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TOP 10 GEBRUIK ANPR: 

Waarvoor kun je de ANPR gebruiken: 

1. Opsporen van gestolen voertuigen 
Spreekt voor zich. 

2. Signaalfunctie bij veelplegers artikel 8 WvW 

• Kennemerland 

Indien auto op naam van eerder gepakte en notoire drankgebruiker passeert krijg je een 
signaal. 

3. Signaalfunctie bij bestuurders ontzegging rijbevoegdheid 
Indlen auto op naam van persoon met ontzegging passeert krljg je een slgnaal. 

4. Opsporen of signaalfunctie bij ROW coderingen 
Kentekens in RDW bestand zijn voorzien van coderingen voor valse platen, gestolen platen, 
vervallen kentekenplaten, etc. 

5. Opsporen van gesignaleerden 
Indien de tenaamgestelde gesignaleerd staat in ? krijg je een slgnaal, kan dus zowel voor 
vonnissen als opsporingsinstanties zijn. 

6. Registreren van subjecten 
Indlen informatie over voertuigen in gebruik bij personen, die voor CIE of RID interessant zijn, 
geregistreerd moet worden. 

7. Uitvoeren specifiek opsporingsverzoek, repressief of preventief 
Na een Incident (opsporlng) of om dat juist te voorkomen kun je op zoek gaan naar een 
bepaald kenteken in een bepaald gebied of een reeks kentekens opslaan in de database. 

8. Opsporen of signaalfunctie aandachtvestigingen 
Aandachtsvestigingen die in de briefing gegeven worden kunnen verwerkt worden in ANPR, je 
krijgt een signaal bij herkenning van het kenteken. 

9. Herkennen van groepen specifieke gesignaleerden 
Bij evenementen of een specifieke gebeurtenis is er soms behoefte een specifieke groep te 
herkennen, zoals voetbalsupporters. Je krijgt een signaal als een auto van die groep herkend 
wordt (die gegevens moeten dan wei reeds bekend zijn). 

10. DNA gesignaleerden 

PRIORITEIT; 
De volgende prioriteiten worden gehanteerd bij aanvraag I uitgifte ANPR voertuig; 
1. Spoed (b.v. opnemen kentekens na overval/ 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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Opsporen van qestolen voertuiqen 

l<enteken staat net zolang in ANPR als deze blj de ROW als gestolen geregistreerd 
staat. 

Ad.2 
Siqnaalfunctie bii veelpieqers artikel 8 WvW 

Ad.3 
Signaalfunctie bii bestuurders ontzeqqing rijbevoeqdheid 

OBM staat in de ANPR voor de duur van de ontzegging. 

Ad.4 
Opsporen of siqnaalfunctie bij ROW coderingen 

Deze coderingen worden centraal door de ROW via de KLPD aangeboden. Hierdoor 
worden ze regelmatlg vernieuwd. Via KLPD landelijke afspraken. 

Ad.S 
Opsporen van qesjgnaleerden 

Deze coderiogen PAPOS I OPS wordt centraal door de KLPD aangeboden. Hierdoor 
worden ze regelmatig vernieuwd. Via KLPD landelijke afspraken. 

Ad.6 
Reqlstreren van subiecten 

Dit betreffen kentekens die vooraf ingevoerd zijn of achteraf uit het betreffende 
bestand worden gehaald en voornamelijk gebruikt voor RID I CIE. De gebruiker in de 
auto zal hierbij geen HIT krijgen, terwijl dit achteraf wei te zien is door de verzoeker. 

Ad.7 
Uitvoeren specifiek opsporingsverzoek. repressief of preventief 

Repressief: ANPR scant aile kentekens welke later geografisch in beeld gebracht 
kunnen worden, waarna een analyse op kentekens I locatie gedaan kan worden. 
Preventief: Blj te verwachten incidenten I escalatie, ANPR aile kentekens In omgeving 
Iaten scannen. lndlen nodig kan achteraf analyse plaats vinden. 

Ad.S 
Opsporen of slqnaalfunctie aandachtvestigingen 

Aandachtvestigingen I verdachte situaties uit BPS worden omgezet naar ANPR. 
Deze blijven 3 weken in de ANPR, tenzij eerder een HIT is. 
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Pill TIE 
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Herkennen van qroepeo specifieke gesignaleerden 

Voorbeeld; £ , 1W····1···· Verschillende evenementen, 
verschillende bevoegdheden. 
Tevens b.v. bij controle rond risico gebied, •••111. HKS bekende ••••••• in 
ANPR 

Ad. 10 
DNA gesiqnaleerden 

Regionaal bestand. Wordt eens per maand vernieuwd. 
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