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Samenvatting 

Andersson Elffers Felix (AEF) en de Politieacademie hebben in opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC)onderzoek gedaan naar 

“de uitvoering van de maatregel BVI-IB en resultaten die het gebruik van BVI-IB heeft voor 

het operationele politiewerk”. Basisvoorziening Informatie- Integrale Bevraging is een 

software-applicatie die politiemedewerkers in staat stelt om met één bevraging informatie 

uit 20 verschillende (inter-) nationale en regionale bronregisters te genereren. De applicatie 

is te gebruiken vanaf een vaste PC, sinds april 2013, via de BlackBerry en mobiele 

dataterminals in sommige politieauto’s. 

 

Opbouw van het onderzoek 

In de business case, het Project Initiatie Document voor BVI-IB en de beleidsdocumenten 

vanuit het ministerie van VenJ zijn geen concrete meetbare doelstellingen opgenomen die 

betrekking hebben op de betekenis van BVI-IB voor de effectiviteit van het politiewerk. Voor 

dit onderzoek is daarom een reconstructie gemaakt van de beleidstheorie om een 

hypothese te kunnen formuleren over het doel van de maatregel BVI-IB op dit vlak.  

 

In de uitvoering van het onderzoek zijn kwalitatieve (focusgroepen en interviews met 

politiemedewerkers uit Amsterdam en Rotterdam) en kwantitatieve methodieken 

(ontwikkeling van indicatoren over alle eenheden) ingezet. Daarnaast is gesproken met 

experts uit verschillende organisaties (Nationale Politie, CJIB, RDW, OM) die bij het 

gegevensbeheer betrokken zijn.  

 

In het bepalen van het effect van BVI-IB op het operationele politiewerk is gebruik gemaakt 

van het model van situationeel bewustzijn dat door de Politieacademie is ontwikkeld. In een 

situatie (op straat) stelt BVI-IB snel informatie integraal beschikbaar. Een agent krijgt 

hierdoor een completer beeld van de werkelijkheid (waarnemen) dan in de oude situatie. 

Hierdoor kan hij deze beter inschatten (begrijpen), zodat hij een beter beeld heeft van de 

mogelijke acties (projectie). Het effect van BVI-IB wordt zichtbaar in een verschil in de 

handeling van een agent. Dat moet leiden tot efficiënter, effectiever en veiliger optreden. 

 

Het gebruik van BVI-IB 

Het gebruik van BVI-IB stijgt sinds de invoering van de applicatie. In januari 2014 zijn 1,75 

miljoen initiële bevragingen uitgevoerd via de vaste applicatie, 790 duizend via de mobiele 

applicatie en nog eens 110 duizend via het Orion systeem in politievoertuigen. De mate 

waarin in een politie-eenheid gebruik wordt gemaakt van de mobiele applicatie verschilt 

sterk, met name doordat de beschikbaarheid van de BlackBerry niet overal gelijk is. In 

eenheden waar weinig BlackBerry’s zijn uitgedeeld wordt ook per BlackBerry relatief weinig 

gebruik gemaakt van BVI-IB. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de BlackBerry’s te 

beperkt terechtkomen bij politiemedewerkers in het primaire proces. 

 

Gebruikservaringen van BVI-IB 

Ongeacht het werkproces waar politiemedewerkers onderdeel van uitmaken, is het beeld 

dat het gebruik van BVI-IB een bijdrage levert aan het politiewerk. De betere dienstverlening 

en grotere veiligheid en zelfstandigheid wordt vooral ervaren door medewerkers op straat 

van de werkprocessen toezicht en handhaving en noodhulp. Zij geven aan zich veiliger te 

voelen door de beschikbare informatie vanuit BVI-IB. Zij zijn zelfstandiger en kunnen zo 

efficiënter hun werk uitvoeren. Hun informatiepositie is verbeterd. Door hun vergrote 
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zelfstandigheid hoeven de meldkamer, informatiedesk en wachtcommandant minder 

informatievragen af te handelen. Op die onderdelen neemt de werkdruk dan ook af.  

Omdat in de opsporing en informatiefuncties BVI-IB met name gebruikt wordt op het bureau 

levert dit geen grote rechtstreekse bijdrage aan veiligheid en ook minder aan directe 

effectiviteit van het werk. De impact van BVI-IB voor deze groep politiemedewerkers uit zich 

met name in een efficiënter werkproces. Ze hoeven niet meer de verschillende individuele 

systemen apart te raadplegen. 

 

Kwantificeren van het effect van BVI-IB 

In het kwantificeren van de invloed van BVI-IB op de effectiviteit van de politie is gefocust 

op die bronsystemen die voor het politiewerk op straat de belangrijkste informatiebron 

zijn. Hieruit is een aantal indicatoren opgesteld waar een direct verband vermoed wordt 

met een verbeterde informatiepositie. Op onderstaande indicatoren is de ontwikkeling in de 

tijd uitgewerkt om te bezien in hoeverre deze in de verschillende eenheden samenvalt met 

de introductie van BVI-IB.  

1 Het aantal aanhoudingen voor rijden zonder rijbewijs (RDW) 

2 Het aantal teruggevonden gestolen voertuigen (RDW) 

3 Het aantal uitgevoerde arrestatiebevelen (OPS) 

4 Het aantal uitgevoerde gijzelingen (uitstroom / instroom) (PAPOS) 

5 Het aantal uitgevoerde buitengebruikstellingen (uitstroom / instroom) (PAPOS) 

De gegevensverzameling van deze indicatoren is samen met experts van de RDW, CJIB en 

Nationale Politie nader vormgegeven. 

 

In de werksessies en interviews geven politiemedewerkers aan dat zij de redenering 

onderschrijven dat zij door de verbeterde beschikbaarheid van informatie resultaatgerichter 

werken en vermoedelijk effectiever zijn. Door bijvoorbeeld meer gestolen voertuigen te 

vinden. In de analyse is echter op geen van de indicatoren een ontwikkeling zichtbaar die 

samenvalt met de introductie van BVI-IB. Dat geldt zowel in eenheden waar veel gebruik 

wordt gemaakt van de mobiele applicatie, als in eenheden waar dat niet het geval is.  

 

Verklaring voor de resultaten 

Dat de invloed van BVI-IB niet meetbaar teruggevonden is, is waarschijnlijk het gevolg van 

het feit dat de bijdrage van BVI-IB aan de pakkans (en dus op deze indicatoren) slechts in 

een relatief beperkt aantal gevallen tot uitdrukking komt. Het is afhankelijk van de situatie 

of de extra informatie van BVI-IB de pakkans vergroot. Gestolen auto’s vindt de politie 

bijvoorbeeld altijd weer terug als er sprake is van een ramkraak of joyriding. De extra 

informatie van BVI-IB maakt dan niet het verschil. Als dit soort situaties het merendeel van 

het aantal teruggevonden gestolen voertuigen verklaart dan is de bijdrage van BVI-IB op het 

totaal van de indicator moeilijk te herleiden. Het figuur op de volgende pagina werkt deze 

redenering voor teruggevonden gestolen voertuigen uit.  

 

Het model laat zien dat de invloed van BVI-IB op de effectiviteit van het politiewerk 

afhankelijk is van de situatie. Uit de interviews blijkt dat sturing op het gebruik van BVI-IB 

beperkt plaatsvindt. Door een kader te ontwikkelen in welke situatie het wel of niet loont 

om een BVI-IB bevraging uit te voeren, kan de kracht van het instrument maximaal worden 

benut en wordt kan de effectieve inzet van politiemedewerkers worden vergroot. Bij het 

opstellen van een kader is het van belang rekening te houden met de verschillende 

werkprocessen binnen de politieorganisatie. Een agent op straat heeft een andere 

informatiebehoefte dan een medewerker van de opsporing en vraagt dus om een andere 

prioritering van informatie vanuit BVI-IB. 



 

 

 

 

GV262/rapportage bvi-ib [definitief]    

 

5

p
ak

ka
n
s 
ne

em
t 
to

e

a
ll
e
 o
v
e
ri
g
e
 s
it
u
a
ti
e
s

n
ik
s 
a
a
n
 d
e
 h
a
n
d

so
m
e
th
in
g
 f
is
h
y

v
e
rm

o
e
d
e
n

n
u
 i
k
 j
e
 t
o
ch
 z
ie

a
a
n
le
id
in
g

b
e
v
e
st
ig
in
g

in
ci
d
e
n
t

“C
h
e
ck
 e
lk
e
 B
M
W
-5
”

g
e
ri
ch
te
 c
o
n
tr
o
le

 
Figuur 1: impactmodel BVI-IB op de ‘pakkans’ van gestolen voertuigen 

 

 

Overall conclusie 

BVI-IB draagt bij aan slimmer politiewerk. De conclusie uit eerder onderzoek van AEF dat 

BVI-IB een efficiënter werken mogelijk maakt, wordt in dit onderzoek namelijk door 

respondenten bevestigd. Politiemedewerkers voelen zich beter ondersteund in hun werk op 

straat en op het bureau en kunnen veel zelfstandiger hun werk doen. Veel respondenten 

geven daarom aan dat BVI-IB hun werkplezier vergroot.  

De bijdrage van BVI-IB aan de kwaliteit van het politieoptreden is in termen van 

maatschappelijke effectiviteit niet aangetoond. Politiemedewerkers geven overigens wel aan 

dat zij zich bij de uitvoering van hun werk veiliger voelen door de beschikbare informatie 

uit BVI-IB.  

 

Aan de hand van het model over situationeel bewustzijn is inzichtelijk gemaakt dat BVI-IB 

een duidelijke bijdrage levert aan het politiewerk. Het geeft de politiemedewerkers meer 

informatie in een situatie (waarnemen), het stelt de politiemedewerkers in staat die situatie 

beter te doorzien (begrijpen) en het biedt handvaten aan een agent welke handeling op dat 

moment het beste is (projectie).  

 

Een duidelijkere afbakening vooraf over de bijdrage van een maatregel aan de effectiviteit 

van het politiewerk zou een scherper kader gecreëerd hebben voor het onderzoek naar de 

effectiviteit van BVI-IB. Daarmee hadden gerichtere indicatoren ontwikkeld kunnen worden 

wat de kans op het vaststellen van een meetbare bijdrage had vergroot. Door in de 

beleidstheorie naast generieke doelstellingen ook aandacht te geven aan de specifieke 

bijdrage van BVI-IB in de dagdagelijkse werkprocessen en situaties kan in de ontwikkeling 

van het instrument ook beter aangesloten worden bij de praktijk en sturing gegeven 

worden aan het gebruik van het instrument. 
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Summary 

 

On behalf of the The Research and Documentation Centre (WODC), Andersson Elffers Felix 

(AEF) and the Police Academy (Politieacademie) have investigated “the implementation of 

the BVI-IB and the results that the use of BVI-IB has for the operational work of the police”. 

BVI-IB is a software application that enables police personnel to generate information from 

20 different (inter-)national and regional registers with one inquiry.  

The application can be used on a PC, on a BlackBerry (since April 2013), and on mobile data 

terminals in some police vehicles.  

 

Structure of this research 

For the execution of the research both qualitative (focus groups and interviews with police 

personnel from Amsterdam and Rotterdam) and quantitative methods ( development of 

indicators for all units) have been applied. In addition, input has been provided by experts 

from several organisations (National Police, Central Fine Collection Agency (CJIB), Dutch 

vehicle administration organisation (RDW), Public Prosecution Service (OM)) that are 

involved in the data management processes.  

 

To determine the effect of BVI-IB on the operational work of the police a situational 

awareness model has been used, developed by the Police Academy. In on-site situations 

BVI-IB allows for fast integral information access. This provides the police officer with a 

more complete picture of the reality (observe) than in previous situations. As a result, he is 

better able to assess (understand) these situations, so he has a better idea of the possible 

actions (project). The effect of BVI-IB is visible in a behavioural difference of the police 

officer. This should lead to more efficient, more effective and safer police actions.  

 

The use of BVI-IB has been increasing since the introduction of the application. In January 

2014 1.75 million initial queries were executed via the PC application, 790 thousand 

through the mobile application, and another 110 thousand through the Orion system in 

police vehicles. The extent to which the mobile application is used within a police unit 

varies greatly, mostly because the availability of Blackberries is not uniform. In regions 

where few BlackBerries are distributed the use of BVI-IB per BlackBerry is relatively low. A 

possible explanation is that the Blackberries do not always end up at the police personnel 

involved in the primary process.  

 

User experience of BVI-IB 

Police officers of all disciplines declare that they see the benefits of using BVI-IB in their 

work. The impact of the BVI-IB is largest for patrolling police officers. They feel they can 

deliver a better service and that they can do that more safely. They have indicated that they 

are able to work with greater independence as their information access has been improved. 

Moreover, they can work more efficiently as the emergency room, information desk and 

watch commanders have less requests to handle. Within those operations a pressure is 

taken off the workload.  

For detection and information functions BVI-IB is mainly used in the office environment. 

Therefore, no major contribution to safety and a smaller contribution to the direct 

effectiveness of the work is observed. The impact of BVI-IB for this group of police 

personnel is mainly in a higher workflow efficiency. They no longer have to consult 

different systems separately.  
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In the business case, the PID (Project Initiation Document) for BVI-IB, and the policy 

documents of the ministry of Security and Justice no specific measurable objectives have 

been included that relate to the significance of BVI-IB for the effectiveness of police work. 

Therefore, in order to formulate a hypothesis regarding the effectiveness objective of the 

BVI-IB measure, a reconstruction was made of policy theory.  

 

Quantifying the effect of BVI-IB 

In the subsequent quantification of the influence of BVI-IB on the effectiveness of the police 

force the focus has been on the systems that are the most important source of information 

for patrolling police officers. This has led to several indicators which are suspected to be 

directly affected by a better information supply.  

 

In order to conclude on the effect of the introduction of BVI-IB for several units, the 

development of the following indicators has been examined over time. The data collection 

of these indicators has been executed in collaboration with experts of the RDW, CJIB and 

the National Police.  

 

1 The number of arrests for driving without a license (RDW) 

2 The number of recovered stolen vehicles (RDW) 

3 The number of executed warrants (OPS) 

4 The number of executed kidnappings (outflow/inflow) (PAPOS) 

5 The number of executed decommissionings (outflow/inflow) (PAPOS)  

 

In the workshops and interviews police personnel have indicated that they support the 

reasoning that the improved information access leads to a more results-oriented work 

approach and probably a higher effectiveness. For example, by detecting more stolen 

vehicles. However, none of the indicators in the analysis show a visible development 

coinciding with the introduction of BVI-IB. This applies for units with a high mobile 

application usage, as well as for units with a lower usage.  

 

Explanation of the results 

The fact that the influence of BVI-IB could not be measured, is probably due to the fact that 

the contribution of BVI-IB to the probability of detection is only expressed in a limited set of 

situations. It the depends on the specific situation whether the addiotional information of 

BVI-IB really makes a difference. For example when a motorvehicle is stolen for joyriding or 

ramming a cash machine they would be found no matter what. The information provided by 

BVI-IB only confirms that these cars are stolen which the police officer probably already 

knew. If these situations explains the larger part of the recovered stolen vehicles the 

indicator will not show a significant effect for BVI-IB. The diagram on the next page explains 

this line of thought for stolen motor vehicles.  

 

This model shows that the influence of BVI-IB on the effectiveness of police work depends 

on the situation. The interviews show that limited steering takes place regarding the use of 

BVI-IB. The effect of the tool can be maximised and the effective deployment of police 

personnel can be increased by developing a framework that indicates in which situations 

the use of BVI-IB queries is worthwhile. Taking into account the different work processes 

within the police organisation is of importance when drawing up such a framework. The 

information needs between a patrolling police officer and an investigating staff member 

differ greatly and therefore ask for different information prioritisation from BVI-IB.  
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Figuur 2: impactmodel BVI-IB on the probability to find stolen motor vehicles  

 

 

 

 

 

Overall findings 

BVI-IB contributes to “smarter policework”. The conclusions from an earlier AEF-research 

that BVI-IB allows a more efficient work style is confirmed by respondents in this study. 

Police officers say they feel better supported and equipped to do their job on the street as 

well as at their desk. They can do their work more independently. Respondents say BVI-IB 

therefore strengthens the pleasure they find in their work. Work satisfaction was another 

goal of BVI-IB which we consider achieved. 

We were not able to show an extent to which BVI-IB has an effect on the quality of police 

work and the effectiveness on safety at large. Police officers do say that they feel that they 

can work more safely with BVI-IB.  

 

Based on the situational awareness model a clear insight is given into the contribution of 

BVI-IB for the work of the police. It provides police personnel with more information in a 

situation (observe), it allows the personnel to read a situation (understand) and it offers 

guidance on the best possible action for that moment (project).  

