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1 Samenvatting 

De informatiegestuurde politie wordt in toenemende mate een kennisintensieve organisatie . 
Informatie kan tegenwoordig routinematig worden opgeslagen, uit het verleden teruggehaald 
en gecombineerd, geanalyseerd en gecommuniceerd naar overige overheidsinstanties . Voor 
het verzamelen van informatie maakt de politie meer en meer gebruik van moderne 
technologieën. Een van de terreinen waarop dit tot uiting komt betreft het verkeersdomein. 

Voor het verzamelen van informatie in dit domein, maken een aantal politiekorpsen gebruik 
van een technologie genaamd ANPR (Automatic NumberPlate Recognition). Met ANPR is het 
mogelijk toezicht te houden op de stromen van voertuigen die zich door het verkeer 
verplaatsen door de kentekens van die voertuigen vast te leggen. Het vastleggen van de 
kentekens gebeurt met het doel deze te vergelijken met een vooraf samengestelde 
verzameling kentekens 'waar iets mee aan de hand is'. Daarnaast is het mogelijk om -in een 
later stadium- met behulp van de vastgelegde kentekens vervoerstromen te analyseren op de 
aanwezigheid van mogelijk verdàchte bewegingspatronen van één of meer voertuigen. 

Vanwege de potentiële mogelijkheden van ANPR is in 2004 het project 'Evaluatie Catch-ken' 1 

gestart. Het project had tot doel te onderzoeken of de technologie voor de Nederlandse politie 
een positieve bijdrage kan leveren binnen de processen handhaven en opsporen. In maart 
2006 is uit het project een eindrapport voortgekomen. Na bestudering van het eindrapport 
was het Nederlands Politie Instituut (NPI) de mening toegedaan dat het rapport onvoldoende 
aanknooppunten bood voor het formuleren van concreet beleid en om die reden herschreven 
diende te worden. Het voorliggende rapport is daar het resultaat van. 

Aangezien de opdracht het herschrijven van het voorgaande rapport betreft, is voor dit 
rapport geen nieuw onderzoek uitgevoerd. Wel is er voor het scherp krijgen van 
aanbevelingen en conclusies een aantal interviews gehouden met personen van relevante 
organisaties, zoals de bij het project betrokken pilot-korpsen, CJP, RDW, het College 
Bescherming Persoonsgegevens en het Ministerie van Justitie. 

Voor de realisatie van deze opdracht is tevens gekozen voor een andere opzet van het 
rapport. In dit rapport wordt de functionele werking van ANPR beschreven, waarna de 
verschillende toepassingsscenario's zijn uitgewerkt, de ervaringen uit het initiële rapport zijn 
besproken en de toekomst van ANPR is bekeken. Tenslotte is stilgestaan bij de consequenties 
voor het juridisch - en privacykader. Dit laatste is interessant, omdat het gaat om het opslaan 
van gegevens van willekeurig voorbijkomende voertuigen waarbij van tevoren geen directe 
aanleiding is aan te nemen dat zij betrokken zijn bij criminele activiteiten. 

De algemene conclusie van het voorgaande èn het huidige rapport is dat ANPR een 
veelbelovende technologie is die de informatiepositie en de slagkracht van de politie verrijkt. 
De wijze waarop ANPR tijdens de pilot -en ook nu nog bij enkele korpsen- is ingezet, is echter 
kenmerkend voor een pilot-situatie en minder geschikt voor grootschalige opschaling. De 
beperkingen gelden niet alleen voor de technische kant van het verhaal. Ook de wettelijke 
basis die ten grondslag ligt aan het verzamelen en analyseren van kentekens door de politie, 
is vooralsnog onvoldoende uitgewerkt en vastgelegd . Het privacykader waarbinnen 
persoonsgegevens in de vorm van kentekens van willekeurig voorbijkomende voertuigen 

1 Catch-ken is een geregistreerde handelsnaam voortkomend uit een samenwerkingsverband van KLPD 

en het bedrijf TechNet. Catch -ken en vergelijkbare toepassingen komen voort uit de meer algemene 

techniek ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) . Gemakshalve wordt in dit rapport verder volstaan 

met het gebruik van de algemene term ANPR . 
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worden verzameld, bewaard en geanalyseerd, is eveneens onvoldoende uitgewerkt en 
vastgelegd. Daar waar pogingen zijn ondernomen om hier helderheid in te brengen, lijkt dit 
vooral een regionale en geen landelijke geldigheid te hebben. 

Voor een verdere volwassenwording van ANPR en betere inzetbaarheid binnen de Nederlandse 
politie is het nodig om in één of meerdere vervolgprojecten deze belangrijke zaken verder uit 
te werken. Bij de opzet van deze projecten dient daarbij aandacht besteed te worden aan het 
verzamelen van objectief cijfermateriaal om te voorkomen dat de effectiviteit van ANPR alleen 
gebaseerd wordt op subjectieve, empirische waarneming . 
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2 Inleiding 

Met behulp van 'slimme' camera's is het mogelijk om in verkeersstromen binnen enkele 
milliseconden het kenteken van een langsrijdend voertuig te vergelijken met een verzameling 
kentekens om vast te stellen of het voertuig wellicht gestolen, onverzekerd of niet APK 
gekeurd is. De Angelsaksische naam voor deze technologie is Automatic Numberplate 
Recognition (ANPR). In het buitenland maar met name in Engeland, Amerika en Canada, 
wordt deze technologie sinds jaren veel toegepast. 

Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) beschikt sinds medio jaren '90 over een 
toepassing van deze technologie genaamd Catch-ken2

. Tot de start van dit project werd 

Catch-ken door het KLPD vrijwel uitsluitend gebruikt voor verkeerscontroles op basis van 
RDW-gegevens. Inzet van Catch -ken gebeurde dan ook voornamelijk met het oog op 
voertuigcontrole. De technologie biedt echter de mogelijkheid om ingezet te worden ten bate 
van de gehele politietaak in casu handhaven en opsporen . Dit kan bewerkstelligd worden door 
niet alleen gebruik te maken van gegevens van de RDW maar ook van gegevens uit eigen 
bronnen zoals: 

• PAPOS; 
• aandachtsvestigingen; 

• veelplegers; 
• tegenhouden; 
• katvangers. 

Naast de eigen bronnen is het ook mogelijk gebruik te maken van gegevensbronnen van 
andere overheidsorganisaties zoals Belastingen, Douane, KM AR et cetera. Door ook van deze 
bronnen gebruik te maken, kan ANPR breder ingezet worden dan alleen voor handhaving van 
de wegenverkeerswet. Door de werking van ANPR op deze wijze te verbreden kan dit 
bijdragen aan een: 
• vergroting van de pakkans; 
• toename in snelheid tussen sanctie en overtreding; 
• toename van het aantal zaken aangebracht bij het OM; 
• versterking van de informatiepositie van de politie overeenkomstig ondermeer Wenkend 

Perspectief en het concept Informatie Gestuurde Opsporing. 

Met de gebruikmaking van bovenstaande gegevensbronnen kan ANPR zeer gericht worden 
ingezet. Gericht, omdat met deze werkwijze alleen de bestuurders worden staande gehouden 
waarvan de voertuigen of zij zelf om een bepaalde reden gesignaleerd staan. 

Echter, er is ook de mogelijkheid om ANPR 'ongericht' in te zetten voor de politietaak. Bij 
ongericht gebruik van ANPR dient gedacht te worden aan het vastleggen van verkeerstromen 
(lees kentekens) ten behoeve van analyse op een later tijdstip. In dergelijke gevallen worden 
de kentekens van álle voorbijkomende voertuigen zonder discriminatie vastgelegd en 
verzameld voor analyse op een later tijdstip. De inzet van ANPR op deze wijze sluit nauw aan 
op de Informatie Gestuurde Politiezorg (IGP); het waarnemen en verzamelen van gegevens 
om deze later te herleiden tot betekenisvolle informatie. 

2 Catch -ken is een geregistreerde handelsnaam voortkomend uit een samenwerkingsverband van het 

KLPD en het bedrijf TechNet. Catch-ken en vergelijkbare toepassingen komen voort uit de meer 

algemene techniek ANPR (Automatic NumberPlate Recognition). Gemakshalve wordt in dit rapport 

verder volstaan met het gebruik van de algemene term ANPR . 
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De voordelen van ANPR zijn legio. Een kenmerkend voordeel van deze technologie is de 
enorme verwerkingssnelheid van het dig itaal matchen van de kentekens met een database en 
het beperkte aantal fouten dat hierbij optreedt. Kan de politie via een traditionele 
dataterminal enkele tientallen kentekens per uur natrekken, met behulp van ANPR kunnen in 
dat zelfde uur enkele duizenden kentekens nagetrokken worden . Vanwege de technologie die 
hiervoor wordt gebruikt, wordt het opvragen van kentekens bij de RDW via een mobiele 
dataterminal of via tussenkomst van de meldkamer sterk gereduceerd. 

Ander voordeel is dat ondanks de gebruikte specialistische technieken, het gebruik van ANPR 
gebruiksvriendelijk is gebleven. Zo is een ANPR-systeem in de politieregio Zuid-Holland -Zuid 
ingebouwd in een voertuig van de noodhulporganisatie. De totale afdeling Surveillancedienst 
kon na een introductie van een aantal dagdelen zonder moeite met het systeem aan het 
werk. 

Het belangrijkste voordeel is echter dat met behulp van ANPR staandehoudingen in het 
verkeer zeer gericht uitgevoerd kunnen worden. Alleen voertuigen waar echt iets mee aan de 
hand lijkt te zijn, worden staande gehouden en overige voertuigen worden niet onnod ig lastig 
gevallen. In plaats van werken op 'gevoel' gebeurt elke staandehouding met ANPR op basis 
van gevalideerde informatie en is daarmee eenvoudig te rechtvaardigen . 

