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1 Managementsamenvatting
Uitrol van ANPR voor de Nederlandse politie is van groot
belang. Kennis van de verkeersstromen die met ANPR

wordt opgedaan stelt de politie in staat om een strategische informatiepositie op belangrijke verkeersknooppun-

ten op te bouwen. Hiermee krijgt de politie zicht op stromen van personen en goederen.
Informatiegestuurd werken, nodale orlentatie, signaleren en adviseren, en werken als één concern zijn punten
op de horizon uit Politie in Ontwikkeling [PiO), die han-

De projecten die in deze business case beschreven worden hebben deze doelen:
de Inrichting en het beschikbaar maken van een landelijke hitlijstdienst die dient als een geautomatiseer·
de informatievoorziening voor de opslag, veredeling
en uitwisseling van referentiebestanden.
de inrichting en het beschikbaar maken van een centrale Backoffice die dient als een geautomatiseerde
informatievoorziening voor cameramanagement en
de verwerking van voertuigpassages en hits.

den en voeten worden gegeven door de invoering van

ANPR.Invoeren van ANPR sluit tevens aan bij de beleidsdoelstelling voor de politie op het gebied van verster-

king van de veiligheld en op de doelstelling gericht op
verbetering van ICT voorzieningen. Deze business case
beschrijft de gevolgen van het implementatiescenario

dat gekozen Is door de RHC In de vergadering van februari 2009, namelijk implementatie van ANPR voor directe
opvolging en opslag, voor de politie en de Koninklijke

Deze projecten zullen worden uitgevoerd conform de
Programma Architectuur ANPR [PAAJ. Hierin zijn keuzes
gemaakt over de inrichting van diensten en ICT middelen. Belangrijke keuzen zijn dat het beheer van referen·
tiebestanden en de opslag van passagegegevens centraal zal plaatsvinden en dat de aanschaf en beheer van
camera's {mobiel en vast} en bijbehorende netwerken
een korpsverantwoordelijkheid blijven.

Marechaussee.
ANPR ondersteunt diverse interventiemethoden die
de politie in staat stellen om in te grijpen in verkeersstromen op manleren die nu deels of helemaal buiten

bereik blijven.
De pakkans bij informatie gestuurde controles In het

verkeer neemt aanmerkelijk toe en de aanpak van
criminaliteit verbetert.
Door gerichter toezicht en handhaving zal de
focus van het politieoptreden gericht zijn op
balansverstoorders in de maatschappij en neemt de

controledruk op anderen af.
Opsporing van verdachte personen wordt sterk ver-

gemakkelijkt. Verdacht gedrag kan met behulp van
vastgelegde passageregistraties in kaart worden

gebracht en dit kan een belangrijke informatievoorsprong opleveren bij de opsporing van misdaden.
Analyse van de verzamelde passagegegevens en het
uitwisselen van deze informatie met partnerorganisa·
ties stelt de politie in staat om haar inzet beter te sturen.
Hiermee levert de landelijke uitrol van ANPR belangrijke
bijdragen op het gebled van effectiviteit en efficiëntie
voor de politie en haar partners.
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Belanghebbenden bij de uitrol van ANPR zijn de 25 regionale politiekorpsen, het Korps Landelijke Politiedien·
sten, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst,
de RDW, het CJIB en de AIVD. De projecten zullen voor
diverse andere (handhavende) overheidsdiensten ma·
gelijkheden tot samenwerking bieden.
De belangrijkste baten en kosten
De belangrijkste baten van de landelijke uitrol van ANPR:
Verbetering van de kwaliteit van het politieoptreden:
Gebruik van selectleve controle-instrumenten leidt
tot betere dienstverlening van de politie en minder
inbreuken op de persoonlijke levenssfeer (staande
houding volgt na een signaal uit een referentlebestand, gemiddeld 0,5% van alle passages; 99,5% van
de automobilisten vervolgt ongestoord zijn weg);
landelijke barging van de wettelijke kaders leidt tot
verbeterde bewijsvoering en verminderde uitval in
de justitieketen (ervaringscijfers bij de Britse politie:
96,8% van alle executies op basis van ANPR leiden
tot een veroordeling}.
1.1

)
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Hogere doeltreffendheid van medewerkers en

-handel) alsmede bestrijding van illegale Immigratie,

middelen:

en eveneens tot een effectievere opsporing en meer

Inrichten van ANPR bij de polltie leidt tot een sub-

grip op grensoverschrijdende criminaliteit.

stantiële verhoging van de pakkans, meer executies
en aanhoudingen, mlnder verjaring van zaken bij de·

Implementatie van ANPR voor de Nederlandse politie

zelfde personele inspanning (ervaringscijfers bij de

is begroot op een eenmalige Investering van ME 5,17,

Britse politie laten een verdrievoudiging zien van het

waarvan M€ 2,9 voor ontwikkeling van de hitlijstdienst

aantal executies per polltieagent per jaar}.

en M€ 2,3 voor selectie en Inrichting van een centrale

Verhogen van de kwaliteit van de Informatie:

ANPR Backoffice. Bij goedkeuring van de Businesscase

Centraal inrichten van dienstverlening rondom hit-

door de RKC zullen de centrale diensten na realisatie als

lijsten en Backoffice leidt tot sneller en efficiënter

baslsdlenst worden opgenomen In de landelijke pro·

opsporen van uiteenlopende vormen van (zware

dueten-diensten catalogus van de politie. Oe exploita-

en georganiseerde) criminaliteit alsmede beter zicht

tlelasten van alle baslsdlens ten, dus ook de diensten van

op doelgroepen van de politie (In drie maanden tijd

ANPR, zijn opgenomen In het financieel basiskader van

heeft de statische ANPR Installatie boven de A28 bij

de vtsPN. Deze structurele jaarlijkse lasten worden be·

Zwolle 144 hits opgeleverd voor 12 onderzoeken.

groot op M€ 0,46 voor Informatieverwerking en beheer

Naast de versterking van de Informatiepositie heeft

voor de centrale diensten (hltiijstdienst en Backoffice).

dit geleld tot minstens 3 veroordelingen).
Verlaging van kosten:

1.2

Gezamenlijke centrale inrichting van de systemen

Risico's bij de Implementatie van ANPR liggen op een

Risico's

en uniform werken met ANPR leidt aantoonbaar tot

aantal gebieden. Er kunnen juridische beletsels zijn die

mlnder Inspanning bij de polltie in doelgroepenbe·

verhinderen dat ANPRInzijn volledige potentieel wordt

heer en informatieverwerking (een systeem van de

uitgerold. Daarnaast zijn er risico's die samenhangen

hitlijstdienst van het programmabureau zorgt nu al

met de slagkracht en het doorzettingsvermogen van

voor een aantoonbare jaarlijkse besparing van k€

de politieorganisatle, zowel bij de korpsen als bij DCB'.

300 voor de Nederlandse politie. Centrale inrichting

Er bestaat een risico rondom de Implementatiebereid-

van de diensten bespaart korpsen bij elkaar tiental-

heid I implementatiemogelijkheld van korpsen. Het

len FTE aan systeem- en gegevensbeheer).

programma heeft beheersmaatregelen getroffen voor
de mogelijke juridische beletsels en voor de implemen·

Oe Belastingdienst werkt In pilotverband samen met de

taliebereidheid van de korpsen.

politie bij de controle op het privégebruik van zakelijke
voertuigen. De Belastingdienst verwacht vanwege de

1.3

Gevraagde besluitvorming aan de RKC

toegenomen controledruk, het misbruik van deze wet-

Gevraagd wordt om In te stemmen met deze business

geving nagenoeg te kunnen uitbannen. Dit zal naar ver-

case en daaraan te verbinden:

wachting jaarlijks circa 1 miljard euro meer aan Inkom-

Uitvoering geven aan de in deze business case ge-

stenbelasting opleveren.

noemde projecten In 2010 en 2011.
De structurele kosten voor beheer en onderhoud

Oe Koninklijke Marechausseeverwacht een wederzijdse

van de gezamenlijke voorzieningen en diensten op

versterking van de informatiepositie vanwege het ge-

te laten nemen In het financiële basiskader van de

meenschappelijk gebruik van doelgroepen en passage-

Nederlandse politie.

gegevens. Dit leidt voor de Koninklijke Marechaussee
tot een effectlevere bestrijding van m.ensensmokkel (en
Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering Is de nieuwe shared-servtce
organisatie van de politie. De vts Polltie Nederland maakt onder·

deel uit van OCB

-
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2 Inleiding
De samenleving is in beweging. Mobiliteit neemt toe, grenzen zijn open. Verkeersstromen op hoofdwegen in steden
en op het internet zijn massaal en anoniem. Netwerken

zamenlijk optreedt. De vierde kerntaak1 van de politie,
informeren en adviseren, wordt hiervoor ingezet.

van gelijkgestemden organiseren zich via allerlei kanalen.

