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I

SAMENVATTING

Functie ANPR
ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) hebben als functie het
vastleggen van kentekens van voertuigen; informatie die na verwerking,
verrijking en analyse gebruikt kan worden voor politietaken of taken van
andere toezichthoudende of handhavende instanties. De toepassing beperkt
zich niet tot de politie of de overheid. ANPR-camera’s worden ook in het
private domein ingezet, bijvoorbeeld voor toegangscontrole in parkeergarages.

Wettelijk kader
De politie mag gegevens van ANPR-camera’s die voor handhavingstaken
worden verzameld alleen bewaren als het om zogenaamde hits gaat:
kentekens van voertuigen die op referentielijsten staan om gesignaleerd te
worden, bijvoorbeeld omdat de persoon op wiens naam het kenteken staat
een gevangenisstrafmoet uitzitten of omdat het voertuig gestolen is. No-hit-
gegevens mogen niet bewaard worden. Gegevens die met toestemming van
de officier van justitie in het kader van strafrechtelijke onderzoeken worden
verzameld mogen wel worden bewaard, zowel hit- als no-hit-gegevens.
De minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer ingediend dat het mogelijk maakt om ANPR-gegevens 28 dagen te
bewaren, dus ook de no-hits. De opgeslagen gegevens kunnen vervolgens,
indien nodig en na toestemming van de officier van justitie, in strafrechtelijke
onderzoeken gebruikt worden voor opsporingsdoeleinden. De gegevens
mogen niet gebruikt worden voor toepassingen buiten strafrechtelijke
onderzoeken, bijvoorbeeld voor datamining.

Doel onderzoek
Tegen de achtergrond van de veranderingen in de wetgeving heeft Regioplan
Beleidsonderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het ministerie van VenJ een onderzoek uitgevoerd
naar huidige toepassingen en recente ontwikkelingen rond ANPR.
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van literatuurstudie en interviews met
experts binnen en buiten de politie.

Toepassingen
ANPR-waarnemingen kunnen op twee manieren tot een signalering leiden:
· Waarneming op basis van een referentielijst met gegevens van specifieke

voertuigen en/of bestuurders die al bij de politie of een andere
handhavende instantie bekend zijn.

· Waarneming op basis van profielen. Een profiel is een combinatie van
bepaalde selectiecriteria, zoals eigenschappen, gedragingen of kenmerken
van voertuigen of personen, zonder dat er op voorhand identificerende
gegevens bekend zijn. In de context van ANPR bevat een profiel vrijwel
altijd meerdere plaats-/tijdgegevens, bijvoorbeeld de passage van diverse
camera’s (verplaatsingspatroon) of de passage van één camera op
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verschillende tijdstippen (activiteitenpatroon). In algemene zin zijn profielen
combinaties van kenmerken waaraan een voertuig in meer of mindere
mate kan voldoen. Een ANPR-profiel kent een duidelijker cesuur: er volgt
een signalering als een object aan het patroon voldoet, bijvoorbeeld door
binnen een bepaalde tijdsperiode drie keer door een camera in een
bepaald gebied gesignaleerd te worden of door in een bepaalde
tijdsperiode op een duidelijk omschreven aantal plaatsen waargenomen te
worden. Het ANPR-profiel is in de praktijk zwart-wit. Een voertuig dat aan
alle gedragskenmerken voldoet, verdient nadere aandacht; een voertuig
dat (net) niet aan de kenmerken voldoet, blijft buiten beeld.

De waarnemingen kunnen voor verschillende doelen gebruikt worden:
· realtime opvolging en signalering (het staande houden van voertuigen na

signalering voor nader onderzoek);
· gebruik in opsporingsonderzoeken;
· herkennen en voorspellen van delicten;
· verzamelen en analyseren van informatie voor effectieve en efficiënte inzet

van capaciteit.

Nieuwe ontwikkelingen
Ten opzichte van de eerdere inventarisatie uit 2011 zijn er weinig nieuwe
toepassingen.1 Er wordt in Nederland geen gebruik gemaakt van grootschalige
data-analyse, omdat de wetgeving het bewaren van (no-hit-)data tot dusverre
niet toestaat. Ook in het buitenland vinden we nauwelijks grootschalige
analyse: in veel andere landen is de toepassing minder ver gevorderd dan in
Nederland, met Engeland als grote uitzondering. Het gebruik van profielen om
verdacht gedrag (dat op criminaliteit of terrorisme kan duiden) te herkennen, is
vrijwel altijd gebaseerd op expertkennis, niet op data-analyse.

Wel heeft de politie geïnvesteerd in methoden voor data-analyse in opspo-
ringsonderzoeken. Er is tevens gewerkt aan de opbouw van infrastructuur voor
het combineren van data uit verschillende bronnen. Een voorbeeld is het
vergelijken van verplaatsingspatronen op basis van ANPR met verplaatsings-
patronen op basis van passages van gsm-masten in opsporingsonderzoeken.
Daarmee kunnen mobiele telefoonnummers van personen in voertuigen
worden achterhaald, die vervolgens kunnen worden afgeluisterd, na
toestemming van de officier van justitie.
Vernieuwing zit daarnaast in de intensievere benutting van ANPR-systemen
van verschillende partijen (politie, Rijkswaterstaat, Koninklijke Marechaussee,
Belastingdienst) door medegebruik, aansluiting bij camera’s van gemeenten
en provincies en eventueel ook bij private partijen met bewakingscamera’s
voor beveiliging van bedrijfsterreinen of toegang tot parkeergarages.