Wat is onderzocht (vraagstelling, doel en begrenzing) 

Vanwege de mogelijkheden om ANPR breder in te zetten, is in 2004 onder auspiciën en met 
subsidie van het Ministerie van Justitie, het project 'Evaluatie Catch-ken' gestart. Het project 
had als doel te onderzoeken of ANPR voor de Nederlandse politie een positieve bijdrage kan 
leveren binnen de processen handhaven en opsporen in het verkeer. In het project is dit 
vertaald naar de vraagstelling: 

'Is de aanname dat ANPR een goede bijdrage kan leveren aan het in de vervoersstromen 
effectiever handhaven en opsporen een juiste?' 3 

Hoe is onderzocht (methode) 

Om deze vraagstelling te onderzoeken is ANPR door de korpsen Amsterdam-Amstelland, Zuid
Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, het Korps Landelijke Politiediensten en het Concern 
Informatiemanagement Politie (CIP), gedurende een periode van een jaar in de praktijk 
onderzocht. Daarbij is het accent gelegd op een viertal punten: 

1. mate van selectiviteit van ANPR; 
2. juridische (on)mogelijkheden; 
3. mogelijkheden met betrekking tot passantenonderzoek en analyse van vervoerstromen; 
4. inventarisering van benodigde voorzieningen voor toekomstige landelijke implementatie. 

Waar heeft dat toe geleid 

Maart 2006 is uit het project een eindrapport voortgekomen dat gericht is aan de Board 
Opsporing van de Raad van Hoofdcommissarissen . Onderwerp van het rapport is een 
beschrijving van de projectervaringen met ANPR door bovengenoemde korpsen. Tevens 
bevatte het rapport conclusies en aanbevelingen aangaande de wenselijkheid van het 
landel ijk implementeren van ANPR. 

3 Bron: Evaluatie project Catch -ken; Handhaving & Opsporing in een informatie gestuurde politie. Maart 

2006 . 
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Herzien rapport 

Na bestudering van het eindrapport was het NPI de mening toegedaan dat het rapport 
onvoldoende aanknooppunten bood voor het formuleren van concreet beleid. Om die reden is 
het rapport niet doorgestuurd naar de Board Opsporing van de Raad van 
Hoofdcommissarissen. Het NPI wilde het rapport eerst tegen het licht houden en het op een 
aantal punten herschrijven. Interne onderbezetting maakte het het NPI echter onmogelijk hier 
zelf invulling aan te geven. Om die reden heeft het NPI besloten het Politieadviescentrum 
In-pact de opdracht te geven het rapport te herschrijven, zodanig dat dit kan fungeren als 
beslisdocument bij de besluitvorming omtrent het al dan niet landelijk implementeren van 
(toepassingen van) ANPR. Naast het aanscherpen van de rode draad dienden met name de 
aanbevelingen en conclusies verder uitgewerkt te worden . 

Omdat de opdracht hier het herschrijven van het voorgaande rapport betreft en niet het 
uitvoeren van nieuw onderzoek, is de originele vraagstelling gehandhaafd en is er geen nieuw 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Wel zijn er voor het scherp krijgen van 
aanbevelingen en conclusies zeven interviews gehouden met twaalf personen van relevante 
organisaties zoals de genoemde pilot-korpsen, het College Bescherming Persoonsgegevens 
(CBP), RDW en CIP. Zie bijlage 1, Geïnterviewde personen. 

Voor de realisatie van deze opdracht is gekozen voor een nieuwe opzet van het rapport. In 
tegenstelling tot het initiële onderzoek waarin de centrale vraagstelling is uitgesplitst naar vier 
deelvragen, is het huidige rapport ingedeeld naar de verschillende toepassingsmogelijkheden 
van ANPR waarbij aandacht is besteed aan vragen als 'functionaliteit, 'legitimiteit' en 
'effectiviteit'. 

Opbouw van het rapport 

Het rapport heeft de volgende structuur meegekregen. In het hoofdstuk 3 wordt de 
functionaliteit van ANPR beschreven. Omdat het een introductie betreft van de wijze waarop 
ANPR momenteel wordt ingezet, wordt er niet ingegaan op toekomstige ontwikkelingen of 
terreinen waar ANPR binnen het politiewerk nog meer ingezet kan worden . Hoofdstuk 6 gaat 
hier wel op in. In Hoofdstuk 4 worden de mogelijkheden voor een later gebruik van de 
gescande en vastgelegde kentekens beschreven. In hoofdstuk 5 worden de ervaringen, zoals 
die in het initiële rapport zijn vastgelegd besproken, al dan niet voorzien van commentaar uit 
de gevoerde interviews. Hoofdstuk 6 kijkt naar de toekomst van ANPR zonder daarin al te 
specifiek te willen zijn . Aan de orde komen toekomstig instrumentarium, -uniformiteit en -
privacykader. Hoofdstuk 7 bevat een overzicht van alle aanbevelingen . 
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3 ANPR functioneel beschreven 

3.1 Basisfunctionaliteit 

ANPR is een technologie, die technisch geavanceerd is, maar functioneel eenvoudig valt te 
gebruiken en te bedienen. Met behulp van een camera, gemonteerd in een auto of geplaatst 
boven of naast de weg, is het mogelijk om automatisch van elk passerend motorvoertuig een 
opname te maken en daar het kenteken uit te filteren. Het kenteken wordt vervolgens in zeer 
korte tijd vergeleken met een verzameling kentekens waar iets bijzonders mee aan de hand 
is. Dit zijn bijvoorbeeld kentekens die zijn vervallen of horen bij voertuigen die als gestolen, 
vermist, geëxporteerd of gesloopt staan geregistreerd. Maar ook openstaande boetes en/of 
signaleringen kunnen reden zijn voor opname in de kentekenverzameling. De kentekens zijn 
dan ook voornamelijk afkomstig van de RDW, maar desgewenst kunnen ook gegevens uit het 
eigen korps, CIE, BRT's of gegevens uit andere overheidsorganisaties Douane, KMAR, 
Gemeentelijke Belastingdienst worden toegevoegd. 

Schematisch kan dit proces als volgt worden weergegeven. 

data 

voertuig opname ---+ kenteken JL hit 

Fig. 1. Schematische weergave van ANPR in zijn elementaire vorm. 

Wanneer het kenteken van een voorbijkomend voertuig voorkomt in de kentekendatabase, 
wordt gesproken van een 'hit'. In een dergelijk geval wordt een kort geluidssignaal gegeven 
en verschijnt in een beeldscherm een foto van het kenteken en daaronder het kenteken, zoals 
ANPR het gelezen heeft. Behalve het kenteken is ook in één oogopslag te zien welk merk en 
type auto het betreft, wie de eigenaar is en de reden waarom het kenteken gesignaleerd staat 
in het systeem. 

Wanneer het kenteken van het voorbijkomende voertuig een hit oplevert, is er een tweetal 
afhandelscenario's mogelijk: 
1. Staandehouding ten behoeve van nader onderzoek; 
2. Uitgestelde afhandeling. 

In beide gevallen volgt een afhandeling van de hit. Afhankelijk van de reden van signalering 
vindt de afhandeling direct plaats dan wel op een later tijdstip. In de volgende paragraaf 
wordt dit uitgebreid toegelicht. 
In het geval dat het kenteken van het voorbijkomende voertuig geen hit oplevert, kan de 
bestuurder ongestoord zijn weg vervolgen . Echter, voor de controle op de aanwezigheid van 
het kenteken in de database, is wel een foto gemaakt van het kenteken voorzien van plaats, 
tijdstip en datum. Deze gegevens kunnen opgeslagen en bewaard worden voor later gebruik. 
Het opslaan en bewaren van deze gegevens kan twee doelen dienen, elk met een eigen 
verwerkingscenario: 
3. later onderzoek; 
4. analyse . 
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De toepassingsmogelijkheden en het doel van deze wijze van informatie vergaring worden in 
het volgende hoofdstuk besproken. 

3.2 Afhandeling van hits 

In het voorgaande is in het kort de functionele werking van ANPR beschreven. Daarbij is het 
proces geschetst van het vastleggen van kentekens met behulp van camera's, het vergelijken 
van het gefotografeerde kenteken met een kentekenverzameling en de afhandeling in het 
geval van een hit. De betreffende afhandelscenario's; staandehouding van de bestuurder voor 
nader onderzoek en uitgestelde afhandeling, worden in deze paragraaf uitgewerkt. 

Schematisch kunnen deze afhandelscenario's als volgt worden weergegeven. 

data 

voertuig opname ----. kenteken JL { 
staande-
houding 

hit 
uitgestelde 
afhandeling 

Fig. 2 . Twee afhandelscenario's in het geval van een hit. 

Staandehouding 

Een typische opstelling voor een verkeerscontrole met behulp van ANPR bestaat uit een 
surveillancewagen voorzien van ANPR, die strategisch staat opgesteld langs een drukke 
uitvalsweg en een speciaal voor de actie ingericht (parkeer)terrein even verderop. Agenten op 
de motor staan gereed om gevolg te geven aan een hit en dirigeren de bestuurder naar het 
parkeerterrein waar het onderzoek plaatsvindt. Afhankelijk van de reden waarom het 
kenteken is opgenomen in ANPR, wordt een verwerkingsscenario in werking gezet. Het 
gebruik van deze verwerkingsscenario's is belangrijk. In tegenstelling tot andere 
verkeerscontroles gaat het hier namelijk in bijna alle gevallen om personen die iets op de 
kerfstok hebben. Het risico voor de medewerkers aan de verkeerscontrole zal dan ook groter 
zijn dan in reguliere verkeerscontroles. 

Wanneer na vaststelling van de identificatie van de bestuurder blijkt dat deze onterecht staat 
gesignaleerd bijvoorbeeld omdat deze in de dagen voorafgaand aan de controle reeds zijn 
boete heeft voldaan, kan de bestuurder zijn of haar weg vervolgen. Dit is overigens gelijk de 
verklaring waarom ANPR niet in 100% van de staandehoudingen leidt tot een 
ambtshandeling. 

Uit de pilot is naar voren gekomen dat vanwege de vele hits die ANPR genereert, bij een 
verkeerscontrole zoals boven beschreven, de inzet van vijftig à zestig opsporingsambtenaren 
van verschillende overheidsdiensten niet ongewoon is. Ondanks dit grote aantal medewerkers 
aan de verkeerscontrole gebeurt het echter regelmatig dat hits ongemoeid moeten worden 
gelaten. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door het grote aantal hits. Daarnaast geldt dat, 
vanwege de opname in de ANPR-database, de gemiddelde afhandeling van een hit meer tijd 
kost dan in een standaard verkeerscontroles . 