Een derde belangrijke schakel in de ontwikkeling van de
werkwijze van de politie is om zich te oriënteren op de
belangrijke knooppunten en stromen ('"nodes·) In het
maatschappelijk verkeer. Nodale oriëntatie [NO] richt
zich op de relatle tussen knooppunten of stromen met
mogelijke delicten, waarachter vervolgens personen of
bedrijven schuilgaan. De stromen waar het over gaat
zijn verplaatsingen van mensen, goederen, Informatie
en kapitaal, langs lntrastedelijke, interstedelijke internationale en virtuele wegen. Deze knooppunten en stromen zijn belangrijke en kwetsbare onderdelen van de
infrastructuur van Nederland. De politie wil aanwezig
zijn op dezenodes en hoogwaardige kennis ontwikkelen over de aard van het verkeer. Noodzakelijke voorwaarden hiervoorzijn dat de politie interactles aangaat
met partnerorganisaties {dat wil zeggen kennis delen,
informeren en adviseren) en dat de politie werkt aan
het ontwikkelen van een organisatorische en technische Infrastructuur ter ondersteuning.

Manifestaties van ongewenst gedrag kunnen zich op elk

moment, op elke plek voordoen. De politie moet alle zeilen
bijzetten om grip te krijgen op deze bewegingen.

De politie Is in beweging. Concepten uit Politie In Ontwikkeling [PlO] als informatiegestuurd werken, nodale
oriëntatie, samenwerking en uitwisseling met partners
in het velligheidsdomein zorgen ervoor dat de werkwijze van de politie aangepast blijft aan de veranderingen in de samenleving. Deze concepten hebben veel
gemeenschappelijke kenmerken en werken op elkaar
in, zodat een consistente en effectieve werkwijze zal
ontstaan. Centrale kenmerken zijn onder andere proactlef werken, sturen op basis van informatie en interventiemethoden afstemmen op de situatie. Een cruciale achterliggende uenabler" hiervoor is een effectieve
informatieorganisatie. Het verzamelen van gegevens,
analyseren en verrijken hiervan tot intelligence en het
beschikbaar maken van deze intelligence zijn belangrijke taken van deze informatieorganisatie, die nu op tal
van fronten worden ontwikkeld.
Informatiegestuurd werken (IGP ofwel lntelligencegestuurd politiewerk [IGP]) houdt een verschuiving in van
reactief naar proactlef werken. Speerpunten zijn
Strategische sturing op basis van intelligence
Inrichting van de informatiehuishouding conform
NIM[NIMI
Sneller en beter verbanden kunnen leggen tussen delicten, dadergroepen en incidenten en problemen
Betere informatie-uitwisseling tussen politie en haar
partners in veiligheid
De verschuiving van reactief naar proactief werken
sluit aan bij het concept "Tegenhouden" [Teg]. Onder
het motto ...voorkomen is beter dan opsporen• wordt
hiermee getracht om gedrag en omstandigheden zodanig te beïnvloeden datcriminaliteit en andere inbreuken
op veiligheld en de maatschappelijke integriteit worden
voorkomen. Eén van de gevolgen Is dat de politie nadrukkelijk partnerorganisaties inschakelt of hiermee ge-

De landelijke uitrol van ANPR is een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingen die de politie aangaat.
ANPR geeft handen en voeten aan de concepten uit Po~
litie in Ontwikkeling, en zorgt ervoor dat de punten op
de horizon binnen bereik komen. ANPR biedt de politie
een viertal verschillende mogelijkheden om verkeersstromen van mensen en goederen 'in beeld te krijgen',
te volgen en te bepalen of een signaal moet leiden tot
een bepaald interventiescenario:
Controle van voertuigen door koppeling aan referentiebestanden of voertuig of bestuurder bij de
politie staat gesignaleerd, bijvoorbeeld in het kader
van handhaving in het verkeer.
Inzicht geven in bewegingen van usual suspects (veelplegers); hiervoor is een koppeling met de referentiebestanden van veelplegers, notoire verkeersovertreders etc. nodig. Staande houding hoeft niet altijd een
noodzakelijk gevolg te zijn; signalering kan ook voldoende zijn, teneinde inzicht in bewegingen te krijgen.
Het registeren én bewaren van alle verkeersbewegingen (stromen). Het achteraf verbinden, en het
matchen aan voorgevallen criminaliteit.
2

Uit de taakomschrijving van de Polltiewet 1993 laten zich drie
kerntaken afleiden: handhaving van de open ba re orde, opsporing

~
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van strafbare feiten, noodhulpverlening

Opbouwen van systematische fenomeenkennis.

de RHC in de vergadering van februari 2009, namelijk

Hierbij worden er op voorhand gemaakte risico-

implementatie van ANPR voor directe opvolging en

profielen gebruikt op basis waarvan, proactief, be-

opslag van passageregistraties, voor de politie en de

wegingen worden herkend en of er sprake Is van

Koninklijke Marechaussee. Deze keuze heeft geleld tot

afwijkingen van regulier gedrag of er een kans op

een architectuur [PAA] en procesbeschrijvingen van

ANPRvoorde Nederlandse politie, die als uitgangspunt

ongewoon gedrag bestaat

zijn gehanteerd voor deze business case. In hoofdstuk 3
Dit sluit aan bij de gewenste verschulving naar proactlef

wordt beschreven hoe de exploitatle van de centrale

werken en bij de opbouw van de strategische Informa-

dienstverlening zal worden ingericht binnen de polltie
en de DCB.

tieposities op het gebied van stromen van mensen en

goederen. De Informatieproducten die het resultaat
zijn van de analyses van passageregistraties zijn "lntelligence", en leiden tot strategische Informatieposities en
effectleve sturing van Inzet.

2.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 4 wordt de batenanalyse beschreven, die
Is uitgevoerd aan de hand van de •value llnkage• [IE]
methode. Cap Gemlnl heeft deze methode met succes

De Informatieorganisatie stelt de politie in staat om te

gebruikt biJ een aantal overheidsorganisaties. Deze me-

In~

thode leent zich voor het in kaart brengen van samen-

formeren en adviseren. De onderliggende Informatiesys-

hang tussen netwerken van maatregelen, baten, doel-

temen zullen worden ingericht als landelijke systemen,

stellingen en resultaten. Het complete overzicht van de

in de geestvan Wenkend Perspectief [WPJ en de Samenwerklngsafspraken Nederlandse politie [SNP]. Een ver-

value linkage voorANPRis opgenomen in de bijlage In
Hoofdstuk 7.

sturen op intelligence en om partnerorganisaties te

snipperde Informatiehuishouding hindert de realisatie
van een effectieve informatieorganisatie voor ANPR.

Kosten van de centrale dienstverlening (ICT mlddelen +

2.1

taken) zijn In hoofdstuk 5.1 beschreven. De baten worden beschreven In hoofdstuk 4, de kosten van de korp-

Huidige situatie

In zes politieregio's wordt op dit moment ANPR In produktie gebruikt. Bij elf korpsen wordt ANPR experimen-

sen staan in 5.2.

teel ingezet, zes korpsen hebben plannen en/ofsubsldie-

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste risico's en de te-

aanvragen om ANPR te gaan Inzetten. Er zijn drie korpsen

genmaatregelen van het programma beschreven.

zonder concrete plannen voor de inzet van ANPR. Al deze

Implementaties worden In eigen projecten uitgevoerd

De business case Is opgesteld aan de hand van de "Hand-

en zijn voorzien van onafhankelijke financiering. Stan-

reiking voor kosten-batenanalyse voor !CT-projecten"

daardisatie, informatieuitwisseling en samenwerking

[KBA]. Deze handreiking heeft tot doel om handvatten

tussen deze Implementaties is afhankelijk van de goede

te bieden voor het uitvoeren van kosten-batenanalyses

wil van de betrokken medewerkers. Externe gegevensleveranciers kunnen door afzonderlijke korpsen benaderd

voor !CT-projecten. In 2006 Is In een kabinetsbesluit
vastgesteld datvoor alle projecten van nationaal belang

worden. Er Is geen sprake van landelijke Informatievoor-

een kosten-batenanalyse moet worden opgesteld con-

ziening op het gebied van passagereglstratles.ICT voor-

form de OEI-leidraad. De handreiking die hier gebruikt

zieningen kunnen op VG-niveau gemeenschappelijk

is, Is een uitwerking specifiek voor !CT-projecten. De

worden Ingericht, als de korpsen het onderling eens kun-

OEI-leidraad Is In het bijzonder geschreven voor Infrastructurele projecten.

nen worden over Implementatie en inrichtingsvorm.
2.2

Gewenste situatie

BIJ het beschrijven van deze business case Is uitgegaan
van het Implementatiescenario dat gekozen is door
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3 Aansluiting op de informatieorganisatie
Met vooraf opgestelde referentiebestanden vindt sturing aan de basis plaats door het signaleren van voertuigen of inzittenden die aandacht verdienen; een hit

van een ANPR-camera triggert als het ware een maatwerkbriefing in het veld. Deze briefing kan een opdracht inhouden tot repressief optreden in het kader

van afgesproken beleid, maar ook tot het verzamelen
van informatie ter ondersteuning van een opsporings-

onderzoek. Passageregistraties die door ANPR camera's
zijn vastgelegd zijn een informatiebron voor recherche
onderzoeken. In een later stadium. afhankelijk van de
nog vast te stellen juridische kaders omtrent het bewaren hiervan, zal de informatie ook bijdragen aan analyses op het strategisch en tactisch niveau.