 

A predetermined definition on the contribution of the measure towards the effectiveness of 

the police would have created a clearer framework for the research of the effectiveness of 

BVI-IB. The development of the tool can be better aligned with the daily practice and tool-

usage can be better steered by paying attention not only to general objectives in policy 

theory, but also to the specific contribution of BVI-IV in daily work processes and situations.  
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1 Inleiding  

1.1 Context 

Het programma ‘Minder regels, meer op straat’ van het ministerie van Veiligheid en Justitie 

(VenJ) is een antwoord op de te hoge administratieve lasten van de politie.1 Het programma 

heeft als doel het versterken van het presterend vermogen van de politie, de 

administratieve lasten met 25% te verlagen en het vakmanschap te versterken. Dit moet 

leiden tot minder administratieve uren en tot meer beschikbare uren voor het echte 

politiewerk op straat, meer werkplezier voor dienders en meer veiligheid in de 

samenleving.2  

 

Omgerekend naar productiviteit moet het programma een winst realiseren die gelijk staat 

aan de inzetbaarheid van 5.000 fte aan politiemensen binnen een operationele sterkte van 

49.500 fte.3  

 

Het programma richt zich op drie categorieën: 

 Opruimen van overbodige en ergerlijke bureaucratie �

 Slimmer politiewerk �

 Meer vakmanschap �

 

Eén van de maatregelen die het programma ‘Minder regels, meer op straat’ in de categorie 

Slimmer politiewerk noemt, is de invoering van de Basisvoorziening Informatie Integrale 

Bevraging (BVI-IB). 

  

De maatregel BVI-IB 

BVI-IB stelt de politie in staat om tegelijk meerdere informatiesystemen te bevragen.4 Door 

middel van één bevraging kunnen in één keer 16 (inter-)nationale en 4 regionale 

informatiesystemen bevraagd worden. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle 

systemen die BVI-IB ontsluit, uitgesplitst naar regionale, nationale en internationale 

registers. Vóór de invoering van BVI-IB moest elk informatiesysteem apart bevraagd worden.  

BVI-IB bouwt voort op een bestaande ontwikkeling binnen de ICT-voorzieningen van de 

politie. In de business case BVI-IB worden in totaal 9 regionale systemen genoemd die een 

dergelijke functie boden. Dit betrof vaak een koppeling van regionale registers met een 

beperkte functionele ontsluiting via mobiele systemen. Een voorbeeld hiervan is P-info.  

 

BVI-IB is toegankelijk via ‘desktops’ (vaste computers) op politiebureaus en via ‘mobile 

devices’ zoals de BlackBerry en Orion+ in de auto. Een deel van de politiemedewerkers bezit 

 

 

1 Ministerie Veiligheid en Justitie, Minder regels, meer op straat, 

2011.  

2 Ministerie Veiligheid en Justitie, Minder regels, meer op straat, 

2011.  

3 Ministerie Veiligheid en Justitie, Voortgangsrapportage 

actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, 6 mei 2013.  

4 Ministerie Veiligheid en Justitie, Voortgangsrapportage 

actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, 6 mei 2013. 
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nu al een BlackBerry waar BVI-IB op te gebruiken is. Daarnaast heeft de minister aangegeven 

dat vanaf de eerste helft 2014 de invoering van het mobiele werken start door toekenning 

van BlackBerry’s aan in totaal 25.000 agenten in de basispolitiezorg. De uitrol van dit 

programma wordt volgens plan afgerond in 2015.5 Naar verwachting zal de uitrol van de 

BlackBerry’s leiden tot een verdere toename van het aantal mobiele bevragingen in BVI-IB.  

 

1.2 Doelstelling en beoogde effecten van de maatregel BVI-IB 

 

Doelstelling volgens het programma ‘Minder regels, meer op straat’ 

Het doel van BVI-IB is het mogelijk maken om politiesystemen tegelijk integraal te 

bevragen. Verondersteld wordt dat de integrale bevraging er toe leidt dat de politie in een 

bepaalde context over meer informatie kan beschikken, waardoor de politiemedewerker de 

meest optimale handelswijze kan kiezen. Volgens de minister komt dit de kwaliteit van het 

politiewerk ten goede, in vergelijking met de situatie zonder BVI-IB, en zorgt voor 

vergroting van het werkplezier.6  

 

Doelstelling uit de business case BVI-IB  

De business case die door het toenmalige VtsPN is gemaakt voor de besluitvorming over de 

invoering van BVI-IB noemt de volgende vijf voordelen voor politie en ketenpartners: 

 Informatie is op landelijk niveau beschikbaar (verbetering informatiepositie) �

 Eenduidige gegevensdefinities doordat gegevens op landelijk niveau gekoppeld worden �

(toename van de veiligheid) 

 Vermindering van functionele koppelingen tussen systemen van 9 naar 1 systeem �

(doelmatigheidswinst) 

 Gestructureerd en ongestructureerd bevraagbaar maken (versterkt informatiepositie) �

 In samenhang bevraagbaar maken (gemak en tijdswinst, bovendien functionele winst)  �

 

De business case van BVI-IB bouwt voort op de informatiestrategie van de politie 2010-2012 

waarin de functionele noodzaak van Integrale Bevraging wordt uitgewerkt.  

 

1.3 Vraag- en doelstelling van het onderzoek 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) heeft Andersson 

Elffers Felix en de Politieacademie (in het vervolg samen aangeduid als AEF) gevraagd om in 

kaart te brengen tot welke resultaten de maatregel BVI-IB leidt. De centrale 

onderzoeksvraag luidt:  

 

Hoe staat het met de uitvoering van de maatregel BVI-IB en welke resultaten heeft het 

gebruik van BVI-IB voor het operationele politiewerk? 

 

Het onderzoek is bedoeld om in het kader van het actieprogramma ‘Minder regels, meer op 

straat’ na te gaan hoe het staat met de uitvoering en met de bijdrage van BVI-IB aan de 

 

 

5 Ministerie Veiligheid en Justitie, Invoeren mobiel werken bij de 

politie, 24 juni 2013.  

6 Ministerie Veiligheid en Justitie, Voortgangsrapportage 

actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, 6 mei 2013. 
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resultaten in het operationele politiewerk oftewel: de politieprestaties. De centrale 

onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:  

 

1 Wat is de stand van zaken in de uitvoering van de maatregel BVI-IB? 

2 Draagt het gebruik van BVI-IB bij aan een verbeterde informatiepositie voor het operationele 

politiewerk? 

3 Wat is de bijdrage van het gebruik van BVI-IB, en de daaruit resulterende verbeterde 

informatiepositie van de diender, aan het operationele politiewerk (intake en service, 

opsporing, handhaving en noodhulp)? 

4 Is de politie door BVI-IB resultaatgerichter bij de taakuitoefening op straat? 

5 Op basis van welke gegevens worden de genoemde resultaten beschreven? 

6 Hoe kunnen deze gegevens worden gewaardeerd, zijn er gegevens die ontbreken en zo ja, 

welke aanvullende gegevens zijn nodig? 

 

Voor het beantwoorden van vragen 2, 3 en 4 wordt BVI-IB niet als een geheel beschouwd, 

maar wordt ingezoomd op de afzonderlijke bronsystemen die BVI-IB ontsluit. Ieder 

bronsysteem levert namelijk weer andere informatie dat tot andere resultaten in het 

politiewerk kan leiden. Voor een medewerker van de verkeerspolitie levert het RDW-systeem 

de primaire informatie voor de uitvoering van zijn werk, terwijl een medewerker van de 

Vreemdelingenpolitie GBA en PSHV nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.  

 

1.4 Onderzoeksverantwoording 

 

Begeleidingsstructuur 

Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld door het WODC. De taak van 

de begeleidingscommissie was om toe te zien op een methodologisch correcte uitvoering 

van het onderzoek. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met de samenstelling van de 

begeleidingscommissie.  

 

Methoden van onderzoek 

Interviews 

Voor het onderzoek zijn negen interviews uitgevoerd met experts op het gebied van het 

Landelijk functioneel beheer van BVI-IB, beheerders achterliggende datasystemen (binnen 

Politie, Rijksdienst Wegverkeer (RDW), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en Openbaar 

Ministerie (OM)), projectleiders BVI-IB en een leidinggevende van de Regionale Informatie 

Organisatie (RIO) in een te onderzoeken eenheid. Doel van de interviews was om context en 

inzicht te krijgen in het moment waarop BVI-IB is ingevoerd, op welke manier, hoe de BVI-IB 

bevragingen plaatsvinden, via desktop, mobiel of Orion en op welke moment deze 

instrumenten beschikbaar waren.  

 

Selectie van indicatoren 

Eerder hebben we aangegeven tot op het niveau van het bronsysteem van BVI-IB dit 

onderzoek uit te voeren. Gegeven de beperkte onderzoekstijd en capaciteit is ervoor 

gekozen om niet alle bronsystemen op te nemen in dit onderzoek. De verwachting is dat 

het grootste verschil in termen van effectiviteit verwacht kan worden in het politiewerk op 

straat. Daarom is in de keuze voor bronsystemen de focus gelegd op die systemen die voor 

de politiemedewerker op straat de belangrijkste informatiebron vormen. Voor deze 

bronsystemen hebben we indicatoren gedefinieerd die logischerwijs het effect van (dit 

bronsysteem via) BVI-IB zichtbaar maken. Gegeven de afbakening in bronsystemen zijn de 

gebruikte indicatoren dan ook noodzakelijkerwijs een subset. 
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Gegevensuitvraag  

Voor het onderzoek is een gegevensuitvraag uitgezet om inzichtelijk te krijgen welke 

gegevens beschikbaar zijn voor de indicatoren. Deze gegevensuitvraag is nader uitgewerkt 

in hoofdstuk 5. In een gesprek met de functioneel en/of technisch beheerders en/of 

informatiemanagers van de verschillende bronsystemen is de gegevensuitvraag verder 

aangescherpt. De resultaten van de analyse zijn gedeeld met de organisaties die de 

gegevens hebben aangeleverd.  

 

Werksessies 

Er zijn vier werksessies georganiseerd om de effecten en andere factoren die van invloed 

zijn op de genoemde effecten per bronsysteem samen met politiemedewerkers in kaart te 

brengen. Bij de werksessies waren medewerkers uit noodhulp, handhaving, opsporing en 

de informatieorganisatie uit de eenheden Amsterdam en Rotterdam aanwezig. Ter 

voorbereiding op de werksessies hebben de deelnemers een e-mail ontvangen met daarin 

een omschrijving van het doel van de bijeenkomst en een aantal vragen om de 

verwachtingen voor de werksessie bij de deelnemers scherp te maken. De resultaten van de 

werksessies zijn verwerkt in het rapport dat in conceptvorm ter toetsing is gedeeld met de 

deelnemers. In het rapport zijn geen citaten of verwijzingen naar individuele gesprekken 

opgenomen. Wel is ter illustratie een aantal quotes opgenomen. 

  

Voor de eenheden Amsterdam en Rotterdam is gekozen om een diversiteit in het gebruik 

van BVI-IB goed te kunnen belichten. In de eenheid Rotterdam is zowel landelijk gebied 

(groot deel van het voormalige korps Zuid-Holland-Zuid en de Zuid-Hollandse eilanden) als 

stedelijk gebied en industrieel gebied vertegenwoordigd. In deze eenheid wordt veel 

gebruik gemaakt van de mobiele applicatie via de BlackBerry. In de eenheid Amsterdam is 

van oudsher veel gebruik gemaakt van één van de voorlopers van de BVI-IB applicatie, P-

info, en wordt BVI-IB ook in de Orionsystemen in de noodhulpvoertuigen gebruikt. In 

Amsterdam is het gebruik van BVI-IB op mobile devices beperkt. 

 

1.5 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is het onderzoekskader beschreven met 

een operationalisering van de belangrijkste begrippen en een uitwerking van het model van 

situationeel bewustzijn. In hoofdstuk 3 wordt het gebruik van BVI-IB toegelicht. In de 

hoofdstuk 4 wordt het gebruik van BVI-IB geconcretiseerd door een beschrijving van de 

beleving van BVI-IB in het politiewerk. Stilgestaan wordt bij de waarde van BVI-IB voor het 

politiewerk en de performance van BVI-IB. De invloed van BVI-IB op de effectiviteit van het 

politiewerk staat beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 geeft een nadere beschouwing op 

de resultaten in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 7 zijn de conclusies op de onderzoeksvragen 

beschreven.  
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2 Onderzoekskader 

Dit hoofdstuk beschrijft het onderzoekskader. Het kader is opgebouwd uit een beschrijving 

van de beleidstheorie, waarin de verhouding tussen doelstelling, activiteiten en resultaten 

van de maatregel BVI-IB is weergegeven. Daarnaast gaan we in op het model van 

situationeel bewustzijn aan de hand waarvan indicatoren geformuleerd zijn om antwoord te 

geven op de onderzoeksvragen.  

 

2.1 Door de minister beoogde effecten van BVI-IB  

Het doel van BVI-IB is het mogelijk maken om de politiesystemen tegelijk integraal te 

bevragen. Verondersteld wordt dat de integrale bevraging er toe leidt dat de politie in een 

bepaalde context sneller over meer informatie kan beschikken, waardoor de 

politiemedewerker de meest optimale handelswijze kan kiezen. Dit komt volgens de 

minister de kwaliteit van het politiewerk ten goede, in vergelijking met de situatie zonder 

BVI-IB, en zorgt voor vergroting van het werkplezier.7 Daarnaast houdt de 

politiemedewerker volgens de minister door het gebruik van de BlackBerry op straat meer 

tijd over voor zijn primaire taken.8  

 

Figuur 3: gereconstrueerde doelenboom BVI-IB 

 

 

De doelenboom van BVI-IB in 

de figuur hiernaast is op basis 

van beleidsdocumenten 

geconstrueerd door de 

onderzoekers. Het figuur 

illustreert de hoofdpunten en 

is niet uitputtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Minister Veiligheid en Justitie, Voortgangsrapportage 

actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, 6 mei 2013. 

8 Minister Veiligheid en Justitie, Voortgangsrapportage 

actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, 6 mei 2013. 
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2.2 Het situationeel bewustzijn van een politiemedewerker en het verband met BVI-IB 

Om de impact van de maatregel van BVI-IB op het politiewerk te beschrijven, wordt gebruik 

gemaakt van modellen die het situationeel bewustzijn beschrijven. In het onderzoek van de 

Politieacademie – Integrale bevraging en veiligheid (2013) – is een model van situationeel 

bewustzijn voor BVI-IB uitgewerkt.9 Dit model is gebaseerd op een theoretisch model dat is 

ontwikkeld door Endsley. Die stelt dat situatiebewustzijn meer is dan het waarnemen van 

een situatie. Het gaat erom dat je bewust bent van wat er gebeurt in je omgeving en dat je 

over informatie beschikt om over te gaan tot acties. Een handeling of actie heeft tot doel 

om vanuit een bestaande situatie een nieuwe toestand te bereiken.10  

 

In het rapport van de Politieacademie zijn de uitgangspunten van het model vertaald naar 

de politiecontext om beter inzicht te krijgen in de impact van BVI-IB.11 In onderstaand 

figuur is dit model weergegeven, waarbij per onderdeel een toelichting is gegeven.  

 

Figuur 4: het model voor situationeel bewustzijn 

 

 

Bronsystemen van de politie bevatten informatie die voor 

een politiemedewerker relevant kan zijn in een situatie. 

 

Door BVI-IB is deze informatie sneller beschikbaar, 

onafhankelijk van de locatie van de agent.  

 

BVI-IB levert een completer beeld van de werkelijkheid. 

Een agent neemt dus meer waar.  

 

Door een completer beeld van de werkelijkheid kan een 

agent een situatie beter begrijpen.  

 

Het projecteren van dit bewustzijn op de situatie leidt tot 

een afweging welke handeling gewenst is.  

 

De handeling van de agent is daarmee een optelsom van 

voorgaande afwegingen. Het effect van BVI-IB moet 

uiteindelijk zichtbaar zijn in een verschil in de handeling 

van een agent. Dat effect kan bestaan uit een efficiënter, 

effectiever en een veiliger optreden.  

 

 

 

9 Hengst, M., den, Schirm, W., Integrale bevraging en veiligheid, 2013, 

Politieacademie.  

10 Endsly, M.R. & Kaber, D.B. Level of automation effects on 

performance, situation awareness and workload in a dynamic control 

task, Ergonomics, 42(3), page 462-492, 1999. 

11 Hengst, M., den, Schirm, W., Integrale bevraging en veiligheid, 

2013, Politieacademie, p. 23.  
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2.3 Operationalisering situationeel bewustzijn  

De componenten uit het model van situationeel bewustzijn zijn geoperationaliseerd in deze 

paragraaf mede aan de hand van het onderzoek van de Politieacademie.  

 

Waarnemen is het zichzelf een beeld vormen van de werkelijkheid op basis van signalen en 

informatie op straat en informatie die wordt aangereikt vanuit de organisatie via collega’s 

of hulpmiddelen.  

 

Of BVI-IB hierin ondersteunt, hebben wij aan de hand van de volgende vragen 

geoperationaliseerd:  

 Door BVI-IB ben ik mij beter bewust van de dingen die een rol spelen in de situatie �

 Door BVI-IB kan ik mij een beter beeld vormen van de situatie �

 Door BVI-IB kan ik de situatie beter beoordelen.  �

 

Begrijpen is het betekenis geven aan de situatie die je aantreft. Een politiemedewerker kan 

de ernst van een situatie beter inschatten. Bij een vechtpartij tussen twee personen, waarbij 

je door BVI-IB weet dat het om leden van twee verschillende jeugdbendes gaat, weet je dat 

de situatie meer ontvlambaar is dan wanneer dat niet het geval is. 