1 Sander Flight & Paul van Egmond (2011). Hits en hints; de mogelijke meerwaarde van
ANPR voor de opsporing. Amsterdam: DSP-groep (in opdracht van het WODC).
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1 INLEIDING

1.1 ANPR als vorm van sensing

Sensing, geautomatiseerd waarnemen, is in de afgelopen jaren steeds
belangrijker geworden voor de politie. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat
deze trend verder zal doorzetten en er bestaan schattingen dat binnen enkele
jaren negentig procent van de informatie die de politie bereikt via sensoren
binnenkomt.2 Sociale media zijn een relatief nieuwe bron voor sensing-
informatie; zo kan de politie bijvoorbeeld relevante (omgevings)informatie
verzamelen door openbare Twitter- of Facebookdata te analyseren en
daardoor sneller op de hoogte komen van incidenten of misdrijven dan via een
melding of aangifte van een burger. Camera’s worden al enkele decennia
ingezet voor toezicht en handhaving. Voorbeelden zijn beeldvormende
camera’s (zoals de op afstand bestuurbare domecamera’s voor observatie van
gebieden en objecten), bodycams (camera’s die aan kleding of uitrusting van
politiemensen zijn bevestigd en hun omgeving en hun acties in beeld brengen)
en camera’s voor specifieke doelen, zoals infraroodcamera’s (voor
waarnemingen bij het ontbreken van voldoende licht) en ANPR-camera’s.
ANPR staat voor automatische kentekenplaatherkenning (Automatic Number
Plate Recognition). ANPR-camera’s hebben als belangrijkste functie het
vastleggen van kentekens van voertuigen; informatie die na verwerking,
verrijking en analyse gebruikt kan worden voor politietaken of taken van
andere toezichthoudende of handhavende instanties. De toepassing beperkt
zich niet tot de politie of de overheid. ANPR-camera’s worden ook in het
private domein ingezet, bijvoorbeeld voor toegangscontrole in parkeergarages.

De technologie voor ANPR-toezicht is in de jaren 70 in Engeland ontwikkeld,
mede om het hoofd te bieden aan de dreiging van terroristische aanslagen
door de IRA in London. Later werd de potentie van het instrument ingezien
voor het onderscheppen van voertuigen (en hun inzittenden) die door de
politie gezocht worden. In Nederland is ANPR geïntroduceerd in het midden
van de jaren 90 als middel voor verkeershandhaving. Het instrument is daarna
doorontwikkeld in het kader van de nodale oriëntatie: een oriëntatie op
stromen en verplaatsingen in plaats van de traditionele gebiedsgebonden
oriëntatie van de politie. Door geautomatiseerd toezicht te houden op
verbindingswegen zou inzicht kunnen worden verkregen in verplaatsingen die
(mogelijk) met crimineel gedrag zijn geassocieerd. Door camera’s in een
netwerk met elkaar te verbinden, kunnen niet alleen passages, maar ook
andere gedragingen in kaart worden gebracht. Een bekend voorbeeld is de
trajectcontrole. Een ANPR-systeem met camera’s op twee plaatsen bepaalt de
tijd die tussen twee passages verstrijkt en berekent de gemiddelde snelheid
over het traject waarna een snelheidsovertreding vastgesteld kan worden.

2 Beleidsvisie sensing. Bijlage bij TK 2015-2016, 29628, nr. 594.
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De meest gebruikte toepassing van ANPR is echter het signaleren van
voertuigen die op een referentielijst (hotlist, watchlist) voorkomen, zoals
gestolen voertuigen of voertuigen van personen die door de politie worden
gezocht. ANPR maakt efficiënte waarneming mogelijk (sneller dan een
politieman het zonder sensorondersteuning kan). ANPR wordt ook ingezet om
verplaatsingsgedrag in kaart te brengen. Een voorbeeld is de controle op het
gebruik van leaseauto’s door de Belastingdienst; een ander voorbeeld is het
signaleren van verplaatsingsgedrag dat als voorbereiding op criminele
handelingen kan worden gekarakteriseerd. Bij deze laatste toepassing wordt
geen gebruik gemaakt van referentielijsten, maar van expertkennis over
bepaalde typen gedragingen.