De verwerking van ANPR-data vindt plaats binnen de
informatieorganisatie en -processen, zoals deze in het
NIM zijn voorzien, ondersteund door nieuw te ontwikkelen informatievoorzieningen voor het beheer van
referentiebestanden en de verwerking van passageregistraties. Door de regionale of lokale informatieorganisatie wordt, afhankelijk van de vastgestelde operationele doelen, doelgroepbestanden opgesteld en
beheerd. Ten behoeve van de Inzet van ANPR worden
hieraan kentekengegevens toegevoegd. Passageregistraties zullen deel uit maken van de BVI en zijn daarmee
landelijk beschikbaar.

Tabell Taken bij de implementatie ANPR

Taak
Inpassen iri Ö~elstelllngen

Omschrijving

Soort

Beoogd verantwoordelijke

lnpassenvànANPR!nde

Maoagèmeot

Korpsen

standaard Wérk~ijz~_Va_Ó-bef

~amei)wer_ki~Q_sV'erban(i

korps:jaardoelst~ll!ngen,plan,

"-i_ng;- inforJ11_~tie-or_g~-~~-;:aif~(juridisch) kader ANPR

Concernbreed raamwerk voor

Juridisch+

omgang met hitlijsten, hits.

informatiebeheer

Landelijk

passagesregistraties

Landelijkgegevensbeheer

Belie_er;van lànètëlijke

Doelgroepenbeheer

dJ?elgroepen
Bijhouden regionale

.KLPD KIC (cl. NIM Nationaal)
Informatiebeheer

doelgroepen

ANPR operatfe

.Gebruik van ANPR in liet
'Vè-r~éer,, ?Pvo_l~-lng_ yàO _h)~s

Informatieverwerking passages Zoekopdrachten, analyses

Infodesks regio
(cf. NIM regionaal)

Operatiànele ipzèt

KorpS+
-.S-àmènwerkîngSv_erb'ànd,

lntelligence

lnfodesksregio, KLPD KIC
(cl. NIM regionaal, nationaal)

op vastgelegde passages,
delen en beschikbaar stellen
O.a_._wijziglngs_Vèrzoeken,

Beheèr-

Landelijk, ocs+ gebruikers

Beheer

Landelijk, DCB

_aéc_eptatie
Technlsch,-applîcatief beheer

O.a. monitoring, uitrol,
correctlef beheer
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Tabel 2 ICT Middelen bij implementatie ANPR

ICTMiddel
Hitlijst programmatuur

Soort
Maa-twerk-

Omschrijving

SerVîc-~s'Voor controiÈ.>,
, vered€1ing;diStilhutievan

centrale Backoffice

Beoogd verantwoordelijke
DCB

ontwikkeling

: refèreritièbeStand_é_n
Services voor passage~
registraties: opslag, vergelijking
met referentiebestand en,

Pakketsoftware

DCB

Korps

distributie, zoeken
Camera's'en

Vastleggen van passage-s~

Standaard

beeldheikerinîng,.netWeikeil

h~rkenrien·vim keritekfnS;

componenten

dOÓ'rgiftt{a~in Backóffkê

Om dubbellngen te voorkomen luidt het credo bij de
verwerking van ANPR-data 'Landelijk wat landelijk kan;
regionaal en lokaal waar dit nodig is".
Uitwisseling van ANPR data binnen de polltie zal plaatsvinden via de informatleknooppunten. Uitwisseling

met partners buiten de polltie vindt plaats op het natiOnale niveau en sluit qua uitvoering en beheer aan op
processen en procedures zoals die gelden bij de uitwis-

seling van andere Informatie met partners.
3.1
Werkprocessen en taken
Wijzigingen in werkprocessen hebben Impact op organlsatleonderdelen. Waar mogelijk zullen de nieuwe
taken aansluiten bij takenpakketten van bestaande
organlsatieonderdelen. De belangrijkste nieuwe taken
zijn beschreven In Tabell. De betrokken mlddelen zijn
beschreven in Tabel2.
3.2 Vrijheid korpsimplementaties
Strategische samenwerkingsverbanden met de KMar
en andere {handhavende) overheidsorganisaties worden vanuit landelijke doelstellingen ingebracht bij
korpsen. De operationele Invulling die hieraan wordt

gegeven Is afhankelijk van de situatie en prioriteiten
van de korpsen zelf, zo zullen bijvoorbeeld grensregio's
veel samenwerken met de KMar {o.a. grensoverschrijdende criminaliteit, mensenhandel en mensensmokkel). Informatievoorziening sluit hierop aan en leidt tot
wederzijdse versterking van de informatlepositle.
Een korps bepaalt op basis van eigen wensen en prioriteiten of ANPR gebruiktzal gaan worden en welke ANPR
patronen gebruikt gaan worden. Hiervoor worden drie
implementatiemodellen onderscheiden. Een korps dat
ANPR wil gaan gebruiken, kiest een Implementatiemodel dat het best aansluit biJ zijn eigen doelstellingen en
werkwijze.lndlen na verloop van tijd blijkt dat doelstellingen of wensen wijzigen, kan een korps migreren naar
een ander lmplementatlemodel. De centrale dienstverlening is hierop Ingericht.
In het volgende figuur staan aan de linkerzijde de drie
implementatiemodellen die we ondersteunen, model
'Alleen cameragebrulk', model "Centrale backoffice gebruik" en model 'Eigen backoffice gebruik'. In de kolom
rechts worden de centrale diensten weergegeven die
voor ANPR worden Ingericht.
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Model Alleen cameragebruik: Korpsen die geïnteres-

totdat de centrale faciliteiten beschikbaar zijn. Korpsen

seerd zijn om ANPR voor directe opvolging te gebrul-

met eigen specifieke wensen kiezen ervoor om de back-

ken, kopen één of meer ANPR camera's en sluiten aan

office in eigen beheer te houden, maar kunnen hun

op de centrale hitlijstdienst.

beelden ter beschikking stellen aan de centrale opslag-

Model Centrale backofflcegebrulk: Korpsen die ANPR

dienst. De kosten voor de inrichting en exploitatie van

beelden willen opslaan voor latere analyse kunnen

een korps-eigen backoffice worden door het VG recht-

gebruik maken van een centrale backoffice. Een ANPR

streeks doorbelast aan het korps, in tegenstelling tot de

backoffice pakket heeft faciliteiten op het gebied van

landelijke backoffice waarvan de exploitatie binnen het

gebrulkersbeheer, camerabeheer, gegevensbeheer en

basiskader van de Nederlandse politie zal vallen.

eenvoudige standaard zoekopdrachten.

Centrale dienstverlening

Model Eigen backofflcegebruik: Korpsen die voorop lo-

Een eigen backoffice wordt nadrukkelijk gepositio-

pen in ANPR gebruik en nu ai de behoefte hebben aan

neerd ais tijdelijke overgangsmaatregel. De Inspanning

eigen opslag~ en onderzoeksfaciliteiten, of waarvan de

voor installatie- en beheer voor korpsen en voor het VG

eisen en wensen zo specifiek zijn dat ze niet vanuit een

zijn significant en om landelijke samenwerking en uit-

centrale dienstverlening kunnen worden gefaciliteerd,

wisseling te kunnen bereiken moeten er extra maatre-

richten een backoffice in onder eigen beheer, in samen-

gelen worden genomen. Het programma ANPR werkt

werking met hun eigen VG. Voor de voorloperkorpsen

aan de Implementatie van één centrale hitlijstdienst en

is dit een tijdelijke inrichting, om de tijd te overbruggen

backoffice waar alle participerende korpsen op aanslui-

ten volgens model "alleen cameragebruik.. of "centrale
backofficegebruik".
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4 Baten van de landelijke implementatie
De maatregelen die worden geïmplementeerd in het
kader van ANPR leiden uiteindelijk tot een efficiënter

en effectiever politieoptreden. De samenhang tussen
maatregelen, baten, resultaten en (uiteindelijk) doel-

stellingen is uitgewerkt In de bijlage in hoofdstuk 7. Het
blijkt dat de baten van inzet van ANPR kunnen worden
samengevat onder vier noemers:
Verhoging van de kwaliteit van het optreden van de
politie
2 Verhoging van de doeltreffendheld van medewerkers en middelen
3 Verhoging van de kwaliteit van de informatie
4 Verlaging van de kosten

Verhoging van de kwaliteitvan hetoptreden van politiemedewerkers en van de doeltreffendheid van hun inzet
leidt rechtstreeks tot een effectievere politieorganisatie.
Verhoging van de informatiekwaliteit en verlaging van
de kosten leidt tot verbetering van de efficiëntie van de
politieorganisatie.ln de komende paragrafen zal de bijdrage in kaart worden gebracht van de maatregelen die
in het kader van ANPR geïmplementeerd worden.

1 Grensoverschrijdende zware criminaliteit
De bestrijding van grensoverschrijdende zware criminaliteit kan sterk worden ondersteund door gebruik te maken
van ANPR gegevens. Het is bekend dat bendes van mensensmokkelaars gebruik maken van verkenners op de route die
het hoofdtransport waarschuwen bij controles, en het komt
zelfs voor dat activiteiten van smokkelaars naar andere landen
of regio's worden verplaatst indien de controles te frequent
plaatsvinden. Zonder ANPR kunnen dergelijke netwerken alleen maar zichtbaar worden gemaakt op basis van het traceren en pellen van (prepald!) telefoonverkeer, en door te posten op locatie. Dit zijn maandenlange onderzoeken met veel
risico's en een lage kans op succes.
Verkenners van transporten worden pas zichtbaar vanuit
statistische vergelijkingen over lange perioden, hiervoor zijn
ANPR gegevens onontbeerlijk. Hoe groter de hoeveelheid gegevens, des te sneller en zuiverder ontstaat het beeld. De verkorting en kwaliteitsverbetering van de voorbereidingsfase
van een onderzoek is naar verwachting heel groot.