Naast deze opstelling is een andere veel gebruikte opstelling, de surveillancewagen voorzien 
van ANPR die zich door het verkeer beweegt. Op deze wijze worden de kentekens van 
voertuigen die zich voor de surveillancewagen bevinden en die de surveillancewagen 
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tegemoet komen, volautomatisch vergeleken met de aanwezige kentekenverzameling. 
Wanneer gewenst is het mogelijk een tweede camera achterin de surveillancewagen te 
monteren. Deze camera kan dan tegelijkertijd de kentekens van voertuigen scannen die zich 
achter de surveillancewagen bevinden. Voordeel van de montage van ANPR in een 
(on)herkenbare politiewagen is dat agenten zich niet meer op kentekens hoeven te richten, 
maar zich bezig kunnen houden met andere zaken en zeer gericht voertuigen staande kunnen 
houden. 

Uitgestelde afhandeling 

Het is ook mogelijk om ANPR in te zetten om vervolgens na een hit te besluiten tot 
uitgestelde afhandeling. De keuze om over te gaan tot uitgestelde afhandeling is echter 
slechts in een beperkt aantal gevallen zinvol, bijvoorbeeld wanneer een kenteken is 
waargenomen dat bij de RDW te boek staat als zijnde 'geschorst'. In een dergelijk geval is het 
voldoende om aan deze constatering op een later tijdstip een bekeuring te koppelen en te 
versturen aan de eigenaar van het voertuig. 

Het is uiteraard mogelijk het voertuig staande te houden en direct een bekeuring uit te 
schrijven. Dit zou echter betekenen dat er onnodig beslag wordt gelegd op de aanwezige 
medewerkers aan de verkeerscontrole waardoor andere voertu igen, die eveneens tot een hit 
in ANPR hebben geleid, niet staandegehouden kunnen worden. De beslissing over te gaan tot 
uitgestelde afhandeling is daarom vooral een keuze voor efficiency. 

Een ander voorbeeld om niet tot staandehouding over te gaan, is wanneer ANPR wordt 
gebruikt om inzicht te krijgen in de bewegingspatronen van 'bekenden' van de politie. Hits 
van deze doelgroep kunnen leiden tot een aanhouding op basis van de Wegenverkeerswet, 
maar kunnen ook beperkt blijven tot een melding van waarneming van het kenteken op een 
bepaalde tijd en plaats aan de politieambtenaar die het kenteken in de database heeft laten 
opnemen. Deze werkwijze past in de strategie van Tegenhouden en Informatiegestuurde 
politiezorg4

. 

Uit bovenstaande blijkt dat in het geval van een hit directe afhandeling altijd mogelijk is . 
Echter vanuit oogpunt van efficiency enjof opsporingstactiek kan besloten worden tot 
uitgestelde afhandeling. 

Vaste cameraopstelling 

Naast bovenbeschreven twee opstellingen is er nog een derde opstelling mogelijk: koppeling 
van ANPR aan camera's gemonteerd aan routesignaleringen boven de weg. Hierbij kan 
ondermeer gedacht worden aan (bestaande) camera's van Rijkswaterstaat. Hoewel het in 
principe kan, zal een dergelijke opstelling niet vaak worden gebruikt ten behoeve van 
staandehouding, omdat een surveillance-eenheid niet altijd in de buurt is in het geval van een 
hit. Het nut van deze opstelling komt dan ook voornamelijk tot uiting als het gaat om het 
verzamelen van vervoersgegevens ten behoeve van latere analyse en onderzoek. 

3.3 Data: bepalend voor het succes 

De data waarmee ANPR werkt, zijn van groot belang en vormen de basis waarop het verdere 
verloop plaatsvindt. Wanneer de gebruikte gegevens incompleet zijn, worden niet alle 
bestuurders staande gehouden die extra aandacht van de politie verdienen. Wanneer de data 
verouderd zijn, neemt de kans toe dat personen staande worden gehouden die een opgelegde 
straf reeds hebben uitgezeten, een openstaande boete hebben betaald of om andere redenen 

4 Bron: Openbaar Bestuur, april 2006 . 
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niet meer interessant zijn voor de politie. Incomplete enjof verouderde data kan leiden tot 
onnodige inzet van politie en onnodige ergernis voor de burger. 

Aan de voorbereiding voor het verzamelen en veredelen van data werken op nationaal niveau, 
ondermeer de RDW en het CJIB mee. Zo stelt de RDW een bestand samen dat voorzien is van 
kentekens met bijbehorende statuscoderingen. Het CJIB levert een gegevensbestand van 
personen die om diverse reden opgespoord dienen te worden. Dit kan zijn in verband met 
openstaande boetes, de tenuitvoerlegging van veroordelingen, maar ook in verband met de 
afname van DNA-monsters. 

Het door de RDW opgestelde gegevensbestand wordt overgedragen aan het KLPD dat de 
bestanden beschikbaar stelt aan deelnemende korpsen. Een deelnemend korps kan het 
bestand downloaden en eventueel aanvullen met eigen regionale informatie. Bij regionale 
informatie moet gedacht worden aan kentekens waar de CIE of een OT in geïnteresseerd is, 
kentekens van 'bekenden' van de politie als het gaat om rijden onder invloed of rijden zonder 
rijbewijs, signaleringen, veelplegers, horkenfeiten of kentekens van Hooligans in geval van 
een aanstaande voetbalwedstrijd et cetera. De tijd die gemoeid is met verzamelen van en 
veredelen van eigen gegevens is onduidelijkS evenals de levensduur van de 
kentekenbestanden. 

Omdat zij deze niet registreert, is het door het CJIB opgestelde gegevensbestand niet 
voorzien van de kentekens die op naam staan van de personen die zij zoekt. Zonder deze 
kentekens is het bestand echter niet bruikbaar voor ANPR. Om kentekens alsnog te verkrijgen 
wordt het CJIB-gegevensbestand aan de RDW overgedragen met het verzoek de ontbrekende 
kentekens aan het bestand toe te voegen. Na toevoeging van deze kentekens wordt het 
bestand retour gezonden aan het CJIB welke het vervolgens overdraagt aan het KLPD . Ook 
hier is onduidelijk hoeveel t ijd gemoeid is met verzamelen en veredelen van gegevens 
evenals de levensduur van de verstrekte gegevens. 

Na verzamelen en veredelen kan de data daadwerkelijk ingezet worden. Hiervoor worden de 
databestanden voor het transport van computer naar surveillancewagen tijdelijk op een USB
stick gezet. Het ANPR apparaat in de surveillancewagen, mobiele opstelling of anderszins leest 
de bestanden vervolgens uit. 

Na afloop van een verkeerscontrole of surveillance volgt de nieuw verzamelde data dezelfde 
weg maar dan in omgekeerde volgorde; de verzamelde kentekens van alle voorbijgekomen 
voertuigen (captures) worden uit ANPR gelezen en voor het transport tijdelijk opgeslagen op 
een USB-stick om in het bureau op een computer uitgelezen te worden. 

Hier worden de kentekens van de hits die tijdens de ANPR-actie zijn afgehandeld, volgens de 
standaard werkwijze bij de betreffende instantie(s) afgesignaleerd. De verzamelde captures 
worden weggeschreven naar een computer waar deze voor een termijn van vier maanden 
bewaard worden voor analyse op een later tijdstip. 

5 Daar waar elIB en RDW het proces hebben geautomatiseerd, wordt het toevoegen van de couleur 

locale door de politie vooralsnog handmatig uitgevoerd . 

• , In-pact 

r voor politie en veiligheid 

RA000001/ LW 

Versie 1.0 

pagina 9 



Rapport 

Herziene evaluatie ANPR 

4 Afhandelscenario's zonder hit 

Met behulp van ANPR wordt het kenteken van élk voorbijkomend voertuig vastgelegd. In het 
geval van een hit volgt een directe of uitgestelde afhandeling. In het geval dat het kenteken 
niet in de database voorkomt, wordt er geen inzet gepleegd en kan de bestuurder ongestoord 
zijn weg vervolgen. In beide gevallen is er echter een foto gemaakt van het kenteken om te 
bepalen of het kenteken voorkomt in de kentekendatabase. Naast de foto van het kenteken 
legt ANPR ook de datum, tijd en plaats vast waarop het voertuig is waargenomen. Door dit 
van elk voorbijkomend voertuig te doen, wordt informatie verkregen over verkeersstromen. 
Hoewel niet direct benodigd voor het proces opsporing, kan het nuttig zijn deze informatie 
vast te leggen en te bewaren voor onderzoek of analyse op een later tijdstip. De 
toepassingsmogelijkheden van deze manier van informatievergaring worden in dit hoofdstuk 
uitgewerkt. 

Schematisch kunnen deze afhandelscenario's als volgt worden weergegeven. 

data 

voertuig opname -+ kenteken JL 

Fig. 3. Twee afhandelscenaria 's zonder dat er sprake is van een hit. 

Onderzoek 

hit { 
staande
houding 

uitgestelde 
afhandeling 

onderzoek op 
later tijdstip 

analyse op 
later tijdstip 

Het vastleggen en verzamelen van gegevens zoals kenteken, datum, tijd en plaats van alle 
voorbijgekomen voertuigen kan nuttig blijken voor onderzoek op een later tijdstip. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het achterhalen van gebruikte vluchtroutes. Op het moment 
dat het voertuig voorbij kwam, was het voertuig blijkbaar nog niet geregistreerd als zijnde 
interessant voor de politie en leidde het kenteken niet tot een hit in ANPR. Door de gegevens 
van dit in eerste instantie oninteressante voertuig te bewaren, kunnen deze gegevens op een 
later tijdstip alsnog interessant blijken, zoals het voorbeeld illustreert. Behalve voor het 
achterhalen van gebruikte vluchtroutes, zijn er nog vele andere mogelijkheden denkbaar 
waarbij de politie graag over dit soort gegevens van verkeersstromen beschikt. Kenmerkend 
voor het gebruik van opgeslagen kentekens ten behoeve van onderzoek, is dat een kenteken 
bekend moet zijn; zonder kenteken is de route van een specifiek voertuig niet te achterhalen. 

Analyse 

De opgeslagen kentekengegevens kunnen echter ook zeer nuttig zijn wanneer een kenteken 
niet bekend is bij de politie. Zo kan een voertuig dat zich gedurende enkele weken 
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consequent en stelselmatig in buurt van een geldwagen6 bevindt, indicatief zijn voor een op 
hande zijnde overval op de geldwagen. En een voertuig dat 's nachts meerdere malen de 
grens overgaat kan indicatief zijn voor het smokkelen van mensen, goederen en dergelijke. 