  

De bijdrage van BVI-IB is aan de hand van de volgende vragen geoperationaliseerd:  

 Door BVI-IB weet je beter wat er aan de hand is �

 BVI-IB geeft een sneller overzicht over het geheel �

 Door BVI-IB weet je sneller wat de situatie is. �

 

Projectie is de mate waarin een agent vanuit zijn begrip van de situatie een inschatting 

maakt welke handeling het meest passend is. In projectie is het niet meer zozeer de 

informatie van BVI-IB die kan helpen, maar is het vooral de kennis van de agent die op basis 

van het gevormde beeld kan inschatten hoe de situatie zich kan ontwikkelen en hoe hij het 

beste kan handelen om de situatie zo snel en veilig mogelijk af te handelen. Wanneer hij 

naar een huiselijk geweld melding rijdt en weet dat de persoon in kwestie bij eerdere 

contacten met de politie zich zeer agressief richting politie heeft gedragen, kan hij 

inschatten dat hij met 'sussend' praten de situatie niet tot bedaren krijgt en deze alleen 

maar oplaait. En dus kan hij er voor kiezen de man dit keer direct te overmeesteren ipv 

beginnen met praten.  

 

De bijdrage van BVI-IB aan projectie wordt getoetst aan de hand van de volgende vragen: 

 Door BVI-IB kunnen situaties vaker zelfstandiger worden afgehandeld �

 BVI-IB maakt het mogelijk om sneller oplossingen voor een situatie toe te passen �

 Door BVI-IB kan ik sneller de ernst inschatten, kan ik beter inschatten wat te doen. �

 

Op basis van de handeling ontstaat er een effect. De veronderstelling is dat effectiviteit van 

het politiewerk toeneemt. Bovendien is een toename in de efficiëntie te verwachten van 

zowel de informatievraag (zelfstandig in plaats van via de meldkamer) als de handeling zelf 

(sneller kunnen ingrijpen doordat je beter weet waar je aan toe bent).  

 

Het effect van BVI-IB op het handelen van een politiemedewerker valt in drie delen uiteen 

die op de volgende wijze te operationaliseren zijn: 

 

 

Veilig werken  
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 Door BVI-IB kan ik beter een veilige situatie creëren voor mijzelf en anderen �

 Door BVI-IB kan ik mijn werk veiliger doen. �

 

Efficiënt optreden 

 BVI-IB is bruikbaar bij de uitvoering van mijn werkzaamheden �

 Door BVI-IB te gebruiken, worden werkzaamheden sneller uitgevoerd.  �

 BVI-IB bespaart tijd tijdens de uitvoering van taken �

 

Effectiviteit 

 Veiligheid voor de burger (maatschappelijk effect) �

 BVI-IB leidt tot een toename mijn effectiviteit �

 BVI-IB leidt tot een toename in de kwaliteit van mijn handelen �

 Door BVI-IB wordt mijn productiviteit vergroot. �

 

2.4 Operationalisering van het begrip informatiepositie 

Informatiepositie is een centraal begrip in de vraagstelling. Om aan te sluiten bij het 

hiervoor geschetste theoretische kader wordt het begrip informatiepositie in de 

vraagstelling in enge zin uitgelegd als de mate waarin de politiemedewerker de juiste 

informatie op de juiste tijd en plaats tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te 

kunnen doen. Het valt daarmee samen met de informatiecomponent van de begrippen 

waarnemen en begrijpen uit het situationeel bewustzijn model.  

We interpreteren de vraagstelling als betrekking hebbend op de informatiepositie van de 

individuele medewerker door het gebruik van BVI-IB en laten het effect op de gehele 

organisatie buiten beschouwing. 

 

Het begrip informatiepositie is uitgewerkt in de volgende vragen: 

 BVI-IB geeft informatie die nodig is wanneer er gereageerd moet worden �

 BVI-IB geeft de informatie die nodig is �

 BVI-IB geeft de informatie snel �

 BVI-IB helpt om tijdig te reageren. �
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3 Het gebruik van BVI-IB  

De introductie van BVI-IB heeft per eenheid/regio plaatsgevonden. Afhankelijk van de 

wensen en de keuzes in de eenheden is BVI-IB ook ingevoerd via mobile devices als 

BlackBerry en Orion. Deze paragraaf geeft een beeld van het huidige gebruik van BVI-IB.  

 

3.1 Het gebruik van BVI-IB in de eenheden 

 

Initiële bevragingen 

Het aantal initiële bevragingen van BVI-IB neemt sinds de eerste introductie in januari 2012 

nog steeds toe. In onderstaand figuur is de ontwikkeling van het aantal bevragingen sinds 

1 januari 2012 tot en met 31 januari 2014 weergegeven. Het figuur maakt inzichtelijk dat 

het aantal bevragingen sinds 1 januari 2012 vanaf een vaste werkplek (desktop) sterk is 

toegenomen. Daarnaast is het sinds 1 januari 2013 ook mogelijk om BVI-IB via een 

BlackBerry of Orion+ te bevragen. De bevragingen via de ‘oude’ mobiele telefoon zijn 

vervangen door de BlackBerry.12 Ook dit aantal bevragingen neemt sinds de start toe.  

 

Figuur 5: ontwikkeling van het aantal initiële bevragingen BVI-IB 

 

 

In 2013 is BVI-IB 24,1 miljoen keer initieel bevraagd. Van deze bevragingen is 0,5 miljoen 

afkomstig van organisaties buiten de Nationale Politie. In deze aantallen zijn niet alle 

bevragingen via Orion+ voor alle eenheden opgenomen. Dit komt omdat nog gewerkt werd 

met een oudere versie van Orion+, waarin de bevragingsmodule P-info zat. Begin februari 

2014 wordt de meest recente versie van Orion+ uitgerold met BVI-IB. 

 

Ter vergelijking, vanaf de landelijke uitrol van P-info in 2009 is het aantal bevragingen 

geregistreerd. Het maximaal aantal bevragingen dat gerealiseerd is, was bijna 750 duizend 

in januari 2012. In 2011 lag het gemiddelde aantal bevragingen rond de 600 duizend per 

maand. Dit zijn ongeveer 7,2 miljoen bevragingen per jaar. Het gaat dan om initiële en 

 

 

12 In de komende tabellen tellen we deze bij elkaar op onder 

vermelding van BlackBerry.  
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doorbevragingen (zie 3.2). Een verklaring voor dit lager aantal bevragingen, is dat P-info 

vooral gebruikt werd door de meldkamers, BlackBerry gebruikers (beperkt aantal) bij alle 

korpsen en bij negen korpsen door reguliere dienders.  

 

In onderstaand figuur is per eenheid het totaal aantal initiële bevragingen van BVI-IB voor 

januari 2014 opgenomen13. In het figuur is onderscheid gemaakt tussen het aantal 

bevragingen vanaf een vaste werkplek, een BlackBerry of Orion+. 

 

Figuur 6: aantal initiële bevragingen per fte doelsterkte per eenheid in januari 2014 

 

 

 

Bovenstaand figuur laat zien dat het aantal bevragingen via de BlackBerry per eenheid kan 

verschillen. In de eenheden Limburg, Den Haag, Zeeland-West Brabant, Oost Brabant en 

Amsterdam ligt het aandeel gebruik BVI-IB via BlackBerry aanzienlijk lager dan in eenheden 

zoals Rotterdam en Midden-Nederland. Dit verschil kan verklaard worden door het aandeel 

uitgezette BlackBerry’s.  

De figuur laat zien dat het aandeel bevragingen via Orion+ voor Amsterdam klein is. In 

werkelijkheid is dit aandeel bevragingen veel groter, maar doordat er nog met een ‘oude’ 

versie wordt gewerkt zijn de bevragingen nog niet zichtbaar in deze telling. Het aantal 

bevragingen van deze ‘oude’ versie is bij de onderzoekers niet bekend. 

 

In onderstaand figuur is het aantal BlackBerry’s dat is aangesloten op BVI-IB per eenheid 

afgezet tegen de doelsterkte van de eenheid.14 Dit figuur laat zien dat de verhouding 

BlackBerry’s / doelsterkte in Noord-Holland, Rotterdam en de Landelijke eenheid het 

 

 

13 We kiezen ervoor de maand januari 2014 te gebruiken om zoveel 

mogelijk verschillen in het gebruik als gevolg van 

implementatieverschillen uit te sluiten. 

14 Doelformatie van de Operationele Sterkte, Nationale Politie, 

Inrichtingsplan, 2012. Deze formatie kan afwijken van de huidige 

bezetting.  
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grootst is (0,7 BlackBerry’s op 1 fte operationele sterkte). Zeeland-West-Brabant, Den Haag, 

Limburg en Amsterdam geldt 0,2 BlackBerry’s op 1 fte, oftewel 1 BlackBerry op vijf agenten. 

 

Figuur 7: aantal BlackBerry’s per fte operationele sterkte per eenheid 

 

Een opvallende samenhang in het gebruik van BVI-IB via de BlackBerry en het aantal 

uitgedeelde BlackBerry‘s in een eenheid is te zien in onderstaande grafiek. 
 

Figuur 8: verhouding aantal BVI-IB bevragingen per uitgedeelde BlackBerry en het aantal uitgedeelde 

BlackBerry’s per fte operationele sterkte per eenheid 

 

  

Bovenstaand figuur laat zien dat in de eenheden waar veel BlackBerry’s beschikbaar zijn, 

het aantal bevragingen per BlackBerry hoger is dan in eenheden waar een kleiner aantal 

BlackBerry’s beschikbaar is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in eenheden waar 

minder BlackBerry’s beschikbaar zijn, deze worden gebruikt door leidinggevenden en 

ondersteuning en in mindere mate in het primaire proces door de agent op straat.  
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In de eenheid Den Haag wordt relatief veel gebruik gemaakt van BVI-IB zonder dat daar een 

groot aantal BlackBerry’s is uitgezet. Waarschijnlijk worden deze bevragingen met name 

uitgevoerd door de districtelijke wachtcommandanten (vergelijkbaar met de plot in 

Amsterdam) of de aanwezige Front- en Backofficemedewerkers (Fobo). Invoering van de 

mobiele applicatie in Den Haag kan een grote verschuiving in het werk betekenen.  

Bovenstaande geldt in mindere mate ook voor de eenheid Amsterdam. Omdat de Orion 

bevragingen echter nog niet in deze data volledig zijn meegenomen verwachten we dat dit 

effect hier kleiner is. 

 

Initiële- en doorbevragingen  

BVI-IB kent altijd een eerste bevraging. Dit kan bijvoorbeeld een woonadres of een kenteken 

van een auto zijn. Op het resultaat van deze eerste bevraging kan een gebruiker 

doorklikken (doorvragen). Bijvoorbeeld of de auto verzekerd is (systeem-RDW) of dat de 

auto als gesloten geregistreerd staat (systeem RDW-SMV). Het aantal doorbevragingen door 

de politie bedroeg in 2013 56,6 miljoen keer. 86% van deze doorbevragingen werd gedaan 

van een vaste desktop. 14% van de doorbevragingen ging via de BlackBerry. Vanuit een 

BlackBerry wordt veel minder vaak doorgevraagd dan vanuit een vaste applicatie (1,1 keer 

versus 2,8 keer per initiële bevraging in het laatste kwartaal van 2013). Een mogelijke 

verklaring hiervoor is de mate van gebruikersvriendelijkheid van de BlackBerry. Het 

uitvoeren van een doorbevraging via de BlackBerry wordt door politiemedewerkers als 

ingewikkeld beschouwd, omdat het navigeren in BVI-IB via een mobile device moeilijk is. 

(zie 4.2)  

  

3.2 Gebruik per werkproces 

In de interviews en de werksessies is met politiemedewerkers uit verschillende 

werkprocessen (opsporing, noodhulp, toezicht & handhaving) gesproken over het gebruik 

van BVI-IB. Per werkproces is gevraagd in welke situatie BVI-IB wordt gebruikt, welke 

informatie er nodig is en welke systemen daarvoor het meest bevraagd worden. Op basis 

hiervan hebben wij meer focus aangebracht in het aantal te onderzoeken systemen. De 

resultaten zijn hieronder per werkproces weergegeven.  

 

Opsporing  

BVI-IB wordt in de opsporing gebruikt bij de aanvang van een onderzoek. Alle subjecten 

worden in BVI-IB bevraagd. Daarnaast wordt BVI-IB gebruikt ter voorbereiding op een 

huisbezoek, een huiszoeking of een verhoor van een verdachte. Politiemedewerkers geven 

aan dat zij BVI-IB als startpunt voor al hun onderzoeken gebruiken. Complexere 

informatievragen worden uitgezet bij de Regionale Informatieorganisatie of Infodesk. Ook 

bevragen zij vervolgens de onderliggende systemen in de volgorde: HKS, BVH, RDW en OPS. 

Daar waar OPS op straat vaak als eerste geraadpleegd wordt, is dat in de opsporing niet het 

geval. Reden hiervoor is dat de situatie waarin de bevraging plaatsvindt verschillend is. Een 

situatie op straat vraagt om een andere aanpak dan wanneer je achter het bureau 

informatie op vraagt. Dit betekent ook dat medewerkers van de opsporing meer 

detailvragen uitvoeren voor een uitgebreidere analyse, waarvoor de individuele systemen 

geraadpleegd moeten worden. Dit is ook een belangrijke reden dat het gebruik van BVI-IB 

via de BlackBerry onder medewerkers bij de opsporing beperkt is.  

 

Toezicht & Handhaving/Noodhulp  

Medewerkers van de noodhulp, toezicht- en handhaving zoals verkeerspolitie of 

vreemdelingenpolitie en wijkagenten gebruiken BVI-IB vanaf hun mobile device. De 
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administratieve afhandeling van meldingen wordt vaak niet via hun mobile device 

afgehandeld, maar vanaf een vaste PC.  

 

De aard en het aantal van de situaties waarin een politiemedewerker een informatievraag 

heeft, zijn na de invoering van BVI-IB niet veranderd. De mogelijkheid om via de BlackBerry 

BVI-IB te bevragen, leidt volgens de geïnterviewden wel tot meer bevragingen per 

politiemedewerker. Een medewerker van de verkeerspolitie geeft een schatting dat hij 

ongeveer drie keer zoveel bevragingen per dag uitvoert met BVI-IB dan wanner hij dat via de 

meldkamer deed. Dat zijn zowel bevragingen bij een staandehouding als bevragingen om 

een ‘verdachte’ auto of persoon te controleren. Reden voor de extra bevragingen is dat hij 

dit zelfstandig kan doen, zonder dat hij tijd hoeft te claimen van de meldkamer. 

 

Per situatie bestaat de vraag naar informatie uit de volgende onderwerpen: 

 Staandehouding van een voertuig: staat de auto gesignaleerd, is de auto verzekerd en APK-�

gekeurd, staat de bestuurder gesignaleerd, is deze in bezit van een geldig rijbewijs, 

rijverbod of ontzegging, technische gegevens en mogelijke aandachtvestigingen 

 Verdacht voertuig zonder staandehouding, staat de auto gesignaleerd, is de auto verzekerd �

en APK-gekeurd, staat de eigenaar gesignaleerd, is deze in bezit van een geldig rijbewijs, 

rijverbod of ontzegging, technische gegevens en mogelijke aandachtvestigingen 

 Staandehouding van een persoon: persoonsgegevens (wie heb je voor je), staat de persoon �

gesignaleerd en mogelijke aandachtvestigingen 

 Huisbezoek: wie wonen er, wat zijn hun antecedenten en welke incidenten hebben zich �

voorgedaan en mogelijke aandachtvestigingen 

 Verdachte situatie op straat: dit is een combinatie van bovenstaande onderwerpen alleen �

vindt in dit geval de bevraging vaak niet plaats via een mobiele device, maar via de 

portofoon om zicht te kunnen blijven houden op de situatie.  

 

Bovenstaande informatie staat voornamelijk in PAPOS, OPS, RDW, BVH, HKS en GBA. 

Politiemedewerkers geven aan dat de systemen een verschillend type informatie geven. De 

informatie uit sommige systemen kan een ‘trigger’ zijn om direct in actie te komen, zoals 

een melding dat iemand gesignaleerd staat. Voorbeelden van deze systemen zijn PAPOS, 

OPS en RDW. GBA, BVH en HKS zijn systemen die geen specifieke triggers bevatten, maar 

voornamelijk informatie geven om de situatie goed te kunnen inschatten en niet zozeer 

direct leiden tot een bepaalde handeling.  

 

Refererend aan het model van situationeel bewustzijn heeft de informatie uit PAPOS, OPS en 

RDW betrekking op projectie; het geeft de politiemedewerker informatie over wat zijn 

volgende handeling is (bijv. als iemand gesignaleerd staat). De informatie uit GBA heeft 

betrekking op het waarnemen, evenals BVH en HKS. Deze laatste systemen bieden ook 

informatie om de situatie te begrijpen. Zij geven geen concrete triggers over wat de 

volgende handeling moet zijn maar als er een indicatie tot handelen kunnen zij wel 

informatie geven over hoe dat moet gebeuren (bijv. als iemand vuurwapengevaarlijk is).  

 

Politiemedewerkers die zelf BVI-IB raadplegen geven aan dat er verschillen bestaan tussen 

collega’s in het gebruik van de BlackBerry. Een deel van de politiemedewerkers gebruikt de 

BlackBerry niet om BVI-IB te bevragen, maar zet zijn of haar informatievragen uit via de 

portofoon. Hoe groot dit percentage is, is niet bekend. 
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Ook geven politiemedewerkers aan dat BVI-IB gebruikt wordt tijdens of vlak na de briefing 

om meer informatie te krijgen over bijvoorbeeld een specifiek kenteken of persoon. Dat 

komt ook tijdens de dienst voor na een algemene oproep vanuit de meldkamer.  