1.2 Camera’s voor ANPR

ANPR-waarnemingen kunnen met vaste opstellingen of met mobiele camera’s
(bijvoorbeeld in politieauto’s) worden gedaan.
De Nederlandse politie heeft de beschikking over 380 camera’s op het hoofd-
wegennet en 200 camera’s in politievoertuigen. Voor 2016 zijn 248 nieuwe
(vaste) camera’s gepland. Daarnaast zal de politie via medegebruik data van
de 200 CJIB-camera’s voor trajectcontrole kunnen benutten.
De Koninklijke Marechaussee (KMar) beschikt over een ANPR-systeem voor
vreemdelingentoezicht (@MIGO-BORAS). Het systeem heeft vijftien vaste
cameraportalen en vijf camera’s in voertuigen. Sinds kort worden de camera’s
ook voor enkele politietaken benut door het gebruik van referentielijsten met
een rechtshandhavingstaak (waarbij de uitvoering en de opvolging bij de KMar
zijn belegd).
De Belastingdienst verzamelt middels medegebruik van enkele politiecamera’s
ANPR-gegevens voor de uitvoering van de belastingwetgeving (met name het
gebruik van leaseauto’s) en heeft de beschikking over een aantal voertuigen
met ANPR-camera’s.
Naast deze camera’s voor handhavingstoepassingen zijn er ANPR-camera’s
waarmee Rijkswaterstaat (RWS) verkeersbewegingen op het rijkswegennet
volgt en analyseert. Provincies beschikken over ANPR-camera’s op het
onderliggende wegennet (provinciale wegen). In gemeenten worden ANPR-
camera’s gebruikt voor handhaving op het gebied van milieu (milieuzones).
Behalve de camera’s in het overheidsdomein zijn er ANPR-camera’s in de
private sector, bijvoorbeeld voor toegangscontrole in parkeergarages of voor
toezicht op bedrijfsterreinen. Het aantal private ANPR-camera’s is een
veelvoud van het aantal politiecamera’s.

1.3 Wettelijk kader

Het verzamelen en verwerken van ANPR-gegevens door de politie vindt plaats
op grond van de algemene taakomschrijving in artikel 3 van de Politiewet. De
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gegevens kunnen worden vergeleken met zogenaamde referentielijsten. Dit
zijn lijsten die kentekens bevatten van voertuigen die door de politie gezocht
worden, bijvoorbeeld gestolen voertuigen of voertuigen die bij een misdrijf zijn
gebruikt. Een kenteken kan ook op een referentielijst staan omdat het op
naam staat van een persoon die door de politie wordt gezocht, bijvoorbeeld in
verband met openstaande boetes. Als een waargenomen kenteken voorkomt
in een referentielijst, is er sprake van een zogenaamde hit. Als er sprake is
van een hit dan mag het betreffende kenteken worden verwerkt en bewaard
voor later gebruik. Dit gebeurt onder de Wet politiegegevens (Wpg). Enkele
jaren geleden werden door verschillende korpsen ook no-hits verwerkt
(waarnemingen die niet op de gebruikte referentielijst staan). Na uitspraken
van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)3 en de rechter heeft
het kabinet zich op het standpunt gesteld dat verwerking van no-hits geen
wettelijke basis heeft en beëindigd moest worden.
Voor de verzameling en verwerking van ANPR-gegevens in lopende
strafrechtelijke onderzoeken bestaat een wettelijke basis in het Wetboek van
Strafvordering (WvSv) en de Wpg. Zowel hits als no-hits mogen verwerkt
worden vanaf het moment dat daartoe besloten wordt ten behoeve van het
lopende onderzoek. Het is op dit moment niet mogelijk om in strafrechtelijke
onderzoeken gebruik te maken van een bestand van eerder verzamelde
ANPR-gegevens, tenzij het om hits gaat. No-hits worden immers niet door de
politie bewaard. Wel kunnen in voorkomende gevallen kentekengegevens van
derden worden gevorderd, bijvoorbeeld gegevens die met particuliere ANPR-
camera’s in parkeergarages zijn verzameld.

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich over de verwerking van no-hits
uitgesproken naar aanleiding van een casus die voortvloeit uit een ANPR-pilot
in IJsselland.4 De Hoge Raad oordeelt dat het verwerken van no-hitgegevens
en het bewaren ervan gedurende een beperkte periode binnen de huidige
wettelijke regels toegestaan kan zijn als dit gebeurt in het kader van een goed
beschreven projectplan dat in overeenstemming is met de politietaak. Daarbij
is een proportionaliteitstoets van belang. Het tijdelijk bewaren van ANPR-data
is eerder proportioneel (en toegestaan) als de criminaliteit waarop het project
zich richt zwaar is, als de zoekvragen beperkt en specifiek zijn en als de
bewaartermijn kort is. En: hoe specifieker de vorm van criminaliteit wordt
omschreven waarop het project zich richt, hoe meer de methode
aanvaardbaar is. In een project dat op voertuigdiefstal is gericht, mogen
(onder voorwaarden) dus tijdelijk ANPR-gegevens worden bewaard. Deze
gegevens mogen worden gebruikt bij het oplossen van een voertuigdiefstal die
wordt gepleegd nadat met het vastleggen van de gegevens is begonnen. In
het arrest van de Hoge Raad wordt de bewaartermijn van zeven dagen, die in
het betreffende project werd gehanteerd, aanvaardbaar geacht.

