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2 In Ieiding en achtergrond pilot ANPR 

Naar aanleiding van het eindrapport1 ANPR (automatische nummerplaatherkenning) opgemaakt door 
werd door het LCO besloten om een pilot ANPR in het district 

Haarlemmermeer van de politieregio Kennemerland te starten. 
ANPR is niet de oplossing voor een probleem binnen de uitvoering van politietaken, het kan meer 
gezien worden als een technisch gereedschap dat mogelijkheden biedt om politietaken beter uit te 
oefenen. 
Een andere pilot met automatische nummerplaatherkenning uitgevoerd door de politieregio's 
Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en de KLPD had het nut en de 
technische mogelijkheden van automatische nummerplaatherkenning reeds aangetoond. 

Een realistisch start en vervolg model voor ANPR in de Regio Kennemerland is in deze 
eindrapporttage uitgewerkt en komt in kernachtige beschrijving neer op: 

• Start met twee ANPR voertuigen in de Regio Kennemerland 
• Richt de backoffice in met 1 regionaal verantwoordelijke medewerker informatiebeheer en 

per DIK I RIK 0.25 fte medewerker informatiebeheer 
• De in de regie's NHN, ZAW en KEN verantwoordelijke medewerkers zijn voor hun 

hoofdtaken onderling uitwisselbaar 
• Betrek in het inrichtingsvoorstel mbt. de techniek de regie's NHN, ZAW en KEN en het ISC

NW. 
• Afstemming van techniek, zodat de overige apparatuur in het voertuig (pc) geschikt is voor 

flexibel gebruik van meerdere toepassingen (Mobiele Data Terminal, GIS-toepassingen 
zoals Sherpa en aansturing vanuit de meldkamerapplicatie GMS, C2000-mobilofoon 
bediening, Bediening lichtbak enzv.) 

• Op termijn uitbreiding ANPR naar vier en uiteindelijk aile Noodhulp voertuigen. 
• Aansluiting bij de landelijke ontwikkelingen 

Leeswijzer 
In deze eindrapportage wordt in hoofdstuk 2 de vooraf gestelde projectdefinitie beschreven en de 
aanpak ANPR gedurende de Pilot. Vervolgens zijn in het eerste deel van hoofdstuk 3 de bevindingen 
en conclusies beschreven met daarbij het rendement gekoppeld aan de korpsdoelstellingen. In het 
laatste deel van hoofdstuk 3 volgen de aanbevelingen. 

2.1 Projectdeflnltie 

2.1.1 Projectdoelen 
De pilot ANPR had de volgende doelen: 

• lnrichten en organiseren van de backoffice nodig voor gebruik ANPR 

In de taakstelling van de District lnformatie Knooppunt ligt de informatieverwerking besloten in de 
ruimste betekenis. Besloten werd om het beheer van de backoffice taak daar neer te leggen. 
Toepassing van ANPR stelt hoge eisen aan de voeding van het systeem met actuele informatie. 
Anderzijds brengt het systeem ook veel nuttige informatie voort die mogelijk voor verdere 
veredeling in aanmerking komt (analyse) voor (toekomstige) opsporings I handhavings doeleinden 
recherchedoeleinden. 
Om de informatie op de juiste wijze te verstrekken, te verwerken en te analyseren moet de 
backoffice goed georganiseerd en op deze taken berekend zijn. 

• Onderzoek naar het rendement van ANPR in de regio (gericht op de korpsdoeleinden) 

1 Eindrapport ANPR, d.d. 8 december 2005 
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2.1.2 Berelk en buiten berelk (scope van het project) 
Het bereik van de pilot betrof de navolgende afdelingen: 
' • District lnformatie Knooppunt (DIK) Haarlemmermeer voor de backoffice functie; 

• De pilotgroep ANPR, bestaande uit politiemedewerkers district Haarlemmermeer; 
• De politiemedewerkers die betrokken waren bij de inzetaanvragen van het ANPR-voertuig, 

hieronder worden verstaan de leidinggevende voor de afstemming van de inzetaanvraag, de 
bestuurders van het ANPR-voertuig en de medewerkers voor de afhandeling bij een hit; 

• Ondersteuning vanuit de afdeling lnformatie, 8edrijfsvoering en 8eleid (188); 

De pilot ANPR heeft plaatsgevonden tussen 1-juni-2006 en 1-juli-2007. 

2.1.3 Projectresultaten 
De pilot moest de volgende resultaten opleveren: 

• Een 10-punten intekenlijst voor de regia waarvoor ANPR tijdens de pilot ingezet kan worden 
• Een evaluatie van de pilot waarin zal worden beschreven en geadviseerd omtrent: 

o lnrichting van de backoffice 
o Werkprocedure(s) voor het gebruik ANPR 
o De omgang en verwerking van de "resf'informatie na een ANPR inzet 
o Het rendement van ANPR (gemeten aan de hand van de inzetmomenten tijdens de 

pilot, het aantal kentekenregistraties, het aantal hits, de afhandeling van de hits en de 
capaciteit aan mensen en middelen) 

• De noodzakelijke opleiding, werk- en bedieningsinstructies voor het gebruik van ANPR 
• lnzet- en bejegeningsprotocol ANPR 
• Landelijk geldend privacyreglement voor het gebruik van ANPR of een tijdelijk privacyregiste~ 

voor de regia Kennemerland 

2.1.4 Relaties met andere projecten 
• Het project Tegenhouden, projectleider waarin de regia's Noord-Holland Noord, 

Zaanstreek-Waterland en Kennemerland samenwerken. Het concept Tegenhouden denkt vanuit 
de gedachte een strafbaar feit te voorkomen. ANPR is daar een onderdeel van. 

• De interregionale samenwerking met de regia's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland 
op het gebied van ANPR. 

2.1.5 Kosten 
Politieregio Kennemerland heeft voor de duur van de pilot ANPR een opvallend politievoertuig ter 
beschikking gesteld. 
Het bedrijf TM-CS te Apeldoorn heeft voor de duur van de pilot de noodzakelijke hardware en 
software voor ANPR ter beschikking gesteld. Politieregio Kennemerland betaalde hiervoor een 
afgesproken maandelijkse vergoeding. 

2 Privacyreglement Kentekenregistratie ANPR Eindrapport ANPR, d.d. 8 december 2005 
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2.2 Aanpak pilot ANPR 

2.2.1 Opzet Pilot ANPR 
Op 19-juni-2006 is een document Plan van Aanpak ANPR opgesteld. 
In dit document is de pilot ANPR vorm gegeven. 
Het Plan van Aanpak bevatte: 

• Een projectdefinitie waarin de projectdoelen, projectresultaten en de scope van het project 
beschreven zijn. 

• De rollen en verantwoordelijkheden van de pilot organisatie 
• De pilotbeheersing, bestaande uit de toleranties, rapportages en communicatiemiddelen 
• De globale planning en fasering van de pilot 

De pilot ANPR is gestart op 1-juni-2006 en eindigt op 1-juli-2007 

2.2.2 Samenstelling pilot organisatie 
Voor de duur van de pilot is gekozen voor een organisatiestructuur, bestaande uit een Stuurgroep en 
een Pilotgroep. 

In de Stuurgroep waren de rollen als in onderstaand overzicht belegd. 

De voortgang en het verloop van de pilot ANPR is, naar behoefte, in een aantal bijeenkomsten met de 
Stuurgroep ANPR besproken. April 2007 heeft e regio Kennemerland verlaten. 
Zijn positie in de Stuurgroep is niet meer opgevuld. 

