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INLEIDING ANPR 
Pilot peri ode (01-06-06 tim 01-07 -07) 

lnleiding; 

ANPR 
ANPR staat voor Automatische Nummer Plaat Registratie. In Kennemerland is nu een 
opvallende ANPR politieauto beschikbaar. Dit is een camera die gekoppeld is aan een 
computersysteem in de auto. In dit systeem zijn bestanden opgeslagen waarin kentekens 
voorkomen uit verschillende landelijke en regionale bestanden. Deze kentekens kunnen voor 
verschillende zaken voorkomen, b.v. het voertuig is gestolen, de tenaamgestelde rijdt vaak 
onder invloed, het voertuig is eerder onder verdachte situatie aangetroffen en identiteit van 
de inzittenden moet nu worden vastgesteld. 
Bij herkenning geeft het systeem een HIT. De HIT geeft aan water met het kenteken is en 
wat de eventuele opvolging moet zijn. 
Achteraf kan je ook een kenteken in het systeem invoeren en kijken of deze geregistreerd is. 
Het systeem kan gezien worden als een digitaal zakboekje wat ondersteund om wet en 
regelgeving toe te kunnen passen. 
De bevoegdheden om op te treden worden ontleend aan bestaande wet en regelgeving, b.v. 
Strafrecht, Strafvordering, Wegenverkeerswet. 

lnzetANPR 
De ANPR kan ingezet worden tijdens surveillances, projecten, evenementen en gerichte 
controles. 
• Surveillance. De ANPR staat aan met veel bestanden en geeft een HIT bij herkenning. 
• Projecten. Er wordt gericht gereden voor bepaalde projecten. Dit projectbestand is in de 

ANPR opgenomen. B.v. overlast van hangjongeren en drugsdealers. 
• Evenementen. Bij b.v. , waarbij -in het systeem zijn opgenomen. 
• Gerichte controles. Hierbij zijn vooraf bestanden geselecteerd waarop men wil 

controleren, b.v. personen die vaak voor het rijden onder invloed zijn gepakt. 
Achteraf worden de gegevens bekeken op kentekens van mogelijke verdachten, b.v. er is 
een overval geweest en de ANPR heeft hierna meteen door de buurt gereden om aile 
kentekens op te Iaten nemen. 

Aanvraag ANPR 
Gedurende de pilot (01-06-2006 tot 01-07-2007) is de ANPR in beheer bij het Districtelijk 
lnformatie Knooppunt (DIK) Haarlemmermeer. 
Voor deze periode kan men in de regio een verzoek doen voor de inzet van ANPR. Dit 
volgens het rooster wat op Intranet staat. lndien de ANPR niet besproken is, zal deze 
afwisselend worden gebruikt door de teams en .,in de······~ 
Mochten er zoveel inzet verzoeken zijn, dan zal hier prioriteit in gesteld worden, te weten, 
1. Spoed (b.v. opnemen kentekens na overval I moord in omgeving), 
2. Evenementen 
3. Minimaal 3 dagen per betreffende week in team ••••••••••• 
4. Overige verzoeken, b.v. instructie elders in regio I surveillance I niet geplande controles. 
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Het aanvraag formulier staat op Intranet > in de tree DIK > ANPR > Aanvraagformulier I 
Checklist. 
Het opslaan van ANPR-documenten van intranet naar de eigen computer kan op de 
volgende manier. Op de link van het betreffende document gaan staan, daarna op de 
rechtermuisknop klikken en naar 'openen in nieuw venster' te gaan. Het document kan je dan 
eenvoudig opslaan. 

Gebrulk ANPR 
De gebruiker van ANPR meet vooraf instructie hebben gehad. In ieder district is een mentor 
specialist verkeer die deze instructie verzorgt (vanaf eind oktober 2006). Deze zijn altijd via 
de mail te bereiken. 
Haarlemmermeer 
Kennemerland Zuid 
Haarlem 
IJmond 

Tijdens de inzet wordt een Journaal bijgehouden met bijzonderheden. Het journaal is ook via 
Intranet op te halen 

Bejegening; 
• Bij staande I aanhouden mededelen op basis van welke wettelijke bevoegdheden dit 

gedaan is. 
Daarbij tevens aangeven dat dit werd gesignaleerd door de Automatische Nummer Pia at 
Registratie, die gebruik maakt van het bestand waarin het betreffende kenteken voor 
komt. 

Bij een HIT staat in veel gevallen in het scherm wat de opvolg ing meet zijn. 
In het scherm staan twee kentekens, een die gelezen is door de camera en bij een HIT, een 
die in het bestand voor komt. Kijk meteen geed of deze kentekens overeen komen. 
Bij een goede HIT meet in de auto het mutatie nummer van BPS worden ingevoerd in de 
ANPR. Door tussenkomst van de meldkamer kan van de HIT een mutatie aangemaakt 
worden in BPS. Hierdoor is het nummer meteen beschikbaar. 
ANPR wordt gevoed uit regionale en landelijke bestanden. Aangezien er geen online 
verbinding is met deze bestanden, kan het systeem minder actueel zijn. Derhalve is het 
echter altijd noodzakelijk om het kenteken via de meldkamer te Iaten natrekken op actualiteit. 

Op de bladzijde 3 tim 12 van dit protocol staan verschillende opvolgmogelijkheden indien de 
ANPR daarvoor een HIT geeft. In een aantal gevallen zal het systeem, zeals eerder 
beschreven, via het scherm al een mogelijke opvolging aangeven. 

Einde controle en afhandellng 
Na afloop van de controle zullen de positieve HITS in b.v. BPS moeten worden afgehandeld. 
Denk hierbij aan opmaken proces-verbaal, mutatie, intrekken signalering e.d. 
Een afschrift hiervan samen met het Journaal inleveren bij het DIK. 
Door een medewerker van het DIK wordt via een memory stick de informatie uit de ANPR 
gehaald en ingelezen in de basiscomputer op de afdeling. De HITS zullen daarbij worden 
vergeleken met de afhandeling en hierna uit het ANPR systeem worden gehaald. 
• Verantwoordelijkheid intrekken signaleringen, verbalen e. d. ligt bij de verbalisant I 

controleur. 
• Verantwoordelijkheid intrekken registratie in ANPR ligt bij de medewerker DIK. 
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