3 De naam van het College bescherming persoonsgegevens is per 1 januari 2016 gewijzigd
in Autoriteit Persoonsgegevens.

4 Arrest Hoge Raad (ECLI:NL:PHR:2014:1963).
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De uitspraak van de Hoge Raad biedt mogelijkheden voor de verwerking van
no-hits in bepaalde omstandigheden. Tegelijk is ook duidelijk dat andere
vormen van verwerking geen wettelijke grondslag hebben. Dat geldt bijvoor-
beeld voor het opslaan en verwerken van ANPR-gegevens zonder een
duidelijke en gespecificeerde doelomschrijving of het ongericht zoeken naar
relaties tussen no-hitgegevens (datamining). Er is een aanzienlijk gebied
waarvoor niet precies duidelijk is in hoeverre de verwerking van no-hits is
toegestaan en hoever de uitspraak van de Hoge Raad strekt. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het werken met profielen, die gebaseerd zijn op een bepaald
verkeersgedrag dat wordt vastgesteld met waarnemingen van twee of meer
camera’s in een netwerk. Er kan pas worden geconcludeerd of een voertuig
aan het profiel voldoet als het de tweede of volgende camera passeert (of juist
niet). Daartoe moet het gegeven over de eerste passage gedurende een
bepaalde periode worden bewaard (‘bevroren’), terwijl op dat moment niet
duidelijk is of het voertuig aan het profiel voldoet en een hit zal opleveren.
Vervolgens is het de vraag of een hit (in de zin van het voldoen aan het profiel)
enige tijd bewaard mag worden als niet door onmiddellijke opvolging
vastgesteld wordt of er werkelijk sprake is van crimineel gedrag. Op dit
moment wordt door de politie in projecten wel met profielen gewerkt, maar pas
nadat het OM toestemming heeft gegeven.

Het huidige kabinet ziet het belang in van no-hitgegevens voor het oplossen
van misdrijven en heeft een wetsvoorstel ingediend5 waarin ANPR-gegevens,
dus ook de no-hits, 28 dagen bewaard mogen worden in lopende
strafrechtelijke onderzoeken naar ernstige delicten.6 De gegevens mogen
uitsluitend na toestemming van de officier van justitie gebruikt worden met
specifieke zoekopdrachten. Het bewaren van de no-hits leidt dus wel tot een
gegevensbestand met hits en no-hits, maar niet tot een bestand waarin
ongericht gezocht kan worden naar verplaatsingspatronen. Het wetsvoorstel is
in november 2016 door de Tweede Kamer aangenomen en is doorgezonden
voor behandeling in de Eerste Kamer.

1.4 Onderzoeksvragen

Binnen het bredere landschap van sensinginformatie lijkt ANPR al bijna een
ouderwets instrument. Hoewel diverse sensoren voor digitale informatieverza-
meling zeker belangrijker zullen worden, is de rol van ANPR echter niet
uitgespeeld en lijkt het instrument niet uitontwikkeld. Er worden ideeën
ontwikkeld over geavanceerdere toepassingen voor de opsporing, de
informatiepositie (intelligence), preventie en proactie. Dit onderzoek gaat over
bestaande en nieuwe toepassingen van ANPR. Het biedt achtergrond-
informatie voor de actuele discussie over maatschappelijke aanvaardbaarheid

5 Kamerstukken 33542.

6 Delicten waarvoor voorlopige hechtenis kan worden gevorderd en waarvoor een
gevangenisstraf van tenminste vier jaar kan worden opgelegd.
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en wettelijke bevoegdheden met betrekking tot ANPR. Die discussie is er
zeker, en ze is belangrijk voor de mate waarin ANPR-toepassingen in de
toekomst worden toegestaan. De kern van de discussie is de aanvaardbaar-
heid van het opslaan en verwerken van gegevens van burgers van wie niet
bekend is dat ze bij overtredingen of misdrijven betrokken zijn en die daar
misschien ook nooit bij betrokken zullen worden. Veel nieuwe toepassingen
zijn juist gebaseerd op de verwerking, gedurende korte of langere tijd, van
dergelijke gegevens, om uiteindelijk op het spoor te komen van criminelen en
de heterdaadkracht van politieoptreden te vergroten.

De onderzoeksvragen zijn:
1. Welke (intelligente) toepassingen werden of worden op dit moment door

opsporingsdiensten gebruikt? Hoe worden deze uitgevoerd en wat is er
over de resultaten bekend?

2. Welke (intelligente) toepassingen zijn er in het buitenland?
3. Welke toepassingen zijn er denkbaar die nog niet worden gebruikt? In

hoeverre passen ze binnen het huidige wettelijke kader voor de inzet van
ANPR?

4. In hoeverre zijn nieuwe intelligente toepassingen van ANPR aan gegevens
binnen het overheidsdomein gebonden? Zijn er mogelijkheden voor
publiek-private samenwerking? Wat zijn de beperkingen?

In de vraagstelling is ook sprake van intelligente toepassingen. Hiermee wordt
gedoeld op toepassingen waarin praktijk- of wetenschappelijke kennis wordt
toegevoegd aan bestaande toepassingen.

Bij de start van het onderzoek was het de bedoeling om aan te sluiten bij
nieuwe vormen van data analytics en nieuwe manieren om uit grote hoeveel-
heden data kennis af te leiden die door politie en andere overheidsinstellingen
gebruikt wordt voor de handhaving, de opsporing en/of de verbetering van de
informatiepositie. Dergelijke nieuwe analysetechnieken op basis van ANPR-
data hebben we in het onderzoek echter niet gevonden, niet in Nederland en
ook niet in het buitenland. Daardoor is de nadruk in het onderzoek komen te
liggen bij een overzicht van bestaande toepassingen.