 

Informatiespecialisten 

De politiemedewerkers uit bovenstaande werkprocessen worden ondersteund door 

collega’s die informatie opzoeken en/of veredelen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers uit 

de meldkamer, RealTime intelligence Center (RTIC), de Infodesk of informatiespecialisten. 

Voor hen vormt BVI-IB het startpunt voor een informatieverzoek. Zij geven aan dat BVI-IB 

voor een eenvoudige bevraging of het veredelen van een melding goed gebruikt kan 

worden. Voor meer complexe vragen, die vaak vanuit de wijkagent bij de 

informatiespecialisten worden belegd of vragen binnen de opsporing worden naast BVI-IB 

ook de individuele systemen achter BVI-IB geraadpleegd. De reden hiervoor zijn de 

prestaties van het BVI-IB (zie 4.2). 

 

Uit het voorgaande concluderen we dat de systemen OPS, PAPOS en RDW belangrijke 

informatiebronnen vormen voor het handelingsperspectief van politiemedewerkers op 

straat. Het is de verwachting dat uitspraken over de effectiviteit van BVI-IB in kaart gebracht 

kunnen worden aan de hand van deze systemen aangezien deze systemen specifieke 

handelingstriggers geven voor agenten. Dit doen we in hoofdstuk 5. In het volgende 

hoofdstuk wordt stilgestaan bij de beleving van BVI-IB in het politiewerk.  

 
 

3.3 Conclusie over het gebruik van BVI-IB 

Het gebruik en de uitrol van BVI-IB is in dit hoofdstuk beschreven. Het gebruik van BVI-IB 

blijft sinds de invoering van de applicatie stijgen. Dat geldt voor het gebruik op vaste 

deskstops en via de mobiele applicatie. Alle eenheden beschikken over toegang tot de 

applicatie. De mate waarin BVI-IB is uitgerold verschilt per eenheid. Met name de uitrol van 

de mobiele applicatie is nog niet gelijk verdeeld over alle eenheden.  
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4 De beleving van BVI-IB in het politiewerk  

Voordat ingegaan wordt op de bijdrage van BVI-IB aan de effectiviteit van het politiewerk, 

wordt eerst ingegaan op de rol en waarde van BVI-IB in het politiewerk en de prestaties van 

BVI-IB.  

 

4.1 De waarde van BVI-IB voor het politiewerk 

 

Een betere dienstverlening 

Wijkagenten geven aan vaker te ervaren dat inwoners naar hen toe komen met meldingen 

over verdachte situaties in hun wijk of buurt. Bijvoorbeeld een onbekende auto die voor een 

langere periode in de wijk geparkeerd staat. De wijkagenten geven hiervoor als verklaring 

dat zij in het geval van voorbeeld het kenteken via de BVI-IB applicatie op hun BlackBerry 

kunnen bevragen en indien nodig direct actie kunnen ondernemen. Het stelt hen in staat 

om resultaatgericht aan de slag te gaan met een vraag. De wijkagent deelt de uitkomst van 

een bevraging niet, maar door er zichtbaar mee aan de slag te gaan, leidt dat volgens 

politiemedewerkers tot een grotere betrokkenheid van inwoners bij hun buurt.  

 

Naast dat het de dienstverlening verbetert en de betrokkenheid wordt vergroot, levert het 

ook resultaat op. Zo geeft een wijkagent aan dat hij op deze manier het afgelopen jaar vier 

gestolen voertuig heeft teruggevonden in zijn buurt. Zonder de BlackBerry met de BVI-IB 

applicatie zou hij waarschijnlijk deze gestolen voertuigen niet hebben teruggevonden, 

omdat hij de wachtcommandant niet wil belasten met een waarschijnlijk minder kansrijke 

en niet direct noodzakelijke informatievraag.  

 

Een BVI-IB-bevraging via de BlackBerry bij een staandehouding is een eenvoudige handeling, 

waardoor er vaak geen contact via de portofoon met de wachtcommandant meer nodig is. 

Politiemedewerkers geven aan dat dit betekent dat je je minder op de portofoon hoeft te 

focussen, zodat je je meer kan focussen op degene die is staandegehouden. Degene die je 

hebt staandegehouden kan je beter van dienst zijn doordat je in het contact minder wordt 

afgeleid. Daarnaast geven medewerkers van de noodhulp, verkeerspolitie en wijkagenten 

aan dat zij bij een staandehouding sneller weten of er iets aan de hand is. Dat betekent dat 

je burgers minder lang hoeft ‘lastig te vallen’ met mogelijke vragen. Het resultaat hiervan is 

dat burgers sneller verder kunnen en politiemedewerkers zich weer sneller met 

belangrijkere zaken kunnen bezighouden.  

 

Ik kan me niet voorstellen dat ik mijn werk moet doen zonder BVI-IB (wijkagent, 

buurtregisseur). 

 

Efficiëntie 

Naast een betere dienstverlening geven politiemedewerkers aan dat BVI-IB ook bijdraagt 

aan een efficiënter werkproces. De efficiëntie wordt in verschillende werkprocessen op 

verschillen plekken in de organisatie gerealiseerd.  

 Medewerkers op het District Informatie Knooppunt (DIK) geven aan dat de efficiëntie op �

verschillende plekken in het werkproces wordt gerealiseerd. Op het DIK is een meewerkend 

voorman verantwoordelijk voor de werkverdeling. Hij geeft aan dat hij een groot deel van 

de informatievragen niet meer doorzet naar de informatiespecialisten, omdat hij deze met 

een eenvoudige bevraging in BVI-IB afdoet.  
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 Informatiespecialisten en rechercheurs geven aan dat zij via BVI-IB sneller een overzicht �

krijgen van het object van onderzoek. Informatiespecialisten en rechercheurs brengen 

bijvoorbeeld de relaties (het netwerk) van het object van onderzoek in kaart. Dit eerste 

overzicht helpt hen om te bepalen welke aanvullende informatie nog opgevraagd moet 

worden in de onderliggende systemen. BVI-IB helpt hen om gerichter hun werk te kunnen 

uitvoeren. 

 Politiemedewerkers op straat en in de organisatie geven aan dat door BVI-IB en de toename �

van het aantal mobile devices de druk in de plot is afgenomen. Voor simpelere bevragingen 

wordt de plot niet meer gevraagd (de plot krijgt daardoor meer ruimte voor de complexere 

bevragingen). Hierbij is dus sprake van een verschuiving van werk van de plot naar de 

straat. Er worden meer bevragingen op straat gedaan ten opzichte van een situatie waarin 

nog geen sprake was van BVI-IB via een mobiel device. In eerder onderzoek stelt AEF dat de 

extra informatievragen met name plaatsvinden in wachttijd of vultijd tijdens een dienst, ook 

wel “ongerichte tijd” genoemd. Dat is tijd waarin een agent niet met een gerichte activiteit 

bezig is. Daardoor gaat het in principe niet ten koste van de tijd die een agent in de situatie 

zonder BVI-IB ergens anders aan zou besteden (bijv. gesprekken met buurtbewoners).15  

 In het eerdere AEF onderzoek is berekend dat een informatiebevraging die in de oude �

situatie 5,5 minuut ‘werktijd’ kost voor infodesk / plot / meldkamer en agent op straat 

samen, door de introductie van BVI-IB in 1 minuut door een agent zelf kan worden 

afgehandeld. 

 Politiemedewerkers op straat (wijk- en noodhulpmedewerkers en medewerkers van de �

verkeerspolitie) geven aan dat door BVI-IB het radioverkeer op de portofoon wordt ontlast. 

Doordat het radioverkeer wordt ontlast, geven politiemedewerkers aan meer gefocust te 

zijn op hun omgeving.  

 De rechercheurs geven aan dat een belangrijke toevoegde waarde van BVI-IB is dat er een �

koppeling is gelegd in de systemen met andere politie-eenheden. Ondanks dat niet alle 

systemen te raadplegen zijn (autorisatievoorschriften) wordt bij een bevraging wel 

aangegeven of de benodigde informatie beschikbaar is. In de oude situatie kon dat niet. De 

informatie kan vervolgens via de Infodesk opgevraagd worden bij de betreffende eenheid. 

In de oude situatie wist je vaak niet of een informatieverzoek tot het gewenste resultaat zou 

leiden en je daarmee vaker een informatieverzoek voor niets uitzette.  

 Politiemedewerkers geven daarnaast aan dat de opgemaakte overzichten makkelijk en �

eenvoudig geprint en gemaild kunnen worden. Dit scheelt een hoop tijd. Hetzelfde geldt 

voor foto’s. Ook deze kunnen eenvoudig worden verspreid, waar vooral collega’s op straat 

mee geholpen zijn.  

 

Het eerste wat je doet als je in dienst komt is een kopje koffie halen en dan inloggen op BVI-

IB (motorrijder/plotter) 

 

Grotere veiligheid en zelfstandigheid  

Naast een betere dienstverlening aan burgers, draagt een verbeterde interne 

dienstverlening bij aan een grote veiligheid van de politiemedewerkers op straat. 

Medewerkers van de meldkamer en RTIC geven aan dat zij met BVI-IB sneller meldingen 

 

 

15 Andersson Elffers Felix, “Rapport BVI-IB, een validatieonderzoek”, 

mei 2013 
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kunnen veredelen met relevante informatie, waardoor zij hun collega’s op straat beter 

kunnen informeren over de situatie waarin ze zich bevinden of naar op weg zijn. 

 

Het systeem HKS wordt door politiemedewerkers vaak genoemd als een belangrijk systeem. 

Dit systeem geeft vaak foto’s van personen weer met een overzicht van antecedenten. Zo 

weten medewerkers op straat direct (1) of ze de goede persoon voor zich hebben en (2) 

‘wat voor vlees ze in de kuip hebben’. Van dit laatste voordeel geven politiemedewerkers 

aan dat deze informatie van invloed is voor de wijze waarop zij hun handelen bepalen en 

dat dat zo meer resultaatgericht kan  

 

Daarnaast geven politiemedewerkers op straat aan dat zij door mobile devices met de BVI-

IB-applicatie niet meer afhankelijk zijn van de meldkamer, het RTIC of andere collega’s in 

de organisatie voor informatie. Doordat politiemedewerkers zelf op straat hun 

informatiepositie kunnen vergroten, geven zij aan dat dit hun veiligheid vergroot. Een 

wijkagent geeft bijvoorbeeld aan dat hij in alle rust voordat hij op huisbezoek gaat, een BVI-

IB bevraging kan uitvoeren om na te gaan wat er beschikbaar is in GBA en BVH om een 

beeld te vormen of er bijzonderheden over familieleden in BVI-IB staan waar hij nog niet van 

op de hoogte is. 

 

‘Het is een instrument dat ik nodig heb, net zoals mijn pistool, handboeien en pepperspray’ 

(wijkagent/buurtregisseur) 

 

Politiemedewerkers op straat kunnen nu zelfstandig en real-time hun informatiepositie 

vergroten. Dit betekent dat zij meer subjecten (personen, locaties, voertuigen) controleren 

dan zonder BVI-IB, waarbij ze afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de meldkamer voor 

aanvullende informatie (zie paragraaf 5.2).  

 

Politiemedewerkers geven aan dat de invoering van BVI-IB niet heeft geleid tot aanpassing 

van bevoegd- en verantwoordelijkheden of taken van medewerkers. Ook geven 

medewerkers aan dat er door leidinggevenden eenzelfde vorm van sturing wordt 

gehanteerd als voor de introductie van BVI-IB. Daarnaast wordt uit de gesprekken duidelijk 

dat over een resultaatgerichte inzet van BVI-IB in het werkproces (nog) beperkt wordt 

gesproken of nagedacht in werkoverleggen of briefings.  

 

4.2 Performance BVI-IB 

De prestaties van BVI-IB hebben betrekking op de technische- en praktische toegang.  

Met de technische toegang wordt bedoeld: de snelheid, betrouwbaarheid (stabiliteit van het 

systeem) en kwaliteit (krijg ik dezelfde gegevens als via de oude manier) van BVI-IB. Met de 

praktische toegang wordt bedoeld of medewerkers opgeleid zijn om ermee te kunnen 

werken en of de informatie die BVI-IB ontsluit overzichtelijk wordt weergegeven.  

 

Technische toegang 

In onderzoek van de politieacademie naar het gebruik van BVI-IB is een enquête uitgezet, 

die heeft geleid tot een respons van N=597.16 Een totaal beeld van de uitkomsten laat zien 

 

 

16 Hengst, M., den, Schirm, W., Integrale bevraging en veiligheid, 

2013, Politieacademie, p. 34.  
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dat BVI-IB prettig is om mee te werken (72%) en snel (67%) actuele (76%) en accurate (72%) 

informatie geeft, die bruikbaar is voor de uitvoering van hun werkzaamheden (87%). Het 

gebruik van BVI-IB wordt meestal niet als ingewikkeld ervaren (75%).17 Desalniettemin 

worden er door de respondenten verschillende suggesties gedaan om de 

gebruiksvriendelijkheid verder te vergroten. En wordt in de open vraag de snelheid van het 

systeem bekritiseerd: vooral RTIC-medewerkers en medewerkers van de meldkamer, 

gevolgd door noodhulp-medewerkers geven aan dat snelheid belangrijk is in hun werk en 

dat ze last hebben van vertragingen. 

 

Naast positieve geluiden zijn er in de werksessies ook kritische opmerkingen gemaakt over 

de prestaties van BVI-IB. De belangrijkste kritiekpunten hebben betrekking op de snelheid 

van het systeem, de actualiteit van de informatie en de volledigheid van het zoekresultaat. 

De informatiespecialisten van de DIK’s en medewerkers van het RTIC vinden het systeem te 

traag. Met name bij de medewerkers van RTIC levert dit frustratie op, omdat van hen 

gevraagd wordt om hun collega’s op straat snel en zo volledig mogelijk te informeren over 

een situatie.  

 

Een aantal van de onderliggende systemen wordt eens per 24-uur geüpdatet. Dat betekent 

dat het kan voorkomen dat de informatie niet altijd actueel is. Vooral agenten op de straat 

vinden dit een probleem, omdat het kan voorkomen dat sommige personen meerdere keren 

op een dag worden staandegehouden, waarbij informatie van de staandehouding eerder op 

de dag niet beschikbaar is.  

 

Daarnaast geven verschillende politiemedewerkers aan dat ze de time-out van BVI-IB te 

klein vinden waardoor ze vaak kostbare tijd kwijt zijn met het opnieuw inloggen. Uit de 

gesprekken blijkt dat dit ook geldt voor politiemedewerkers op straat. Naast dat zij moeten 

inloggen in BVI-IB moeten zij ook inloggen op hun BlackBerry; twee keer dus. Ook vindt een 

deel van de politiemedewerkers het lastig om met de kleine knopjes van de BlackBerry snel 

een wachtwoord of zoekopdracht in te typen.  

 

Daarnaast geven politiemedewerkers aan dat een aantal verbeteringen van BV-IB wenselijk 

is. Een aantal van deze suggesties is hieronder opgenomen. De volledige lijst met 

verbeterpunten is opgenomen in bijlage 6.  

 Niet alle BlackBerry’s beschikken over de mogelijkheid om pdf-bestanden te openen. Dit �

bemoeilijkt het delen van informatie.  

 Politiemedewerkers geven aan dat GBA twee versies kent. Een simpele en uitgebreidere �

versie. De uitgebreidere versie geeft ook familierelaties weer. Alleen de simpele versie 

maakt onderdeel uit van BVI-IB.  

 Een uitvraag van het RDW op kenteken geeft eerst de eigenaar terug waarop je dan moet �

doorklikken. Het is efficiënter wanneer BVI-IB zelf de gegevens van de eigenaar gebruikt 

voor een nieuwe zoekvraag naar een rijbewijs.  

 Ook geven politiemedewerkers aan dat het navigeren op de BlackBerry door BVI-IB moeilijk �

is. Dit betekent soms ook dat een bevraging meerdere keren wordt uitgevoerd, om zo 

opnieuw toegang te krijgen tot informatie. Dit is een reden waarom het aantal 

 

 

17 Hengst, M., den, Schirm, W., Integrale bevraging en veiligheid, 

2013, Politieacademie, p. 61.  
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detailbevragingen door politiewerkers via een mobile device beperkt is. De functie 

zoekgeschiedenis op de BlackBerry biedt hier volgens medewerkers wel hulp bij, maar deze 

functie is niet bij iedereen bekend. 

 Het zou fijn zijn om de resultaten die het Back Office Facility (BOF) systeem genereert direct �

te kunnen gebruiken in BVI-IB. Daardoor kan een agent bij een hit uit dit Automatic 

Numberplate Recognition (ANPR) systeem makkelijker toegang krijgen tot informatie die 

hem kan helpen om een veilige situatie te creëren. 