Voor beide voorbeelden geldt dat op basis van visuele waarneming dergelijke patronen zeer 
waarschijnlijk niet aan het licht komen. De aantallen voertuigen zijn daarvoor te groot en 
bovendien moet een persoon, net als de overvallers, zich met regelmaat in de buurt van de 
geldwagen bevinden hetgeen evenmin waarschijnlijk is. Het gebruik van een computer leent 
zich daarentegen bij uitstek voor het zoeken naar dit soort patronen in vervoersstromen. 
Middels analyse van opgeslagen kentekens wordt het mogelijk een of meerdere schijnbaar 
onschuldige voertuigen in verband te brengen met een op hande zijnde of reeds uitgevoerde 
criminele actie. 

Wanneer een ongewoon reispatroon middels analyse aan het licht komt, kan dat voor de 
politie aanleiding zijn een onderzoek in te stellen naar de achterliggende redenen van het 
reisgedrag van de bestuurder. Analyse van opgeslagen kentekenbestanden stelt de politie dan 
ook in staat belangrijke patronen op te merken die het anders zou missen . 

Data voorbereiding voor niet-gerichte inzet 

Voor de niet-gerichte inzet van ANPR is in principe geen voorbereiding nodig. Bij deze wijze 
van ANPR-inzet gaat het immers om het vastleggen en verzamelen van kentekens van 
voorbijkomende voertuigen met het doel daar op een later tijdstip analyses op uit te voeren. 

6 Hiervoor is het wel nodig dat de politie beschikt over de kentekens van de voertuigen van een 

geldtransporteur. Hetzelfde is mogelijk met bijvoorbeeld de kentekens van het Koninklijk huis, 

ministers et cetera. 
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5 Ervaringen 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de ervaringen met ANPR, zoals die in het initiële rapport 
zijn beschreven. Waar nodig zijn die ervaringen ingekort of aangevuld met informatie uit de 
interviews met de deelnemers aan de pilot. In bijlage 1 is terug te vinden welke personen zijn 
geïnterviewd. 

Zoals in de inleiding is aangegeven heeft het voorliggende rapport niet tot doel gehad het 
initiële onderzoek opnieuw uit te voeren. Om deze reden is dan ook gebruik gemaakt van het 
cijfermateriaal, zoals dat in het initiële rapport is vastgelegd. Daarnaast is geput uit gegevens 
die tijdens het schrijven van dit rapport ter beschikking zijn gesteld door KLPD en het korps 
Rotterdam-Rijnmond waar ANPR dagelijks wordt ingezee . 

5.1 Bruikbaarheid 

Het initiële rapport had tot doel te onderzoeken of ANPR of meer specifiek, Catch-ken 
bruikbaar is voor de Nederlandse politie ten behoeve van de processen opsporing en 
handhaven in het verkeer. Dit rapport gaat dezelfde vraag op deze plek beantwoorden. 
Voordat hier echter antwoord op gegeven kan worden moet eerst duidelijk zijn hoe het begrip 
'bruikbaarheid' gedefinieerd dient te worden . In zijn algemeenheid dient bruikbaarheid 
uitgelegd te worden als een middel dat inzetbaar is en leidt tot het gewenste doel (van Dale, 
2006). 

5.1.1 Doel 

Om met het laatste te beginnen; het doel van de politie is te zorgen voor de opsporing en 
vervolging van daders van strafbare feiten, handhaving van de openbare orde, preventie, 
veiligheid en verschillende vormen van hulpverlening. Voor het realiseren van deze doelen 
verzamelt en gebruikt de politie informatie. Het is dan ook de kwantiteit en kwaliteit van de 
informatiepositie die doorslaggevend is als het gaat om de vraag of de politie haar doelen 
behaalt en zo ja, hoe effectief en efficiënt dit gebeurt. Binnen het verkeersdomein faciliteert 
ANPR de politie in haar informatiepositie. Dit gebeurt op twee manieren. De eerste manier 
betreft het combineren van informatie uit verschillende bronnen en dit op locatie beschikbaar 
te stellen. De tweede manier is het opbouwen van een gegevensbestand met daarin gegevens 
van voertuigbewegingen voorzien van datum, tijd en plaats. Zo bezien is ANPR dan ook een 
middel dat eigen is aan deze tijd en de politie helpt haar doel te bereiken door een goede 
informatiepositie te verschaffen. 

5.1.2 Inzetbaarheid 

De inzetbaarheid van ANPR valt ondermeer af te leiden uit de diverse omstandigheden 
waaronder ANPR is ingezet. Zo is ANPR tijdens de pilot gedurende één jaar in alle seizoenen 
gebruikt. Belangrijkste conclusie ten aanzien van het weer behelst dat de prestaties van 
'normale' analoge- of digitale camera's bij slecht zicht als gevolg van neerslag of invallende 
duisternis tegen kunnen vallen . Het kiezen van een geschikte locatie of het bijstellen van de 
voertuigverlichting van de surveillancewagen kon in dergelijke gevallen redelijk compenseren 
voor het weer. Het percentages 'misreads' is echter nog altijd lager dan dat van een agent 
onder dezelfde omstandigheden die het werk met het blote oog doet. In een ideale 

7 Daar waar gebruik wordt gemaakt van de nieuw verkregen gegevens zal dit in de tekst worden 

vermeld. 
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toekomstige situatie zijn deze omstandigheden echter geheel te pareren door gebruik te 
maken van infraroodcamera's. Met de inzet van dit type camera's is het mogelijk ANPR 24 uur 
per dag, 365 dagen per jaar in te zetten waarbij de beeldkwaliteit van constante kwaliteit is. 

De inzetbaarheid van ANPR is ook gebleken uit de diverse opstellingen die mogelijk zijn. Niet 
alleen in de surveillancewagen (al dan niet voorzien van een extra camera achterin), maar 
ook vaste opstellingen boven of naast de weg en mobiele opstellingen zijn onderzocht en 
geschikt bevonden. De 9Pstelling in een voertuig en de mobiele opstelling zijn uitgebreid 
getest zowel in grootstedelijke- als in plattelandsgebieden. De opstelling boven de weg is 
onderzocht op de N217 in de Kiltunnel (toltunnel tussen 's-Gravendeel en Dordrecht). Een 
mogelijke vierde opstelling betreft het gebruik van reeds opgestelde camera's in de 
stadscentra ten behoeve van toezicht op de openbare orde. In de pilot is een dergelijke 
opstelling niet getest, maar in Rotterdam -Rijnmond staat momenteel een proefopstelling 
waarin de bruikbaarheid van dergelijke camera's ten behoeve van ANPR wordt onderzocht8

. 

De inzetbaarheid van een technologie is mede afhankelijk van de mate waarin operateurs 
over bepaalde vaardigheden, competenties of kennis dienen te beschikken. Wanneer de eisen 
op deze gebieden hoog liggen, kan inzetbaarheid in gevaar komen doordat er niet altijd over 
voldoende gekwalificeerd personeel beschikt kan worden. Hoewel uit de pilot naar voren is 
gekomen dat het zeker helpt om gebruikers enige dagdelen te scholen in het praktische 
gebruik van ANPR, is het een technologie die redelijk eenvoudig valt te bedienen. Een 
belangrijk pluspunt van ANPR is dan ook dat scholing in het gebruik gegeven kan worden door 
een seniorgebruiker. 

Een laatste maar minstens zo belangrijke factor voor de inzetbaarheid is de gebruikte 
technologie en bijbehorende betrouwbaarheid. De technologie waarop ANPR berust is 'proven 
technology'. In het begin van de pilot is enkele keren sprake geweest van technische 
incidenten. Deze waren echter snel verholpen en dienen gezien te worden als 
opstartproblemen die niet ongewoon zijn bij de nieuwe inzet van een technologie. Er wordt 
hier met opzet gesproken van nieuwe inzet van een technologie en niet van nieuwe 
technologie. De reden hiervoor is dat de technologie achter ANPR geen nieuwe is maar al 
geruime tijd bestaat. Het gebruik van Catch-ken bij het KLPD sinds de jaren '90 onderstreept 
dit. Wat nieuw aan het geheel is, is de inzet van een (onbekende) technologie in bestaande 
processen en werkwijzen. In de korpsen KLPD, Rotterdam-Rijnmond en Zuid -Holland-Zuid 
wordt ANPR vrijwel dagelijks ingezet en leeft de mening dat de technologie stabiel en 
betrouwbaar is. 

5.1.3 Effectiviteit en efficiency van ANPR 

Een andere manier om de bruikbaarheid van iets aan te tonen is door gebruik te maken van 
cijfermateriaal dat verzameld is onder goed gecontroleerde condities. In het geval van ANPR 
zou dit gedaan kunnen worden in de vorm van experimenten met verschillende opstellingen, 
locaties, tijden en combinaties hiervan. Het initiële project voorziet hier echter niet in, 
waardoor het niet mogelijk is aan te geven met welke opstelling en/of onder welke condities 
de meeste effectiviteit verwacht mag worden. Dit komt mede doordat tijdens de pilot de 
nadruk heeft gelegen op het opdoen van ervaringen en minder op het verzamelen van 'hard' 
cijfermateriaal. Voor de onderbouwing van toekomstige investeringen in opstellingen van 
ANPR is dit evenwel een wel een gemis. Vanwege de afwezigheid van geschikt cijfermateriaal, 
is het in dit rapport alleen mogelijk iets over de effectiviteit van ANPR te zeggen door de hits 
van ANPR fictief af te zetten tegen de hits van een agent werkend met een dataterminal. Ten 
aanzien van de effectiviteit van een agent, werkend met een dataterminal, moeten aannames 

8 Eind 2006 zal een eindconclusie zijn geformuleerd ten aanzien van de inzetbaarheid van een dergelijke 

opstelling voor ANPR . 
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gemaakt worden, omdat het een fictieve situatie betreft. De conclusies op onderstaande 
vergelijking zijn dan ook niet absoluut maar indicatief bedoeld. 

Ten behoeve van ANPR wordt gebruik gemaakt van een opstelling in de regio Rotterdam
Rijnmond in de periode januari tot en met november 20059

. Dit betreft een opstelling die op 
verschillende locaties, verschillende dagen en verschillende tijdstippen verdeeld over de dag is 
ingezet. Het is daardoor goed mogelijk dat de behaalde aantallen hoger of lager waren 
geweest wanneer voor andere locaties of tijden was gekozen (zie tabel 1.). 