Dit betekent niet dat er geen sprake is vernieuwing. Die is echter eerder te
vinden bij de benutting van cameraopstellingen van diverse partijen, het
opstellen en beheren van de kwaliteit van referentielijsten en het ontwikkelen
van een infrastructuur voor het verbinden van ANPR-gegevens met andere
bronnen in opsporingsonderzoeken. De vernieuwing zit dus niet zozeer in de
data-analyse (of de ‘big data’), maar eerder in de organisatie van het
ketenproces rondom ANPR.
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1.5 Methoden van onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van literatuurstudie en interviews met
experts binnen en buiten de politie.

In de literatuurstudie is in vijf online bronnen gezocht naar artikelen en beleids-
documenten over innovatieve toepassingen van ANPR. Ook is gebruik-
gemaakt van documentatie van ENLETS (European Network of Law
Enforcement Technology Services) die via de nationale politie is verkregen.
De literatuurstudie was gericht op een eerste beeld van toepassingen in
binnen- en buitenland en de ontwikkelrichtingen naar innovatievere en
intelligentere toepassingen. Vervolgens zijn face-to-face-interviews gehouden
met respondenten binnen en buiten de politie. Een overzicht van
respondenten is in bijlage 3 opgenomen.

In het literatuuronderzoek kwamen enkele tientallen bronnen naar voren
waarin over huidige toepassingen en mogelijkheden voor nieuwe richtingen in
diverse westerse landen wordt geschreven (Engeland, Verenigde Staten,
Canada, Australië). Nieuwe richtingen worden daarbij niet in concrete termen
benoemd en er worden niet of nauwelijks ervaringen met innovatieve en
intelligente toepassingen gerapporteerd. In een recente studie uit 2015 over
de toepassing van ANPR in de Verenigde Staten door de denktank RAND
Corporation komt onderschepping met behulp van referentielijsten
bijvoorbeeld nog steeds als de belangrijkste toepassing naar voren, terwijl
geavanceerdere toepassingen in de praktijk niet gemeld worden.

Het is niet onwaarschijnlijk dat er in de literatuur nog relatief weinig innovatieve
en intelligente toepassingen genoemd worden, omdat ANPR in veel andere
landen een korte geschiedenis kent en er, net als in Nederland, remmen op de
ontwikkeling zijn door maatschappelijke opvattingen over het verzamelen,
bewaren en verwerken van ANPR-gegevens.

Het is ook mogelijk dat er in sommige landen wel gewerkt wordt aan de
ontwikkeling en implementatie van innovatieve ANPR-toepassingen, maar dat
er niet in openbare bronnen over gerapporteerd wordt. Dat zou met name van
toepassing kunnen zijn in Engeland, waar ANPR het langst wordt ingezet en
er bovendien een database is waarin alle passagegegevens (van zowel
kentekens op een referentielijst als van kentekens die niet op een
referentielijst staan) twee jaar lang worden bewaard.7 Een interview hierover
met een expert van de Home Office bevestigt echter het eerder gevormde
beeld: kentekengegevens uit de database worden benut in strafrechtelijke
onderzoeken en er worden fenomeenanalyses uitgevoerd. Dit leidt echter niet
tot innovatieve toepassingen, zoals realtime analyse op basis van profielen die
uit de database kunnen worden afgeleid.

7 Aanvankelijk was de bewaartermijn vijf jaar. Deze is inmiddels teruggebracht naar twee
jaar.
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In bijlage 2 geven we een overzicht van de methodische opzet en de
uitkomsten van de literatuurstudie. In bijlage 4 geven we een overzicht van
ANPR-toepassingen in andere landen.

Het onderzoek heeft dus duidelijke beperkingen:
· mogelijk zijn er nieuwe ontwikkelingen waarover niet in openbare bronnen

wordt gerapporteerd, omdat ze strijdig zijn met maatschappelijke
opvattingen of om criminelen niet wijzer te maken dan noodzakelijk;

· het onderzoek komt mogelijk te vroeg, omdat er nieuwe (organisatorische)
ontwikkelingen gaande zijn die hun beslag nog moeten krijgen en waarvan
de werking en de effectiviteit nog moet blijken.

1.6 Indeling van toepassingen

Bij het beschrijven van toepassingen van ANPR in de volgende hoofdstukken
maken we een onderverdeling naar twee dimensies.

De eerste dimensie heeft betrekking op het doel waarvoor de gegevens
worden gebruikt. We onderscheiden vier doelen:
· Realtime analyse en alertering. Hierbij worden ANPR-gegevens gebruikt

om voertuigen of personen te signaleren die door de politie gezocht worden
en om bewegingen te signaleren die op crimineel gedrag wijzen
(herkenning delict). De politie kan vervolgens onmiddellijk ingrijpen.

· De uitvoering van activiteiten voor opsporing van delicten die in het
verleden zijn gepleegd.

· Het voorspellen van delicten door het signaleren van gedrag dat op de
voorbereiding van een delict wijst. Dit vergroot de kans dat de politie tijdig
ter plaatse is om het misdrijf te voorkomen of de daders op heterdaad te
betrappen (versterking heterdaadkracht).

· De planning van politietaken, zoals handhavingsacties of projecten voor de
aanpak van bepaalde delicttypen (zoals voertuigdiefstal).

