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Procedure aanvraag hotlist ANPR 

Stuurgroep ANPR 

Door het ANPR systeem (automatic numberplate recognition ) wordt gebruik gemaakt 
van hotllsten. Dlt zljn tabellen met kentekens. 
De door het ANPR- systeem gescande kentekens, worden in een fractie van een 
seconde vergeleken met de hotllsten. Na een hit vindt een directe- of indirecte opvolging 
pleats. 

lnmlddels wordt het ANPR systeem gevoed met 61 verschlllende hotlisten. Daze 
hotllsten zljn beoordeeld op doelmatlgheld, operatlonele uitvoerbaarheld en juridlsche 
haalbaarheid. 

Door de stuurgroep ANPR zljn daze hotllsten op 14 februarl2007 vastgesteld. 

Naarmate hat ANPR - systeem breder blnnen de processen zal worden toegepast zullen 
er steeds meer aanvragen komen om een hotllst aan te maken. Om wildgroel te 
voorkomen moat hierin structuur worden aangebracht die zorgt draagt voor de barging 
van de doelmatigheid, de operationele uitvoerbaarheid en de juridische haalbaarheid. 

De hierboven aangegeven borglng brengt mee dat aan een aantal voorwaarden moet zijn 
voldaan voordat een hotllst daadwerkelljk kan worden lngelezen In het ANPR systeem. 

Voorwaarden: 

• De aanvraag voor een hotllst wordt gedaan middels een door de verzoeker 
volledig lngevuld formulier "aanvreag hoUisr. Zle bijlage A. Deze staat op Pit-site ANPR 
• De aanvraag wordt lngedlend bij de Regionale lnformatle Organlsatie (RIO) 
• RIO toetst de aanvraag op doelmatlgheld en operationele haalbaarheld. 
• Bureau BBZ toetst de aanvraag op juridische haalbaarheid. 

Indian aan de voorwaarden is voldaan zal door de projectlelding ANPR toekennlng van 
de hotllst pleats vlnden. 

Spoed procedure. 

In de praktijk kan het voorkomen dat afgeweken wordt van bovenstaande procedure 
omdat onmiddellijke inzet van ANPR wordt verelst. Dit kan In gevallen van ernstlge 
verstoring van openbare orde en veiligheld en bij kapitale dellcten waarbij kenteken 
gegevens een rol spelen. De operationeel verantwoordelijk manager, de Ieider onderzoek 
en/of Ieider PO kan verzoeken een hotlist per direct op te Iaten nemen in hat ANPR -
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systeem. Het verzoek dient gericht te worden aan de chef verkeerspolitie Bij afwezigheid 
de chef van de diensl verkeerspolitie 
Achteraf moet wei aan de voorwaarden worden voldaan en zal de toetslng later 
plaatsvinden. 

BIJLAGE A 

Aan de voorwaarden gesteld in deze format moet zijn voldaan voordat de data voor 
operationele doeleinden wordt gebruikt. 

Verzoeker: 
Naam: 
Datum verzoek: 
T.b.v . Proces: 
Naam proces: 

lnhoud verzoek: (Omschrijving verzoek) 

Coal verzoek: ( Wat is hat beoogde doel ) 

Bron bestand ( Uit welk bestand komen de gegevens ) 
Naam: 

Contactpersoon bronbestand 
Naam: 
Organisatie: 
Telefoonnummer: 

Waar wordt bronbestand aan gekoppeld ( is er een koppeling naar een ander bestand, zo ja: ) 
Naam: 

Wat Is hat resultaat van de koppellng ( Korte omschrijving ) 

Is er toestemmlng verleend voor gebruik bestanden ( door wie ) 
Naam: 
Organisatie: 
Telefoonnummer: 
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Vastlegglng formele toestemmlng ( waar llgt de toestemming vast ) 

Mondellng: 
Schriftelijk: In ..... 

··------
Convenant I afspraken 

Is er een convenant afgesfoten (Ja I Nee): 
Zijn er bindende afspraken gemaakt (Ja I Nee): 

Korte weergave convenant of afspraken: 

Waar Is het convenant of afspraak te vinden: 

Jurldlsche dekking onderzocht door: 
Naam: 
Organlsalie: 
Telefoonnummer: 

Kan bronbestand gebruikt worden (Ja I Nee): 

Jurldlsche bevlndlngen ( Korte weergaven jurldische bevindingen ) 

Staande houden ( Op grond van welke wettelijke bepallng kan worden staande gehouden ) 

Protocol blj hit ANPR: ( Wat moet er door de collega worden gedaan bij een hit op voartuig ) 

Bij aantrelfen van het voertulg met dit kenteken onderzoaken .... 

Terugkoppellng : ( Indian van toepassing aan ) 

Naam: 
lnstantie: 
Soort terugkoppenng: 

Ververslngstermljn hotllst: ( wanneer meet hotllst ververst worden ) 

TIJdsduur: 
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Opname duur: ( wanneer moet hot list geschoond worden ) 

Tijdsduur: 
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