-
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4.1

Verhoging van de kwaliteit van politieoptreden
JnzetvanANPR bij politieoptreden draagt bij aan betere
sturing van optreden op strategisch en tactisch niveau
en zorgt voor directe operationele ondersteuning.

2 Gezamenlijke doelgroepen
Doelgroepen van de Koninklijke Marechaussee en de politie komen in
belangrijke mate overeen. Tussen 1 januari en 24 juli 2009 zijn bij het
Openbaar Ministerie 10 gevallen van mensenhandel of mensensmokkel
aangebracht. In 8 gevallen werd er naar aanleiding van verder onderzoek ook bewijs gevonden voor andere zaken als gedwongen prostitutie, drugshandel, belastingfraude en illegale tewerkstelling. De landelijke hitlijstdienst maakt het mogelijk om referentiebestanden met
deze doelgroepen uit te wisselen met de Koninklijke Marechaussee voor
gericht (ameratoezicht-op de aan--en afvoerwegen-van de-luchthaven-Schiphol.

3 Grenstoezicht
De visie op het grenstoezicht is onlangs geformuleerd door de Minister
van Justitie in zijn brief aan de Tweede Kamer [VGTJ, waaraan is toegevoegd het hKaderdocument Grenstoezlcht". Hierin staat:

Nederland heeft de volgende ambitie: het creëren van een effectlef en
efficiënt grenstoezichtproces dat ten gáede komt aan de mobiliteit van
de reizigers met een Jaag risico, illegale migratie tegengaat en maximaal
bijdraagt aan de veiligheld In Nederland en het Schengengebled. {. •.]

Bij een verbetering van het grenstoezicht zal dus onder andere een focus worden gelegd op informatievergaring, -analyse en -uitwisseling
en, bovenal, een goede regie hierop, opdat een integraal risicobeeld kan
ontstaan en gerichte, informatiegestuurde persoonscontroles kunnen
worden uitgevoerd. De bestaande expertisecentra zullen hierbij worden
betrokken.

Oe Informatiesystemen die de Koninklijke Marechaussee hiervoor
aanlegt in het kader van het project "@MIGO-BORAS" zijn in beginsel
compatibel met de centrale Backoffice en de Landelijke Hitlijstdienst
Samenwerking op gebieden van gezamenlijke operaties, delen van informatieproducten en gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur
en netwerken ligt voor de hand. Door het complementaire karaktervan
ANPR en @MI GO worden de voorzieningen aan elkaar dienstbaar gemaakt waardoor zowel het optreden van de politie als KMar effectiever
kan worden.

4ABvM
Met het Invoeren van een systeem voor de kilometerprijs gaan weggebrulkers een prijs betalen voor elke geregistreerde gereden kllometer in
Nederland, gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieu kenmerken. Geautomatiseerde controle met behulp van een fijnmazig handhavingssysteem van electronlsche detectie van voertuigen moet helpen om
misbruik te voorkomen.
De politie krijgt een taak In de handhaving van het systeem en bij de
opsporing van {grootschalig) misbruik. Hiervoor worden politietaken
aangepast (themacontroles, reguliere verkeerscontroles, "sterke arm"
functie, en fysieke controles) en worden systemen ontwikkeld of aangepast om dit gebruikte ondersteunen.
De politie op haar beurt krijgt de mogelijkheid om kentekens op een
lijst te laten plaatsen, waardoor alle passageregistraties van deze kèntekens door het handhavingssysteem na detectie worden gemeld aan
de politie. De politie krijgt hiermee de beschikking over informatie uit
alle sensoren van het handhavingssysteem van de wet-Kilometerprijs.

Een en ander heeft impact op de werkprocessen van
de polltie (handhaving én opsporing). De component
Informatiesturing wordt zwaarder aangezet, en in de
operatie worden nieuwe bronnen ontsloten die (deels
nieuwe, deels verschoven) taken ondersteunen.
4.1.1 Sturing
Scherpere definities van doelgroepen en grote hoeveelheden passageregistraties maken meer en nieuwe analyses mogelijk. Langlopende registraties van passages
leiden tot kennis over verplaatsingen van doelgroepen
zoals drugskoeriers, wonlnglnbrekers, ladingdieven
en anderen (Kader 1 "Grensoverschrijdende zware criminaliteit"). Informatiegestuurd polltieoptreden kan hiermee concreet vorm gegeven worden.
4.1.2 Optreden met partners
In Polltie In Ontwikkeling [PlO] wordt gesignaleerd dat
het aantal toezichthouders en opsporingsambtenaren

6 Zakelijk verkeer
SAIVD
Oe AIVD hecht groot belang aan de passageregistratiesvan ANPR van de
Nederlandse politie. Het gebruik van passageregistraties door de AIVD
kan bijdragen aan de werkzaamheden van de AIVD zoals bedoeld In artikel6, lid 2 sub a uit de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(2002). Op basis van pilots met korpsen die nu werken metANPRis al
duidelijk dat de voordelen reëel en substantieel zijn.
De voordelen die de dienst behaalt indien passageregistraties beschikbaar komen:
• werkzaamheden kunnen meer informatiegestuurd Worden uitgevoerd, wat de effectiviteit en efficiency van de werkzaamheden verbetert;
·de informatiepositie van de AIVD verbetert;
• de productiviteit kan verbeteren, doordat gegevens die nu In bepaalde gevallen handmatig worden verwerkt, geautomatiseerd beschikbaar komen.
De dienst geeft de voorkeur aan (near) reai-time aanlevering van alle
blnnerikomende passages, en beschouwt batch-gewijze periodieke levering als acceptabel alternatief.
De AIVD onderschrijft het belang van een centrale(natlonale) opzet van
ANPRvoorde Nederlandse politie en andere belanghebbenden.

De belastingdienst heeft twee grote belangen bij het gebruik
van ANPR passages, te weten: de controle op onterecht privégebruik door zakelijke rijders en ontduiking van motorrijtuigenbelasting.
Zakelijk verkeer betreft ongeveer 2,400,000voertulgen, waarvan van ongeveer 600,000 onbekend ls of ze privé worden
gebruikt of niet-Een voorzichtige schatting is dat voor ongeveer de helft van deze voertulgen geldt dat ze Inderdaad privé
gebruikt worden, en er bijtelling over zou moeten worden berekend. De Belastingdienst sJreeft naar 100% compllance voor
deze wetgeving, en gebruikt ANPR gegevens voor_dossierop~
bouw. Ambtenaren van de Belastingdienstzullen de evaluatie
en de Inning uitvoeren.
Een bijtelling voor een gemiddelde auto levert jaarlijks ongeveer € 3,500.- meer aan inkomstenbelasting, 300,000 voertuigen ongeveer M€ 1.050.
Kosten
Baten
Eerinialiçi _ prOjeètiiirkhtillg
belastingdienst
Structureel 70 FTE voor inning, Jaarlijks M€ 1,050
groeit naar 100 FTE meer inkomstenbelasting
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buiten de politie sterk stijgt (horizontale

fragmenta~

tie). Optreden in gezamenlijkheid met deze partners

is vanzelfsprekend: de taakgebieden en operationele
gebleden van politie en partners sluiten op elkaar aan,
en, misschien belangrijker nog, wetsovertredend en
crimineel gedrag beperkt zich niet tot de mandaat-

"Gezamenlijke doelgroepen"). Samenwerking vergroot
de informatiepositie wederzijds {Kaders 3 "Grenstoezicht" en 4 "ABvM") en vergroot de slagkracht van de
samenwerkende organisaties (Kader 6 'Zakelijk verkeer'~
kader 7 nMRB"). Verbetering van de informatiepositie
draagt bij aan Informatiegestuurd optreden, het ver-

gebieden van één handhavende organisatie (Kader 2
8 Controle in het verkeer
7MRB

Ontduiking van de motorrijtuigenbelasting komt voor in de
volgende gevallen:
• Voertulgen uit de bedrijfsvoorraad van garagebedrijven
worden gebruikt op deopenbare weg. Deze voertuigen zijn

onverzekerd, onbelast en mogen alleen op een afgesloten
terrein voorkomen. De eigenaar/houder van deze voertul-

gen krijgt een boete van plm. € 650,-, dit kan administratief
worden afgehandeld.
• Voertuigen die geschorst zijn en toch rondrijden, zijn niet
belast en (waarschijnlijk) ook niet verzekerd. De eigenaar/
houder van deze voertulgen krijgt een boete van plm.
€650,-, dit kan administratief worden afgehandeld.
• Voertulgen die geëxporteerd, gesloopt of gestolen zijn en
op de openbare weg worden aangetroffen, kunnen alleen
maar worden afgehandeld na staande houden. Immers, er
is geen eigenaar of houder van het voertuig meer bekend
zodat de afhandeling niet administratief kan plaatsvinden.