De tweede dimensie onderscheidt twee werkwijzen:
· Waarneming op basis van een referentielijst (hotlist), met gegevens van

specifieke voertuigen en/of bestuurders die al bij de politie of een andere
handhavende instantie bekend zijn.

· Waarneming op basis van profielen. Een profiel is een combinatie van
bepaalde selectiecriteria, zoals eigenschappen, gedragingen of kenmerken
van voertuigen of personen, zonder dat er op voorhand identificerende
gegevens bekend zijn. In de context van ANPR bevat een profiel vrijwel
altijd meerdere plaats-/tijdgegevens, bijvoorbeeld de passage van diverse
camera’s (verplaatsingspatroon) of de passage van één camera op
verschillende tijdstippen (activiteitenpatroon). In algemene zin zijn profielen
combinaties van kenmerken waaraan een voertuig in meer of mindere
mate kan voldoen. Een ANPR-profiel kent een duidelijker cesuur: er volgt
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een signalering als een object aan het patroon voldoet, bijvoorbeeld door
binnen een bepaalde tijdsperiode drie keer door een camera in een
bepaald gebied gesignaleerd te worden of door in een bepaalde
tijdsperiode op een duidelijk omschreven aantal plaatsen waargenomen te
worden. Het ANPR-profiel is in de praktijk zwart-wit. Een voertuig dat aan
alle gedragskenmerken voldoet, verdient nadere aandacht; een voertuig
dat (net) niet aan de kenmerken voldoet, blijft buiten beeld.

Combineren we bovengenoemde dimensies, dan leidt dit tot de volgende acht
ANPR-toepassingen (zie figuur 1.1). Deze indeling geeft ons houvast en
structuur als we zoeken naar bestaande en mogelijk nieuwe toepassingen van
ANPR.

Figuur 1.1  ANPR-toepassingen naar doel en wijze van signalering

Waarnemingen met ANPR-systemen kunnen leiden tot een hit. Bij
cameratoezicht in de linkerzijde van het schema is een hit een waarneming
van een kenteken dat op een referentielijst voorkomt. Referentielijsten kunnen
worden samengesteld uit verschillende registraties, zoals een registratie van
gestolen voertuigen of een registratie van personen die zich hebben
onttrokken aan een gevangenisstraf en van wie bekend is dat er een kenteken
op hun naam staat. De referentielijsten verschillen naar het beoogde gebruik
of criminaliteitspatronen en de kenmerken van de regio (bijvoorbeeld
grensgebied of een grootstedelijk gebied). Voor sommige toepassingen is het
belangrijk dat er snel gegevens kunnen worden toegevoegd. Een voorbeeld is
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het kenteken van een voertuig dat door een getuige is waargenomen in
verband met een ernstig delict. Hiervoor bestaat een zogenaamde ‘spoedlijst’
bij de politie.

Bij ANPR-toepassingen aan de rechterzijde van figuur 1.1. is er geen a priori
kennis over gezochte kentekens of personen en evenmin is er sprake van een
onderzoek naar een reeds gepleegd delict. Een profiel bestaat uit een
combinatie van bepaalde selectiecriteria, zoals eigenschappen, gedragingen
of kenmerken.8 Profielen zijn met crimineel gedrag geassocieerd. In de context
van ANPR-waarnemingen bestaan profielen uit combinaties van passages bij
verschillende ANPR-camera’s, al dan niet binnen een bepaald tijdbestek.
Daaraan kunnen gegevens worden toegevoegd, zoals het land waaruit een
voertuig afkomstig is of persoonskenmerken van de vermoedelijke bestuurder
Als een voertuig aan een bepaald profiel voldoet, is er sprake van een hit. Of
er werkelijk sprake is van betrokkenheid van crimineel gedrag (en of er dus
een ‘echte’ hit is), kan alleen met nader onderzoek vastgesteld worden,
bijvoorbeeld door de bestuurder aan te houden en het voertuig nader te
onderzoeken, of door observatie, al dan niet met camera’s.

Selectie op basis van referentielijsten verschilt dus wezenlijk van selectie op
basis van profielen:
· referentielijst: een hit komt voort uit een vergelijking met een referentielijst

en is daardoor (waarschijnlijk) verbonden met een gezochte persoon of
voertuig of verband houdend met een onderzoek naar een delict;

· profiel: selectie komt voort uit een vergelijking met een profiel en daarom
mogelijk geassocieerd met crimineel gedrag.

In alle gevallen geldt dat de ANPR-beslissing uiteindelijk slechts een selectie-
instrument is: er zal steeds door nader onderzoek moeten worden vastgesteld
of het geselecteerde voertuig het gezochte voertuig is, of de gezochte persoon
in het geselecteerde voertuig zit of dat de inzittenden van een geselecteerd
voertuig bezig zijn met de voorbereiding of de uitvoering van een delict.