De Pilotgroep bestond uit onderstaande medewerkers voornamelijk uit het district Haarlemmermeer. 

De uitvoerende werkzaamheden en de ondersteuning naar de eindgebruikers tijdens de pilot werden 
uitgevoerd door een samengestelde Pilotgroep bestaande uit collega's van het District 
Haarlemmermeer. Helaas heeft ivm ziekte aileen het eerste gedeelte van de pilot 
kunnen bijwonen. 
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2.2.3 Pilot faserlng 
De fasering van de pilot is visueel weergegeven in onderstaande tabel: 

In de lnitiatiefase werd de pilot vorm gegeven, de kaders werden door de stuurgroep neergezet aan 
de hand waarvan het plan van aanpak voor de pilot is opgesteld 

De lnrichtingsfase bestond uit de voorbereidende werkzaamheden om daadwerkelijk een start te 
kunnen maken met de pilot, te weten: 

o De inrichting en aflevering van het ANPR voertuig door de leverancier TM-CS 
o De inrichting van de backoffice ANPR 
o Het opdoen van kennis door de pilotgroep 
o De plaatsing en lnstallatie van de ANPR pc bij het DIK in Hoofddorp 
o Het verkrijgende van autorisatie bij de KLPD voor de levering van {landelijke) ANPR

bestanden 
o Afstemming met het project Tegenhouden 
o Opstarten lnterregionale samenwerking met de regia's Noord-Holland Noord en 

Zaanstreek-Waterland 
o Het opstellen van een 1 0-punten intekenlijst voor de inzet van het ANPR-voertuig 
o Communicatie van de 1 0-punten intekenlijst richting de districten 

In de Uitvoeringsfase werd op basis van de 10-punten intekenlijst daadwerkelijk inzet en ervaring 
opgedaan met het ANPR voertuig, de backoffice en de operationele uitvoering van politietaken. 

De volgende producten zijn beoordeeld in deze fase: 
o De inrichting van de backoffice ANPR 
o Werkprocedures voor het gebruik ANPR 
o De omgang van rest informatie 
o Het gebruik en omgang van data met behulp van USB-stick van en naar de backoffice 
o Combinatie met ketenpartners 
o Opleiding, werk- en bedieningsinstructies voor het gebruik ANPR 
o lnzet- en bejegeningsprotocol ANPR 
o Privacyreglement ANPR 
o Gebruik en inzet van de videoapparatuur van het ANPR-voertuig 
o Het rendement van ANPR 

In de Afrondinqsfase zijn de bevindingen opgedaan tijdens de pilot geanalyseerd. 
De volgende producten zijn opgemaakt in deze fase: 

o Een beschrijvende evaluatie van de pilot ANPR waarbij het rendement en de conclusies 
van de inzet van ANPR worden opgenomen (Het eindrapport pilot ANPR) 

o In het eindrapport ANPR zijn Ievens een aantal punten opgenomen die moeten worden 
opgepakt na de pilot ANPR 

o De pilot is afgesloten en de pilotleden zijn van hun rol ontheven. 
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3 Advies 

3.1 Algemeen 

lnterregionale ANPR werkgroep (NHN, ZAW en KEN) 
Vroeg in de pilot is er een lnterregionale ANPR werkgroep geformeerd bestaande uit de regia's Noord
Holland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. 
In een aantal bijeenkomsten zijn er eenduidige afspraken gemaakt omtrent de gewenste inrichting 
random het gebruik van ANPR, de opzet van de Backoffice, Juridische aspecten en Opvolgprotocol. 

lnterreglonale stuurgroep ANPR (Stuurgroep bestaande uit TM-CS, TecTrafflc en de ANPR 
regia's) 
AI snel bleeker bij de leveranciers van ANPR de firma's TM-CS en TecTraffic en de politieregio's die 
gebruik maken van de ANPR hardware- en software behoefte te bestaan om de ontwikkelingen, 
ervaringen en dergelijke uit te wisselen en met elkaar af te stemmen. 
Er is een stuurgroep samengesteld bestaande uit de regia's Groningen, Zuid-Holland Zuid, Noord
Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en de bedrijven TM-CS en TecTraffic. Deze 
groep komt om de 2 a 3 maanden bijelkaar. 

Landelijke klankbordgroep ANPR 
Tijdens de bijeenkomst van de RHC d.d. 12 & 13 december 2006 is besloten om landelijk beleid en 
coOrdinatie te initi~ren op Automatic Number Plate Recognition (ANPR)3

• 

In navolging van de besluitvorming in de RHC is een Landelijk Platform opgericht. 
In deze klankbordgroep zijn 11 korpsen, de KMar, de VTSpn-onderdelen CIP en ISC, het Ministerie 
van Justitia en het Ministerie van BZK bijeengebracht. 
De regia Kennemerland maakt oak deal uit van de Landelijke klankbordgroep ANPR. 
De klankbordgroep is inmiddels een aantal keren bij elkaar gekomen en onder voortouw van het 
KLPD is op 28-juni-2007 een concept programma ANPR en strategisch visiedocument opgesteld 
onder de naam "Ontneem criminalitelt de voordelen van mobiliteit" 

De strategische visie voor dat programma luidt: 
"Ontneem criminaliteit de voordelen van mobiliteit door bij de politie de voile potentia van ANPR 
technieken toe te passen op lokaal, regionaal, landelijk en grensoverschrijdend niveau en daarbij 
samenwerking te zoeken met partners in het publieke en waar nodig en mogelijk in het private 
domein" 

ANPR zal bijdragen aan het bereiken van de voor de politie geldende primaire doelstellingen: 
• Verminderen van criminaliteit 
• Verhagen van het aantal aan- en staandehoudingen 
• Verhagen van het aantal bij OM aangebrachte zaken 
• Verbeteren van de informatiepositie 

De secondaire doelstellingen waaraan AN PR zal bijdragen zijn: 
• Verbeteren van de veiligheidsbeleving van de burgers 
• Verhagen van de zlchtbaarheid van blauw op straat 
• Criminaliteit en terrorisme ontmoedigen 
• Verkeersveiligheid verbeteren 
• Verbeteren van de bewijslast en daardoor meer veroordelingen 

Veel van de punten genoemd in het concept visiedocument komen later in dit eindrapport terug in de 
specifieke aanbevelingen. 

Een stuurgroep bestaande uit een brede vertegenwoordiging uit de korpsen en onderdelen van VtS 
Politie Nederland zal de invoering, het gebruik en de doorontwikkeling van ANPR bij korpsen gaan 
regisseren. Een programmabureau onder aanvoering van een ANPR coOrdinator zal namens de 
stuurgroep jaarplannen opstellen en korpsen adviseren bij het opzetten en uitvoeren van hun 
projecten voor invoering en doorontwikkeling van ANPR toepassingen. 

3 zie document 2007030873 RB Brief Automatic Number Recognition ANPR Rev RvT.doc 
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Bulten Bewaklng Schlphol (BBS) 
In het district Haarlemmermeer rijden 2 gepantserende voertuigen voor de Buiten Bewaking 
Schiphol (~ze voertuigen zijn van het Rijk en worden medic zomer 2007 vervangen door 
nieuwe ~ gepantserde voertuigen. Naar aanleiding van de bevindingen mbt. ANPR in de 
Regio Kennemerland heeft het Rijk besloten dat aile voor beveiliging in te zetten pantserwagens 
worden voorbereid voor ANPR. De mogelijkheid werd nog onderzocht of deze ook meteen met ANPR 
werden uitgerust, dan wei dat iedere regio dit zelf kon verzorgen. 