Het KLPD participeert in of organiseert maandelijks enkele tientallen
verkeerscontroles waarbij ANPR wordt gebruikt. Over de maanden april,
mei en juni 2009 werden hierbij 440,182 passages geregistreerd, die re·
sulteerden in 2451 hits, ongeveer 0,5% van het totaal. De betreffende
voertuigen werden allemaal staande gehouden en onderworpen aan
controles. De ervaring leert dat meer dan 90% van de staandehoudingen
op basis van een hltmeldlng- terechtzijn en leiden tot een afhandeling.
Zonder inzet van ANPR komen staandehoudingen op basis van de vak~
kennis van de medewerker tot stand. Oe aannamels dat het verkeers~
aanbod 0,5%overtreders bevat (analoog pan het aantal hits, hierboven).
De (hypothetische) staandehoudingen zonder ANPR zullen daarmee
naar schatting tot (iets meer dan) 0,5% daadwerkelijke afhandelingen
Jeiden.ln onderstaande tabel wordt de effectiviteit van beide inzetten
zichtbaar gemaakt.
MetANPR
:Cq_ntrol~

qren

.443

440182
hit
2451
Reguilere staandehoudingen
Afh~!ldeling~ofl)eer dan 2200 (schátting)
Passages

Zonder ANPR (hypothetisch)
..
. Idem
Idem

Staaodehoudi~genna

Een pilotanalyse met passagegegevens die 15 vaste camera's
tussen vrijdag 3 juli 18:00 en maandag 6 juli 2009 03:00 hebben vastgelegd, uigevoerd door de Belastingdienst, leverde
het volgende op.
Aantal
Categorie
a'a_ntal_ W_aa~Qen'om~n Passages'
.15),000
461
Bedrijfsvoorraad
127
GesChorSt
SB
Gestolen
627
Gesloopt
Geëxporteerd
1,064
2,337
Totaal, geeQ MRB betaaldvoor
Op dit moment worden deze gegevens geverifieerd. Rekening
houdend met mls~reads en dubbel~signaleringen (voertuigen
door meer dan één camera gezien} betekent dat de aantallen
nog ongeveer 15% kunnen verminderen.
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2451

ANPR draagt bij aan een vergroting van de effectiviteit van het optreden: het aantal terechte staandehoudingen Is hoger dan bij gelijke inzet
zonder ANPR.

9 Effectiviteit en uitval
In 2006 en 2007 waren er bij een groep politiekorpsen in Engeland en
Wales 278 overtredingen en misdaden aangebracht voor executie met
behulp van ANPR. Hiervan zijn er 269 met succes veroordeeld, een ver~
houding van 96,8%.1n deze periode werden er gemiddeld 25 executies
per FTE per jaar aangebracht met behulp van ANPR. Zonder ANPR was
het landelijk gemiddelde per jaar ongeveer 8.

pr$tfr ll T I E
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groten van de slagkracht leidttot betere samenwerking
in ketens (Kader 5 "AIVD"), onderdeel van de gezamenlijke landelijke prioriteiten 2008- 2011 [LPP].
4.1.3 Operationele ondersteuning
Inrichten van de landelijke dienstverlening rondom
ANPR (hltlljstdlenst, centrale Backoffice, beheer) en het
invoeren van een ANPR organisatie In korpsen lelden
tot een Informatiehulshouding (met gegevens van hoge
kwaliteit: actueel, beschikbaar, betrouwbaar, juist) die
nodig is voor de gewenste operationele ondersteuning.
Ook in de operatie kan de samenwerking op aangrenzende gebieden met bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst lelden tot wederzijdse
voordelen.
Centraal beheer van juridische kaders beperkt de willekeur en verbetert de kwaliteit van de afhandeling en
van het eventuele juridische traject. Dit leidt tot kortere
doorlooptijden en mlnder uitval van aanhoudingen

10 Soorten en feiten
PA Consultlog group heeft een rapport gepubliceerd In oktober 2004
over het gebruik van ANPR door 23 politieregio's In Engeland en Wales
van juni 2003 totjuni 2004. Hierin komen de volgende cijfers voor:
Staande houdingen
180,543 voertulgen
13,499_personen
Aanhoudingen
Aanhou.dlngendiefstal
2,263
en inbraak
:- ~_anhóu~Jn~en 'variweg~ :--:-----:
ontzeggingrijbevoegdheid
Aanhoudingen
vanwege drugs
-Aárif\OûdJ~áen :vanwege

3;324
1,107

Vof'rftü9àim-J~a!(telt

1,386

Gestolen voertuigen
teruggevonden
wap-ens'

1,152 voertuigen, waarde
plm. f7.5 miljoen
266 wapens_waariJim
13)tiuutW_apens
f380,000 uit 740
voertuigen
f64b,OOO uit.430
- voeifulgeri
6,299 voertuigen
20,290 oà autogordel, b.ellen

Drugs

Onverzekerd rijden

DîV-eise Oveitrediiigeil

(Kader 9 "Effectiviteit en uitval").
ANPR systemen kunnen worden gebruikt om te signaleren wanneer een voertuig is waargenomen. Passageregistraties kunnen worden geanalyseerd om patronen
van verplaatsing van verdachte personen te ontdekken.
Hiermee kan bijvoorbeeld in een onderzoek naar deze
personen snel een plek en tijdstip van Ingrijpen worden
bepaald. Dit alles zorgt ervoor dat de aandacht van de
agent uitgaat naar degenen die het verdienen (Kader 8
TontroJe in llet verkeer"), en er worden mlnder inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van anderen gepleegd. Dit leidt tot een betere dienstverlening door de
politie en tot een beter Imago van de polltie bij burgers.
Verhoging doeltreffendheld van de medewerkers en middelen
Activiteiten op centraal- en korpsniveau hebben samen
tot gevolg dat Inzet van ANPR zijn optimale resultaat
bereikt. Centraal wordt de hitlijstdienst en de centrale
Backoffice Ingericht, en wordt de opslag van passages
voor onderzoek en analyse mogelijk gemaakt. Korpsen
plaatsen camera's bij hun eigen 'hotspots' of laten dit
doen, en richten hun Informatieorganisatie en afhandelorganisatie zelf In.
4.2

Het resultaat van deze activiteiten Is dat een grote hoeveelheld actuele en juiste gegevens beschikbaar komt
waarmee de politie haar Inzet kan sturen en actie kan
ondernemen. Controles In het verkeer op basis van
ANPR verhoogt de pakkans, en leidt tot meer aanhoudingen, meer geïnde boetes, en meer in beslagnamen
van voertuigen (door de politie zelf en door partnerorganisaties als de Belastingdienst) (Kader 10 "Soorten
en feiten"). Vanwege de kwaliteit van de gegevens verwachten we dat er minder vertraging en uitval in het
justitietraject (executie en strafvordering) wordt veroorzaakt (Kader 9 "Effectiviteit en uitval").
Hiermee krijgt de politie beter zicht op haar doelgroepen, kan deze scherper definiëren en kan de passageregistraties beter In verband brengen met andere Informatie. De politie krijgt beter zicht op de omgeving en
kan beter (effectiever, sneller) Ingrijpen, mogelijk zelfs
preventief. Deze verbeteringen passen In de noties
rondom Nodale crientatle [NOl en het concept 'Tegenhouden' [Teg] (Kader 11 "Tango").
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Verbetering van de gegevenskwaliteit

De ambities van de politie op het gebied van

lnforma~

tiesturing kunnen niet zonder een solide gegevenhuis-

houding van hoge kwaliteit. Bij de implementatie van
ANPR hoort een aantal activiteiten die een verhoging

van Informatiekwaliteit met zich meebrengen. Oe Inrichting van de centrale dienstverlening (hitlijstdienst,
Backoffice, beheer) met één centraal aanspreekpunt
voor contacten intern en extern leidt tot kwaliteitsver-

Kostenreductie
Inrichten van de centrale dienstencomponenten {hit~
lijstdienst, Backoffice, beheer), het inrichten van de
nieuwe werkmethoden met ANPR op uniforme wijze
voor alle korpsen en het standaardiseren van de lan~
delijke ANPR informatiesystemen zijn maatregelen die
aantoonbaar leiden tot kostenreductie voor de politie
en de DCB (Kader 12 "Centrale backoffice'1. in de eerste
plaats worden de marginale kosten voor nieuwe dienst4.4

betering van gegevens over doelgroepen (betere actu-

aliteit, beschikbaarheid, juistheid), tot verbeterde uitwisselbaarheid en Integrale toepasbaarheid. Het delen

en verstrekken van de gegevens zal worden uitgevoerd
binnen de kaders van een centraal beheerd juridisch
kader, zodat Inzet en afhandeling landelijk op dezelfde
Uuridisch correcte} wijze plaatsvindt.
De onmiddellijke resultaten hiervan zijn dat korpsen be~
ter zicht krijgen op hun doelgroepen (zowel in definitie
ais in hun bewegingen) en dat de politie slagvaardiger
kan optreden op basis van deze gegevens. De bewijs~
voering van zaken verbetert als er volgens de aangege~
ven kaders gebruik gemaaktwordt van ANPR gegevens,
en er treedt mlnder uitval in de justitieketen (zie kader 9
"Effectiviteit en uitval} op. Landelijke gegevensverza~
meilngen van ANPR dragen bij aan de instelling van één
gezamenlijke Informatiehuishouding en helpen om van
de politie één concern te maken, conform de samen~
werkingsafspraken van de Nederlandse politie [SNP].