1.7 Leeswijzer

In de hoofdstukken 2 tot en met 5 behandelen we de toepassingen van ANPR
en houden we de indeling aan die we in dit hoofdstuk presenteerden.
Hoofdstuk 2 gaat over ANPR als middel voor realtime alertering en opvolging,
hoofdstuk 3 over het gebruik ervan in de opsporing, hoofdstuk 4 over de
benutting van ANPR voor het voorspellen van delicten en hoofdstuk 5 over het
gebruik van ANPR voor de planning van politietaken. In hoofdstuk 6
bespreken en bediscussiëren we een aantal centrale thema’s die een rol
spelen bij de manier waarop bestaande en innovatieve ANPR-toepassingen in

8 Kamerstukken TK 2013-2014, 29 628, nr. 423, blz. 1.
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praktijk (kunnen) worden gebracht. In hoofdstuk 7 beantwoorden we de
onderzoeksvragen en trekken we conclusies.
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2 ANPR VOOR REALTIME ALERTERING EN OPVOLGING

Realtime alertering gaat over het signaleren van overtredingen of crimineel
gedrag op het moment dat het gepleegd wordt of op het moment dat iemand
passeert die gezocht wordt, met de bedoeling om tot onmiddellijke opvolging
te komen. Er kunnen twee vormen worden onderscheiden:
· signaleren op basis van een referentielijst (paragraaf 2.1);
· signaleren op basis van een gedragspatroon (paragraaf 2.2).

2.1 Signaleren op basis van een referentielijst

Signaleren en opvolgen op basis van een referentielijst is de bekendste (en
ook meest gebruikte) toepassing van ANPR.9 Een referentielijst bevat kente-
kens van voertuigen die aandacht van de politie behoeven. Op referentielijsten
kunnen kentekengegevens staan van gestolen voertuigen, voertuigen op
naam van personen die zich aan gevangenisstraf hebben onttrokken, met
langdurig openstaande boetes, overtredingen van de Wegenverkeerswet
(zoals voertuigen zonder geldige APK of onverzekerde voertuigen) et cetera.
Referentielijsten kunnen per regio verschillen. Dat kan te maken hebben met
regionale verschillen in prioriteiten, maar ook met regionale variatie in de
beschikbaarheid van gegevens. Voor sommige toepassingen, zoals de signa-
lering van gestolen voertuigen, is het erg belangrijk dat gegevens snel op een
referentielijst worden geplaatst. Een deel van deze voertuigen verdwijnt snel
na de diefstal over de grens en de periode waarbinnen ze met (binnenlandse)
ANPR-camera’s kunnen worden waargenomen is dus kort. Dit voorbeeld laat
zien dat de verwerking van gegevens door betrokken organisaties een
belangrijke factor kan zijn om tot actuele en effectieve referentielijsten te
komen, die op hun beurt cruciaal zijn voor een effectief ANPR-systeem.

Na uitvoering van een pilot is op 1 december 2014 een landelijk aangifteloket gestolen
voertuigen operationeel. In het aangifteloket werken publieke en private partijen samen
om de registratie van voertuigdiefstal in nationale en internationale opsporingsregisters
te versnellen. Hierdoor kan de diefstal al na twee uur in het kentekenregister zijn
verwerkt en door een directe koppeling voor ANPR-dataverwerking beschikbaar
komen. Een gestolen voertuig kan dus twee uur na aangifte met ANPR-camera’s
worden gesignaleerd. Voorheen duurde dat vijf dagen.

Bron: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (StAVc)

9 Flight, S. & P. van Egmond (2011). Hits en hints; de mogelijke meerwaarde van ANPR
voor de opsporing. Amsterdam/Den Haag, DSP-Groep/WODC.
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Referentielijsten worden centraal bijgewerkt. Vaste cameraopstellingen staan
in directe verbinding met een centrale post, waardoor mutaties in de actieve
referentielijsten direct beschikbaar zijn.
Referentielijsten in voertuigen worden geladen met behulp van usb-sticks en
het realtime verwerken van mutaties is nog niet mogelijk. In de toekomst zal
het laden met usb-sticks naar verwachting vervangen worden door snelle
mobiele verbindingen met het dataverwerkingscentrum. Er hoeven dan geen
data meer in de voertuigen te zijn. Scangegevens worden doorgestuurd naar
het verwerkingscentrum en daar verwerkt. Als er sprake is van een hit dan
wordt die doorgegeven aan het voertuig, aangevuld met de relevante
gegevens (zoals de reden van signalering en eventuele andere kenmerken,
zoals vuurwapengevaarlijkheid).

Voorbeeldtoepassing 2.1: zoeken naar gestolen voertuigen

Realtime alertering en opvolging met referentielijst (toepassing I, figuur 1.1)
De politie beschikt over een referentielijst met daarop de kentekens van alle voertuigen
die als gestolen staan geregistreerd. Deze lijst draait in het datacentrum van de
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Het systeem geeft automatisch een alert
(en genereert daarmee een hit) wanneer het gestolen kenteken gefotografeerd wordt
door een vaste of mobiele ANPR-camera.

Hits kunnen onmiddellijk opgevolgd worden als er handhavingscapaciteit
aanwezig is. Als een hit voortkomt uit een beeld van een camera in een
politievoertuig, zijn er politiemedewerkers aanwezig die actie kunnen
ondernemen. Of dit werkelijk gebeurt, is afhankelijk van prioriteiten en
eventuele andere taken. Bij signaleringen door vaste camera’s is meestal
geen capaciteit beschikbaar voor directe opvolging. Bij geplande acties van de
politie of van samenwerkende opsporingsdiensten is wel capaciteit
beschikbaar, maar dit betekent niet dat alle hits opgevolgd kunnen worden.