Tijdens de ANPR-opstelling zijn de kentekens van 328.302 voertuigen in 842 controle-uren 
gecontroleerd. Teruggerekend komt dat neer op het scannen en het vergelijken van 
gemiddeld 390 kentekens per uur of 6,5 kentekens per minuut. Uitgaande van de aanname 
dat een agent met behulp van een dataterminal één kenteken per minuut kan afhandelen, 
kan ANPR ruim zes maal meer kentekens verwerken in dezelfde tijd. Het is echter niet reëel 
te veronderstellen dat een agent langere tijd achter elkaar kentekens checkt, waardoor het 
gemiddelde van de agent zeer waarschijnlijk lager uitvalt. De vergelijking tussen de agent en 
ANPR pakt dan ook uit in het voordeel van ANPR, waarbij het verschil misschien wel een 
factor tien, twintig of hoger is terwijl ANPR constant laag scoort als het gaat om leesfouten. 

Aantallen ercentages Bronnen 

3.091 (56,0% ) Proces opsporing 

505 (0,15%) Openstaande geldboetes 

1.234 (0,38% ) Aandachtsvestiging 

863 (0,26% ) Gemeentel ijke Belastingdienst 

453 (0,14% ) Verkeerswetgeving 

380 (0,12% ) Overige RDW-signaleringen 

Totaal aantal hits: 5.494 

Tabel!. 

Resultaten van een ANPR-opstelling in het korps Rotterdam-Rijnmond 

gedurende de periode januari tot en met november 2005. 

Op de 328.302 gescande voertuigen was er in 5.494 (1,7%) gevallen sprake van een hit . Dit 
komt neer op gemiddeld één hit per tien minuten. In zijn algemeenheid kan gesteld worden 
dat, afgezien van de verkeersdrukte, het aantal hits afhankelijk is van het aantal aanwezige 
kenteken bestanden in ANPR. Zo behaalt het KLPD op basis van alleen het kentekenbestand 
van de RDW een percentage hits van 0,7%. Wanneer gebruik wordt gemaakt van andere 
gegevensbronnen zoals PAPOS, Belastingen, Aandachtvestigingen en anderen, loopt dit 
percentage uiteraard op. Een voorbeeld hiervan wordt hieronder gegeven. De gegevens zijn 
afkomstig uit een eenmalige actie gezamenlijk uitgevoerd op 29 juni 2006 bij de Maastunnel 
in Rotterdam door politie, Rijks- en Gemeentelijke Belastingdiensten, Douane en RDW. 

Tijdens de bewuste actie is van 7.271 voertuigen het kenteken gecontroleerd. De kentekens 
van 321 voertuigen (4,4%) leidden daarbij tot een hit. Door de beperkt beschikbare ruimte en 

9 Informatie niet afkomstig uit het initiële rapport maar ter beschikking gesteld door Politie Rotterdam

Rijnmond. 
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personeel zijn 'slechts' 126 voertuigen staande gehouden voor nader onderzoek. In tabel 2 
worden de tijdens de actie behaalde resultaten weergegeven. 

Or anisatie Resultaten 

Politie : lx Persoon aangehouden 

lx Taxizaken 

4x Rijden zonder rijbewijs 

5x Rijden zonder verzekering 

PAPOS € 1.894 00 geïnd 

Rijksbelastingen: € 56.741,00 Beslaglegging 

€ 10.709,00 Contant geïnd 

21x Beslag gelegd 

10x Auto afqevoerd 

Gemeentelijke belastingen: € 30.422,00 euro beslaglegging 

€ 11.536,00 cash geïnd 

48x beslag gelegd 

8 auto's afgevoerd 

Tabel 2. 

Resultaten van een ANPR-opstelling in Rotterdam-Rijnmond uitgevoerd 

op 29 juni 2006 bij de Maastunnel in Rotterdam door politie, 

Rijks- en Gemeentelijke Belastingdiensten, Douane en RDW. 

5.2 Data is succesfactor van ANPR 

Een succesvolle toepassing van ANPR staat en valt met de kwaliteit van de gebruikte data. 
Hiermee wordt de verzameling kentekens bedoeld, die in de ANPR-apparatuur is vastgelegd 
en waarmee de voorbijkomende kentekens worden vergeleken met een aantal hits als 
resultaat. Het hoeft geen betoog dat een verzameling die gebaseerd is op onjuiste of 
verouderde informatie ook onterechte hits zal veroorzaken . Dit veroorzaakt een afnemend 
vertrouwen in de ANPR-apparatuur. Het is daarom zaak om het aantal onterechte hits tot een 
minimum te beperken door het gebruik van een betrouwbare en actuele 
kentekenverzameling . 

Het proces dat tot de bedoelde kentekenverzameling leidt, beslaat een aantal stappen, te 
weten: 
1. Selecteren van kentekens uit een bronsysteem; 
2. Toevoegen van de geselecteerde kentekens aan de actuele kentekenverzameling; 
3. Inlezen van de actuele kentekenverzameling in de ANPR-apparatuur; 
4. Gebruik van de actuele kentekenverzameling. 
Deze stappen worden in de volgende paragrafen verder besproken. 
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5.2.1 Selectie van kentekens uit een bronsysteem 

In deze stap is in de eerste plaats van belang welk bronsysteem het betreft. Grofweg moeten 
we hier onderscheid maken naar landelijke bronsystemen en regionale bronsystemen. 
Daarnaast speelt een rol of de bronsystemen al kentekengegevens bevatten of dat het gaat 
om persoonsgegevens, waar een kenteken bij gezocht moet worden. 

Landelijke systemen 

In de pilot is overwegend gebruik gemaakt van twee landelijke bronnen, te weten de RDW en 
het CJIB. De brongegevens van de RDW betreffen gegevens van kentekens, waarbij enige 
vorm van signalering (gestolen, geschorst en dergelijke) aanwezig is. Voor de RDW is het 
maken van een selectie op kentekens met signalering relatief eenvoudig. Het resultaat wordt 
beschikbaar gesteld aan het KLPD, die het weer beschikbaar stelt aan ANPR-gebruikende 
korpsen. De kwaliteit van de selectie is rechtstreeks verbonden met de snelheid waarmee de 
signalen -en ook de afsignaleringen- aan de RDW worden doorgegeven. De actualiteit is 
gekoppeld aan de frequentie waarmee de selecties door de RDW worden geproduceerd en ter 
beschikking gesteld . Recent zijn er afspraken gemaakt tussen onder andere de pilot-korpsen, 
RDW en CJIB om vanaf medio oktober 2006, eens per dag veredelde kentekenbestanden aan 
te leveren van gestolen voertuigen en eens per week de overige kentekenbestanden. 

De brongegevens van het CJIB bevatten niet alleen kentekens (bijvoorbeeld achterstallige 
verkeersboetes), maar ook gegevens van gezochte personen (bijvoorbeeld voor 
inhechtenisneming, gijzeling, DNA-afname et cetera). In het laatste geval moet er voor 
gebruik in ANPR een kenteken (of meerdere kentekens) bij de persoon worden gezocht, zodat 
met behulp van ANPR weer gezocht kan worden op kenteken . Hiervoor moeten de 
persoonsgegevens worden vergeleken met de tenaamstellinggegevens bij de RDW. Deze 
vergelijking is aanzienlijk zwaarder dan de eenvoudige selectie van kentekens. 

Regionale systemen 

Bij de regionale systemen gaat het om de handhavings- en opsporingssystemen van de 
politie. Selectie hieruit geschiedt veelal handmatig, op basis van behoeften uit 
opsporingsonderzoeken. In het geval van specifieke doelgroepen (veelplegers, hooligans, 
bekende overtreders art . 8 WvW et cetera) kunnen selecties automatisch worden gemaakt. 
Ook hier is het zo dat, waar kentekens bekend zijn, de selectie eenvoudig is, zelfs als dat 
handmatig gebeurt. Bij gezochte personen moet handmatig een kenteken worden gezocht 
met behulp van de RDW-bestanden waar elk korps over beschikt. Dit is het echte 
ambachtelijke en tijdrovende deel van deze stap; handmatig de te zoeken personen bepalen 
en daar de kentekens bij zoeken. 

5.2.2 Toevoegen van de geselecteerde kentekens 

De actuele kentekenverzameling is de verzameling kentekens die op een bepaald moment aan 
de ANPR-apparatuur wordt aangeboden. Die verzameling moet worden onderhouden. In de 
praktijk komt dat neer op het steeds opnieuw initiëren, en vullen door middel van actuele 
selectieresultaten uit de hiervoor beschreven stap. 

Er kan sprake zijn van meerdere actuele kentekenverzamelingen tegelijkertijd: bijvoorbeeld 
voor algemene surveillance, voor een grote verkeerscontrole of voor een specifieke actie. 

5.2.3 Inlezen in de ANPR-apparatuur 

Voordat de ANPR-apparatuur gebruikt kan worden moet deze worden voorzien van de te 
gebruiken actuele gegevensverzameling. Dit gebeurt op dit moment nog door middel van een 
gegevensdrager: een USB-stick of een cdjdvd. Dit wordt door betrokkenen niet als 
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professioneel en zeker niet als veiliglO beschouwd. Behoefte bestaat aan een manier waarop 
de actuele kentekenverzameling rechtstreeks in de apparatuur geladen kan worden. 

5.2.4 Gebruik van de actuele kentekenverzameling 

Hier valt in feite weinig meer over te zeggen dan dat de kentekens zich in de ANPR
apparatuur bevinden en beschikbaar zijn voor gebruik. Door vergelijking van de gescande 
kentekens met de kentekenverzameling ontstaan de hits waarop actie kan worden 
ondernomen. 

Vanzelfsprekend is er na deze stap weer een vervolgproces . Dit omvat onder andere het 
uitlezen van de hits en de gescande kentekens en uit de ANPR-apparatuur plus de opslag van 
gescande kentekens ten behoeve van latere verwerking; onderzoek en analyse. (zie eventueel 
hoofdstuk 5). 

5.2.5 Conclusies 

Uit de pilot wordt de conclusie getrokken dat het voorbereiden van de kentekenveriameling 
op dit moment vooral ambachtelijke werk is, waarbij informatie uit meerdere bronnen ietwat 
moeizaam en vaak handmatig moet worden verzameld en gecombineerd. Op dit gebied zijn 
een aantal vervolgacties noodzakelijk: 
• Een landelijke interface en een infrastructuur voor het actueel houden van de 

gesignaleerde kentekens van de RDW. 