11 Tango
De Merseyside Police heeft "Operatie Tango" uitgevoerd in
2005 en 2006, waarin voertuigen zonder verzekeringen uit
het verkeer werden genomen. Analyses van meldingen tussen
mei 2005 en mei 20061ieten zien dat in deze periode:
• De brandweer minder vaak werd gebeld in verband met
brandende voertuigen
• Er mlnder klachten werden geregistreerd over asociaal ver~
keersgedrag
• Het aantal gevallen van tanken zonder te betalen afnam
Er kon geen direct oorzakelijk verband tussen operatie Tango
en deze gegevens worden aangetoond, maar dit biedt wel
aanknopingspunten voor verdere metingen
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12 Centrale backoffice
Inrichten van een ANPR Backoffice wordt nu door verschil~
lende korpsen, verdeeld over elk VG, afzonderlijk uitgevoerd.
Materiële kosten hiervan zullen, op basis van ervaringen bij
politieregio Rotterdam, KlPD en BRNON/iJsseiland uitkomen op circa k€ 1.480,- voor 6implementatles, één per VG.
De projectinspanning voor een korps bedraagt tussen 150 en
300 uur, en bij elk VG ongeveer het dubbele. Veel hiervan zijn
"verborgen" kosten. Het resultaat van deze Inspanning Js 6 onafhankelijk opererende ANPR Backoffice implementaties, niet
gekoppeld aan de standaard informatievoorzieningen van de
Nederlandse politie, en niet Ingericht op grote uitbreiding, in
beheer biJ eik VG.
De eerste fase van het project "Selectie en implementatie ANPR Backoffice" beoogt het centraal Inrichten van een
centrale Backoffice. Deze hele fase wordt begroot op k€
1.382,- (projectkosten en materiaal} en levert een centrale
voorziening op met dezelfde functionaliteit als de regionale
backoffices, zij het dat deze wel uitbreidbaar en koppelbaar is
en centraal beheerd wordt. In twee vervolgfasen worden respectievelijk koppelingen met BVH en BVD tot stand gebracht
en een datawarehouse ingericht voor gebruikmet BVI.
Baten
Eenmalig~
Ongeveerk€98,'éénmailg
~en_ opZichte van _imi)leinentatie 6xregionale backoffices
Structureel Jaarlijks k€ 264 beheer Bespartngk€ 184,- jaarlijks
in kosten voor beheer ten
opzichte van 6x regionale
backoffices
Kosten
K€ 1.382,-.voorfase .1,
k€2.309.totaai

!i
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verlening fors verlaagd, en verder zullen de korpsen
geen Investeringen In eigen Backoffice meer hoeven
doen, en hoeven ze minder te investeren In Informatiebeheer. Kostenbesparingen bij de DCB komen voort uit
de mogelijkheid om de huidige korps-specifieke ANPR
backoffices te saneren. Inrichting van een centrale
dienstverlening voor ANPR ondersteunt de strategie
van de DCB om Informatievoorzieningen te saneren
en te centraliseren. Dit leidt uiteindelijk tot een situatle
waarin de DCB lagere kosten voor beheer en betere
gevernanee kan bereiken.
4.4.1 Verlagen marginale kosten 3

Landelijke dienstverlening voor doelgroepenbeheer
zorgt ervoor dat het eenvoudig is om nieuwe doelgroepen toe te voegen aan beheer en deze landelijk beschikbaar te maken. Hiermee kunnen groepen overtreders of criminelen die zich nu nog aan controle weten
te onttrekken, snel en met weinig inspanning in beeld
De marginale kosten zljn de kosten dieéén extra productmet zich

-~

"'"

worden gebracht. Het voorbeeld In kader 13 "OBM" Illustreert het model waarmee nieuwe doelgroepen beschikbaar worden gemaakt: een Investering In tijd om
afspraken te maken over levering en gebruiksvoorwaarden, en met verwaarloosbare Inspanning worden de
nieuwe gegevens opgenomen In het leverlngsproces.
4.4.2 Reductie inspanning van korpsen

Centrale Informatiesystemen voor referentiebestanden
en passagegegevens en een centrale beheerorganisatie
zorgen ervoor dat korpsen zich kunnen richten op hun
core business (Kader 12 "Centrale backoffice'1. De Infodesk van een korps heeft toegang tot de hltlijstdlenst,
en vandaar uittot landelijke referentiebestanden en die
van collega-korpsen. Medewerkers Informatiebeheer
van een korps onderhouden de korpseigen bestanden
met doelgroepen en worden hierin ondersteund door
de hitlijstdienst Niemand In een korps is bezig met
beheren van systemen, updaten van software, maken
van back-ups en dergelijke voor ANPR gerelateerd werk

meebrengt.

130BM
De RDW registreert personen die een ontzegging rijbevoegdheid hebben, en levert deze gegevens periodiek aan. Het betreft een l!jst met ongeveer 8500 personen. Deze gegevens
konden tot voor _kort alleen maar handmatig worden gekoppeld aan de kentekens van de betreffende personen, waardoor
controle op het niet naleven van een ontzegging door de politie feitelijk niet doenlijk was. Met een initiële investering van
enkele uren om de RDW de gegevens in het standaard formaat
te laten aanleveren, is het nu mogelijk om de persoonsgegevens automatisch te laten koppelen aan de kentekens uit het
kentekenregister van de RDW. Op dit moment worden politieregio's voorzien van OBM-hitlijsten waarmee iedereen die een
ontzegging rijbevoegdheid heeft kan worden gecontroleerd
op naleving door mlddel van ANPR. ·
Kosten
Enkele uren tijd tbv.
afspraken leVering
Structureel Verwaarloosbaar

14 Verrijking
Verrijken van doelgroepen (persoonsgegevens) tot referentiebestanden voorANPRis een belangrijke taak voor de informatiediensten van korpsen. Op basis van-een inventarisatie
in april en mei 2009 (18 korpsen hebben informatie geleverd)
bleek dat l3 korpsen hier struètureel ongeveer _280 uur per
week, 9700 uur per jaar aan besteden, dit is ongeveer 8 FTE.
Het programmabureau ANPR heeft deelproject 1 van de fan·
delljke hitlijstdienst (zie 4.1.1) ontwikkeld en in gebruik genomen in mei 2009. De ontwikkeling van deze tooi is uitgevoerd
in het kader van de ontwikkeling hitlijstdlenst, fase 1. Het
verrijken van doelgroepen met kentekens, dat nu bij korpsen
gebeurt. kan met deze tooi geautomatiseerd worden uitgevoerd. Dit leidt tot een verbetering van de efficiency van de
korpsen met jaarlijks k€ 320,-.

Baten

Eén ma lig

Structurele levering van
OBM bestanden aan
korpsen ter controle
op naleving

Kosten
Eenmalig Ontwikkeling deelproject 1: k€ 50,Structureel 4 uur per week

Baten

Efficiencyopera tie;
jaarlijks 9700 uur
ofwel k€320,-
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(Kader 14 "Verrijking").
Indien korpsen passageregistraties opslaan en ter be-

schikking stellen volgens de daarvoor geldende kaders
zijn de faciliteiten daarvoor beschikbaar. De centrale

Backoffice wordt gekoppeld aan de standaard informatiesystemen van de politie (BVH, BVD, BVI) en kan
daarmee worden doorzocht. Beheer van de systemen,
in acht nemen van de wettelijke bewaartermijnen van

de gegevens, monitoren van de opslagruimte en dergelijke worden uitgevoerd door centrale beheerders.
Standaardisatie van gegevensformaten voor referentiebestanden en passageregistraties hebben volledige uitwisselbaarheid tot gevolg. Voortdurende conversie van
gegevens Is niet meer nodig. Een uniforme werkwijze bij

de inzet van ANPR heeft tot gevolg dat uitwisseling van
medewerkers en ondersteuning door korpsen onderling vanzelfsprekend mogelijk Is. Gezamenlijke acties
met externe diensten (Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee) en landelijke inzet van KLPD bij ANPR verkeersacties tonen aan dat dit daadwerkelijk werkt. Voor
korpsen betekent dit dat de zelfopgebouwde (kostbare)
expertise bij medewerkers efficiënt kan worden ingezet.
4.4.3 Samenvatting
Centrale inrichting van diensten en beheer leidt tot
daadwerkelijke reductie In kosten, draagt bij aan een
gezamenlijke informatiehuishouding voor de politie en
stelt korpsen in staat om "'meer te doen met minder".
Verlagen van marginale kosten maakt het mogelijk om
nieuwe doelgroepen efficiënt te ontsluiten.
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5 Kostenanalyse landelijke implementatie
De Investeringen die gemoeid zijn met implementatie van

5.1

Kosten gemeenschappelijke voorzieningen

ANPR betreffen Investeringen In /CT mlddelen (camera's,

hardware, netwerk, software) en

orgonisatie~inrichting

en diensten
De kosten van de gemeenschappelijke voorzieningen

(beheer, Jnformatieorganlsatie, opvolging). Een deel van

kunnen worden verdeeld In eenmalige kosten {verwer-

die kosten betreft gemeenschappelijke voorzieningen en

ving, ontwikkeling, inrichting) en structurele kosten

diensten, ondergebracht bij de DCB. Bij goedkeuring van

de Businesscase door de RKC zullen de centrale diensten

(beheer en onderhoud). Op basis van globale functionele wensen en kengetallen zijn schattingen voor deze

na realisatie als basisdienst worden opgenomen in de lan-

kostenposten gemaakt.

delijke producten-d/ensten catalogus van de politie. De

exploitatielasten van alle basisdiensten, dus ook de dien-

5.1.1

sten van ANPR, zijn daarmee opgenomen in het financieel

Implementatie van de hitlijstdienst is onderverdeeld In

basiskadervan de vtsPN

vier deelprojecten 4, waarvan de eerste al heeft plaats-

Eenmalige kosten

gevonden In 2009. Implementatie van de centrale

Detailoverzichten van alle kostencomponenten zijn gegeven in de bijlage In Hoofdstuk 8.

