverdeeld in drie aandachtsvelden 
namelijk: 

• ANPRen de mobiele toepassingen (veelal directe handhaving); 

• ANPRen vaste statische ANPR-camera's op aangewezen locaties; 

• ANPR-camera's in samenwerking met CCTV-camera's in aangewezen 
toezichtsgebieden. 

De benodigde onderliggende infrastrnctnur, de backoffice en de opslag van gelezen kentekens is 
voor de drie genoemde aandachtsvelden dezelfde. 

13.1 Uitbreiding ANPR-taak Verkeerspolitie 

In 2007 zullen de mobiele ANPR-controleacties, regelmatig in samenwerking met externe 
partners zoals de Gemeentebelastingen Rotterdam en de Rijksbelastingdienst worden 
voortgezet. 

De verwachting is dat met het huidige aantal ANPR -operators en de beschikbare ANPR
apparatnur in de nabije toekomst niet meer aan de steeds toenemende vraag om ondersteuning 
vanuit de organisatie kan worden voldaan. Momenteel staan er al ANPR-acties gepland tot en 
met december 2007. 
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Het advies is om het aantal ANPR-operators binnen de Verkeerspolitie in 2007 uit te breiden 
evenals de mobiele ANPR-apparatuur. ANPR kan op deze wijze geleidelijk worden uitgebreid 
tot een kerntaak binnen de verkeerspolitie. 

13.2 ANPR en Cameratoezicht EXO 

Binnen Cameratoezicht worden voor ANPR in samenwerking met de huidige toezichtcamera's 
grote toepassingsmogelijkheden gezien. In 2007 zal worden onderzocht of het plaatsen van 
vaste ANPR-camera's in de toezichtgebieden haalbaar is (voorbeeld ring of steel in Londen). 

Binnen Cameratoezicht dienen in2007 aparte afgeschermde werkplekken te worden ingericht 
waar de hits vanaf de vaste ANPR-camera's uit de hele regio binnen kunnen komen waarna, 
indien gewenst, de eerste stap in het opvolgingsproces kan worden gezet. Een mogelijkheid die 
zal worden onderzocht is na een hit, waarvan is bepaald dat opvolging direct noodzakelijk is, in 
samenwerking met de meldkamer van de veiligheidsregio, de interceptie te laten uitvoeren door 
personeel van de Verkeerspolitie met gebruikmaking van de snelle motoren en 
politievoertuigen. 

Voor opvolging van deze binnenkomende hits zal in 2007 in samenwerking met 
belanghebbenden een nieuwe werkwijze worden ontwikkeld 

13.3 ANPR en de bedrijfsprocessen 

13.3.1 

In 2007 wordt niet geïnvesteerd in het plaatsen van ANPR-apparatuur in politievoertuigen 
buiten de dienst EXO. De huidige ANPR-apparatuuris kostbaar (40.000 euro per voertuig) en 
vraagt goed opgeleide operators voor een succesvolle toepassing. Marktontwikkelingen van 
"ANPR-turn key systems" worden vanuit het project kritisch gevolgd. 

Toelichting:ANPR-turn key systems, zijn systemen die na het starten van de auto automatisch 
opgestart worden. Ze zijn voorzien van vaste weggebouwde camera's bijvoorbeeld in de 
lichtbalk. De bemanning van het voertuig krijgt alleen de ANPR-hits te zien vanuit toegewezen 
hotlists.ln een later stadium kan worden overwogen deze systemen in voertuigen van 
bijvoorbeeld de DHV of de Wijkpolitie in te bouwen. 

ANPRenDHV 
Bij een toename van de vaste ANPR-camera's binnen de regio Rotterdam-Rijnmond en daarmee 
het automatisch genereren van hits dienen in 2007 met de DHV en de meldkamer van de 
veiligheidsregio afspraken te worden gemaakt voor wellee ANPR-hits DHV-voertuigen kunnen 
worden ingezet. 
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13.3.2 

13.3.3 

ANPRen Wijkpolitie 
Voor het ondersteunen met ANPR van controleacties wordt verwezen naar de dienst EXO 
afdeling Verkeerspolitie. Voor specifieke wijkgerichte zaken is medio mei 2007 de ANPR-bus 
beschikbaar. 