 Mutaties naar aanleiding van opgevraagde informatie in BVI-IB kunnen op de BlackBerry niet �

worden ingevoerd. Politiemedewerkers geven aan dat deze informatie vaak in een boekje 

wordt opgeschreven om op het bureau in het systeem te zetten. Politiemedewerkers geven 

echter aan dat een groot deel van de informatie in de boekjes blijft staan en niet in het 

systeem terecht komt. Een mogelijkheid om mutaties via de BlackBerry te kunnen uitvoeren 

of de zoekresultaten te kunnen exporteren via e-mail zal de informatiepositie van de 

organisatie vergroten.  

 

‘De politieorganisatie beseft half nog niet wat voor een slag ze met BVI-IB hebben 

gerealiseerd’ 

 

Praktische toegang 

Politiemedewerkers geven aan dat BVI-IB overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is. De 

interface ziet er modern uit, je kunt eenvoudig doorklikken en als je het een keer gezien 

hebt, dan kun je ermee werken. 

 

Een aantal van de politiemedewerkers die voor dit onderzoek zijn gesproken, heeft een 

instructie gehad in de werking van BVI-IB. Er zijn verschillende handleidingen beschikbaar 

op het intranet die de werking van BVI-IB toelichten. Het merendeel van de 

politiemedewerkers geeft echter aan dat zij werkende wijs kennis hebben gemaakt met het 

systeem. Tussen collega’s worden vragen en problemen afgestemd.  

 

Politiemedewerkers geven aan dat het met name voor de medewerkers op straat van belang 

is dat zij direct die informatie zien, die voor hen van belang is. Als een persoon 

bijvoorbeeld vuurwapengevaarlijk of een drugsgebruiker is, wordt dit in een vorm van 

icoontje weergegeven. 

 

Andere belangrijke informatie zijn de registraties of aandachtvestigingen. Bij een bevraging 

via BVI-IB op een desktop wordt een samenvatting gegeven waarin de aandachtsvestigingen 

genoemd staan; ook aandachtsvestigingen die in het kader van de Wet Politiegegevens-

termijnen (WPG-termijn) verlopen zijn. Deze zijn rood gearceerd, maar wel zichtbaar. Ook 

geeft de versie op de desktop waarschuwingsiconen weer of de persoon 

vuurwapengevaarlijk of een drugsgebruiker is. Op de BlackBerry worden geen samenvatting 

noch waarschuwingsiconen weergegeven en staan de aandachtsvestigingen die in het kader 

van de WPG zijn verlopen niet genoemd. Bij politiemedewerkers op straat bestaat er de 

behoefte dat de registraties of aandachtvestigingen geprioriteerd worden op relevantie en 

dat waarschuwingsiconen worden toegevoegd.  

 

Uit de werksessies blijkt dat de ordening en priortering van het zoekresultaat per 

werkproces verschillend is. Een rechercheur ziet graag als eerste signalering in HKS, terwijl 

medewerkers van de noodhulp graag OPS-signalering als eerste zien en RTIC-medewerkers 

de gevarencodes als eerste wil zien.  
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Een belangrijke aandachtspunt bij het gebruik van BVI-IB is de wijze waarop een zoekvraag 

wordt geformuleerd. Politiemedewerkers geven aan dat een bepaalde formulering van 

zoekvraag tot verschillende resultaten kan leiden, terwijl logischerwijs verwacht mag 

worden dat de invoer tot hetzelfde resultaat leidt. De gevoeligheid zit in de invoer van voor- 

en achternamen en KENO-codes.18 Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een GBA-bevraging 

uit te voeren via de korte versie van de KENO-code, maar alleen met de versie van 12 

karakters. Politiemedewerkers geven aan dat je de mitsen en maren goed moet kennen 

voor de invoer van een informatievraag, omdat een verkeerde invoer leidt tot geen 

resultaat, terwijl er wel informatie beschikbaar kan zijn. Een overzicht van de mitsen en 

maren is op sommige afdelingen beschikbaar op andere afdelingen of teams niet. 

Overigens geven politiemedewerkers aan dat daar waar een bevraging op straat niets 

oplevert, maar hun intuïtie aangeeft dat dit niet klopt, zij alsnog een informatievraag via de 

portofoon uitzetten.  

 

De genoemde verbeterpunten in deze paragraaf zijn ook in bijlage 6 opgenomen.  

 
4.3 Conclusie over de beleving van BVI-IB voor het politiewerk 

De invoering van BVI-IB heeft niet geleid tot aanpassing van bevoegd- en 

verantwoordelijkheden of taken van medewerkers. Ook is er geen zichtbare verandering 

van de werkwijze van de politie gekomen (leiding, coördinatie) door de invoering van BVI-IB. 

Er wordt op dezelfde manier gewerkt, waarbij (nog) beperkt stilgestaan wordt bij een 

resultaatgerichte inzet van BVI-IB in het werkproces. Wel geeft BVI-IB een verschuiving van 

eenvoudige informatievragen van de informatiemedewerkers, meldkamer en plot naar de 

medewerkers op straat. Hier brengt BVI-IB een duidelijk efficiëntievoordeel. 

 

Ongeacht het werkproces waar politiemedewerkers onderdeel van uitmaken, is het beeld 

dat het gebruik van BVI-IB een bijdrage levert aan het politiewerk. De betere dienstverlening 

en grotere veiligheid en zelfstandigheid wordt vooral ervaren door medewerkers op straat 

van de werkprocessen toezicht en handhaving en noodhulp. Zij geven aan zich veiliger te 

voelen door de beschikbare informatie vanuit BVI-IB. Zij zijn zelfstandiger en kunnen zo 

efficiënter hun werk uitvoeren. De mate waarin de politiemedewerker de juiste informatie 

op de juiste tijd en plaats tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen doen, is 

verbeterd. Hun informatiepositie is daarmee verbeterd. 

In de informatieorganisatie geldt dat een grote efficiëntieslag in het werkproces wordt 

gerealiseerd en dat de druk op de plot of bij de (assistent) wachtcommandant afneemt. BVI-

IB neemt langzamerhand de plaats in als het zoeksysteem waar elke informatievraag 

begint. Voor verdiepende vragen gebruiken zij de achterliggende systemen. 

In de opsporing levert BVI-IB met name een bijdrage aan efficiënter werken. Omdat in de 

opsporing BVI-IB met name gebruikt wordt op het bureau levert het geen grote bijdrage aan 

veiligheid of effectiviteit van het werk. De impact van BVI-IB is voor deze groep 

politiemedewerkers minder groot te noemen. 

 

 

 

18 De code bestaat uit de eerste 4 letters van de achternaam, de 

eerste letter van de voornaam en de twee laatste cijfers van het 

geboortejaar waarmee informatiesystemen doorzocht kunnen worden 
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De ervaringen over de prestaties van BVI-IB verschillen tussen politiemedewerkers uit de 

verschillende werkprocessen. Met name politiemedewerkers op de RTIC en de meldkamer 

klagen over de traagheid van systemen en toegang (inlogtijd) tot de systemen. Om het 

gebruik van BVI-IB nog beter af te stemmen, zijn gedurende het onderzoek verschillende 

verbetersuggesties aangedragen door gebruikers (zie daarvoor de bijlage)  
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5 Invloed van BVI-IB op de effectiviteit van 

politiewerk 

Elke beleidsevaluatie zal uiteindelijk een antwoord moeten geven op de vraag; wat was de 

feitelijke bijdrage van een beleidsmaatregel op het gestelde doel? Het vorige hoofdstuk 

beschrijft de beleving van de impact van BVI-IB op het politiewerk. Dit hoofdstuk 

concentreert zich op kwantificering van het effect. In dit hoofdstuk is een methodiek om dit 

effect kwantitatief te duiden uitgewerkt.  

 

5.1 Waar valt het grootste effect van BVI-IB te verwachten?  

Uit het onderzoek van de Politieacademie blijkt dat de impact van BVI-IB het grootste is voor 

het werk van de collega’s op straat.19 Politiemedewerkers op straat voeren ook het 

leeuwendeel van de initiële bevragingen uit (72%).20 Politiemedewerkers komen op straat 

veelvuldig in nieuwe situaties terecht die vragen om een handelingsafweging. Het gebruik 

van BVI-IB kent op dat moment het grootste effect. Dat betekent dat het verwachte effect 

van BVI-IB het grootst is bij mobiele bevragingen. 

 

Vanuit bovenstaande focussen we ons bij het in beeld brengen van het effect van BVI-IB op 

die aspecten van het politiewerk die verband houden met het werk van politiemedewerkers 

buiten op straat.  

 

5.2 Meetbaar maken van de invloed van BVI-IB op de effectiviteit van politiewerk 

 

Meten vanuit achterliggende bronsystemen 

Effectiviteit gaat in tegenstelling tot efficiëntie niet over het proces om tot de informatie te 

komen, maar over wat het effect is van de uitkomst van de handeling. Kortom, draagt BVI-IB 

bij aan de effectiviteit van het operationele politiewerk? Bijvoorbeeld doordat het aantal 

gesignaleerden vermindert als gevolg van een hogere pakkans.  

 

BVI-IB ontsluit verschillende bronsystemen die aan een situatie verschillende bijdragen 

kunnen leveren. In de werksessies is door politiemedewerkers aangegeven dat de bijdrage 

van de informatie uit de bronsystemen verschillend van aard is. Informatie over een 

ongeldig verklaard rijbewijs uit het RDW systeem leidt tot ander handelen en daarmee 

effect dan informatie over het al dan niet vuurwapengevaarlijk zijn van een bepaald 

persoon na informatie uit BVH of HKS. Het effect van BVI-IB is dus afhankelijk van het 

bronsysteem en de situatie. In de werksessies is aangegeven dat de systemen OPS, PAPOS 

en RDW belangrijke informatiebronnen vormen voor het handelingsperspectief van 

politiemedewerkers op straat. 

 

 

 

19 Hengst, Den, M., Schirm, W., Integrale bevraging en veiligheid, 

2013, p. 86. 

20 Hengst, Den, M., Schirm, W., Integrale bevraging en veiligheid, 

2013, p. 51. 
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Opstellen van indicatoren 

Vanuit deze drie systemen is een aantal mogelijke indicatoren op te stellen die een 

uitspraak doen over de effectiviteit van het politiewerk op dat domein. Daarbij is de 

hypothese dat door het gebruik van BVI-IB politiemedewerkers op straat vaker relevante 

systemen bevragen en dat dit leidt tot een navenante toename van het aantal ‘hits’. Een 

‘hit’ is informatie op basis waarvan een agent direct tot handeling kan overgaan. Zoals een 

melding over een gestolen voertuig na een kentekenbevraging of een melding over een 

rijontzegging. Toename van de ‘hits’ kan komen door enerzijds een toename van het aantal 

bevragingen en anderzijds door een bredere beschikbaarheid van informatie (meer 

bevraagde systemen).  

 

Uit de gesprekken met politiemedewerkers blijkt dat zij de logica van de hypothese 

herkennen en onderschrijven. Een wijkagent geeft ook aan dat hij het gevoel heeft dat in 

het bureau waar hij nu werkt het aantal binnengebrachte gesignaleerden is gestegen ten 

opzicht van het vorige bureau waar hij werkte. Een andere wijkagent geeft aan dat hij 10 – 

30 bevragingen per dag uitvoert. Dit leidt gemiddeld tot twee à drie signaleringen per 

week, zoals openstaande boetes of openstaande APK keuringen. In de situatie voor BVI-IB 

en BlackBerry zou hij het RDW systeem niet bevragen. Eén medewerker van een interventie-

eenheid geeft aan tijdens een Quick-respons-dienst 50 tot 100 bevragingen uit te voeren. 

Deze bevragingen leiden gemiddeld tot vijf staandehoudingen per dienst. Daarnaast 

hebben een wijkagent en medewerkers van de Vreemdelingpolitie ook aangegeven dat zij 

niet konden aangeven of zij vaker een ‘hit’ hebben dan voor BVI-IB.  

 

In het meetbaar maken van het effect van BVI-IB zoeken we indicatoren die houvast geven 

bij de onderbouwing van bovenstaande bewering. Daarbij maken we, omwille van de 

meetbaarheid, gebruik van telbare en geregistreerde parameters uit de drie belangrijkste 

systemen.  

 

Tabel 1: beperkte set indicatoren voor de effectiviteit van politiewerk voor koppeling aan effect BVI-IB 

Systeem Indicator effectiviteit 

RDW Het aantal aanhoudingen voor rijden zonder rijbewijs 

Het aantal teruggevonden gestolen voertuigen 

OPS Het aantal uitgevoerde arrestatiebevelen 

PAPOS Het aantal uitgevoerde gijzelingen (uitstroom / instroom) 

Het aantal uitgevoerde buitengebruikstellingen (uitstroom / instroom)  

 

Met bovenstaande beperkte set met indicatoren kan geen uitspraak worden gedaan over de 

totale effectiviteit van de Nationale Politie. De indicatoren sluiten ook niet één-op-één aan 

op de korpsmonitorset. We gebruiken deze set alleen vanwege de verwachte directe relatie 

tussen deze indicatoren en de invloed van BVI-IB. Een positieve bijdrage van BVI-IB op deze 

indicatoren zou betekenen dat deze indicatoren een stijging laten zien als direct gevolg van 

het gebruik van BVI-IB.  

 

Om de bijdrage van BVI-IB op deze indicatoren in beeld te brengen onderzoeken we het 

verband tussen de ontwikkeling in het aantal initiële bevragingen van de BVI-IB en de 

ontwikkeling op de indicator. Daarbij maken we onderscheid tussen mobiele bevragingen 

en het totale aantal bevragingen. Door deze analyse uit te voeren per eenheid kunnen we 

rekening houden met ongelijke invoering van BVI-IB over de verschillende 

eenheden/regio’s.  
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De indicatoren zijn in overleg met experts over de onderliggende bronsystemen nader 

aangescherpt en uitgewerkt in bijlage 4. 

 

5.3 Exogene ontwikkelingen op de indicatoren 

Er zijn meer factoren dan alleen de introductie van BVI-IB die een bijdrage kunnen hebben 

op de verschillende indicatoren. We werken de belangrijkste hieronder uit. 

 

RDW - Het aantal aanhoudingen voor rijden zonder rijbewijs 

De pakkans voor het rijden zonder geldig rijbewijs is al enige jaren onderwerp van gesprek. 

De invoering van vaste en mobiele ANPR apparatuur op snelwegen is één van de 

maatregelen die zijn ingevoerd die een effect kunnen hebben op de pakkans voor het rijden 

zonder (geldig) rijbewijs. De inzet van deze middelen is echter veel eerder begonnen dan 

BVI-IB. Dit zou kortom het effect van BVI-IB niet hoeven te verstoren. Een belangrijke 

voorwaarde voor effectieve handhaving is het inrichten van opvolgingscapaciteit. Dit 

betekent dat er wordt overgegaan tot aanhoudingen. Het is niet bekend in welke mate het 

aantal ANPR bevragingen en ‘hits’ in de afgelopen jaren is toegenomen. Het kan zijn dat 

een sterke ontwikkeling op dit vlak een verstoring geeft op de indicator. 

 

RDW - Het aantal teruggevonden gestolen voertuigen 

Het aantal gestolen voertuigen is relatief stabiel21 met slechts 2% stijging / daling over de 

jaren. Het effect van deze kleine schommeling is waarschijnlijk niet te herkennen in de 

data. Ook voor gestolen voertuigen geldt dat de invoering van ANPR invloed zal hebben op 

de pakkans. (zie indicator rijden zonder rijbewijs) 

 

PAPOS - Het aantal uitgevoerde gijzelingen 

Door de invoering van de nieuwe regeling voor overtredingen van artikel 30 Wet 

aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM regeling)22 is het aantal zaken dat in 

PAPOS en OPS terechtkomt aanzienlijk gegroeid. Het aantal gijzelingen in Wet 

administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften zaken (WAHV zaken)  

als gevolg van de nieuwe 30 WAM regeling kan een verstoring geven op de uitkomsten. 

Deze zaken zijn in de gegevens aangemerkt en kunnen waar nodig buiten beschouwing 

worden gelaten.  

Het aantal gijzelingszaken dat het CJIB overdraagt aan de politie is van 2008 tot 2012 met 

21% toegenomen tot 57.765.23 In 2013 is deze daarna met nog eens 21% flink 

doorgestegen tot 67.07324 door de invoering van 30 WAM regeling. Door in de indicator de 

uitstroom te relateren aan de instroom wordt deze ontwikkeling in principe opgevangen. 

 

 

21 Over de periode 2010-2013 zijn respectievelijk 17.189, 17.164, 

16.803 en 17.566 voertuigen gestolen. 

22 In deze nieuwe regeling ontvangen eigenaren van motorvoertuigen 

automatisch een boete als zij hun voertuig niet verzekerd hebben. 

Voorheen werd dit alleen gecontroleerd door de politie. Door deze 

administratieve regeling wordt de pakkans 100%.  

23 Ministerie van Veiligheid & Justitie, Antwoord op kamervragen van 

het lid Kooiman, 3 september 2013  

24 Bron: CJIB gegevensbestand ten behoeve van dit onderzoek  
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In de afgelopen jaren is vanuit het ministerie van VenJ versterkt ingezet op de 

executietaken van de politie. Het innen van boetes en opvolgen van signaleringen heeft 

extra aandacht gekregen van de korpsen. Dit kan leiden tot en verdere ontwikkeling naar 

meer eigen executieteams binnen regionale eenheden. De inzet op dit dossier kan een 

verstorend beeld geven op deze indicator door een toename van het aantal uitgevoerde 

arrestatiebevelen. 