Backoffice Is onderverdeeld In drie deelprojecten;. Elke
4

Deelprojecten verrijking, basis hitlijstdlemt, regionale lijsten en
rapportage en terugkoppeling.Zie de bijlage In hoofdstuk 7

5

Selectie en Implementatie, Integratie, datawarehouse. Zie de
bijlage in hoofdstuk 7.

Figuur 1 Eenmalige kosten centrale diensten
€3000,0 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

I

5 €2600,0
€2000,0

€ 1000,0

-1-----

€600,0

t----

€-

€2755800,0

e t150000.o

e 575000,0

€ 231600,0
€92000,0

€351300,0
€57500,0
€

-
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deelprojectoplevering levert additionele bruikbare

5.1.2 Structurele kosten

functionaliteit op voor eindgebruikers. Oe volledige

Naast technisch beheer, applicatiebeheer en functioneel beheer die bij belde onderdelen voorkomen, zijn
er bij de centrale Backoffice nog structurele licentie-

functionaliteit is beschikbaar na oplevering van het
laatste deelproject. Er wordt naar gestreefd om deelproject 2 en 3 van de hitlijstdlenst, en deelproject 1 en 2 van
de centrale Backoffice in 2010 uit te voeren. In 2011 worden deelproject 4 van de hitlijstdien st, en deelproject 3
van de centrale Backoffice uitgevoerd. De investeringen

kosten. Gegevensbeheer bij de hitlijstdienst is onderverdeeld In tactisch (overleg met partners, wederzijdse
servicelevels en dergelijke) en operationeel gegevensbeheer (monitoring van het proces).

vallen daarmee helemaal in de jaren 2010 en 2011.
In Figuur 2 worden de structurelejaarlijkse kosten weerIn Figuur 1 worden de kosten grafisch weergegeven. Zie

gegeven. Zie paragraaf 8.1.4 op pagina 30 voor detail-

hoofdstuk 8 op pagina 30 voor detailoverzichten.

overzichten.

Figuur 2 Beheerkosten centrale diensten
€300,0 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

1€200,0

€ 100,0

+----------

€ 100,0

+-----

€00,0

Totaal
• Licentiekosten
n lnfra

+--------------------------------------------

en netwelkbeheer

·-

+----

E 199300,0

€·
€7000,0

mAppllca.Hebeheer

€ 69900,0

·Functioneel beheer

€ 69900,0
E 35000,0

€264100,0
€90000,0

€ 14000,0
€ 14000,0
€69900,0
€-
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get er in het korps voor Is vrijgemaakt. Van 19 korpsen is
bekend of, en hoeveel, camera's er ingezet zijn.

5,1.3 Kostenontwikkeling centrale diensten

2010-2015

Het HAP [HAP] geeft aan op welke wijze de investeringen dienen te worden afgeschreven. Softwarepro-

jecten worden over drie jaar afgeschreven, hardware
en netwerkcomponenten in vijf jaar. In Figuur 3 zijn
de eenmalige kosten van Figuur 1 opgenomen en de

structurele kosten uit Figuur 2, afgeschreven volgens de
voorschriften uit HAP.
In Figuur 3 worden de kostenontwikkeling weergegeven.

Korpsen zullen naarverwachting vanaf medio 2010 aansluiten op de centrale hitlijstdienst en Backoffice. Op dit
moment {medio 2009) participeren er al 23 korpsen
(waarvan 17 korpsen regelmatig) in de hitlijstdienst die
het programmabureau ANPR tijdelijk onderhoudt. Dit
brengt nu nog een aanzienlijke hoeveelheid handwerk
met zich mee, het is de verwachting dat de participatie
stijgt zodra de inspanning om mee te doen daalt.

Zie paragraaf 8.1.3 op pagina 30 voor detailoverzichten

5.2

Participatie politiekorpsen

Op basis van een survey gehouden in het najaar van
2008 heeft het programmabureau ANPR een overzicht
van de ANPR activiteiten van de verschillende korpsen
samengesteld. Van 10 korpsen is bekend hoeveel bud-

€2000,0

€ 1500,0

€ 1000,0

€·

-
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€463400,0

€463400,0

€463400,0

€463400,0

€463400,0
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Tabel 3 Participatiestatus korpsen
Status
GeenANPR
Plannen,_ su bsldie_~a nvra g~n
hpêrimentele'inzet
Actiefin gebruik

Aantal korpsen

Omvang

3
6
11

6

Budgetten samen k€ 1,135
18 camera's, budgetten samen k€ 525
40 camera's, budget k€ 2,029

-
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6 Risico's implementatie ANPR
Risico's bij de implementatie van ANPR liggen op een aan-

tal gebieden. Er kunnen juridische beletsels zijn die verhinderen dat ANPRinzijn volledige potentieel wordt uitgerold.
Daarnaast zijn er risico's die samenhangen met de slagkracht en het doorzettingsvermogen van de po/itieorganisatie. Er bestaat ook een risico rondom de implementatie-

bereidheid I implementatiemogelijkheid van korpsen.
Risico's worden in onderstaande tabel samengevat en
verderop in de tekst toegelicht. Kans en Impact zijn geschat op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 "zeer klein"
en 5 •zeer groot• weergeeft. Het resulterende risico is
berekend als kans x impact.

Omschrijving

Kans Impact Risico

Nî_et~passendejüri_d_ische ~a-~ers:

4

4

Prioriteiten vts Politie Nederland 4
hpplemeótati_ebereidlu;id korpsèn 2

4

16

2

4

6.1

Juridische kaders

Doordat de diverse politieregio's en arrondissementen
van het openbaar ministerie de bestaande wetgeving op
verschillende manieren interpreteren, Is een verscheidenheid aan toepassingen van het middel ANPR en de verwerking van de daarmee gegenereerde data ontstaan.
Het afgelopen jaar hebben zich een aantal ontwikkelingen op dit terrein voorgedaan:
Op 22 januari 2009 heeft de adviescommissie 'Veiligheld en persoonlijke levenssfeer" (Commissie BrouwerKorf) haar rapport 'Gewoon doen, beschermen van
veiligheid en persoonlijke levenssfeer' uitgebracht.
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
heeft op 14 juni 2009 haar richtsnoeren ANPR in de
Staatscourant gepubliceerd.
De rechtbank in Zwolle heeft op 2juli 2009 uitspraak
gedaan in de zgn. Ecota zaak. Hierbij stond onder
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andere de vraag centraal of het gebruik van opgeslagen ANPR data in dit specifieke geval al dan niet
rechtmatig was.
Op 3 november Is het kabinetsstandpunt ten aanzien van de bevindingen van de adviescommissie
'Veiligheid en persoonlijke levenssfeer' en evaluatie
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens openbaar gemaakt.
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
heeft richtsnoeren [RSC] uitgegeven waarin beschreven
wordt hoe het CBP de wettelijke kaders interpreteert
met betrekking tot het gebruik en verwerking van persoonsgegevens bij de toepassing van ANPR. Het CBP Is
toezichthouder op de naleving van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wetten, waaronderde Wpg.ln die hoedanigheid geeft hetCBP in deze
richtsnoeren helderheid over zijn standpunten met betrekking tot de toepassing van ANPR door de politie.
Het is de uitdrukkelijke ambitie van het kabinet om de
verdere ontwikkeling van ANPR mogelijk te maken. Wel is
men van mening dat de huidigewetgeving onvoldoende
ruimte biedt. Het kabinet zal zich daarom inzetten voor
de totstandkoming van een specifiek wettelijk kader dat
de inzet van de verschillende toepassingsmogelijkheden
van het middelANPRop een eenduidige wijze reguleert,
mede met het oog op de bestaande ambities voor inzet
van het instrument in de toekomst.
De overwegingen en het kader van de commissie Brouwer-Korf worden hierbij gebruikt. De afwegingen uit dit
richtinggevend kader zjjn van invloed op een aantal belangrijke keuzes bij het vormgeven van een nieuwe wettelijke voorziening. Het beoogde resultaat is eenjuridisch
kader dat transparant is en met voldoende waarborgen
omkleed, waarmee tevens geen afbreuk wordt gedaan
aan de effectiviteit van het instrument in de praktijk.