3.2 Bevlndlngen en conclusles 

3.2.1 lnrichting Backoffice ANPR 
Een medewerkster lnformatiebeheer is voor de duur van de pilot voor 36 uur per week aangesteld 
voor ANPR. 

Gedurende de pilot werd steeds duidelijker welke taken I verantwoordelijkheden er waren. Deze 
konden vervolgens worden ingedeeld zoals hieronder omschreven. 

(Een) 

o Landelijke I Regionale bestanden omzetten naar ANPR 
o Beheer van ANPR bestanden (verwerking hits, up to date houden e.d.) 
o Contacten leverancier 
o lnstructie en contactpersoon Kerninstructeurs 
o Bijwonen diverse landelijke I interregionale vergaderingen 
o Planning ANPR 

(Twee) 

o lnformatie verzamelen uit lokale politiebronnen en omzetten naar ANPR 
o lnformatie uit ANPR omzetten naar informatie voor briefing 
o lnterpreteren van informatie uit ANPR 

Gedurende de pilot was voorzien dat de medewerkster ANPR een deel van haar uren zou overdragen 
wat haar werkzaamheden betreft aan de andere medewerksters lnformatiebeheer. 
De medewerkster ANPR zou in die tijd weer lnformatiewerk gaan doen. Hierdoor zou er een 
evenwicht zijn met betrekking tot de informatieuitwisseling tussen de bestaande Politiebronnen en 
ANPR. 

Voor het gebruik van de hard- en software in BOSS (Back Office System Server) en in de ANPR auto 
was geen opleiding. Via de leverancier werd in eerste instantie een uitleg en handleiding gegeven, 
doch dit was onvoldoende om iemand in korte tijd de nodige kennis bij te brengen. Daarnaast waren 
er veel technische ontwikkelingen. De medewerkster lnformatiebeheer kon regelmatig aileen in het 
systeem werken door technische ondersteuning van IBB en de leverancier. 
Tijdens de inrichtings- en begin uitvoeringsfase duurde het hierdoor Ianger om de ANPR breed in te 
zetten, omdat de medewerkster zichzelf de nodige kennis en ervaring eigen moest maken om aile 
gegevens te be- en verwerken. 
Hierdoor was het moeilijk met de beschikbare capaciteit binnen het DIK Haarlemmermeer een 
achtervang voor de ANPR te organiseren. 
Nadat het systeem voldoende stabiel was kon een andere medewerkster van het DIK tot een bepaald 
niveau intern opgeleid worden, zodat er een minimale achtervang beschikbaar was om het systeem 
operationeel te houden. 

Gelet op de behoefte, groeiende kennis en ervaring werd diverse keren in overleg met de leverancier 
het systeem en software aangepast en verder ontwikkeld. 

Aan het einde van de ultvoeringsfase ward door de leverancier een opleiding aangeboden voor zowel 
BOSS als ANPR in de auto. Door totaal 5 medewerksters informatiebeheer van de DIK's uit de regio 
is hiervan gebruik gemaakt. Hierdoor was er gedurende de laatste fase van de pilot een achtervang 
voor de in- uitvoer en bewerken van gegevens in genoemde systemen. 
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Conclusies inrichting Backoffice: 

• De backoffice onderbrengen binnen de lnformatieorganisatie bleek een juiste stap. Dit zowel voor 
het gebruik als bron, alsmede voor het actief uitzetten van de lnformatie 

• Door de inrichting van de backoffice zoals boven omschreven, bleek het operationeel houden van 
ANPR, wat betreft informatie tot een bepaald niveau geborgd te zijn 

• Gelet op de hoeveelheid werk met betrekking het in en uitlezen van bestanden en het omzetten 
daarvan binnen de verschillende systemen, bleek de medewerkster ANPR daar voor het grootste 
gedeelte van haar tijd mee bezig te zijn. Hierdoor kwam zij minimaal toe aan eerder genoemde: 

o lnformatie verzamelen uit lokale politiebronnen en omzetten naar ANPR 
o lnformatie uit ANPR omzetten naar informatie voor briefing 
o lnterpreteren van informatie uit ANPR 

Deze taken konden door de minimale beschikbare capaciteit niet door andere medewerkster 
worden uitgevoerd, waardoor dit onvoldoende uitgewerkt kon worden tijdens de pilot. 

3.2.2 De databestanden ANPR (Afkomstlg ketenpartners en elgen reglo) 

Onder databestanden (hotlists) kunnen worden verstaan aile bestanden waaraan een kenteken 
gekoppeld is en door ANPR gelezen kunnen worden. 
Dit kunnen bestanden zijn die vooraf zijn ingevoerd, achteraf door ANPR zijn verkregen, maar ook 
video opnamen van camera's die op een later moment aan ANPR worden gekoppeld. 

Het aanmaken en beheren van deze bestanden is voor de huidige medewerkster informatiebeheer 
een hoofdtaak. 
De Backoffice is afhankelijk van het moment van aanleveren van de bestanden, dit bepaald de 
actualitelt van de data in de databestanden die gebruikt worden In het ANPR-voertuig. 
De bestanden die extern of intern aangeleverd worden dienen aangepast te worden voor ANPR 
gebruik. Via de software in de Backoffice worden de ANPR databestanden op een USB-stick geplaatst 
en in het ANPR voertuig ingelezen (beginshift). Kentekenscanning kan hierna pleats gaan vinden. 
De gescande kentekens, inclusief de eventuate hits worden na enige tijd handmatig via een USB stick 
door de Backoffice uitgelezen uit het ANPR voertuig (endshift) 
De endshift wordt vervolgens ingelezen in de software van de Backoffice waarna het gereed is voor 
analyse doeleinden. 

De gescande hits in de regia worden door de Backoffice aangepast in de databestanden in het ANPR
voertuig en in de Backoffice software. Zo wordt voorkomen dat hetzelfde voertuig nogmaals ats hit 
gescand zal worden. Bij een volgende update van de databestanden is het zaak dat door de 
leverende partij het bestand geactualiseerd is. 

Conclusies databestanden: 

• Het beheren van de databestanden ANPR is In de huidige vorm een arbeidsintensieve bezigheid 
voor de Backoffice. 

• Periodiek worden actuele databestanden aangeleverd via de KLPD het beschikbaar stellen van 
deze bestanden is een terugkerende actie die handmatig uitgevoerd moet worden door de 
Back office. 

• De Backoffice is voor de regiobestanden sterk afhankelijk voor het (juist) en tijdig aanleveren. 

• Te veel tijd van de Backoffice gaat verloren aan het beschikbaar stellen van de databestanden 
voor het ANPR-voertuig, waardoor te weinig tijd kan worden besteedt aan o.a. de informatie of 
analyse van de gescande kentekens. 