Een wens vanuit het proces Wijkpolitie is de mogelijkheid om ANPR-apparatuur draadloos in te 
kunnen zetten, bijvoorbeeld voor het vastleggen van de vervoersbewegingen op de 
toegangswegen van een bedrijfsterrein waar veel wordt ingebroken. Vanuit project ANPR zullen 
de marktontwikkelingen worden gevolgd van flexibel inzetbare draadloze ANPR-apparatuur 

Opmerking: 

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat wanneer de ANPR-bus bemand wordt ingezet de ANPR
operators binnen EXO deze taak op zich zullen nemen. In 2007 zal de samenwerking tussen 
ANPR-operators binnen Cameratoezicht en wijkteams in toezichtgebieden verder worden 
gestimuleerd. 

ANPR en Opsporing 
Op verzoek van het proces Opsporing kan ANPR als ondersteunend middel via de dienst EXO 
worden ingezet. De aanvraag voor ad hoc ANPR-inzet wordt beoordeeld door de in dienst 
zijnde (of piket hebbende) chefvan dienst van de Verkeerspolitie 

Ook voor het proces Opsporing geldt dat medio mei de ANPR-bus beschikbaar komt. Bij 
meerdere gelijktijdige aanvragen dient de manager EXO te beslissen welke inzet prioriteit 
krijgt. 

Ook binnen proces Opsporing leeft de wens voor het ter beschikking krijgen van flexibel 
inzetbare draadloze ANPR-middelen. 

Voor bevraging/analyse van opgeslagen kentekens wordt verwezen naar de RlO. 

13.4 RIO en ANPR 

Positioneren RADC (Regionaal ANPR Data Center) 
De taak om ANPR data steeds up to date te kunnen aanleveren vergt met de huidige hotlists al 
meer dan een dagtaak die wordt uitgevoerd door personeel van het RlO werkzaam aan de 
Boezembocht voor de dienst EXO (nu formeel deel uitmakend van de !DG district 5). 

Gezien de verantwoordelijkheid van de dienst EXO voor alle mobiele ANPR-apparatuur, de 
ontwikkeling van draadloze ANPR-datauitwisseling (wifi) aan de Boezembocht en het gegeven 
dat ANPR en Cameratoezicht veel raakvlakken hebben is het wenselijk een "Regionaal ANPR 
Data Center" binnen het RlO onder te brengen, gepositioneerd binnen de dienst EXO aan de 
Boezembocht Één van de nieuwe taken die door de RADC zal moeten worden uitgevoerd is het 
beheren en toewijzen van de ANPR-hotlist aan vaste ANPR-camera's en mobiele ANPR
apparatuur . 

Analyse van captures (gelezen opgeslagen kentekens) dient in de toekomst een taak te worden 
van de afdeling RIO Onderzoek en Analyse. 
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In 2007 zal RIO nadrukkelijk betrokken worden bij strategische keuzes met betrekking tot het 
plaatsen van vaste ANPR-camera's en de ontwikkeling van analyse tools. 

13.5 Externe verzoeken inzet ANPRandere politieregio's 

Met enige regelmaat komen uit andere politieregio's verzoeken binnen voor operationele 
ondersteuning gericht op ANPR inzet. 

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt hier, na een positieve beslissing van het MT EXO, 
gevolg gegeven. 

Betreft het ANPR-inzet voor operationele ondersteuning dan dienen de kosten van de inzet van 
de ANPR-apparatuur en de personeelskosten aan de aanvragende regio in rekening te worden 
gebracht. 

In 2007 zal de huidige werkwijze om gasten te ontvangen bij ANPR-controles en advisering 
over de aanpak vanuit het project ANPR worden voortgezet. 
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