• Een landelijke interface en een infrastructuur voor het actueel houden van de 
signaleringen van CJIB. Hiertoe behoort ook de functionaliteit die het zoeken van 
kentekens bij persoonsgegevens ondersteunt. 

• Een landelijke voorziening voor het signaleren van kentekens vanuit de korpsen en 
mogelijk ook andere (opsporings-) diensten. Ook hier weer met inbegrip van een 
functionaliteit die het zoeken van kentekens bij persoonsgegevens ondersteunt. 

• Een regionaal te gebruiken voorziening voor het signaleren van kentekens van 
regiogebonden doelgroepen, met een functionaliteit die het zoeken van kentekens bij 
persoonsgegevens ondersteunt. 

• Een voorziening waarmee een actuele kentekenverzameling kan worden samengesteld, 
gebruik makend van de signaleringen uit de hiervoor genoemde voorzieningen èn 
waarmee de actuele kentekenverzameling veilig en op het juiste tijdstip in de ANPR
apparatuur kan worden ingelezen. 

• Analoog aan het voorgaande een voorziening voor het veilig uitlezen van de ANPR
apparatuur en opslag van de ANPR-gegevens voor later gebruik. 

5.3 Privacy- en juridisch kader 

In dit document zijn twee manieren beschreven waarop ANPR gebruikt kan worden. De eerste 
manier betreft het scannen van een kenteken om dat vervolgens te vergelijken met een 
verzameling kentekens waar iets mee aan de hand is . Deze wijze verschilt eigenlijk niet veel 
van de ouderwetse manier van werken waarin een agent kentekens uit de dagelijkse briefing 
noteerde in het aantekenboekje. Het verschil met vroeger is dat in plaats van het 
aantekenboekje er nu modernere middelen voor worden gebruikt. Deze zienswijze wordt 
overigens gedeeld door het CBP. 

Het is met name de tweede manier waarop ANPR ingezet kan worden die de nodige aandacht 
vereist. Het betreft hier het verzamelen van kentekens door de politie en de wettelijke basis 

10 Bedenk hierbij dat de gescande kentekens -al dan niet met hit- op dezelfde wijze worden Uitgelezen . 
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die daar aan ten grondslag ligt. Naast deze wettelijke basis verdienen ook aspecten als 
privacybescherming en maatschappelijke aanvaardbaarheid minstens zoveel aandacht. 

De privacy van mensen komt meer en meer onder druk te staan. Financiële transacties 
worden vastgelegd, gsm-verkeer wordt vastgelegd, internetverkeer wordt vastgelegd en met 
behulp van ANPR kan straks ook het reisgedrag van personen worden vastgelegd . De 
mogelijkheid van de politie om met behulp van camera's door het hele land, gegevens 
(kenteken, datum, tijd en plaats) van bestuurders vast te leggen en te verzamelen op een 
landelijke databaseserver met de mogelijkheid daar op een later tijdstip analyses op uit te 
voeren, kan om die reden gevoeld worden als een nieuwe inbreuk op de privacy; 'Big brother 
is watching you'. De vraag die hier dan ook aan de orde komt is 'mag het?' 

Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens 

Artikel 8 WBP bevat een opsomming van de gronden voor een toelaatbare 
gegevensverwerking ll

. Dit artikel bepaalt ondermeer dat persoonsgegevens alleen verwerkt 

mogen worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. 
Het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en vervolgens worden gebruikt, is bepalend 
voor de hoeveelheid en de soort informatie die mag worden gedeeld. 

Mag de politie kentekens en andere gegevens van willekeurig voorbijkomende 
voertuigen vastleggen en opslaan voor latere analyse? 

Het CBP is met deze vraag benaderd en deze gaf aan grote twijfels te hebben over de 
wenselijkheid hiervan. De reden hiervoor is dat de inbreuk op de privacy als disproportioneel 
wordt gezien is ten opzichte van de geleverde effectiviteit. Wanneer een dergelijke toepassing 
toch beproefd gaat worden, dan dient de opslag en analyse uitgevoerd te worden met 
geanonimiseerde kentekens. Het anonimiseren dient niet door de politie uitgevoerd te worden 
maar uitbesteed te worden aan een organisatie welke zelf geen toegang heeft tot (RDW) 
kenteken bestanden. Een dergelijke werkwijze staat de politie niet in de weg kentekens vast te 
leggen en te bewaren voor analyse doeleinden op een later tijdstip, terwijl het burgers 
voldoende privacybescherming biedt. 

Wanneer de analyse van de kentekenbestanden aanleiding geeft om de identiteit van een 
bestuurder te achterhalen, is het mogelijk de anonimisering terug te draaien en het gezochte 
kenteken zichtbaar te maken. Als waarborg voor de privacybelangen van de burger kan voor 
het terugdraaien van de anonimisering een mechanisme worden ingebouwd dat dit alleen 
mag na bijvoorbeeld toestemming van het Openbaar Ministerie. 

Bewaartermijn 

Hoe lang verzamelde gegevens bewaard mogen blijven verschilt per situatie; in de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens wordt hiervoor geen vaste bewaartermijn vermeld. Uit de 
gevoerde interviews is naar voren gekomen dat binnen de korpsen een bewaartermijn van 
vier maanden wordt gehanteerd, overeenkomstig de regeling omtrent de wettelijke 
bewaartermijnen van gegevens van 'onverdachte personen' als bedoeld in artikel Sa Wet 
politieregisters (Wpolr) . In artikel Sa van de Wpolr is bepaald dat gegevens over onverdachte 
personen gedurende maximaal vier maanden mogen worden vastgelegd in normale 
politieregisters, zoals het bedrijfsprocessensysteem (BPS, X-pol of Genisys) van de politie . 
Het gaat daarbij om zachte gegevens, zoals verdachtmakingen en geruchten, die vooralsnog 
niet door andere informatiebronnen zijn bevestigd. Navraag bij het CBP leert dat 
kentekenbestanden onder deze categorie geschaard dienen te worden. 

11 Het delen van persoonsgegevens is eveneens een vorm van verwerken . 
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Zachte gegevens mogen alleen voor langere tijd in bijzondere politieregisters worden 
vastgelegd, zoals in de registers van de CIE of in een register dat is aangelegd in het kader 
van een concreet opsporingsonderzoek. 

Kentekengegevens delen met andere (overheids)instanties 

In het algemeen geldt dat persoonsgegevens gedeeld mogen worden in een 
samenwerkingsverband als dat vereist is op grond van een wettelijk voorschrift, in het kader 
van een publiekrechtelijke taak of als daar een gerechtvaardigd belang voor bestaat. Op het 
delen van persoonsgegevens zijn verschillende wetten van toepassing. De Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) is de algemene kaderwet en de Wet politieregisters bepaalt wat de 
politie met informatie mag doen . Volgens de WBP moet in het geval van een 
samenwerkingsverband afgesproken zijn wie wat bewaart en de vervolgacties die mogelijk 
zijn. Daarnaast moet voor ieder gegevensbestand dat vastgelegd wordt een privacyreglement 
zijn opgesteld. In dit reglement dient beschreven te worden welk soort gegevens opgenomen 
worden en wanneer deze weer worden verwijderd . In het reglement staat ook hoe personen 
(kentekenhouders) hun rechten kunt uitoefenen. Het reglement moet voor iedereen 
inzichtelijk zijn en bij het CBP worden aangemeld . 

In het document ' Handreiking criminalite itspreventie' van het Ministerie van Justitie wordt een 
stappenplan gegeven wat als basis kan dienen voor het inrichten van een 
samenwerki ngsverband. 

Ten behoeve van de pilot hebben de vier korpsen te samen met de RDW, CJIB en een 
samenwerkingsverband opgezet met als doel het onderling delen en veredelen van 
kentekenbestanden 12

. 

5.3.2 Conclusies 

Ten aanzien van de vraag of de politie met behulp van camera's verspreid over het land, 
gegevens (kenteken, datum, t ijd en plaats) van bestuurders mag vastleggen en verzamelen 
om daar op een later tijdstip onderzoek en analyses op uit te voeren moet het volgende 
geconcludeerd worden: 

• Het CBP is mening toegedaan dat het vastleggen van kentekens van willekeurig 
voorbijkomende voertuigen om daar op een later tijdstip analyses op uit te voeren mag, 
mits de kentekens voorafgaand aan de opslag en analyse zijn geanonimiseerd. Het 
anonimiseren dient te gebeuren door een organisatie welke zelf geen toegang heeft tot 
(RDW) kentekenbestanden. 

• In artikel Sa van de Wpolr is bepaald dat gegevens over onverdachte personen 
gedurende maximaal vier maanden mogen worden vastgelegd in de normale 
politieregisters. Het gaat daarbij om zachte gegevens, zoals verdachtmakingen en 
geruchten, die vooralsnog niet door andere informatiebronnen zijn bevestigd . Het CBP is 
van mening dat de kentekenbestanden onder deze categorie geschaard mogen te worden 
en om die reden maximaal vier maanden bewaard mogen blijven. 

• Persoonsgegevens cq. kentekenbestanden mogen gedeeld worden met organ isaties als 
RDW en CJIB als dat vereist is op grond van een wettelijk voorschrift, in het kader van 
een publiekrechtelijke taak of als daar een gerechtvaardigd belang voor bestaat. In het 
geval van een dergelijk samenwerkingsverband moet afgesproken zijn wie wat bewaart 
en de vervolgacties die mogelijk zijn. Daarnaast moet voor ieder kenteken bestand dat 
vastgelegd wordt een privacyreglement zijn opgesteld. 

12 In het korps Rotterdam-Rünmond was de Gemeentelüke Belastingdienst een extra partner in het 

samenwerkingsverband. 
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6 Toekomst 

ANPR is een technologie die momenteel een groeiende belangstelling lijkt door te maken. In 
diverse media komt het onderwerp aan bod en ook in andere organisaties dan de politie lijkt 
de interesse te groeien. Uit de contacten met de pilot korpsen is duidelijk geworden dat ook 
korpsen die niet aan de pilot hebben meegedaan, deze interesse delen. Er zijn momenteel 
korpsen aan het inventariseren wat de mogelijkheden van ANPR zijn voor het eigen korps en 
sommige korpsen zijn al verder. Alle personen die voor dit rapport zijn geïnterviewd delen de 
mening dat ANPR in de toekomst een grote vlucht zal gaan nemen binnen de Nederlandse 
politie en dat landelijk sturing gewenst is om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. 
Zonder landelijke sturing is de kans dat ANPR niet tot zijn recht zal komen erg groot. Sturing 
zou plaats moeten hebben op een tweetal terreinen: instrumentarium en uniformering op het 
gebied van koppelvlakken en privacy. 

