
• Kcnncmerland 

AANVRAAG I CHECKLIST ANPR 
Pilot periode (01-06-06 tim 01 -07-07) 

Naam aanvrager 
Bereikbaar nr. I grip 
Team I afdeling 
Datum verzoek 
Datum inzet 
Datum halen ANPR 
Datum tcrug ANPR 
Doe! inzet ANPR 

Met dit forrnulier kunt u ecn aanvrnog docn voor de ANPR. 
Bij uw aanvroag wordt rekening gchouden met het rooster, de TOP I 0 en ondcrstnnndc prioriteiten. 
1. Spoed (b.v. opnemen kentekcns no overvall moord in omgeving), 
2. Evenementen 
3. Minimaal 3 dagen per betrefTende week in team 
4. Ovcrige verzoeken, b. v. instructic elders in rcgio I surveillance I niet geplandc controles. 

Hct is de bedoeling dat u he! bovcnste gedeelte van dit formulier in vult en dit formulicr in zijn gehecl mailt I stuurt naar: 

Na uw aanvraag zal het DIK Haarlcrnmcrmeer in de regionale planning kijken of de ANPR beschikbaar is en u hicrover informeren. 

Het ondcrstc gedeelte is een Checklist die u bij de voorbereiding I inzct I evaluatic kunt gebruikcn en met pen kunt afvinken. 

De ANPR I auto moet gebruikt worden door executief person eel dat instmctie heefl gehad. 
Te Gedaan 

docn 
Vaststellen voor welke HITS ANPR ingezet gaat worden 
(Top 10 gebrulk ANPR) 

Bij aanvraag "Doel inzet ANPR", aangegeven. 
(Hierbij kan het Doelllnformatie afgestemd worden) 

lnformatie up to date volgens format "Eigen ANPR bestand" 
(Excel bestand via Intranet map ANPR) 

Afstemming opvolging HITS tussen Politie I Justitie I Burgemeester 
(lndien afwijkend van Strafrechtelljke I vordelijke regelgeving, b.v. weren van Hooligans bij evenementen) 

Verantwoordelijke benoemen tijdens voorbereiding en uitvoering inzet ANPR 
(b.v. bij evenementen) 

Opvolging bij HITS goed omschreven 
(lndien afwijkend I aanvullend van Top 10 gebruik I Protocol/ Eigen ANPR Bestand) 

lnzet ANPR in draaiboek opgenomen 

lnzet ANPR in briefing opgenomen 

Ge'instrueerd personeel gepland 
(Gebruik door executlef personeel dat instructie heeft gehad door Mentor Specialist Verkeer uit eigen district) 

Na HIT zorgen voor schriftelijke afhandeling in systemen 
(BPS nummer meteen In ANPR, in BPS, proces-verbaal, rnulalie, intrekken landelijke signalering e.d. afschrift naar 
DIK ivm. Verwerking in systeem) 
Na afloop journaal I evaluatie sturen naar DIK Haarlemmermeer 
(Hierdoor kan worden gekeken of het systeem goed gewerkt heeft, mogelijke verbeteringen aangebracht moeten 
worden en het beoogde doe! en informatie op elkaar afgestemd waren en behaald is) 
Bij inzet grate controle gebruik flyer HIT ANPR 
(Flyer is om bij de controle onderscheid te kunnen maken tussen HIT of Algemene controle, waardoor juiste 
opvolging gedaan en gereqistreerd moet worden) 
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