 

PAPOS - Het aantal uitgevoerde buitengebruikstellingen 

Zie PAPOS - gijzelingen voor opmerkingen ten aanzien van 30 WAM zaken. 

 

OPS - Het aantal uitgevoerde arrestatiebevelen 

Zie PAPOS - gijzelingen voor opmerkingen ten aanzien van 30 WAM zaken en het aantal 

gijzelingsverzoeken. 

 

Referentie - het aantal BVI-IB bevragingen 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 en 2 bouwt BVI-IB voort op ten minste 9 eerdere systemen 

die een vorm van integrale bevraging kenden. Als BVI-IB niet meer was dan een vervanging 

van deze systemen zou er überhaupt geen meetbaar verschil moeten zijn. BVI-IB is echter 

wel degelijk een grote stap voorwaarts in de ondersteuning van zowel het werk op straat 

als op het bureau. Niet alleen is het aantal systemen dat BVI-IB bevraagt veel groter, het 

betreft in veel gevallen ook een landelijke bevraging.  

Enkele van de eerdere systemen hadden ook de mogelijkheid voor een mobiele bevraging 

(met name P-Info en Mobipol) maar door de uitrol van de BlackBerry’s heeft BVI-IB een veel 

groter bereik. Bovendien is de applicatie gebruiksvriendelijker dan de oude systemen 

waardoor het gebruik ook hoger ligt.  

Het gebruik van P-info was dan ook veel beperkter dan dat van BVI-IB (maximaal 750 

duizend bevragingen (initieel en doorbevragingen) per maand tegen 8,9 miljoen (initieel en 

doorbevragingen) per maand voor BVI-IB in januari 2014). De applicatie werd met name 

gebruikt in meldkamers vanaf vaste PC’s. De impact zal daarmee ook beperkt zijn. 

 
5.4 Resultaten op de gebruikte indicatoren 

Onderstaande figuur geeft een weergave van de ontwikkeling van de indicatoren op 

landelijk niveau uitgezet tegen de ontwikkeling van het aantal BVI-IB bevragingen per 

kwartaal.  

 

De resultaten op de indicator worden afgezet tegen hun gemiddelde waarde in 2010 als 

referentiepunt die we op 100 stellen. We kiezen voor dit referentiepunt omdat een afwijking 

van een individuele maand (bijvoorbeeld januari 2010) teveel verstoring kan geven op het 

resultaat. 
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Figuur 9: ontwikkeling indicatoren over heel Nederland 

 

 

Over het geheel genomen is in de indicatoren geen significante ontwikkeling te zien, 

positief of negatief, die synchroon loopt met de introductie van BVI-IB. 

 

In bijlage 5 is een overzicht op genomen van de resultaten per eenheid.25 Ook een analyse 

op dat niveau laat geen ontwikkeling op de indicatoren zien dat verband kan houden met 

de introductie van BVI-IB. We nemende eenheid Rotterdam als voorbeeld om de analyse toe 

te lichten. 

 
  

 

 

25 Een analyse op het niveau van het oude regiokorps is niet voor alle 

systemen mogelijk omdat de toewijzing aan specifieke oude korpsen 

niet meer klopt. Binnen de eenheid klopt het wel, daarom kiezen we 

ervoor om de resultaten op eenheidsniveau te presenteren. Analyses 

op het niveau van de oude korpsen laten geen afwijkend beeld zien. 
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Figuur 10: ontwikkeling indicatoren in de eenheid Rotterdam 

 

 

Het aantal BVI-IB bevragingen in Rotterdam-Rijnmond 

Sinds de introductie van BVI-IB is in de eenheid Rotterdam veel geïnvesteerd in het gebruik 

van de applicatie mede door de brede uitrol van de BlackBerry. In de periode september 

2012 tot maart 2013 stijgt het aantal initiële bevragingen explosief voor zowel de vaste als 

de mobiele applicatie. Daarna vlakt de groei licht af. Het grootste effect op de indicatoren 

zal zichtbaar moeten zijn in de periode september 2012 tot maart 2013. 

 

RDW - Het aantal aanhoudingen voor rijden zonder rijbewijs 

Het aantal aanhoudingen voor rijden zonder rijbewijs bedraagt in de eenheid Rotterdam 

ongeveer 300 per maand in 2013. Dat is een daling ten opzichte van 2012 (360 

aanhoudingen per maand gemiddeld). In de cijfers is een seizoenpatroon te herkennen met 

een hoger een aantal aanhoudingen in de zomer.  

Er is geen verband zichtbaar dat gelijk loopt met de ontwikkeling in het aantal BVI-IB 

bevragingen. Ook niet in de periode waarin het aantal BVI-IB vanaf mobile devices en de 

vaste PC’s sterk toeneemt. In die periode is eerder een daling in het aantal aanhoudingen 

voor rijden zonder rijbewijs te zien dan de verwachte stijging. Deze daling is echter niet 

structureel; het aantal aanhoudingen herstelt zich conform het eerder beschreven 

seizoenspatroon. Correctie voor dit seizoenspatroon levert geen aanknopingspunten voor 

een verband tussen de introductie van BVI-IB en deze indicator. 

 

RDW - Het aantal teruggevonden gesloten voertuigen 

Het aantal teruggevonden gestolen voertuigen in de eenheid Rotterdam is over 2013 licht 

toegenomen van gemiddeld ongeveer 140 voertuigen per maand in 2011 en 2012 naar 149 

voertuigen in 2013. Er is geen duidelijke stijging zichtbaar in de periode waarin het aantal 

BVI-IB vanaf mobile devices en de vaste PC’s sterk toeneemt. Daarnaast is de overall 
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toename tussen 2012 en 2013 niet significant genoeg om conclusies op te kunnen 

baseren. Er is geen verband aan te wijzen tussen de ontwikkeling in het aantal 

teruggevonden gestolen voertuigen en het aantal bevragingen in BVI-IB. 

 

OPS - Aantal uitgevoerde arrestatiebevelen 

Het aantal ingetrokken signaleringen in OPS fluctueert in Rotterdam sterk over de 

afgelopen jaren. In 2012 en 2013 is een duidelijke daling waarneembaar ten opzichte van 

2010 en 2011 ondanks een min of meer gelijkblijvend aantal gijzelingsverzoeken vanuit de 

WAHV. 

In de periode van snelle stijging van het aantal BVI-IB bevragingen is een toename 

waarneembaar met een duidelijke dip in de maand december 2012. Deze toename blijkt 

echter niet structureel in de maanden daarna en kunnen wij derhalve niet in verband 

brengen met de bevragingen in BVI-IB.  

 

PAPOS – Gijzelingsverzoeken WAHV (instroom / uitstroom) 

Het aantal ingetrokken verzoeken tot buitengebruikstelling in verhouding met het aantal 

aangemelde verzoeken vertoont grote pieken en dalen in de onderzoeksperiode. Overall is 

een forse toename van de totale instroom te zien die ook terugkomt in een hogere 

uitstroom. Er is geen periode aan te wijzen waarin een duidelijke verhoging van het aantal 

ingetrokken verzoeken te zien is die samenvalt met de introductie van BVI-IB.  

De verhoging van het aantal zaken door de invoering van de 30 WAM regeling kan een 

verklaring geven voor de gevoelde toename van PAPOS zaken door agenten.  

 

PAPOS - Buitengebruikstellingen WAHV (instroom / uistroom) 

Voor deze indicator geldt hetzelfde als voor de gijzelingen in PAPOS. De pieken en dalen 

die in de indicator te zien zijn vallen samen met de indicator over het aantal gijzelingen. 

Die samenhang kan wijzen op gecoördineerde acties maar kan ook een gevolg zijn van het 

administratieve proces in de eenheid waarin af en toe een ‘schoonmaak’ gehouden wordt in 

PAPOS. 

 

Voor de PAPOS indicatoren geldt dat deze op de lange termijn altijd rond dezelfde waarde 

schommelt omdat instroom en uitstroom uiteindelijk altijd gelijk zijn. In de analyse zijn wij 

dan ook op zoek naar een tijdelijke sprong waarin gelijktijdig met de invoering van BVI-IB 

de uitstroom aanzienlijk stijgt. 

De verhouding tussen aantal uitgestroomde buitengebruikstellingen en het aantal nieuwe 

gijzelingsverzoeken is een maat voor het succesvol afronden van het dwangmiddelen 

traject. Als een boete immers betaald is ten tijde van een verzoek tot buitengebruikstelling 

komt het niet meer tot een gijzelingsverzoek. Hier is de uitvoering van de dwangmaatregel 

door de politie op van invloed. Nadere analyse van deze verhouding geeft geen nieuwe 

inzichten in een ontwikkeling die samenhangt met BVI-IB (zie volgende figuur). Een positief 

effect zou een afname in de indicator zijn. Deze is niet duidelijk terug te vinden in de data. 
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Figuur 11: verhouding instroom gijzelingsverzoeken en uitstroom buitengebruikstellingsverzoeken 

PAPOS in de eenheid Rotterdam  

 

 

Overall beeld indicatoren 

De resultaten uit de kwantitatieve analyse laten op geen enkel onderdeel een samenhang 

zien tussen de introductie van BVI-IB en de ontwikkeling in de effectiviteit van het 

politiewerk op die aspecten.  

Dat geldt zowel voor een vergelijking op de langere termijn wanneer naar de prestatie op 

jaarbasis wordt gekeken als BVI-IB relatief ver is ingevoerd als voor een analyse van de 

periode waarin de invoering van BVI-IB echt gestalte krijgt. 

 

5.5 Eerste beschouwing over de resultaten van de kwantitatieve analyse 

Dat BVI-IB bijdraagt aan veilig en efficiënt werken bij de politie is een duidelijke conclusie 

uit hoofdstuk 4 die wordt ondersteund door eerder onderzoek. Een meetbare verandering 

op de effectiviteit van het politiewerk kunnen we niet vaststellen. Ondanks dat individuele 

politiemedewerkers desgevraagd bevestigen dat zij effectiever zijn door het gebruik van 

BVI-IB.  

 

Als belangrijkste verklaring ziet AEF dat het aantal situaties waarin het effect van BVI-IB op 

de pakkans het grootst is wegvalt tegen het aantal situaties waarin de pakkans al 100% is. 

De indicatoren zijn opgesteld vanuit brede effectiviteitsindicatoren voor het politiewerk en 

zijn niet specifiek genoeg opgesteld om de bijdrage van BVI-IB te meten. Het volgende 

hoofdstuk werkt deze mogelijke verklaring nader uit.  

 

In de uitrol van BVI-IB of de BlackBerry’s ziet AEF geen argument voor de resultaten van 

deze analyse. Een meting op de effectiviteit van de BVI-IB had tot verschillende bevindingen 

moeten leiden in korpsen waar heel veel of juist heel weinig (mobiele) bevragingen zijn. 

Echter, ook in de eenheden (Rotterdam, Noord-Holland) waar politiemedewerkers veel 

gebruik maken van de mobiele applicatie van BVI-IB is geen meetbaar effect gezien op de 

gehanteerde indicatoren.  
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Uiteindelijk geeft elke selectie van indicatoren een beperkt beeld van de effectiviteit van het 

politiewerk en de mogelijke invloed daarop van BVI-IB. In een uitbreiding van het aantal 

indicatoren om ook andere systemen te onderzoeken dan RDW, OPS en PAPOS ziet AEF 

echter geen antwoord. De gekozen indicatoren geven een goede doorsnede van de 

gebruikte informatie uit BVI-IB voor politiewerk op straat. Een uitbreiding in de indicatoren 

geeft waarschijnlijk meer nuance, maar AEF verwacht geen majeure verandering in de 

bevindingen. 

 

Het volgende hoofdstuk geeft een nadere beschouwing op de bevindingen. 

 

5.6 Conclusie over gevonden resultaten 

In dit hoofdstuk staat op welke wijze BVI-IB een direct invloed zou kunnen hebben op de 

effectiviteit van het politiewerk in algemene zin. Respondenten herkennen zich in de 

opgebouwde redenering dat een betere informatiepositie door het gebruik van BVI-IB zou 

moeten leiden tot een hogere pakkans voor onder andere het rijden zonder rijbewijs, 

gestolen voertuigen en uitstaande arrestatiebevelen. 

  

In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat de verbeterde informatiepositie bijdraagt aan een 

resultaatgerichtere taakuitoefening. Ook wordt duidelijk dat deze resultaatgerichtere 

taakuitoefening nog in de kinderschoenen staat. Dit blijkt uit de intensiteit waarmee 

politiemedewerkers BVI-IB gebruiken en de aanzienlijke verschillen in het gebruik per 

medewerker (zie ook figuur 4 in 3.1).  

De gegevensanalyse toont echter geen significant verband aan tussen een ontwikkeling in 

de indicatoren en de invoering van BVI-IB. Er is kortom geen verandering in het effect van 

het handelen van politiemedewerkers te zien. Dat de resultaatgerichtheid van 

politiemedewerkers zich niet direct vertaalt in een meetbaar effect op de uitgewerkte 

indicatoren verklaart AEF doordat het aantal situaties waarin BVI-IB effect heeft op 

indicatoren vele malen kleiner is dan het aantal situaties waarin toch al met zekerheid werd 

ingegrepen. De bijdrage van BVI-IB vertaalt zich dan niet in een effect op de pakkans maar 

met name in een efficiënter en veiliger werkproces. Zie het volgende hoofdstuk voor een 

nadere uitwerking van deze redenatie. 
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6 Nadere beschouwing over de resultaten 

De resultaten van de analyse in hoofdstuk 5 zijn tegen intuïtief. In dit hoofdstuk staan we 

stil bij een belangrijke verklarende factor voor dit fenomeen. Om dieper in te gaan op de 

mogelijke impact van BVI-IB staan we eerst stil bij de aard van de situatie waarin een 

politiemedewerker op straat gebruik maakt van het integrale bevragingssysteem. We 

gebruiken de indicator RDW – terugvinden gestolen voertuigen – daarbij als kapstok.  

 

6.1 Impactmodel BVI-IB in verschillende situaties 

Onderstaand figuur geeft een verdeling van de verschillende typen situaties en de aard van 

de informatievraag die daar uit volgt. De ‘pakkans’ neemt toe naarmate er meer informatie 

is over een specifiek voertuig of persoon.  

 

Figuur 12: impactmodel BVI-IB op de ‘pakkans’ van gestolen voertuigen 

 

 

Bovenstaand figuur maakt duidelijk dat de bijdrage van BVI-IB verschilt per situatie. We 

werken deze kort nader uit:  

 

 BVI-IB levert geen bijdrage aan de pakkans in een situatie / incident dat het toch al bekend �

is dat een voertuig gestolen is en de pakkans dus 100% is. Het systeem levert een 

politiemedewerker wel snel een bevestiging en aanvullende informatie zodat hij/zij zich 

goed kan voorbereiden, efficiënt kan werken en dus een veilige situatie kan creëren. 

 

 Bij een staandehouding vergroot BVI-IB de kans van het aantreffen van een gestolen auto. �

Omdat het doel van de staandehouding wellicht een verkeersovertreding was, is het 

aantreffen van een gestolen auto ‘bijvangst’. Het aantal staandehoudingen is in de 

afgelopen jaren echter aanzienlijk afgenomen. Mede door het verdwijnen van het 

bonnenquotum in 2010 is het aantal staandehoudingen met bijna 60% gedaald tussen 2009 
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(1,3 miljoen) en 2013 (554 duizend).26 Dat betekent dus ook dat het aantal gelegenheden 

dat een politiemedewerker heeft om iemand naar aanleiding van een anders (niet-

gerelateerd) voorval ‘door BVI-IB te halen’ beperkt is ten opzichte van de oude situatie.  

 

Een onderzoek in Spanje geeft aanknopingspunten voor de wijze waarop BVI-IB ingezet kan 

worden om het rendement van staandehoudingen te verbeteren.27 Het onderzoek geeft aan 

dat het expliciteren van het denkproces van agenten leidt tot een daling van het aantal 

staandehoudingen en in een absolute stijging van het aantal ‘hits’. In deze afweging kan 

BVI-IB een rol spelen. 

 

 Het gebruik van BVI-IB bij grote acties en controles levert met name een efficiëntieslag op. �

In de werksessies geven politiemedewerkers aan dat de afhandeling van dergelijke 

controles veel sneller gaat doordat één collega zich volledig kan toeleggen op het door BVI-

IB halen van alle langs de kant gezette voertuigen. De pakkans verandert echter niet, omdat 

deze controle op systemen ook zonder BVI-IB plaats vond, zij het met meer moeite. 

 

 BVI-IB verlaagt de drempel voor politiemedewerkers om een kenteken na te lopen als zij �

vanuit hun intuïtie / politie-ervaring een vermoeden hebben dat er met een voertuig iets 

aan de hand is. Tijdens de werksessie geven agenten ook aan dat zij daarmee sneller even 

een bevraging doen dan wanneer zij hun vraag via de meldkamer of wachtcommandant 

hadden moeten doen. De agenten die BVI-IB mobiel bevragen geven echter ook aan dat lang 

niet alle collega’s bij een vermoeden een bevraging uitvoeren. De kans op een ‘hit’ van een 

gestolen voertuig is volgens hen klein. Ter illustratie; in 2013 waren er 10.704.447 

voertuigen.28 Van deze voertuigen zijn er in 2013 17.556 gestolen, oftewel 0,002%.29 Op 

basis van dit percentage zouden 50.000 bevragingen uitgevoerd moeten worden om tot 

één hit ‘teruggevonden gestolen voertuig’ te komen. Omdat een deel van de gestolen 

voertuigen snel wordt teruggevonden en bovendien een groot deel van de gestolen 

voertuigen maar erg kort herkenbaar in Nederland rondrijdt, kan het aantal bevragingen 

dat nodig is voor een hit in de praktijk nog hoger uitvallen. 