• Het inlezen van de databestanden via de USB-stick is een handmatige bezigheid, waarbij het 
voertuig zich moet beg even naar de Backoffice. Dit is veelal een tijdrovende bezigheid. Bij een 
voertuig is dat nog te doen, bij meerdere ANPR voertuigen is deze manier van data invoer 
ongeschikt. 
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3.2.3 De technlek ANPR (Hardware en software) 

Hardware 

Voor de duur van de pilot is in de Backoffice een standaard ingerichte zogenaamde FAT -client pc 
beschikbaar gesteld. Aile relevante informatie is opgeslagen op de harde schijf van deze computer 

Deze computer is verder voorzien van o.a.: 

• WindowsNT 2000 Server besturingssysteem 
• ANPR Backoffice software (Boss) 
• TSS Observer (Video software) 
• Microsoft Mappoint 2006 
• Standaard (MySQL) ANPR-database voor de opslag van aile gescande kentekens e. d. 
• 1 Gb aan geheugen 
• De USB-poort was opengezet voor het in- en uitlezen van de data (begin- endshift) 
• Het softwarepakket Microsoft Mappoint 2006 voor analyse doeleinden 

Het ANPR-voertuig is uitgerust met: 

• een speciaal voor voertuigen geschikte pc een zogenaamde Microbus 
• besturingssoftware WindowsXP 
• ANPR software voor het scannen van kentekens (Pagis) 
• een LCD Touchscreen en toetsenbord 
• extra accuvoeding en een noodaccu 
• een ANPR camera aangebracht aan de voorruit, handmatig te bedienen 
• een ANPR camera met infrarood aan de achterzijde op de hoedenplank met een pan- en tilt 

optie 
• de mogelijkheid voor het in- en uitlezen van Usb-stick 
• een externe harddisk voor uitwisseling van (video)data met de Backoffice 

Het systeem in het voertuig is modulair ingericht. Dit maakt het mogelijk om verschillende applicaties 
via dezelfde hardware aan te bieden, hetgeen ruimte voor extra benodigde hardware bespaard. Zo is 
er nu al de mogelijkheid om via hetzelfde touchscreen scherm navigatie, lichtbakbediening, C2000 
mobilofoonbediening, videobediening en ANPR aan te bieden. Daarnaast valt te denken aan Mobiele 
Data Terminal bediening (bevraging kentekens, bps e.d.) Deze opzet wordt door de pilotgroep als 
zaer positief ervaren. 

Vooraf is door de Stuurgroep aangegeven dat de ANPR-techniek geen onderdeel zou uitmaken van 
de pilot. 

De techniek random ANPR zou de fase van de kinderziektes al doorlopen hebben, zodat de pilot 
volledig gebruikt zou kunnen worden voor de inrichting van de backoffice ANPR. 

Helaas heeft de techniek ons tijdens de Pilot geregeld in de steek gelaten. Tijdens de start van de pilot 
bleak de stroomvoorziening voor problemen te zorgen, waardoor de ANPR niet of niet optimaal kon 
worden ingezet en het voertuig regelmatig voor onderhoud terug naar de leverancier moest. De 
camera's voor- en achter, de videoapparatuur en de mobilofoon vielen regelmatig weg en de in het 
voertuig gemonteerde PC viel regelmatig uit of sloeg vast. 

Plaatsing van een sterkere extra accu en een noodaccuutje zorgden uiteindelijk voor de oplossing 
van de problemen met de stroomvoorziening. 
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Tijdens de pilot zijn door gebruikers van ANPR bevindingen ten aanzien van de hardware gedaan, 
naast de vele positieve bevindingen omtrent de functionaliteit, sommen wij een aantal 
aandachtspunten op: 

• lndien de techniek werkt zoals het bedoeld is dan is de inzet en gebruik van ANPR een ideale 
ondersteuning. Het zijn de extra ogen. 

• De aan/uit knop ter hoogte van de asbak in het middenconsole werd door collega's nog wei 
eens vergeten, nu wordt aan/uit tevens geregeld door de contactsleutel 

• Het opnieuw inloggen in het ANPR systeem wanneer het voertuig wordt uitgezet en 
afgesloten wordt niet als erg praktisch gezien. Na een aantal keren wordt het aanzetten van 
het ANPR-systeem achterwegen gelaten. Plaatsing van een noodaccu stelt dit max. 15 
minuten uit 

• De voorcamera (zonder infrarood) heeft tijdens slecht weer, schemer en in de nacht veel 
moeite met het registreren van kentekens. De achtercamera (wei voorzien van infrarood) heeft 
aileen problemen bij slecht weer 

• De positie van de camera op de voorruit wordt als hinderlijk ervaren. De camera ontneemt een 
deel van het zicht van de bestuurder en zorgt ervoor dat de dode hoek vergroot wordt 

• Het Touchscreen LCD scherm 
o is bij invallend zonlicht slecht afleesbaar 
o hindert de bestuurder tijdens de nachtelijke uren, door het Iicht wat het scherm afgeeft 
o zou meer gedraaid moeten kunnen worden naar de bijrijder. De bestuurder zal 

daardoor minder snel afgeleid zijn door het scherm 

Conclusies hardware: 

• De hardware die tijdens de pilot gebruikt en getest is is nog niet robuust en stabiel genoeg 

Tijdens de pilot Is wei gebleken dat de leveranciers er alles aan doen om de hardware te 
verbeteren. Er is duidelijk een stijgende lijn van de kwaliteit van de techniek waarneembaar 

• De inzet en ondersteuning van de leveranciers TecTraffic en TM/CS was plezierig en ruim 
voldoende. Bij problemen werd snel en adequaat opgetreden. 

• Wat betreft de ondersteuning van de softwareontwikkelaar PIPS (leverancier van de Pagis en 
Boss software) heeft de pilotgroep de indruk dater teveel afhankelijkheid is van de aanwezigheid 
van een persoon 

• In verband met de veiligheid dient de plaatsing van de apparatuur nog eens tegen het Iicht 
gehouden te worden 

• Cameragebruik zonder infrarood is voor de ANPR toepassing niet 24 uur per dag inzetbaar 
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Software 

De ANPR-software bestaat uit software die in het voertuig gebruikt wordt (Pagis} en daar aan 
gekoppelde software die in de Backoffice gebruikt wordt (Boss}. Er is een sterke afhankelijkheid 
tussen deze softwarepakketten. 

Daarnaast is voor analyse doeleinden het softwarepakket Microsoft Mappoint 2006 getest. Deze 
software is geTntegreerd met de Pagis en Boss software en toont zowel in het voertuig de locatie van 
de gescande kentekens als ook in de Backoffice software. 

De ANPR-software is veelvuldig aangepast en naar een hogere versie gebracht. 

Nieuwe wensen vanuit de regie's tot aanpassing van de software maar ook fouten in de software 
maakte een software update noodzakelijk. Met name tijdens of kort na het implementeren van de 
nieuwe versies van de software bleken er problemen te ontstaan in de verwerking van de ANPR
gegevens. Oude reeds opgeloste problemen bleken soms weer terug te keren in de nieuwe software. 

Voor de duur van de pilot Is er ondersteuning geweest van de afdeling Lokale Ondersteuning van het 
ISC-NW. De ANPR omgeving is in verband met de pilot (neg} niet in beheer genomen. De gebruikte 
ANPR infrastructuur is gekozen voor gebruik tijdens de pilot. 

