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Laatste wijziging 

• Pilot Automatic Numberplate Recogn 

• 

in het najaar van 2005. 

Als aandachtsgebieden werden 
drugsgerelateerde informatie 
executie van vonnissen (Papos e.d.) 
Tegenhouden (o.a. veelplegers) 

Benchmarking heeft plaats gevonden met de korpsen van Rotterdam-Rijnmond, Zuid Holland
Zuid, Utrecht, Brabant Zuid-Oost en het KLPD. Er is vooral contact geweest met het korps 
van Rotterdam-Rijnmond, omdat dit korps soortgelijke apparatuur gebruikt als die ons korps 
voor de pilot heeft aangeschaft. 

Resultaten 
Vanaf de start van de pilot is mei 2006, zijn logbestanden bijgehouden. Uit deze bestanden is 
het aantal hits te halen dat het ANPR-systeem op basis van de databases heeft gemaakt. Tot 
en met mei 2007 was het aantal hits 459 op een totaal van 41 .727 passerende voertuigen. Na 
die tijd is het systeem minder vaak ingezet. De totaalstand tot en met maart 2008 laat de 
volgende cijfers zien : 789 hits op een totaal van 130.000 passerende voertuigen. Dit betekent 
dat ongeveer 1,1% van alle passerende voertuigen in het kader van de pilot tot mei 2006 een 
hit oplevert. Het totaal tot april 20081aat een percentage zien van 0.6%, maar dit Is geen reêel 
getal omdat vanaf mei 2007 steeds meer databestanden zijn uitgezet in verband met 
veroudering van de opgenomen data. Van de 50 oorspronkelijke databestanden draaien er nu 
nog 35. · 
Het pilotresultaat is lager dan het landelijke beeld. Andere korpsen die een ANPR-systeem 
gebruiken scoren een hoger percentage aan hits. Het feit dat het percentage hits lager ligt 
wordt veroorzaakt door drie factoren. In de eerste plaats konden de regionale databases nog 
niet volledig worden gevuld. Informatie over bijv. veelplegers, inbrekers, voetbalhooligans, 
Antil lianen e.d. is moeilijk vanuit BPS te koppelen aan kentekens. Dit vraagt extra capaciteit 
en kundigheid om de juiste informatie bij elkaar te zoeken. Deze capaciteit en kundigheid was 
in het kader van de pilot niet beschikbaar. In de tweede plaats werden de bedienaars te 
weinig ingezet om voldoende ingeschoten te raken op het meest effectieve gebruik van het 
systeem. Gelet op beschikbare capaciteit waren meer inzetten niet mogelijk . 
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• In de derde plaats is de gebruikte apparatuur nogal gevoelig waardoor het niet altijd volledig 
naar behoren functioneerde. De juiste instelling van het systeem steekt heel nauw. Ook bleek 
in schemer en nacht dat de kentekens niet altijd goed herkend worden. Begin 2008 heeft de 
fabrikant de apparatuur opnieuw getest en aangepast. Momenteel wordt het systeem alleen 
nog incidenteel ingezet. 

Het aantal hits betekent niet dat al deze voertuigen daadwer~sS~e kant werden gezet. 
Er is van het aantal acties dat door het ~f-n 

ondernomen naar aanleiding van het alarmpiepje van het ANPR-systeem. 
k dat het aantal hits hoger ligt dan het aantal ondernomen acties. 

Geconstateerd Is dat het gelijktijdig bedienaar zijn van het ANPR-systeem en het 
radarapparaat, ertoe leidt dat hits niet werden opgemerkt. Daarnaast bleek het niet altijd 
mogelijk om bij de inzet van het ANPR-voertuig een opvangploeg op straat te om de 
eventuele hits aan te pakken. De onmogelijkheden om het systeem vaak in h 
in te zetten hield vooral daarmee verband. 

<<\,vaai(Zaaln e11 dienstbaar» 



Datum 24-1 1-2009 
Blad 3 van 7 

gen g 
''" " '"'"'"zijn er ook geen evaluatiecriteria benoemd. 
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• De ervaringen die met het systeem zijn opgedaan bieden echter voldoende houvast om een 
eerste conclusie over toepasbaarheid en meerwaarde van het systeem te kunnen trekken, 
waarbij ook aansluiting gezocht kan worden .bij toepassing van het systeem in andere 
politieregio's en het KLPD, alsmede adviezen over landelijke toepassingsmogelijkheden die 
door het NPI zijn uitgebracht. 

Toekomstontwikkeling 
De uitgevoerde pilot met het ANPR-systeem toont aan dat het systeem als technische 
ontwikkeling huttig en bruikbaar is bij de aanpak van de criminaliteit. Door de veelvuldige 
toepassingsmogelijkheden kan het systeem zowel aan de voorkant als aan de achterkant van 
het criminaliteitsvraagstuk worden toegepast. Gaarbij kan gedacht worden aan de volgende 
toepassingsmogelijkheden: 

Koppeling met camera's in het publieke domein I cameratoezicht 
Koppeling met gedigitaliseerde snelheidsaamera's 
Samenwerking met o.a. Belastingdienst 
Gebruik als analyse-instrument I datamining (Amigo-systeem Kmar) 
Koppeling met lanaelijk te-ontwikkelen database en mogèlijke landelijke backoffice 
Instrument in het kader van nodale oriëntatie (bijv. inzet tijdens Donkere 
Dagenoffensief) 
Instrument in het kader van "Tegenhouden" 
Executie van vonnissen 

Uit deze toepassingsmogelijkheden blijkt dat er landelijk ook de nodige ontwikkelingen zijn. In 
2006 verscheen een rapportage van lnPact, in opdracht van het NPI, met een landelijke 
evaluatie van de in Nederland gebruikte ANPR-systemen. Als algemene conclusie werd 
op~~es1:11 reven dat het systeem een ovende techno die 

van de politie verrijkt. 
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• 

Financieel 
Algemeen 
Binnen de Raad van Hoofdcommissarissen heeft besluitvorming plaatsgevonden over het 
visiedocument ANPR (Automatic Numberplate Recognition). 
Verdere implementatie en doorontwikkeling van ANPR vindt plaats onder landelijke regie. 
Voor de totstandkoming en uitvoering van het landelijke programma wordt uitgegaan van 2 
jaar. Binnen twee jaar wordt elk 

Upgrade ANPR-systeem 
Het korps Midden- en West Brabant heeft eind 
een ANPR-systeem aangeschaft. Het VHT stelde hiervoor een voertuig en 
beschikbaar, zodat het verkrijgen van drugsgerelateerde Informatie, executie van vonnissen 
en het tegenhouden van o.a. veelplegers aandacht kregen. 
Doordat de databases van dit systeem niet meer actueel waren Is in juni 2009 voor € 17.500 
gernvesteerd in een upgrade van het systeem. 
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• Discussiepunten: 
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