6.1 Instrumentarium 

Bij instrumentarium voor de toekomst dient ondermeer gedacht te worden aan een centraal 
opgestelde infrastructuur waarop data kan worden opgeslagen, gedeeld, bewerkt en 
beschikbaar worden gesteld aan data toeleveranciers en -afnemers . De infrastructuur zoals 
gebruikt in de pilot is niet voldoende robuust om hierin te voorzien. Dit komt onder andere 
omdat voor de pilot gebruik is gemaakt van de reeds bestaande infrastructuur van het KLPD 
welke bedoeld was voor eigen gebruik of kleinschalig gebruik, zoals in de pilot. Bij opschaling 
naar een groter aantal korpsen valt dan ook geen betrouwbaarheid en beschikbaarheid te 
garanderen. Bovendien is het maar de vraag of het KLPD de aangewezen partij is binnen de 
Nederlandse politie voor het beheer voor een toekomstige infrastructuur die landelijk gebruikt 
zal worden. 

In een toekomstige situatie is er idealiter sprake van een goed geoutilleerd netwerk tussen 
computers in computercentra van politie, RDW, CJIB en (eventueel) andere partijen13

. Het 
uitwisselen van kentekenbestanden tussen deze partijen verloopt via deze netwerken en niet 
meer met behulp van gegevensdragers als cd's/dvd's. Wanneer toekomstig onderzoek 
aantoont dat de inzet van camera's van Rijkswaterstaat of eigen camera's boven of naast de 
weg gewenst is, zal het netwerk ook geschikt moeten zijn voor de uitwisseling van gegevens 
met deze camera's. 

Voor de korpsen dient het technisch mogelijk te zijn om op een willekeurig tijdstip de centraal 
opgeslagen kentekengegevens te downloaden voor gebruik in ANPR. Daarnaast moet het 
mogelijk zijn om de door korpsen verzamelde kentekengegevens te uploaden naar de centrale 
locatie waar deze gegevens eventueel ook door de andere korpsen geraadpleegd kunnen 
worden. Ten aanzien van de computerapparatuur die de korpsen gebruiken voor het 
uitwisselen van gegevens met de centrale locatie geldt dat niet vastgelegd hoeft te worden 
met welke apparatuur dit gedaan dient te worden . Wel dient landelijk vastgelegd te zijn aan 
welke voorwaarden de apparatuur moet voldoen. 

Nadat de kentekengegevens van de centrale zijn gedownload naar een computer binnen het 
eigen korps (al dan niet zijn aangevuld met een lokaal kentekenbestand), is de laatste stap 

13 Hoe een goed geoutilleerd netwerk er precies uit dient te zien valt buiten de scope van dit rapport. Hier 

wordt volstaan met het functioneel beschrijven van geïnventariseerde technische factoren die bepalend 

zijn voor het succes van een landelijk ANPR. 
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de stap van de computer naar de surveillancewagen. Momenteel wordt deze afstand 
overbrugd met behulp van een USB-stick. Dit is echter een bewerkelijke methode en niet 
zonder risico als het gaat om verlies of diefstal. Het verdient daarom aanbeveling om in de 
plaats van USB-sticks de mogelijkheden van draadloze communicatie zoals WiFi te 
onderzoeken. 

Ten aanzien van het uitwisselen van gegevens14 tussen alle partijen dienen maatregelen 
getroffen te worden om de kenteken bestanden zo actueel mogelijk te houden . Hiervoor is het 
nodig dat afgehandelde zaken zo spoedig mogelijk worden afgemeld bij de betreffende 
instanties. De betreffende instanties zorgen vervolgens voor het verwijderen van het 
kenteken uit de centrale kentekendatabase . Hiervoor zijn diverse technieken beschikbaar 
zoals online gegevensverwerking. Het is echter de vraag of dat gezien de kosten die hiermee 
gepaard gaan wel een goede investering is . Zeer waarschijnlijk kan volstaan worden met het 
dagelijks bijwerken van de centrale gegevensbestanden. Voor het bepalen wat de meest 
gewenste frequentie voor het updaten/verversen van de gegevensbestanden is verdient het 
aanbeveling deze vraag mee te nemen in toekomstig onderzoek. 

Voordat de hierboven geschetste infrastructuur gerealiseerd is, zullen de pilot-korpsen 
geconfronteerd gaan worden met de vraag van andere korpsen om gebruik te mogen maken 
van de staande infrastructuur. Vooralsnog lijkt er nog enige rek te bestaan in de capaciteit 
van deze infrastructuur. Deze rek is echter beperkt en het is onduidelijk naar hoeveel korpsen 
er opgeschaald kan worden. Opschaling dient om deze reden dan ook terughoudend en met 
de nodige voorzichtigheid uitgevoerd te worden . 

Om de kans op een succesvolle landelijke implementatie te vergroten verdient het 
aanbeveling ANPR te borgen binnen een bestaande of nieuw op te richten afdeling. Deze 
afdeling dient voor alle betrokken partijen het aanspreekpunt te zijn voor ANPR maar bovenal 
dient het landelijk sturing te geven aan zaken als juridische- en privacykaders, visie, 
implementatie en beheer. 

Door ANPR op een dergelijke wijze te borgen wordt voorkomen dat door technische 
verschillen kentekenbestanden onderling niet uitwisselbaar zijn wat de landelijke en regionale 
aanpak van criminaliteit niet ten goede komt. Daarnaast wordt voorkomen dat elk korps 
afspraken moet maken met bijvoorbeeld de RDW en CJIB over de voorwaarden en de wijze 
waarop data wordt aangeleverd. Overigens hebben beide organisaties aangegeven de 
voorkeur te hebben voor het maken van afspraken met één partij binnen de politie. Voor het 
gebruik van de camera's van Rijkswaterstaat zal ongetwijfeld geldt hetzelfde gelden. 

Tevens kan een landelijke afdeling voorkomen dat er een grote verscheidenheid aan 
privacyreglementen ontstaat wat de overzichtelijkheid niet bevorderd en nadelig kan 
uitwerken voor de privacy van de bu rger. 

Een laatste belangrijke reden voor landelijke borging betreft het ontwikkelen en realiseren 
van toekomstige mogelijkheden van ANPR. Voertuigidentificatie gebeurt nu nog door het 
visueel 'lezen' van kentekenplaten. In de toekomst is het echter niet onwaarschijnlijk dat 
naast of in plaats van deze kentekenplaten andere technieken de intrede gaan doen. In plaats 
van visueel de identificatie van een voertuig te bepalen, gebeurt dat dan zeer waarschijnlijk 
elektronisch. Hierbij valt te denken aan lP-adressen, RFID-chips of andere technieken welke 
elektronisch worden uitgelezen middels lussen in de weg of met behulp van 'digitale poorten' 
boven de weg. Ongeacht welke techniek in de toekomst gebruikt zal gaan worden, staat nu al 
vast dat dit grote gevolgen zal hebben voor de werkwijze van de Nederlandse politie . Om 

J4 Het is hierbij uiteraard niet de opzet dat de politie haar gegevens deelt met organisaties als elIB of 

RDW . 
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deze reden verdient het dan ook de voorkeur om vanuit een centrale landelijke afdeling te 
anticiperen en te reageren op deze ontwikkelingen. 

6.2 Landelijke uniformering 

Als het er om gaat de politie in de toekomst op een professionele en efficiënte wijze te laten 
werken met ANPR, is landelijke uniformering een vereiste . Zo dient ondermeer uniformering 
van het privacykader in de vorm van landelijke geldende werkafspraken en 
privacyreglementen nagestreefd te worden. Daarnaast dient uniformiteit nagestreefd te 
worden op het gebied van koppelvlakken; hard- en software, protocollen en standaarden. 

6.2.1 Uniformering van privacykaders 

In deze paragraaf zal worden volstaan met het aangeven van de noodzaak van landelijke 
uniformiteit op dit gebied. Het inventariseren hoe een landelijk geldend privacykader er uit 
dient te zien en de beschrijving daarvan, valt buiten de scope van dit rapport en zal in een 
vervolgonderzoek nader uitgewerkt moeten worden. 

Ten behoeve van een snelle volwassenwording en een professionele, efficiënte inzet van ANPR 
verdient het aanbeveling om landelijk op eenzelfde manier te werken als het gaat om het 
privacykader. Dit om te voorkomen dat er een grote verscheidenheid aan privacyreglementen 
ontstaat. De winst die met voorkomen van deze verscheidenheid valt te behalen bestaat er uit 
dat er een duidelijk landelijk kader is dat helpt bij het transparant maken van de wijze waarop 
de politie met ANPR verkregen gegevens omgaat. Deze transparantie helpt om het 
rechtsbegrip van burgers en daarmee het vertrouwen in de rechtsstaat te bevorderen, de 
rechtstoepassing te vergemakkelijken en bovenal om de rechtszekerheid te waarborgen. 
Zonder een dergelijke waarborging bestaat de kans dat bij burgers het gevoel van 'Big 
brother is watching you' de overhand krijgt en als een boemerang terugkomt richting ANPR. 

Voor het formaliseren van bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden (politie, RDW, 
CJIB et cetera) verdient het dan ook aanbeveling om binnen deze samenwerkingsverbanden 
privacyreglementen te af te sluiten waarin duidelijk is vastgelegd op welke wijze en onder 
welke condities gegevens worden mogen opgeslagen, bewerkt en onderling uitgewisseld. In 
een dergelijk privacyreglement dient de verdeling geregeld te zijn als het gaat om 
aansprakelijkheid, gegevensstromen, het doel van de samenwerking, de resultaten en andere 
afspraken zoals periodieke controles of audits. 

Overigens hoeven privacyreglementen niet belemmerend te werken voor de politie. Wanneer 
wenselijk of noodzakelijk is het in principe mogelijk dat op specifieke punten een bijzondere 
regeling wordt getroffen met slechts een lokale gelding. 

Naast de formele privacyreglementen waar korpsen zichzelf aan committeren, verdient het 
ook aanbeveling de landelijke ANPR afdeling een document op te laten stellen (en te 
onderhouden) met daarin beschreven de 'Best practices' van ANPR. Waneer goed geschreven, 
is een dergelijk document beter toegankelijk dan een privacyreglement en zal om die reden 
eerder gelezen worden. Gebruik van de Best practices kan aan bod te komen tijdens de 
scholing in het gebruik van ANPR maar dient daarnaast ook goed bereikbaar te zijn. 