Conclusies software: 

• De ontwikkeling van nieuwe ANPR software (Pagis en Boss} is tijdens de pilot chaotisch verlopen 

Door de pilotgroep is als positief ervaren dat er geed geluisterd is naar de wensen van de regie. 
Daar waar mogelijk is de software tijdens de pilot aangepast. In het begin waren er verschillende 
versies van ANPR software bij de regie's operationeel. Dit maakte probleemsignalering en 
analyse in de techniek lastig. Later werd getracht software eerst in een regie te testen alvorens 
het bij aile ANPR regie's te installeren 

• De standaard meegeleverde MySQL database voor de opslag van de gescande kentekens is te 
beperkt 

De database kan maximaal groeien tot 2Gb, boven die grens is het inlezen van gescande 
kentekens niet meer mogelijk en meet zelfs de applicatie opnieuw gescand worden. Vaak moest 
er een lege omgeving van de ANPR teruggezet worden, met aile gevolgen van dien. 
De MySQL omgeving wordt dan ook door de pilotgroep ongeschikt geacht voor de opslag van 
veel data 

• De gebruikte infrastructuur van ANPR tijdens de pilot moet herzien worden en het beheer daarvan 
moet geborgd gaan worden 

3.2.4 lnzet- en bejegenlngprotocol ANPR 

Het inzet en bejegeningprotocol is opgemaakt aan de hand van de soorten hits die men kan krijgen. 
Hierbij is veer verschillende soorten hits een verdieping gemaakt met de manier van controle van 
gegevens en advies van de eventuate opvolging. Onderdelen van dit protocol worden na invoering bij 
de BackOffice automatisch weergegeven bij een hit in de auto. Het protocol is een "levend" document 
en wordt aangepast bij eventuele nieuwe soorten hits en opvolging daarvan. 
Tevens is een deel gebruikt om vooraf antwoord te geven op eventuele vragen van burgers naar de 
politie. 

Conclusies lnzet- en bejegeningprotocol: 

• Het protocol bleek voor de meeste Hits afdoende en duidelijk 

!:~n geval, een Hit van een terroristische dreiging, bleak gecompliceerder. Achteraf is hier een 
evaluatie van gemaakt in opdracht van I 1d.d. 07 mel 2007. 
De conclusie mbt. de ANPR was het up-to date houden van het systeem en de opvolging 
(procedures} die eraan gekoppeld moest worden. 

Eindrapport PILOT ANPR 
Versie: Concept 
Status: 0.7 

Datum laatste wijziging: 05-07-2007 
Blad 12 van 22 



3.2.5 Privacyreglement ANPR 

Het privacyreglement is opgemaakt door de afdeling juridische zaken van de politie Kennemerland. 
Hierbij is rekening gehouden met de huldige en veranderende wet en regelgeving op dat gebied. Het 
reglement is aangemeld als tijdelijk register en voldoet in dat opzicht aan aile voorwaarden. 

Conclusies privacyreglement: 

Het privacyreglement is media februari 2007 nogmaals getoetst door de afdeling juridische zaken 
Kennemerland. Daarbij bleek het aanmelden als tijdelijk register voldoende om de ANPR te gebruiken. 
Er hebben zich gedurende de pilot geen zaken voorgedaan waar dit aspect naar voren is gekomen. 

3.2.6 Het rendement van ANPR 

Om het rendement te kunnen meten aan de resultaten opgenomen in het jaarplan van de regia, zijn 
deze onderverdeeld naar de incidentcodes die vallen onder, Dienstverlening, Veiligheid en 
Maatschappelijke lntegriteit. 
De Hits en groepen van Hits zijn hieraan gekoppeld waardoor erop gestuurd kan worden bij de inzet 
van ANPR. 

Onderstaand een overzicht van het werkelijk ingezette aantal uren met het totaal aan hits: 

726 uur is er inzet van ANPR geweest ten behoeve van onderstaande rubrieken: 

o Opleiding en instructie 

o Surveillance 

o Verkeerscontrole 

o Evenementen, zeals ..... £1.1 ••••~ •••• •••••of'--
0 

o Demonstraties 

o Terroristische dreiging 

Het totaal aantal Hits tijdens bovenstaande inzet bedraagt 658 en is in bijlage 1 van dit document 
verder gespecificeerd. 

Conclusies rendement ANPR: 

• De inzet van ANPR heeft gezien het aantal hits een wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
korpsdoeleinden. ANPR kan op de achtergrond actief zijn tijdens de normale dagdagelijkse 
werkzaamheden en hoeft daar geen inbreuk op te doen 

• Het is mogelijk om via het verzamelen van informatiebestanden vooraf of achteraf te sturen (IGP) 
met name oak op het gebied van bijzondere doelgroepen. In de praktijk bleek er nag niet direct op 
de soorten Hits gestuurd te worden. Wei werd dit gedaan bij inzetten bij evenementen, b.v. aileen 
Hooligans. 

• Naast meetbaar rendement zeals het aantal uren inzet en het aantal hits zijn er oak niet meetbare 
conclusies uit de inzet van ANPR te halen, zeals de positieve en preventieve werking richting de 
burger (Proces Tegenhouden). Met de techniek van ANPR is het signaleren en opsporen van 
criminele personen effectiever dan via de menselijke waarnemening. 
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3.2.7 Omgang en verwerklng van de "rest" lnforrnatle ANPR 

Na afloop van een inzet ANPR blijft een deel restinformatie. Hier kan onder worden verstaan aile 
gelezen kentekens, welke door het systeem aan een locatie worden gekoppeld, met dag datum en 
tijdstip, inclusief foto daarvan. 

Op verzoek van de Zwacri is hiervan gebruik gemaakt. Het is b.v. gebruikt bij een rechercheonderzoek 
naar een verdachte of deze zich in een bepaalde auto binnen een wijk had opgehouden. 

Daarnaast zijn bestanden opgeslagen na een milieu demonstratie op Schiphol en een overval in de 
Haarlemmermeer. Laatst genoemden hoefden niet daadwerkelijk gebruikt te worden. 

Door de verschillende aanpassingen In het systeem BOSS en de beperkte groei mogelijkheid van de 
huidige database is restinformatie verloren gegaan. 

Conclusies: 

• Tijdens de pilot is door de grate hoeveelheid ander werk onvoldoende gewerkt met restinformatie 

• Het interpreteren van de restinformatie zou tot de dagelijkse werkzaamheden van de informatie 
organisatie moeten behoren 

• Te weinig opslagcapiciteit voor restinfomatie aanwezig 

• Backup- restore was tijdens de pilot niet geregeld of kon door software-updates niet hergebruikt 
worden 

3.2.8 Opleldlng ANPR 

Voor het gebruik van ANPR tijdens de pilot is gekozen om de opleiding volgens het Train de Trainer 
principe uit te voeren. 
Ieder district werd verzocht om Kerninstructeurs ANPR beschikbaar te stellen. De mentorspecialisten
verkeer hebben die taak op zich genomen. 
De Kerninstructeurs ANPR zijn deels opgeleid door de leden van de pilotgroep en deels door 
medewerkers van het bedrijf TM-CS. 
De Kerninstructeurs hebben zoveel mogelijk medewerkers in de Basisteams van hun district instructie 
gegeven in het gebruik van ANPR. 

Tee Traffic organiseert vanaf april 2007 2x per jaar een opleiding ANPR voor eindgebruikers en een 
opleiding ANPR voor backoffice medewerkers. 