Gerichter gebruik van BVI-IB kan het aantal benodigde bevragingen wel beperken door 

bijvoorbeeld bevragingen op kenteken met name in te zetten in die gebieden, situaties of 

voertuigtypes waarvan uit analyse is gebleken dat daar een hoger resultaat te verwachten 

is. 

 

 Tijdens de werksessie kwam naar voren dat politiemedewerkers BVI-IB ook gebruiken om �

uitvoering te geven aan gerichte opdrachten tijdens de briefing. Bijvoorbeeld als er sprake 

is van een inbraakgolf in de buurt en daar vaak een specifiek voertuigtype, bijvoorbeeld een 

groene BMW 3 serie, bij gesignaleerd is. Vanuit de veronderstelling dat een 

politiemedewerker in de oude situatie ook gevolg geeft aan de opdracht uit de briefing en 

dus alle BMW-3 series bevraagt, zit de winst met name in de efficiëntieslag omdat hij/zij de 

bevraging zelf uit kan voeren zonder de plot of meldkamer. In de praktijk zullen 

 

 

26 Bron: CJIB 

27 Open Society Institute, Addressing Ethnic Profiling by Police, 2009. 

28 Bron: CBS 

29 Stichting aanpak voertuigcriminaliteit, Statistiek voertuigdiefstal 

2013, januari 2014 
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politiemedewerkers in de uitvoering van de gerichte opdracht uit de briefing toch ook hun 

inzet af laten hangen van de drempel om een bevraging te doen. In die zin zal BVI-IB door 

het verlagen van die drempel ook bijdragen aan het vergroten van de pakkans.  

 

 Uit interviews en uit de werksessies blijkt dat politiemedewerkers die veelvuldig op straat �

zijn BVI-IB ook gebruiken om kentekens te controleren van alle passerende voertuigen als 

zij op dat moment toch geen melding hebben. Hier vergroot BVI-IB de kans dat een 

politiemedewerker een ‘hit’ heeft. Tegelijk is de kans dát hij/zij daar een ‘hit’ heeft, is ten 

opzichte van de hiervoor geschetste situaties het kleinst, omdat het doel van de bevraging 

ongericht is. Als je een ongerichte bevraging uitvoert van alle willekeurig voorbijkomende 

voertuigen ben je feitelijk een mobiele ANPR (zie het voorbeeld uit paragraaf 5.2 over 50 

tot 100 bevragingen per dag). Als een agent tijdens een dienst elk kenteken invoert, zijn er 

500 tot 1000 diensten nodig voor een hit op een gestolen voertuig). Het voordeel ten 

opzichte van een vaste ANPR opstelling is dat de opvolgingscapaciteit in die zin is 

afgestemd op het aantal ‘hits’. Daarnaast mag verwacht worden dat een agent wel enige 

selectie toepast in zijn bevragingen, ook door bijvoorbeeld op een plek te gaan staan waar 

een hoge `hitrate’ verwacht kan worden. 

 
6.2 Verdeling over situaties 

Het is niet bekend op welke wijze de meeste gestolen voertuigen worden teruggevonden; of 

dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een controle van de politie of dat een voertuig uitgebrand 

wordt aangetroffen. Dat is wel noodzakelijk om een uitspraak te kunnen doen of een effect 

op de indicator verwacht mag worden of niet.  

 

De bijdrage van BVI-IB aan de pakkans is het grootst bij de ondersteuning van de agent bij 

het breed bevragen van een persoon of kenteken bij een staandehouding en het 

bevestigen/ontkrachten van zijn vermoeden dat er met een voertuig iets aan de hand is (zie 

vorige paragraaf). Of de bijdrage op deze indicator meetbaar is, is afhankelijk van het 

aantal gestolen voertuigen dat op deze wijze wordt teruggevonden. Wanneer er – als 

rekenvoorbeeld – van de 1.000 gestolen voertuigen er 950 worden teruggevonden omdat 

de dief deze ergens heeft achter gelaten en 50 door een staandehouding van een 

politiemedewerker, dan blijft het effect van BVI-IB op deze laatste hits op het totale aantal 

klein. Stel dat door BVI-IB het aantal hits bij de staandehoudingen van 50 naar 75 stijgt (een 

groei van 50%), dan nog verandert de indicator slechts van 1 naar 1,025. Deze verandering 

zal in de schommelingen in de tijd wegvallen. Dat wil niet zeggen dat de bijdrage van BVI-IB 

niet significant is, alleen dat deze niet meetbaar terugkomt in deze indicator. 

 

Voor de andere indicatoren is een vergelijkbare analyse op te stellen waarbij elke keer geldt 

dat er situaties zijn waarbij BVI-IB geen effect heeft op de pakkans als deze toch al 100% is. 

Denk daarbij aan een medewerker Executie die naar het adres van persoon gaat omdat hij 

daar onder dwang van een buitengebruikstellingbevel voor zijn auto een openstaande 

boete komt innen. Daarnaast zijn er situaties waarin BVI-IB het verschil kan maken door de 

drempel te verlagen om een bevraging te doen of door meer informatie ter beschikking te 

stellen dan normaliter voorhanden is. Ook zijn er situaties waarin er een groot aantal 

bevragingen gedaan moet worden voor er een merkbaar resultaat van BVI-IB te zien valt. 
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7 Conclusies 

Andersson Elffers Felix (AEF) en de Politieacademie hebben in opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie onderzoek gedaan naar het effect van de maatregel BVI-IB. In dit 

hoofdstuk trekken we conclusies op de onderzoeksvragen. 

 

Onderzoeksvraag 1: wat is de stand van zaken in de uitvoering van de maatregel BVI-IB? 

Het almaar groeiende gebruik van BVI-IB sinds de invoering van de applicatie laat zien dat 

BVI-IB duidelijk in een behoefte voorziet. In de maand januari 2014 hebben 

politiemedewerkers in totaal 2,65 miljoen keer een initiële bevragingen uitgevoerd. In alle 

eenheden hebben politiemedewerkers toegang tot de vaste applicatie. In het gebruik van de 

mobiele applicatie bestaan grote verschillen tussen de eenheden doordat het aantal 

BlackBerry’s dat beschikbaar is, verschilt per eenheid. Niet in alle eenheden is de BlackBerry 

(volledig) uitgerold en ook de verdeling over de verschillende taken bij de politie loopt 

uiteen. 

  

In het onderzoek zijn geen aanleidingen gevonden waaruit blijkt dat de invoering van BVI-IB 

geleid heeft tot aanpassing van bevoegd- en verantwoordelijkheden of taken van 

medewerkers. Ook is er geen zichtbare verandering in de werkwijze van de politie gekomen 

(leiding, coördinatie) door de invoering van BVI-IB. Er wordt op dezelfde manier gewerkt, 

waarbij (nog) beperkt stilgestaan wordt bij een resultaatgerichte inzet van BVI-IB in het 

werkproces. Wel concludeert AEF dat er door de introductie van BVI-IB een taakverschuiving 

optreedt tussen politiemedewerkers en informatiemedewerkers, waarbij de eenvoudige 

vragen door agenten zelf worden uitgevoerd en informatiemedewerkers zich meer kunnen 

concentreren op de complexere vragen. 

 

De ervaringen over de prestaties van BVI-IB verschillen tussen politiemedewerkers uit de 

verschillende werkprocessen. Met name politiemedewerkers op de RTIC en de meldkamer 

klagen over de traagheid van systemen en toegang (inlogtijd) tot de systemen. Om het 

gebruik van BVI-IB nog beter af te stemmen, zijn gedurende het onderzoek verschillende 

verbetersuggesties aangedragen door gebruikers (zie bijlage 6). 

  

Onderzoeksvraag 2: Draagt het gebruik van BVI-IB bij aan een verbeterde informatiepositie 

voor het operationele politiewerk? 

BVI-IB versterkt de informatiepositie van de politiemedewerkers op straat. Politiemede-

werkers geven aan dat BVI-IB hen snel de informatie geeft die zij nodig hebben. Daarbij 

geven politiemedewerkers wel aan dat het zoekresultaat via de mobiele applicatie niet 

geprioriteerd wordt. Dat zou de toegevoegde waarde van BVI-IB verder versterken. 

BVI-IB geeft agenten sneller informatie waardoor zij ook eerder kunnen besluiten hoe zij 

willen handelen in een situatie. Uit gesprekken blijkt dat politiemedewerkers de informatie 

uit BVI-IB gebruiken om hun handelen mee te bepalen. Bijvoorbeeld door een reactie te 

bepalen op een uitstaande signalering die uit een BVI-IB bevraging komt. Tegelijkertijd 

geeft men ook aan dat als een bevraging van BVI-IB geen informatie geeft, maar de agent 

vermoedt dat er wel iets aan de hand is, hij dan toch de meldkamer of de plot een nadere 

informatievraag laat uitvoeren.  
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Onderzoeksvraag 3: Wat is de bijdrage van het gebruik van BVI-IB, en de daaruit 

resulterende verbeterde informatiepositie van de diender, aan het operationele politiewerk 

(intake en service, opsporing, handhaving en noodhulp)? 

BVI-IB heeft de grootste impact op het werk op straat. Politiemedewerkers op straat zijn 

minder afhankelijk van de organisatie voor informatievragen en zijn beter geïnformeerd. Ze 

voelen zich hierdoor veiliger bij de uitvoering van hun werk. De mate waarin de 

politiemedewerker de juiste informatie op de juiste tijd en plaats tot zijn beschikking heeft 

om zijn werk goed te kunnen doen, is sterk verbeterd. 

 

Door de verschuiving van de eenvoudige informatievragen van de informatiemedewerker of 

plot naar de agent op straat ontstaat bij de plot meer ruimte voor andere werkzaamheden.  

De impact van BVI-IB op het werk van informatiemedewerkers en medewerkers in de 

opsporing is met name een efficiëntieslag. Met BVI-IB kunnen politiemedewerkers sneller 

een eerste slag maken in de analyse, doordat politiemedewerkers niet meer alle systemen 

afzonderlijk hoeven te bevragen. BVI-IB is vaak het startpunt voor informatieverzoek, 

waarna specialisten vaak alsnog de onderliggende systemen gericht bevragen. 

 

Een uitbreiding van de toegang tot de mobiele applicatie betekent een verbreding van het 

effect van BVI-IB in termen van zelfstandigheid en veiligheid van politiemedewerkers op 

straat. Dit geldt met name voor de processen noodhulp, toezicht en handhaving en in 

eenheden waar het aantal mobiele applicaties nog beperkt is. Ook de belasting voor de 

backoffice wordt lager als de stroom informatievragen beperkt wordt, doordat 

medewerkers zelf de bevragingen uitvoeren. 

 

Onderzoeksvraag 4: Is de politie door BVI-IB resultaatgerichter bij de taakuitoefening op 

straat? 

Uit de gegevensanalyse blijkt dat er op de uitgewerkte indicatoren geen significante 

ontwikkeling zichtbaar is ten tijde van de introductie van BVI-IB. Uit het kwalitatieve deel 

van het onderzoek blijkt wel dat de verbeterde informatiepositie bijdraagt aan een meer 

resultaatgerichte taakuitoefening. Ook is duidelijk dat deze meer resultaatgerichte 

taakuitoefening door het gebruik van het middel BVI-IB nog in de kinderschoenen staat. Dit 

blijkt uit de intensiteit waarmee politiemedewerkers BVI-IB gebruiken en de aanzienlijke 

verschillen in het gebruik per medewerker en per eenheid. 

  

Deze resultaatgerichtheid vertaalt zich niet direct in een meetbaar effect op de uitgewerkte 

indicatoren. Dit kan waarschijnlijk met name verklaard worden door het feit dat de bijdrage 

van BVI-IB op de pakkans in deze indicatoren alleen in situaties tot uitdrukking komt waarin 

de pakkans en dus ook de bijdrage op de indicator relatief laag is. Een duidelijk kader over 

wanneer en op welke wijze BVI-IB het beste ingezet kan worden, ontbreekt nog.  

 

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat BVI-IB in de verschillende situaties kan en wordt 

gebruikt. In de ene situatie gebeurt dit op een effectievere manier, dan in een andere 

situatie; bijvoorbeeld een staandehouding versus een willekeurige kentekenbevraging. Door 

een kader te ontwikkelen in welke situatie het wel of niet loont om een BVI-IB bevraging uit 

te voeren, wordt de kracht van het instrument maximaal benut. Een belangrijk criterium 

voor het ontwerp van het kader is de verhouding tussen tijdsinzet en de pakkans. Dit 

voorkomt dat er een onnodig tijd wordt ‘verspild’ aan het uitvoeren van bevragingen 

waarvan vooraf bekend is dat de pakkans gering is. Daarmee vergroot het de effectieve 

inzet van politiemedewerkers. Bij het opstellen van een kader is het van het belang 

rekening te houden met de verschillende werkprocessen binnen de politieorganisatie. Een 
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agent op straat heeft een andere informatiebehoefte dan een medewerker van de 

opsporing. 

 

Onderzoeksvraag 5 & 6: Op basis van welke gegevens worden de genoemde resultaten 

beschreven? Hoe kunnen deze gegevens worden gewaardeerd, zijn er gegevens die 

ontbreken en zo ja, welke aanvullende gegevens zijn nodig? 

In de business case en het PID van BVI-IB zijn geen concrete meetbare doelstellingen 

opgenomen die betrekking hebben op de betekenis van BVI-IB voor de effectiviteit van het 

politiewerk. In kamerstukken van het ministerie van VenJ wordt gesteld dat BVI-IB een 

bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het politiewerk. Dit aspect wordt niet verder 

geoperationaliseerd. Voor dit onderzoek is een reconstructie gemaakt van de beleidstheorie 

achter de inzet van BV-IB om een hypothese te formuleren over het doel van de maatregel 

BVI-IB. Er is een vertaalslag gemaakt van de toegevoegde waarde van BVI-IB naar een 

maatschappelijk rendement (effectiviteit). Hiervoor zijn achteraf indicatoren geformuleerd. 

Door het ontbreken van een weergave beleidstheorie achter het instrument moest er 

gekozen worden voor een hoog abstractieniveau in de uitwerking van de indicatoren. Op 

dat niveau is de bijdrage van BVI-IB echter niet aantoonbaar gebleken. 

 

Een duiding van de frequentie van de verschillende situaties uit het impactmodel in 

hoofdstuk 6 geeft een beter beeld van de mogelijke bijdrage van BVI-IB en kan 

aanknopingspunten geven voor het gerichter inzetten en het doorontwikkelen van BVI-IB.  

 

Een verdieping van de analyse naar een nadere toespitsing van de effecten van BVI-IB is 

mogelijk door een beeld te geven van de ‘hits’ in BVI-IB (bijvoorbeeld; gestolen voertuig, 

OBM, OPS signalering) en daarin een koppeling te maken met de feitelijke handeling die 

daarop volgde. Dit vraagt echter om intensief onderzoek met een analyse op het niveau van 

individuele bevragingen en resultaten. AEF verwacht dat een dergelijk onderzoek een 

aanzienlijke onderzoeksinspanning zal vergen waarvan het rendement niet op voorhand 

duidelijk is. 

 

Overall beeld 

Ondanks dat een bijdrage van BVI-IB aan de effectiviteit van de politie niet meetbaar is 

gebleken in dit onderzoek, concludeert AEF dat de doelstellingen van BVI-IB grotendeels 

behaald zijn.  

BVI-IB draagt duidelijk bij aan slimmer politiewerk. Veel respondenten geven aan dat BVI-IB 

hun werkplezier vergroot. Politiemedewerkers voelen zich beter ondersteund in hun werk; 

op straat en op het bureau.  

Aan de hand van het model over situationeel bewustzijn is inzichtelijk gemaakt dat BVI-IB 

een duidelijke bijdrage levert aan het politiewerk. Het geeft de politiemedewerkers meer 

informatie in een situatie (waarnemen), het stelt de politiemedewerkers in staat die situatie 

beter te doorzien (begrijpen) en het biedt handvaten aan een agent welke handeling op dat 

moment het beste is (projectie).  

De conclusie uit eerder onderzoek van AEF dat BVI-IB een efficiënter werken mogelijk maakt 

wordt in dit onderzoek door respondenten bevestigd.  
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Lijst met afkortingen en begrippen 

30 WAM Artikel 30 van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen verplicht 

eigenaren van een motorvoertuig om een aansprakelijkheidsverzekering af te 

sluiten.  

ANPR Automatic Numberplate Recognition 

AEF Andersson Elffers Felix (i.s.m. de Politieacademie) 

BOF Back Office Facility 

BVI-IB Basisvoorziening Informatie – Integrale Bevraging 

CJIB Centraal Justitieel Incassobureau 

DIK District Informatie Knooppunt 

FoBo Frontoffice – Backoffice 

KENO-code De code bestaat uit de eerste 4 letters van de achternaam, de eerste letter van 

de voornaam en de twee laatste cijfers van het geboortejaar waarmee 

informatiesystemen doorzocht kunnen worden.  