6.2.2 Uniformering van koppelvlakken 

Binnen de politiewereld valt nog al eens een ambivalente houding waar te nemen ten aanzien 
van uniformering: nut en noodzaak worden gezien, maar de uniformering mag niet ingrijpen 
in de autonomie van het korps: een contradictio in terminis. Dit rapport zal deze tegenstelling 
niet wegnemen door met technische onderbouwingen aan te geven welke standaarden waar 
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moet en worden gebruikt. Wel tracht het de noodzaak aan te tonen en functioneel aan te 
geven welke koppelvlakken er mogelijk geüniformeerd dienen te worden. 

Hoewel het begrip koppelvlak binnen de IeT betrekking heeft op interfaces, soft- en 
hardware, data, protocollen en standaarden, worden hier de raakvlakken bedoeld tussen de 
verschillende organisaties als het gaat om gegevensuitwisseling binnen de keten. Het is de 
basis waardoor berichtenuitwisseling binnen een keten mogelijk wordt. Om die reden verdient 
aanbeveling om deze koppelvlakken voor de huidige en toekomstige ANPR-infrastructuur te 
beschrijven en vast te leggen. Deze aanbeveling heeft niet tot doel om korpsen op te leggen 
welke hard- en software zij voor ANPR dienen aan te schaffen, maar heeft probleemloze 
datacommunicatie door de keten heen als doel. Dit wordt bereikt door afspraken te maken 
over de vorm van gegevens en de wijze waarop deze onderling worden uitgewisseld . Met 
andere woorden hoe worden kentekengegevens gedefinieerd, hoe worden kentekengegevens 
op een lokale computer (binnen de diverse organisaties) opgeslagen, hoe worden deze 
gegevens aangeboden aan een centrale computer en volgens welke regels en protocollen 
kunnen gegevens onderling worden uitgewisseld. 

Naast de mogelijkheid om onderling gegevens probleemloos uit te wisselen zijn er nog andere 
voordelen te noemen ten aanzien van het vastleggen van koppelvlakken. Zo heeft het werken 
met koppelvlakken als voordeel dat er niet telkens een zeer specifieke koppeling moet worden 
bedacht en gebouwd wanneer de infrastructuur wordt uitgebreid, waardoor de organisatie 
hoge bouw- en onderhoudskosten bespaard blijven. Ook zullen toekomstige migraties naar 
nieuwe hard - en software eenvoudiger en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. En ook het 
beheer van koppelvlakken is eenvoudiger en goedkoper doordat deze technisch en inhoudelijk 
zijn vastgelegd. 

Uniformering van huidige en toekomstige koppelvlakken leidt er dan ook niet toe dat korpsen 
de eigen autonomie kwijtraken, terwijl landelijke uitwisseling en beheer van ANPR-gegevens 
wel mogelijk wordt . 
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7 Aanbevelingen 

Het lezen van diverse artikelen, nota's, rapportages en verslagen, het houden van 
verschillende interviews en eigen observaties van ANPR in de praktijk, hebben gedurende de 
totstandkoming van dit rapport geleid tot een aantal aanbevelingen welke hieronder zijn 
verzameld. 

1. Er dient in een vervolg project objectief vastgesteld te worden, op basis van goed 
statistisch cijfermateriaal, wat de effectiviteit van ANPR is in het kader van handhaving en 
opsporing. 

2. Wanneer blijkt dat meerdere korpsen belangstelling hebben voor ANPR en besluiten tot 
aanschaf hiervan, verdient het aanbeveling voorzichtig en met terughoudendheid over te 
gaan tot opschaling van de huidige infrastructuur aangezien deze bedoeld was voor een 
kleinschalige pilot. 

3. Wanneer duidelijk is dat het aantal geïnteresseerde korpsen de rek van de huidige 
infrastructuur te boven gaat, dient parallel aan de opschaling van de huidige 
infrastructuur gestart te worden met het in kaart brengen van een professionele landelijke 
ANPR-infrastructuur waar RDW en CJIB onderdeel van uitmaken. 

4. Een nieuwe landelijke ANPR-infrastructuur moet het voor de korpsen en eventueel ook 
andere (opsporings)diensten mogelijk maken om op elk gewenst tijdstip een actuele 
kentekenverzameling samen te stellen voor eigen (regionaal) gebruik. 

5. Een nieuwe landelijke ANPR-infrastructuur moet het voor de korpsen en eventueel ook 
andere (opsporings)diensten mogelijk maken om kentekens te koppelen aan 
persoonsgegevens. Dit geldt zowel voor individuen als voor landelijk enjof regionaal
gebonden doelgroepen . 

6. Een nieuwe landelijke ANPR-infrastructuur moet het voor de korpsen en eventueel ook 
voor andere (opsporings)diensten mogelijk maken om kentekenbestanden te downloaden 
en aan te vullen met eigen (regionale) kentekenbestanden. 

7. Een nieuwe landelijke ANPR-infrastructuur moet het voor de korpsen en eventueel ook 
voor andere (opsporings)diensten mogelijk maken om kentekens uit ANPR-apparatuur 
veilig op te slaan voor later gebruik. 

8. Er dient onderzocht te worden wat, ongeacht het tijdstip, de beste en meest veilige 
methode is voor het over en weer transporteren van kentekenbestanden tussen ANPR
apparatuur en een computer in het politiebureau. 

9. Een nieuwe landelijke infrastructuur moet het voor de korpsen en eventueel ook andere 
(opsporings)diensten mogelijk maken om analyses uit te voeren op de centraal 
opgeslagen kentekenbestanden al dan niet aangevuld met regionale kentekenbestanden. 

10. Er dient een landelijk geldende interface ontwikkeld te worden voor het actueel houden 
van de gesignaleerde kentekens van de RDW . 
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11. Er dient een landelijk geldende interface ontwikkeld te worden voor het actueel houden 
van de signaleringen van CJIB. Hiertoe behoort ook de functionaliteit die het zoeken van 
kentekens bij persoonsgegevens ondersteunt . 

12. ANPR kent een aantal commerciële toepassingen. Om objectief vast te kunnen stellen 
welke toepassing het beste aansluit bij de behoefte van de politie, dienen de functionele 
en technisch eisen en wensen ten aanzien van ANPR in kaart te worden gebracht. 

13. Betrek de toeleverende en afnemende organisaties zoals RDW en CJIB bij het verkennen 
van een toekomstscenario van ANPR. 

14. Ten behoeve van een optimale gegevensuitwisseling in de keten, dienen in samenwerking 
met de RDW en CJIB de relevante koppelvlakken geïnventariseerd, gestandaardiseerd en 
beschreven te worden. 

15. Ten behoeve van internationaal werkende criminelen dient onderzocht te worden op welke 
wijze ANPR hiertegen ingezet kan worden . 

16. Voor het uitvoeren van analyses op opgeslagen kentekenbestanden is 
(datamining)software benod igd. Voor het objectief vaststellen welke softwarepakket het 
beste aansluit bij de behoefte van de politie, dienen de functionele en technische eisen en 

wensen hiervoor in kaart te worden gebracht. 

17. Voor het vastleggen, bewaren en analyseren van kentekens van willekeurige voertuigen 
door de politie, dient de juridische basis verkent en vastgelegd te worden . 

18. Voor elk van de verschillende toepassingsmogelijkheden van ANPR verdient het 
aanbeveling om privacyreglementen op te stellen en aan te melden bij het CBP. 

19. Naast het opstellen van privacyreglementen verdient het aanbeveling om een document 
met daarin beschreven de 'Best practi ces' voor ANPR. Dit kan wellicht gedaan worden met 
behulp van opgedane ervaringen tijdens de pilot. 

20. Om de kans te vergroten op een succesvolle landelijke implementatie van ANPR met al 
zijn mogelijkheden, is het wenselijk het huidige maatschappelijk draagvlak te 
inventariseren en te onderzoek wat de beste manier is om hier mee om te gaan. 

21. Om ANPR landelijk tot een succes te maken verdient het aanbeveling ANPR te borgen 
binnen een bestaande of nieuw op te richten afdeling. Deze afdeling dient voor alle 
betrokken partijen het aanspreekpunt te zijn voor ANPR en is verantwoordelijk voor zaken 
als juridische- en privacykaders, visie, implementatie en beheer. 

22. Voor het anonimiseren van vastgelegde kentekens ten behoeve van latere analyse, dient 
een oplossingsrichting bepaald te worden . 
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Bijlage 1: Geïnterviewde personen 

In het kader van het rapport is gesproken met de volgende functionarissen: 

College Bescherming Persoonsgegevens 
De heer J Kohnstamm 
Mevrouw V.H . Brouwer 

Concern Informatie Management 
De heer E. Koedam 

KLPD 

RDW 

De heer R. Rijpkema 

De heer H. de Kroon 
De heer R.P. Boelsma 

De heer W.E. Rijnberg 

Rotterdam-Rijnmond 
De heer C.A. Witte 
De heer J.G .M.S. Driesen 
De heer D.A. van Leeuwen 

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 
De heer T. van der Lee 

Zuid-Holland Zuid 
De heer T. Kik 
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Bijlage 2: Methode van onderzoek 

Bij het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van de volgende drie methoden: 

• Documentanalyse 
Rapporten van CBP en politie, projectvoorstellen van korpsen, rapportages van het 
lopende pilot project in het korps Rotterdam -Rijnmond, t ijdschriftartikelen, documenten 
over Informatie Gestuurde Politie et cetera. Er is veel geschreven over ANPR en 
informatie-uitwisseling. Hiervan is zoveel mogelijk kennis genomen . 

• Interviews 
In de oriëntatiefase van het onderzoek dat geleidelijk is overgegaan in de 
'onderzoeksfase', zijn gesprekken gevoerd met een aantal medewerkers uit de korpsen 
welke hebben deelgenomen aan de initiële pilot. Het betreffen diverse gesprekken bij 
korpsen en met de voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. 

• Observatie van ANPR in het korps Rotterdam-Rijnmond 
Teneinde een beeld te krijgen van de werking van het systeem ANPR en om 
voorlichtingsdocumentatie te bestuderen, is gedurende een dag ter plekke geobserveerd 
hoe ANPR in de praktijk wordt ingezet . 
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