Conclusies: 

• De manier van opleiden bleek effectief en effici~nt 

Zaak was wei dat de kerninstructeur regelmatig werd gelnformeerd en zo nodig bijgeschoold naar 
aanleiding van de ontwikkelingen 
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3.3 Aanbevellngen 

3.3.1 Regionale opzet Backoffice ANPR 

In samenwerking met CIP/ISC zullen functionele specificaties4 door het programmabureau ANPR 
worden vastgesteld voor een backoffice faciliteit, waarmee regionale hotlists en landelijke hotlists te 
onderhouden zijn en data veilig uit te wisselen met de voertuigen in de regie die zijn ingericht met 
ANPR camera's 

In samenwerking met CIPIISC en partners in de multidisciplinaire ANPR strategie zal een landelijk 
ANPR datawarehouse5 worden ingericht. Korpsen zullen op termijn in staat zijn aile waargenomen 
kentekens hierin in te lezen. Door deze landelijke database zal de potentia van ANPR eerst ten volle 
kunnen worden benut. 

I. Het opslaan en verspreiden van landelijke en regionale hotlists. 
II. Vergelijken van regionale hotlists om tegengestelde acties t.a.v. een kenteken te 

voorkomen. 
Ill. Het controleren op waarnemingen van voertuigen waarvan de positie waar dan ook in het 

land bekend meet zijn, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 
IV. Het doen van analyses in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. 
V. Het aanvullen van waargenomen kentekens met data van de ROW, zoals merk, type en 

kleur. 
VI. Het doen van analyses om bijvoorbeeld vals gebruikte kentekens te herkennen. 

Op langere termijn zullen aile partners in de multidisciplinaire ANPR strategie hun waargenomen 
kentekens in dit datawarehouse inlezen. 

Bemensing van de Backoffice 

Uitgaande van de start conform Stap 1, Twee opvallende ANPR voertuigen, later te noemen in de in 
hoofdstuk 3.3.3 Techniek ANPR, zal de bemensing binnen de lnformatieorganisatie moeten zijn: 

• 1 medewerker informatiebeheer die regionaal als hoofdtaak heeft; 

(Een) 

• Landelijke I Regionale bestanden omzetten naar ANPR 
• Beheer van ANPR bestanden op regionaal niveau (verwerking hits, up to date houden e.d.) 
• Contacten leverancier 
• lnstructie en contactpersoon Kerninstructeurs 
• Bijwonen diverse landelijke I interregionale vergaderingen 
• Planning ANPR 

en gedeeltelijk: 

(Twee) 

• lnformatie verzamelen uit lokale politiebronnen en omzetten naar ANPR 
• lnformatie uit ANPR omzetten naar informatie voor briefing 
• lnterpreteren van informatie uit ANPR 

• Per DIK I RIK 0.25 formatie I capaciteit vrij maken I toe voegen aan medewerker 
informatiebeheer. 
Deze heeft hoofdzakelijk als taak het onder Twee genoemde en kan de medewerker met 
regionale taak incidenteel vervangen bij afwezigheid. 

Gelet op de landelijke I regionale ontwikkelingen met betrekking tot techniek zal bij vervolgstappen 
zoals bovenomschreven steeds gekeken moeten worden naar de verhouding werk I bemensing. 

4 Activiteit 9 Backoffice functionaliteit bij de regio's, visiedocument ANPR 
5 Activiteit 11 lnrichten van een landelijke ANPR datawarehouse, visiedocument ANPR 
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3.3.2 De databestanden ANPR (Afkomstlg ketenpartners en elgen reglo) 

De regionale databestanden dienen zoveel mogelijk geautomatiseerd aangeleverd te worden via een 
voor gedefinieerd datamodel. Hierna kan nag een laatste eventuele bewerking worden gemaakt door 
de medewerker informatiebeheer. 

Het up-to-date zijn van de databestanden is essentieel voor het succes van het gebruik van ANPR. 
Momenteelligt daar een risico, bestanden worden niet online geactualiseerd. Verbeter daar waar 
mogelijk het up-to-date zijn van de databestanden en geef ruim aandacht aan deze situatie in de 
communicatie naar de eindgebruikers ANPR en verwerk het in het opvolgprotocol ANPR. 

Via de KLPD is men met een landelijke server bezig om deze bestanden eenduidig beschikbaar te 
stellen aan de regia's. 
Daarnaast zullen altijd regionale I districtelijke bestanden gemaakt en beschikbaar moeten komen. 

Bij gebruik van 1 of 2 ANPR-voertuigen is handmatig in- en uitlezen van databestanden door de 
Backoffice te doen. Bij meerdere ANPR-voertuigen in de regia dient er bij elk Districtelijk lnformatie 
Knooppunt een mogelijkheid gecreeerd te worden voor het handmatig in- en uitlezen van 
databestanden. 

Voorts dient op termijn een oplossing in de techniek gezocht te worden om bv automatisch in- en 
uitlezen van data via de "Iucht" te Iaten plaatsvinden. 

Het concept visiedocument ANPR beschrijft een aantal activiteiten die de verwerking van 
databestanden ANPR moeten vereenvoudigen: 

In samenwerking met CIP/ISC zal een nationaal datamodel voor ANPR worden opgesteld (activiteit 8) 

Het programmabureau ANPR zal in samenwerking met CIP en ISC een nationaal datamodel ANPR, 
opstellen, waarmee het gebruik en de uitwisseling van data tussen korpsen en de nationale ANPR
database en tussen de nationale ANPR-database en data van andere instanties mogelijk wordt. 
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3.3.3 De technlek ANPR (Hardware en software) 

De pilotgroep komt is ten aanzien van de bevindingen en conclusies opgedaan tijdens de pilot tot de 
volgende aanbevelingen: 

lnzet voertulg(en) 

Er is gebruik gemaakt van een ingericht ANPR opvalland politievoertuig tijdens de pilot. Aan de hand 
van de bevindingen en conclusies opgedaan, voorziet de pilotgroep onderstaand mogelijk groeipad in 
de ondersteuning met ANPR 

Stap 1: Twee opvallende ANPR polltlevoertuigen 

Breidt het huidige aantal ANPR voertuigen uit van een naar twee opvallende politievoertuigen en 
maak deze beide (project)voertuigen tevens geschikt en ingericht voor gebruik in de Noodhulp. (De 
praktijk heeft uitgewezen dat het projectvoertuig met regelmaat ingezet wordt voor de Noodhulp) 

De beschikbaarheid van 2 ANPR voertuigen biedt meer mogelijkheden ten aanzien van: 

• het afdekken van toegangswegen bij evenementen 
• de verdeling van de aanvraag van gebruik ANPR over de regio 
• de restinformatie (meer gescande kentekens in een groter gebied) 

Aandachtspunt is de capaciteit in de basisteams die er toe kan leiden dat de bezetting van de ANPR 
voertuigen tot problemen kan leiden. 

Stap 2: Vier opvallende ANPR politievoertuigen (elm per district) 

Op termijn voorziet de pilotgroep een uitbreiding naar vier opvallende ANPR (project)voertuigen, die 
tevens geschikt en ingericht zijn voor gebruik in de Noodhulp. 

De uitbreiding naar vier opvallende voertuigen dient pas overwogen te worden 

• indien ANPR in technische zin voldoende stabiel gebleken is 
• indien de apparatuur en software voldoet aan de door het programmabureau ANPR vast te 

stellen standaarden6 

Naast de mogelijkheden genoemd onder stap 1 biedt Stap 2 onderstaande voordelen 
• De voertuigen kunnen per district weggezet worden om zodoende ook voor specifieke 

districtelijke ANPR informatievraagstukken te kunnen worden ingezet 
• Het programmabureau ANPR zet in samenwerking met CIP/ISC een landelijke infrastructuur 

voor camera's en kentekenleesapparatuur7 op, waarmee verspreid over het hele land 
passages van voertuigen worden vastgelegd. Ten behoeve van o.a. recherche onderzoeken 
zullen de in de infrastructuur opgenomen camera's in een overzicht worden opgenomen. 