)
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Op dit moment wordt In samenspraak met het Interdepartementaal platform ANPR een beleidskader ontwikkeld. De politie Is nadrukkelijk bij dit proces betrokken.
Het concept beleidskader is Inmiddels gereed. Afronding
van dit proces zal in de zomer 2010 plaatsvinden. In aansluiting op het beleidskader wordt er specifieke ANPR
wetgeving voorgebereid met de betrokken departementen en de betrokken toezichthouders, politie en openbaar ministerie. Afronding van dit proces staat gepland In
het najaar 2011.
6.2 lmplemetatiebereidheid korpsen
De bereidheld van korpsen om ANPR te Implementeren Is sterk afhankelijk van lokale prioriteiten, financiele grenzen en doelstellingen. De Implementatiebereidheld van de Individuele korpsen staat hiermee nog niet
vast (zie Tabel3 voor de laatst bekende standvan zaken).
Binnen het programma worden er een aantal maatregelen genomen om dit risico te ondervangen. Allereerst
Is de implementatie en doorontwikkeling van ANPR In
nauwe samenwerking en afstemming met een aantal
politiekorpsen gebeurd. De voorgestelde werkwijze
rondom het gebruik vanANPRis doorontwikkeld uit de
(in de praktijk ontstane) werkwijze van nauw betrokken
regiokorpsen. Implementatie van ANPRinkorpsen Is op

deze wijze geen papleren proces, maar een beproefde
werkwijze. Een tweede maatregel die wordt getroffen
Is om de korpsimplementatie (personele impact, Investeringen In Infrastructuur en software) nadrukkelijk In
kaart te brengen en mee te begroten. Als laatste maatregel kan nog worden genoemd dat het programma
een tactisch platform op VG-nlveau organiseert. In
dit overleg kunnen korpsen zich committeren aan het
programma en Is er gelegenheid tot uitwisselen van
informatie en ervaringen waardoor het draagvlak voor
Implementatie toeneemt.
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7 Bijlage 1: value linkage model
In deze platen Is het value linkage model {IE} voor ANPR

uitgewerkt. De platen kunnen als volgt worden gelezen:
activiteiten die worden ondernomen in het kader van de
Implementatie (weergegeven aan de linkerkant), hebben

allemaal één of meer directe baten tot gevolg. Baten zijn,
individueel of als groep, gekoppeld aan doelstellingen.
Deze doelstellingen leiden op hun beurt tot bepaalde

resultaten, dat zijn vaak strategische doelstellingen van
de politie. Baten zijn concreet en zoveel mogelijk direct
kwantil1ceerbaar, resultaten zijn vaak wat abstracter. Baten en resultaten worden geclusterd in zogenaamde "'batengebieden~ In onderstaande platen zijn dat "Verhogen
productiviteit", "Verhogen kwaliteit optreden", ·verhogen
kwaliteit informatie", "verlagen kosten".
De intentie Is om duidelijk te maken hoe de maatregelen leiden tot de gewenste resultaten, wat de samenhang van de maatregelen onderling is, en wat de impact op de baten is Indien maatregelen niet of anders
worden Ingevoerd.
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8 Bijlage 11: Kostenoverzicht
8.1

Totalen

8.1.1

Investeringen hitlijstdienst

Ontwikkeling hitlijstdienst

Inspanning

PeelprojectO: Verrijklog
Deelproject 1: Basis hitlijstdienst

Totaal

62.2:00

0

1.220.000

92.000

1.312.000

461.500

0

461.500

'De~lp[cij~ct2:Regi.pnal~lijsten
Deelproject 3: Rapportage en terugkoppeling
'Totaal

Materiaal

62.200.

967.800

57.500

1.025.300

2.71).500

149.500

2:861 ..000

kosten In euro's
8.1.2 Investeringen centrale Backoffice

Ontwikkeling backoffice
Inspanning
+[)eelpr()jecll;Selectie.en implementatie BOF
231.600 ·
Deelproject 2: Integratie
139.900
Deelf'rojecp: Datawarehousé
Tofaal

Materiaal

Tot.aal

1.1so:poo

1;382.000

0

140.000

211.400

s7s.ooo

.787.000

582.900

1.725.000

2.309.000

~--kcát~n' ih ·ewo:s

8.1.3 Afschrijvingen investeringen

Afschrijving op

2010

2011

2012

2013

2014

933.799

.506;300

29.QOO

2015

in~e_st~ringen_

~i.tlijst<lie~st .

Centrale backoffice
'Totaal
kosten in euro's

933.70()

445.800

.1J5QO .

430.500

616.000

616.000

300.500

230.000

115.000

876.300

1.549.700

1.549.70.0

806.800

259.900

)26.500

8.1.4 Beheerinspanning centrale diensten

Beheer centrale diensten

Centrale backoffice

Uren/week

HE

Kosten

Uren/week

HE

Kosten

J"'~tischgegevensbeheer

.10

QAO

17.500

.10

0,40

76.200

Operatióneel gegevensbeheer

20

0,81

35.000

10

oAo

69..900

10.

Q,40

69.900

10

0,40

69.900

2

0,08

14.000

0,04,

7.000

2

0108

:Functlone.el beheer
Applicatiebeheer
Jnfra en ·netwerkbeheer

licentiekosten
Totaal

kosten in euro's

~

Hitlijstdienst
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14.000
90.000

2,06

199.3.00

0,97

264.100

8.1.5 Kosten gebruik ANPRvoorde Nederlandse politie
Kosten 2010-2015 voor

polltie Nederland
Afschrijvingen

2010

2011

2012

2013

876;300

1.549.700

1.549,700

8o6.soó

463.400

463.400

876.300

2.013.100

2.013.100

Beheer centrale diensten
Totaal

2014

2015

259.9oo ·

·126,soo

463.400

463.400

463.400

1.270.200

696.300

589.900

kosten in euro's

8.2

Hitlijstdienst

8.2.1 Deelproject 1: Verrijking

Uren

kosten

materiaal

totaal

Projectplanning
Software ontwikkeling

15

2.100

200

29.100

TeSten

100

l.ÜOO

4
64

9;700

383

7.800
62.1()0

0

62.200

Uren

kosten

materiaal

totaal

Korpso11~ersteuning

Projectleidlhg
Onvoorzien

Totaal

140

kosten in euro's
8.2.2 Deelproject 2: Basis hitlijstdienst

30.0

45;700

Architectuur en ontwerp

1.000

152.300

Software ontwikkeling

3.000

437.200

Testen

750
1.000

)39.200

Projectplanning

ör1~Werp _en iOiPiemeOtatie 'InfrastructUUr
Korpsondersteuning

Projectlelding

40

1.400

1.218

185.500

Server+ netwerkcomponenten
orwoorzlèn

Totaal

99.500

7.308

0
159.100

80.000

1.219.900

92.000

12.000
1.312.000

kosten in euro's
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8.2.3 Deelproject 3: Regionale lijsten
Uren

ProjectplapninQ
Architectuur en ontwerp
Softw~re ontwi~k.eling

Testen
Ontwerp en irnplell)~~tatle lnfrastr.uctuur
Korpsondersteuning

Projeètleidlng
Server+ netwerkcomponenten
OnVoorzien
Totaal
kosten in euro's

80
500
1.000
350
350
40
464

2.784

kosten

materiaal

totaal

0

461.500

materiaal

totaal

12.200
76.200
145.700 .
46.400
48.700
1.400
70.70Ó
0
60.200
461.500

8.2.4 Deelproject 4: Rapportage en terugkoppeling

er()jeç.tplannl~lJ

Architectuur en ontwerp

·Software qntwlkkeling
Testen
Ontwerp enimpleJ11entatie Infrastructuur
Korpsondersteuning

Projectleiding
Server+ netwerkcomponenten

Uren
200
1.000
2.100
750
750
40
968

50.000
126200

OnVo'orzien

Totaal
kosten in euro's

-
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kosten
30.500
152.300
306.000
99.500
104.400
1.400
147.400

5.808

967.800

7.500
57.500

1.025.300

.n'. Yo?L I TIE
0

8.3
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Centrale Backoffice

8.3.1 Deelproject 1: Selectie en implementatie Backoffice

Projectplanning
Programma van eisen

Selectietraject
Aankoop
UcE:mtiès
Ontwerp netwerk en infra

uren

kosten

50
150
200

7.600
22.800

50

30.500
7.600

80

12.200

80

12.200
24.400

totaal

.500.000
160
160
300
246

24.400

1.476

231.600

uren

10;500
49.200

30.2öo

Ohvooriien
Totaal

software

500.000

'Servers.- opSI3g; fièi\Veik
Consultancy
Proces herontwerp ·
Migratie data
Korpsbegeleiding
Projectmamangement

hardware

75.000
575.000

75.000
575.000

1.381.600

hardware

software

totaal

816

kosten
4.600
34.800
55.700
27.200
1Z700
140.000

0

0

140.000

uren

kosten

hardware

software

totaal

50
100

7.000
13.900
34.800

0

786.400

kosten in euro's
8.3.2 Deelproject 2: Integratie

Projectplanning
Koppeling BVH
ExpoitBVI
Projectmamangement
onvOorzien
Totaal
kosten in euro's

30
250
400
136

8.3.3 Deelproject 3: Datawarehouse

Projectplanning
Analyse en requirements
Ontwerp
Ontwikkeling

250
500

69.600

Seniers~·opslag; netWerk

500.000

Licenties

Korpsbegeleiding
Projectrnamangement
Onvoorzien
Totaal
kosten in euro's

300
240
1.440

10.500
48.000
27.600
211.400

75..000
575.000
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