PID Project Initiatie Document 

OM Openbaar Ministerie 

Plot Wachtcommandant die via portofoon benaderbaar is voor informatievragen 

RDW Rijksdienst wegverkeer 

RIO Regionale Informatie Organisatie 

RTIC RealTime intelligence Center 

VtsPN Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland; oude ICT organisatie van de 

Nederlandse Politie per 1 januari 2015het Politiedienstencentrum 

WAHV Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum 

WPG Wet Politiegegevens 
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Bijlage 1 – Informatiesystemen in BVI-IB  

 

Regionale registers 

AAC 

(Amazone) 

Ook wel Amazonesysteem. Bij een hit wordt de Voortschrijdende Analyse 

(VSA) van een persoon getoond. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de 

scenario's (afhandelinstructies). In Amazone zitten bijvoorbeeld veelplegers. 

HKS HerKenningsSysteem 

PAPOS Parket Politie Systeem: registratie van gegevens voor gerechtelijke stukken, 

arrestatiebevelen, signalering en principe vonnissen. 

BVH Basisregistratiesysteem waarin melding op locatie zijn geregistreerd. 

ViVi Vervoer Intern Versleep Intern. VIVI bevat vervoermiddel- versleepinformatie. 

Alle versleepinformatie van een vervoermiddel wordt getoond, ook 

historische informatie. Dit systeem wordt overigens alleen in Amsterdam 

gebruikt. 

NotSpot Een systeem dat in Amsterdam wordt gebruikt om informatie over 

huisverboden etc. te ontsluiten 

 

Nationale registers 

CVI Centrale verwijzingsIndex van alle personen en goederen van alle korpsen. De 

informatie die hierin staat is beperkt en bevat naast identiteitsgegevens 

eventuele gevarenklassen. 

OPS Opsporingssysteem, waarin signaleringen van personen worden 

geregistreerd.  

RDW Rijksdienst Wegverkeer. Via dit register wordt de volgende informatie 

opgevraagd: rijbewijs, voertuig, mobiele objecten (fietsen, enz.), motorboten. 

SKDB  (voorheen VIP) Strafrechtsketendatabank: dit register is een index van alle 

Justitiële systemen. Via dit register wordt zichtbaar in welke systemen van 

Justitie een persoon voorkomt. 

GBA Gemeentelijke Basis Administratie.  

PSHV Politie Suite Handhaving Vreemdelingen.  

Blueview Integraal bevragingsysteem dat vnl. opsporingsinformatie bevat 

Bluespot Exporteert informatie over incidenten, verdachten, benadeelden en dergelijke 

per criminaliteitsvorm uit BVH voor het gehele land. 

NDS Nationaal Documenten Systeem. Landelijk signaleringsregister voor 

documenten. Dit register wordt door het Korps Landelijke Politiediensten 

(KLPD) onderhouden en bevat gesignaleerde documenten vanuit de hele 

wereld. Via dit register is het mogelijk om terug te zien wie een bepaald 

document eerder heeft bevraagd. 

 

Internationale registers 

EUCARIS  European CAR and driving license Information System. In dit register zijn de 

voertuigen en rijbewijsgegevens van een aantal Europese landen te bevragen. 

NSIS Nationaal informatiesysteem voor internationale opsporingsinformatie. 

SMV Stolen Motor Vehicles 

SLTD Stolen Lost Travel Documents 
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Bijlage 2 – Begeleidingscommissie 

In onderstaande tabel de samenstelling van de begeleidingscommissie. 

 

Naam Instelling 

prof. dr. H. de Groot Emeritus hoogleraar Universiteit Twente 

(voorzitter) 

dr. J.J. van der Kemp Vrije Universiteit / Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid 

J.H. ter Mors EMPM Nationale Politie  

mr. R.P. Muizer Ministerie van Veiligheid en Justitie / 

Directie Politie 

mr. W.M. de Jongste 

 

 

 

Ministerie van Veiligheid en Justitie/ WODC 

(opdrachtgever) 

drs. I.G. Smits Andersson Elffers Felix 

(opdrachtnemer/projectleider) 

ir. P.J. Wijga Andersson Elffers Felix 

(onderzoeker) 

R. Hagelstein MSc Andersson Elffers Felix 

(onderzoeker) 

dr. ir. M. den Hengst – Bruggeling Politieacademie 

(onderzoeker) 
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Bijlage 3 – Geïnterviewden 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het aantal geïnterviewden en de 

deelnemers aan de werksessies. Om hun anonimiteit te waarborgen, verwijzen we in de 

tekst alleen naar de functies van deze respondenten.  

 

 Functie Eenheid Bijdrage 

1 Wijkagent Amsterdam Werksessie 

2 Buurtregisseur Amsterdam Werksessie 

3 Medewerker RTIC Amsterdam Werksessie 

4  Informatieanalist Wijkteam  Amsterdam  Werksessie 

5 Informatieanalist/plot DIK Amsterdam  Werksessie 

6 Documentalist en informatiespecialist DIK Amsterdam Werksessie 

7 Medewerker Infodesk Amsterdam Werksessie 

8 Meewerkend voorman DIK Amsterdam Werksessie 

9 Wijkagent Amsterdam Interview 

10 Rechercheur wijkteamrecherche Amsterdam Interview 

11 Hoofd Regionale informatieorganisatie Amsterdam Interview 

12 Rechercheur wijkteamrecherche Amsterdam Interview 

    

13 Beheerder informatievoorziening Rotterdam Interview/Werksessie 

14 Medewerker verkeerspolitie Rotterdam Werksessie 

15 Medewerker verkeerspolitie Rotterdam Werksessie 

16 Medewerker RTIC Rotterdam Werksessie 

17 Wijkagent Rotterdam Werksessie 

18 Wijkagent Rotterdam Interview 

19 Wijkagent Rotterdam Interview 

20 Medewerker Vreemdelingenpolitie Rotterdam Interview 

21 Medewerker Regionaal Interventieteam Rotterdam Interview 

22 Rechercheur Zeehavenpolitie Rotterdam Interview 

23 Rechercheur Zeehavenpolitie Rotterdam Interview 

    

24 Landelijk functioneel beheer Utrecht Interview 

25 CVOM - ketenprocesmanager Utrecht Interview 

26 CVOM – programmamanager Utrecht Interview 

27 CJIB - onderzoeker Leeuwarden Interview 

28 CJIB - onderzoeker Leeuwarden Interview 

29 CJIB - beleidsmedewerker Leeuwarden Interview 

30 RDW - relatiemanager Groningen Interview 
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Bijlage 4 - Uitwerking indicatoren 

 

RDW - Het aantal aanhoudingen voor rijden zonder rijbewijs 

Herkomst data Na overleg met het CVOM hebben wij ervoor gekozen om 

als bron voor deze indicator BVH te gebruiken. De afdeling 

korpscontrol van de Nationale Politie heeft de betreffende 

gegevens uit BVH gehaald.  

Specificering van de indicator Het aantal aanhoudingen voor rijden zonder geldig 

rijbewijs.  

Specificatie van de data Voor de meting zijn alle aanhoudingen meegerekend met 

BVH codes D40 tot D43; rijden tijdens rijontzegging, rijden 

tijdens rijverbod, rijden met ongeldig verklaard rijbewijs en 

rijden zonder rijbewijs. De gegevens zijn per oude 

politieregio aangeleverd per maand vanaf januari 2010.  

Beperkingen in de data Er zijn geen relevante beperkingen bekend.  

 

RDW - Het aantal teruggevonden gestolen voertuigen 

Herkomst data Na overleg met het RDW is gebruik gemaakt van het 

bronbestand van het RDW om deze cijfers op te bouwen.  

Specificering van de indicator Intrekken van de signalering van gestolen voertuigen.  

Specificatie van de data Van het RDW hebben wij gegevens gekregen over de 

opgeheven meldingen per oude politieregio, per maand 

vanaf 2009. Hierbij houden wij de politieregio die de 

melding opheft aan in de analyse in plaats van de regio die 

de diefstal aanmeldt. 

Beperkingen in de data Er is geen informatie bekend over de reden waarom de 

signalering is opgeheven. Dat kan zijn omdat de politie 

deze heeft teruggevonden maar het is ook voorstelbaar dat 

een burger zelf zijn/haar auto terugvindt. 

 

PAPOS - Het aantal uitgevoerde gijzelingen 

Herkomst data PAPOS is primair een regionaal politiesysteem waarin het 

CJIB en de politie met elkaar communiceren over de 

executie van bepaalde maatregelen.  

Vanuit hun expertise hebben wij het CJIB gevraagd om mee 

te denken over de gegevensuitvraag en de benodigde 

gegevens te leveren. 

Specificering van de indicator Als indicator is het aantal afmeldingen van uitstaande 

gijzelingen genomen uitgezet tegen het aantal 

aanmeldingen in een regio. 

Belangrijk om te vermelden is dat we geen gegevens 

hebben over daadwerkelijk uitgevoerde arrestatiebevelen 

in OPS alleen over ingetrokken verzoeken daartoe. Daar 

zitten zowel zaken waarbij iemand daadwerkelijk is 

gearresteerd als zaken waarbij iemand uiteindelijk uit 

eigen beweging betaald heeft. 

Specificatie van de data Het CJIB heeft informatie ter beschikking gesteld over het 

de instroom en de uitstroom van gijzelingsverzoeken per 
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oude politieregio, per maand over de periode 2009 tot 

eind 2013. 

Daarin is onderscheid gemaakt tussen zaken die het 

gevolg zijn van 30 WAM regeling en overige zaken. 

Beperkingen in de data Van het CJIB hebben wij de beschikking gekregen over de 

opgeheven gijzelingsverzoeken uit PAPOS die voortkomen 

uit een afhandeling van WAHV (wet Mulder) –zaken. Dit 

betreft het grootste deel van het totaal aantal 

signaleringen en is als zodanig representatief.  

 

PAPOS - Het aantal uitgevoerde buitengebruikstellingen 

Herkomst data PAPOS is primair een regionaal politiesysteem waarin het 

CJIB en de politie met elkaar communiceren over de 

executie van bepaalde maatregelen.  

Vanuit hun expertise hebben wij het CJIB gevraagd om mee 

te denken over de gegevensuitvraag en de benodigde 

gegevens te leveren. 

Specificering van de indicator Als indicator is het aantal afmeldingen van uitstaande 

buitengebruikstellingen genomen uitgezet tegen het aantal 

aanmeldingen in een regio. 

Ook voor deze indicator geldt dat we geen informatie 

hebben over de daadwerkelijke uitvoering alleen over het 

verwijderen of invoeren van het verzoek tot 

buitengebruikstelling.  

Specificatie van de data Het CJIB heeft informatie ter beschikking gesteld over het 

de instroom en de uitstroom van buitengebruikstellingen 

per oude politieregio, per maand over de periode 2009 tot 

eind 2013. 

Daarin is onderscheid gemaakt tussen zaken die het 

gevolg zijn van 30 WAM regeling en overige zaken. Enkele 

oude politieregio’s hebben hun administratie 

samengevoegd waardoor geen betrouwbaar beeld op 

regionaal niveau meer is te geven. We kiezen daarom voor 

een overzicht op eenheidsniveau. 

Beperkingen in de data Van het CJIB hebben wij de beschikking gekregen over de 

opgeheven buitengebruikstellingen uit PAPOS die 

voortkomen uit een afhandeling van WAHV (wet Mulder) –

zaken. Dit betreft het grootste deel van het totaal aantal 

signaleringen en is als zodanig representatief.  

 

OPS - Het aantal uitgevoerde arrestatiebevelen 

Herkomst data OPS is een landelijk politiesysteem. De belangrijkste 

afnemer van informatie uit OPS is echter het CJIB. Vanuit 

hun expertise hebben wij het CJIB gevraagd om mee te 

denken over de gegevensuitvraag en de benodigde 

gegevens te leveren. 

Specificering van de indicator Als indicator is het aantal afmeldingen van uitstaande 

signaleringen genomen. Met als randvoorwaarde dat de 

afmelding is gedaan door één van de 

politieregio’s/eenheden.  
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Ook voor deze indicator geldt dat we geen informatie 

hebben over de daadwerkelijke uitvoering alleen over het 

verwijderen of invoeren van de signalering. 

Specificatie van de data Het CJIB heeft informatie ter beschikking gesteld over het 

aantal afgemelde signaleringen per oude politieregio, per 

maand over de periode 2009 tot eind 2013. 

Daarin is onderscheid gemaakt tussen zaken die het 

gevolg zijn van 30 WAM regeling en overige zaken. 

Beperkingen in de data Van het CJIB hebben wij de beschikking gekregen over de 

opgeheven signaleringen uit OPS die voortkomen uit een 

afhandeling van WAHV (wet Mulder) –zaken. Dit betreft 

ongeveer 63% van het totaal aantal signaleringen en is als 

zodanig representatief.  

 

 

Referentie - het aantal BVI-IB bevragingen 

Herkomst data Landelijk Functioneel beheer BVI-IB maakt reguliere 

overzichten van het gebruik van BVI-IB. Deze gegevens zijn 

ter beschikking gesteld aan de onderzoekers. 

Specificering van de indicator Het aantal initiële bevragingen van BVI-IB via mobiel of 

vaste PC. 

Specificatie van de data Wij hebben de beschikking gekregen over gebruikscijfers 

van BVI-IB waarin onderscheid is gemaakt naar type 

bevraging (naam, nummer, kenteken, KENO, etc), regio en 

maand. Daarnaast is aangeven vanaf welk type device de 

bevraging wordt uitgevoerd.  

Beperkingen in de data De gegevens geven geen beeld over de opbrengst van de 

bevraging. BVI-IB registreert niet hoe vaak een bevraging 

leidt tot een ‘hit’.  
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Bijlage 5 – Resultaten per regionale eenheid 

Figuur 13 Resultaten indicatoren in de eenheid Noord Nederland 

 

 

Figuur 14 Resultaten indicatoren in de eenheid Oost Nederland 
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Figuur 15 Resultaten indicatoren in de eenheid Midden Nederland 

 

 

Figuur 16 Resultaten indicatoren in de eenheid Noord Holland 
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Figuur 17 Resultaten indicatoren in de eenheid Amsterdam 

 

 

Figuur 18 Resultaten indicatoren in de eenheid Den Haag 
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Figuur 19 Resultaten indicatoren in de eenheid Rotterdam 

 

 

Figuur 20 Resultaten indicatoren in de eenheid Zeeland – West Brabant 
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Figuur 21 Resultaten indicatoren in de eenheid Oost Brabant 

 

 

Figuur 22 Resultaten indicatoren in de eenheid Limburg 
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Bijlage 6 – Verbeterpunten BVI-IB 

Gedurende dit onderzoek hebben politiemedewerkers verschillende verbeterpunten 

genoemd die eventueel meegewogen kunnen worden in de verdere ontwikkeling van BVI-IB. 

Wij geven geen weging aan onderstaande lijst en suggereren niet dat een compleet geeft 

van de noodzakelijke functionele verbetering van BVI-IB. 

 

Algemeen BVI-IB 

 Toon bij een KENO-bevraging gelijk het resultaat uit GBA. Nu is het zo dat je eerst een �

KENO-bevraging doet en dan op zijn naam moet klikken om toegang te krijgen tot GBA 

 Maak het ook via BVI-IB mogelijk om historische adressen te bevragen �

 Het systeem is (te) vaak (te) traag �

 Het koppelen van BVI-IB aan BOF zodat doorvrageneenvoudig is na ANPR ‘hit’.  �

 Het steeds opnieuw moeten inloggen in BVI-IB werkt vertragend �

 Stel een A4-tje met tips & trics beschikbaar aan de gebruikers van BVI-IB �

 Bevragingen op KENO zijn gevoelig voor interpretatiefouten. Politiemedewerkers weten niet �

altijd wat deze afhankelijkheden zijn. Lessen hierover kunnen terugkomen op voornoemd 

A4-tje. 

 

Mobiele applicatie  

 Maak een prioritering in de aangeboden informatie zodat ‘hits’ als WWM-meldingen �

bovenaan de resultatenlijst verschijnen. Maak voor het toepassen van deze ordening 

gebruik van verschillende profielen om daarin optimaal aan te sluiten bij de 

informatiebehoefte van de bevrager. 

 Maak het mogelijk om mutaties naar aanleiding van opgevraagde informatie in BVI-IB op de �

BlackBerry in te voeren  

 Verbeter het navigeren op de BlackBerry door BVI-IB �

 Niet alle BlackBerry’s beschikken over de mogelijkheid om pdf-bestanden te openen. Dit �

bemoeilijkt het delen van informatie  

 Een uitvraag van het RDW op kenteken geeft eerst de eigenaar terug waarop je dan moet �

doorklikken. Het zou prettig zijn als BVI-IB zelf gelijk de gegevens van de eigenaar gebruikt 

voor een nieuwe zoekvraag naar een rijbewijs  

 Naast de applicatie BVI-IB is toegang tot de applicatie van Digibon wenselijk �

 Maak detailbevragingen in BVI-IB via de BlackBerry toegankelijker �

 Maak ‘oude’ registraties ook op de BlackBerry toegankelijk �

 

 

 

 

 