Aandachtspunt is ook hier de capaciteit in de basisteams die er toe kan leiden dat de bezetting van de 
ANPR voertuigen tot problemen kan leiden. 

6 Activiteit 8, Nationale Standaarden voor apparatuur software en data, concept visiedocument ANPR 
7 Activiteit 10, Landelijke infrastructuur voor camera's en kenteken leesapparatuur, concept visiedocument ANPR 
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Stap 3: Ultbreldlng ANPR naar aile noodhulpvoertulgen 

Op de wat langere termijn stelt de pilotgroep voor aile noodhulpvoertuigen uit te rusten met ANPR 
apparatuur. 

Naast de mogelijkheden genoemd in de stappen 1 en 2 biedt stap 3 onderstaande voordelen: 

• nagenoeg 24 uur per dag worden er kentekens gescand door de hele regio 
• de pakkans wordt groter bij o.a. toevoeging van specifeke databestanden, zoals 

aandachtsvestigingen vanuit de Meldkamer of vanuit de briefings 

Een nadeel is dat meldingen vanuit de Noodhulp bijna altijd voorrang hebben, met als gevolg dat niet 
altijd aan een "hit" opvolging gegeven kan worden. 

Stap 4: Moblel ANPR (koffermodel) 

Voor specifiek ANPR gebruik ten behoeve van het proces Opsporing beveelt de pilotgroep een 
mobiele ANPR set (koffermodel) aan. 

ANPR gebruik voor recherchedoeleinden behoort daarbij tot de mogelijkheden, middels statische 
opstelling vanaf het wegdek of eventueel vanaf andere locaties (woningen, bedrijven) kunnen 
kentekens gescand worden. 

Voor de keuze van het type camera dient ook hier overwogen te worden om gebruik te maken van 
een camera met of zonder infrarood. lnfrarood gebruik maakt het mogelijk om ook tijdens nachtelijke 
uren en weersomstandigheden kentekens te scannen. Het nadeel is wei dat de infraroodcamera een 
rode gloed afgeeft tijdens gebruik, hetgeen voor recherchedoeleinden ongewenst kan zijn. 

Deze mobiele apparatuur is uiteraard ook ingezet inzetbaar bij evenementen. 

Aanpassingen aan de hardware apparatuur in het ANPR voertuig 

Een algemene aanbeveling van de pilotgroep is om aan de apparatuur in het ANPR voertuig een 
aantal aanpassingen te doen: 

• het touchscreen 
o moet gebruiksvriendelijk en makkelijk bedienbaar zijn 
o dient enige aanpassing zodat deze in aile omstandigheden goed afleesbaar is (dag

en nacht en aile weersomstandigheden) 
o moet qua lichtafgifte dimbaar zijn, zodat het s'avonds en s'nachts niet afleidt, dit komt 

de veiligheid ten goede 
o dient in de richting van de bijrijder gekeerd te kunnen worden. De bestuurder zal 

daardoor niet onnodig afgeleidt worden hetgeen de veiligheid ten goede zal komen 

• het touchscreen en de overige apparatuur in het voertuig (pc) dienen geschikt te zijn voor 
flexibel gebruik van meerdere toepassingen (Mobiele Data Terminal, GIS-toepassingen zoals 
Sherpa en aansturing vanuit de meldkamerapplicatie GMS, C2000-mobilofoon bediening, 
Bediening lichtbak enzv.) De huidige omgeving is daar voor ingericht en geschikt gemaakt. In 
de nabije toekomst kunnen dergelijke functionaliteiten operationeel gemaakt worden 

• de camera's 
o een andere plaats voor de voorcamera moet gezocht worden. Ook hier staat de 

veiligheid voorop. Te denken valt aan plaatsing van de camera in de lichtbak op het 
dak. De verstelmogelijkheden van de camera blijven gewenst. 

• dienen zowel voor als achter met infrarood uitgerust te zijn. lnfrarood biedt de mogelijkheid om 
dag- en nacht en in nagenoeg aile weersomstandigheden ANPR in te zetten. 
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Software 

De pilotgroep doet de volgende aanbevelingen ten aanzien van de software: 

• Voortzetting van actieve deelname aan de interregionale bijeenkomsten met de leveranciers 
ANPR metals doel 

o gebruikerservaringen uitwisselen 
o stabiliteit van de software realiseren 
o doorontwikkeling van de software mogelijk maken 

• Beperk het aantal software-updates tot een maximum van 2 per jaar 
• Voer interregionale implementatie van een software-update pas uit nadat deze getest is door: 

o de softwareontwikkelaar in Engeland 
o de software engineers van de firma TecTraffic 
o een ANPR-regio 

• Zorg ervoor dat aile ANPR-regio's dezelfde software versie gebruiken 
• Maak de exportfunctie vanuit de Backoffice software (Boss) geschikt voor analyse van de 

restintormatie 
• Maak het mogelijk om gescande toto's mee te nemen in de exportfunctie 
• In verband met bewijsvoering is het noodzakelijk om gescande toto's mee te nemen in de 

archieveringsfunctie 
• Gebruik Microsoft Mappoint vanwege de integratie van de ANPR software binnen de 

Backoffice en overweeg een ander (standaard) Analyse product voor het analyseren van de 
restinformatie. 

Naast bovenstaande aanpassingen van hardware en software wordt aanbevolen om als regio actief 
deel te nemen bij het vaststellen, verwerven en implementeren van de technische infrastructuur voor 
ANPR-activiteiten en de doorontwikkeling daarvan. 

Het programmabureau ANPR zal in samenwerking met CIP en ISC standaarden vaststellen waaraan 
apparatuur en software moeten voldoen om te kunnen worden ingezet in de landelijke ANPR 
infrastructuur. Aileen producten die voldoen aan deze standaarden kunnen worden toegelaten tot de 
ANPR infrastructuufl. 

Concreet betekent dit voor onze regia dat onze leveranciers ANPR inspanningen zullen moeten 
verrichten om hun apparatuur en software geschikt te maken voor de toekomstige landelijke 
infrastructuur. 

Technische inrichtlng van de Backoffice 

Geadviseerd wordt om in samenwerking met het ISC-NW te komen tot een inrichtingvoorstel van een 
interregionale ANPR hardware en software infrastructuur in afwachting van de inrichting van een 
landelijke datawarehouse door het programmabureau ANPR. 

De volgende uitgangspunten worden aanbevolen voor het inrichtingsplan: 

• Betrek in het inrichtingsvoorstel de regie's NHN, ZAWen KEN en het ISC-NW 
• Bepaal de ANPR infrastructuur keuze 
• Maak gebruik van een SQL server omgeving (geen databeperking) 
• Maak de gegevensoverdracht van de backoffice naar het voertuig en visa-versa geschikt voor 

decentraal gebruik (Begin- en Endshift vanaf meerdere locaties) 
• De perfomance van het inlezen van de gescande kentekens naar de database moet 

acceptabel zijn ook bij transport over het netwerk 
• Zorg voor een opslagomgeving van de hotlists voor de drie regia's zodat de hotslists 

interregionaal uitwisselbaar zijn en de verschillende backoffices elkaar kunnen ondersteunen 
• Borg de back-up en restore van data 
• Borg het beheer van de hardware en de software 
• Borg het beheer van de ondersteuning van de ANPR-Ieveranciers 

8 Activileit 8 Nationale standaarden voor apparatuur software en data, visiedocument ANPR 
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3.3.4 lnzet- en bejegenlngprotocol ANPR 

Het interregionale lnzet- en bejegeningprotocol ANPR dient periodiek (jaarlijks) geevalueerd en daar 
waar nodig bijgesteld te worden. 

