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U itvoeringsprotocol 

Automatic Number Plate Recoginition (ANPR) is een technologie waarmee een effici~nte manier 
kentekens kunnen worden gescand. Deze technologie wordt bij de Politie Rotterdam- Rijnmond 
ingezet voor de ondersteuning van twee doelen; handhaving van de rechtsorde (primair doel) en 
ondersteuning van de informatiepositie van de politie (secundair doel). 

Dit protocol geeft aan hoe de Politie Rotterdam - Rijnmond ANPR ondersteunend laat zijn aan deze 
twee doelen. Op korte termijn wordt een beleidsvisie opgeleverd met betrekking tot de ontwikkeling 
van de inzet van ANPR in relatie tot maatschappelijk en juridische ontwikkelingen. 

1. Handhaving van de rechtsorde 

In het kader van handhavlng van de rechtsorde worden de gescande kentekens automatisch en 
razendsnel vergeleken met een vooraf samengestelde verzameling kentekens "waar iets mee aan de 
hand is" oftewel hotlisten. De hotlisten die de Politie Rotterdam - Rijnmond gebruikt hebben 
betrekking op: 

hand having 
bijvoorbeeld Wegenverkeerswet, Papos, Taxiwet etc. 
opsporing van gesignaleerd staande voertuigen en personen; bijvoorbeeld 
voetbalhooligangs, vermiste personen, gestolen auto's, etc 

Naar aanleiding van strafrechtelijke incidenten (bijvoorbeeld bij overvallen, ontvoeringen en 
terrorismedreiging) wordt soms ook een · acute hotlist" aangemaakt. Op de acute hotlist worden aile 
aan het incident gerelateerde kentekens ingevoerd. 

De Politie Rotterdam - Rijnmond koppelt de volgende actie aan de hits; 
• directe opvolging (al dan niet actiematig); 

De bestuurder van het motorvoertuig wordt naar aanleiding van de hit direct staande 
gehouden voor verder onderzoek. 
uitgestelde afhandeling (bijvoorbeeld bij geschorste kentekens) 

Aile gescande kentekens (hits en bijvangst) blijven maximaal 4 maanden bewaard. Deze termijn sluit 
aan bij het Privacyreglement ANPR van 2007. 

2. Ondersteuning van de informatlepositie van de politie 

Tljdens deze 4 maanden zijn de gescande kentekens ook beschikbaar voor de ondersteuning van de 
informatiepositie van de politie. In het kader van deze taak worden bij de Politie Rotterdam - Rijnmond 
de volgende activiteiten verricht; 

• De lnfodesk van de afdeling RIO is bevoegd tot enkelvoudige bevraging in het 
kader van opsporingsonderzoek (TGO). 

• Het RADC (Regionaal ANPR Data Centre) van de afdeling RIO is bevoegd tot het 
maken van analyses m.b.t. zware criminaliteit. Hierbij wordt aangesloten bij de 
criteria van artikel 67 Sv. 

Na 4 maanden worden aile gescande kentekens vernietigd. 