Huidige protocol hand haven totdat er een landelijk protocol is. Tot die tijd jaarlijkse actualitelt door 
medewerker informatiebeheer Iaten controleren. 

Het programmabureau ANPR zal daar waar nodig juridische expertise op wetenschappelijk bureau 
inhuren. Ten behoeve van korpsen worden protocollen opgesteld voor een juiste interpretatie en 
toepassing van de geldende wetgeving9 

3.3.5 Privacyreglement ANPR 

Huidige privacyreglement handhaven totdat er een landelijk privacyreglement is. Tot die tijd jaarlijkse 
actualiteit door juridische zaken en medewerker informatiebeheer Iaten controleren. 

Het programmabureau ANPR zal in samenwerking met experts bij het Ministerie van Justitia, het 
Openbaar Ministerie en CPB, juridische aspecten onderzoeken, wanneer effectief ~ebruik van ANPR 
dit nodig maakt zal worden geadviseerd de bestaande regelgeving aan te passen 1 

3.3.6 Het rendement van ANPR 

Via teamleiding sturen op soorten HITS die open gezet worden in de ANPR. 
Hierdoor is het werk wat eruit voort vloeit inherent aan de jaarplanning. 

3.3.7 Omgang en verwerking van de "rest" informatie ANPR 

Regionaal beschikbaar hebben van een server waarop de bestanden staan. Hierdoor kan door ieder 
DIK de restinformatie worden benaderd en gelnterpreteerd. 

In samenwerking met CIPI en ISC en partners in de multidisciplinaire ANPR strategie zal door het 
programmabureau ANPR een uitpebreide landelijke infrastructuur met camera's en kenteken 
leesapparatuur worden opgezet1 . Met deze infrastructuur worden verspreid over het hele land 
passages van voertuigen vastgelegd, die op termijn naar de nationale ANPR database worden 
geleid.Ten behoeve van recherche onderzoeken zullen de in de infrastructuur opgenomen camera's in 
een overzicht worden opgenomen. 

Bij een goede dekking van teamgebieden I districten I regio zou het interpreteren I koppelen van deze 
gegevens aan verwerkte informatie in de politiebestanden tot de dagelijkse werkzaamheden van de 
informatie organisatie moeten behoren. Een voorbeeld is dat de ANPR 's nachts in straat X heeft 
gereden, waar in de ochtend uit het dagrapport blijkt dat daar is ingebroken. De door ANPR 
opgenomend kentekens kunnen in combinatie locatie I tijdstip vergeleken worden op tenaamstelling I 
HKSe.d. 

9 Activiteit 5 Juridische knelpunten en randvoorwaarden, Visie document ANPR 
10 Activiteit 5 Juridische knelpunten en randvoorwaarden, Visie document ANPR 
11 Activiteit 10 Landelijke infrastructuur voor camera's en kenteken leesapparatuur, visiedocument ANPR 
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3.3.8 Opleldlng ANPR 

Aanbevolen wordt om de opleiding van nieuwe gebruikers ANPR (eindgebruikers en/of backoffice 
medewerkers) te borgen via de afdeling Opleidingen van de regia Kennemerland. 
Het bedrijf TecTraffic organiseert 2x per jaar twee verschillende opleidingen ANPR die aan de 
behoefte voldoen. lnschrijving op die opleidingen wordt gecoOrdineerd en geborgd door de afdeling 
Opleiding. 

Daamaast staat in het visiedocument ANPR omschreven dater best practices gepubliceerd zullen 
gaan worden via PKN12

. 

Goed trainingsmateriaal voor de inzet van ANPR en voor de analyse op ANPR-data zullen worden 
ontwikkeld. Na het beschikbaar komen van deze materialen is het wenselijk dat daze ook door de 
afdeling Opleidingen worden geborgd. 

4 Vervolgacties 

4.1 Aanbleden elndrapportage ANPR aan Stuurgroep 
4.2 Beoordellng eindrapportage Stuurgroep ANPR 
4.3 Bij posltleve beoordellng van de pilot Besluitvormlngsformuller Korpsleldlng 
Opstellen Besluitvormingsformulier ANPR met daarin de gewenste opzet ANPR en het beschikbaar 
stellen van de benodigde middelen, zowel financieel als qua personeel. 

4.4 Regionale lmplementatie ANPR 
4.4.1 Opstellen Plan van Aanpak lmplementatie ANPR 
4.4.2 Afhandelen restpunten vanuit de pilot ANPR 
Waaronder de werking, gebruik, en toepassingsmogelijkheden van het videosysteem 

4.4.3 Borging ANPR 
o Schrijven inrichtingsplan hardware en software ANPR infrastructuur 
o Opleiding ANPR borgen bij de afdeling Opleidingen 
o Beheer ANPR borgen bij ISC-NW 

4.4.4 Uitvoeren lmplementatie ANPR 

5 Bijlagen 

Hits Pilot ANPR Kennemerland Bijlage 1 
Bijlage 2 Concept programma ANPR concept visiedocument 

12 Activiteit 16 Best practice en training, visiedocument ANPR 
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Bijlage 1 

HITS PILOT ANPR KENNEMERLAND 

Dienstverlening 
CJIB~Buitenland •'' - -

Papas "<~ t: 

CPS Nedelran&. :'~~ ' 
CPS Belgil!' ····.~ .~ 

.r ~~ 

CPS DuitSfancf 
- . 

ROW 
DNA gesignaleerde 

~ 

~ : 

subtotaal 

V T h .d et tgi et 
Kentekenplaat vermist/gestolen 
Misbruik kentekenplaten 
Gestalen vaertuigen 
Gestolen voertuigen (signatering was reeds ingetrokken) 
Gestolen voertuigen (geen oJ;~volging kunnen doen) 

subtotaal 

Maatschappe tJI e ntegrttert 
Artikel8 ~ ... ~ 

Veelple_qers 
Aandachtsvestigingen 
Daklozenopvang -
Hooligan (aileen tildens evenementen opgenemen) 
CBM 
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Totaall 

2006 2006 2006 2006 2006 2007 
aug sep okt nov dec jan 

3 4 7 
27 18 11 15 

8 15 31 

10 27 11 9 10 

0 10 54 40 39 63 

12 32 31 15 47 

2 1 1 1 
1 1 1 

1 
2 14 34 31 17 48 

1 1 4 2 4 15 
1 

1 2 

1 4 
1 1 

1 3 9 3 5 17 
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2007 2007 2007 2007:, ~'200~{ ~~ 
feb mrt apr mei·: 1:--::tiiiV ~~ ftiir totaal 

8 3 25 
17 2 9 8 2 109 
3 5 17 15 2 96 

0 
1 1 

23 12 4 3 4 113 
1 1 

31 35 12 29 27 5 345 

14 11 3 10 23 3 201 
1 1 

2 1 8 
2 5 

1 2 
16 13 4 10 25 3 217 

6 5 4 10 22 5 79 
1 

1 2 1 7 
1 1 2 

5 
2 

6 6 4 13 24 5 96 