Voorbeeldtoepassing 2.2: gecombineerde actie ANPR

Realtime alertering en opvolging met referentielijst (toepassing I, figuur 1.1)
De politie, het CJIB, de Belastingdienst, de RDW en de KMar hielden een gezamenlijke
actie op enkele snelwegen in de Randstad. Binnen enkele uren werden meer dan 2500
hits gegenereerd. Hoewel er was voorzien in handhavingscapaciteit, was deze lang
niet toereikend om alle hits op te volgen.

Voor sommige hits is onmiddellijke opvolging belangrijker dan voor andere.
Een signalering van een kenteken in verband met een langdurig openstaande
boete of een ontbrekende APK is meestal minder urgent, temeer deze voertui-
gen in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk opnieuw met camera’s waar-
genomen zullen worden en er dus opnieuw mogelijkheden voor handhaving
zijn.
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Voor een vuurwapengevaarlijke verdachte kan snelle aanhouding echter
geboden zijn om misdrijven te voorkomen en is onmiddellijke actie dus zeer
urgent. Dat geldt ook voor gestolen voertuigen, die vaak snel na de diefstal
naar het buitenland worden gereden en dan moeilijker teruggehaald kunnen
worden.

Voorbeeldtoepassing 2.3: opvolging van hits gestolen voertuigen

Realtime alertering en opvolging met referentielijst (toepassing I, figuur 1.1)
In het najaar van 2015 is in Oost-Nederland een pilot van start gegaan voor de
verbeterde opvolging van hits van gestolen voertuigen. Als een gestolen auto met een
vaste ANPR-opstelling wordt gesignaleerd en er geen politie in de buurt is, worden de
gegevens via de verzekeraars doorgegeven aan een particulier recherchebureau. Een
medewerker volgt het voertuig en informeert de politie, waarna agenten alsnog tot
aanhouding kunnen overgaan. Op deze wijze werken publieke en private partijen
samen aan de opvolging van ANPR-hits. De pilot vindt plaats in LIV-verband onder
regie van de politie. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is een
samenwerkingsverband van de politie, de RDW, de Belastingdienst en de Stichting
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (waarin private partijen samenwerken op het
gebied van voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit).

2.2 Realtime alertering op basis van een gedragspatroon

Bij realtime alertering op basis van een gedragspatroon is er geen voorkennis
over de identiteit van een voertuig of persoon, maar is de signalering uitslui-
tend of hoofdzakelijk op het gedrag van een voertuig gebaseerd. Het gedrags-
patroon is een combinatie van kenmerken die (zo scherp mogelijk) wijst op
mogelijke betrokkenheid bij een misdrijf. Er zijn twee belangrijke systemen
operationeel die werken met gedragspatronen: iTrechter en @MIGO BORAS.

iTrechter
iTrechter is een applicatie van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie
waarin gedragspatronen kunnen worden geladen en waarmee vervolgens
analyses kunnen worden gemaakt en alerteringen worden gegenereerd. Er
draaien steeds 80 tot 100 gedragspatronen op iTrechter.

Het gebruik van gedragspatronen (waarbij de combinatie van kenmerken of
gedragingen verdacht wordt gevonden) geldt als ingrijpender op de
persoonlijke levenssfeer dan het gebruik van referentielijsten (waarbij vooraf is
bepaald dat het voertuig met het specifieke kenteken aandacht moet krijgen).
Daarom zijn er nadere eisen gesteld aan het gebruik van iTrechter. Zo geldt
voor elk van de te gebruiken gedragspatronen dat:
· Een officier van justitie toestemming moet geven tot het gebruik ervan

(omdat er sprake is van tijdelijke verwerking en opslag van no-hitdata om
tot een profielscore te komen).
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· Opvolging van een eventuele hit gegarandeerd moet zijn. Is dit niet het
geval, dan draait het gedragspatroon niet op het systeem.

· Een hit op basis van een profiel binnen 20 minuten moet worden
opgevolgd, anders wordt deze alsnog verwijderd uit het systeem.

Voorbeeldtoepassing 2.4: het gedragspatroon van een parkeerplaatshopper

Realtime alertering en opvolging met gedragspatronen (toepassing II, figuur 1.1)
Een voorbeeld van een gedragspatroon dat door de politie geladen kan worden, is dat
van een ‘parkeerplaatshopper’, geassocieerd met het gedrag van een ladingdief. In dat
geval genereert het ANPR-systeem een hit voor:
(1) elke voertuig dat, (2) binnen een straal van x kilometer, (3) en binnen een tijdbestek
van x uur, (4) in een bepaalde tijdsperiode, (5) minimaal x maal een parkeerplaats
bezoekt.

Een dergelijk gedragspatroon is gebaseerd op expertkennis over de gedragingen van
een ladingdief. Voertuigen die deze combinatie van kenmerken of gedragingen
vertonen, worden daarmee als verdacht aangemerkt. Hoe meer kennis over modus
operandi en de juiste vertaling daarvan in kenmerken en voertuigbewegingen, des te
scherper het gedragspatroon en des te groter de kans dat personen betrokken zijn bij
deze vorm van criminaliteit.

@MIGO-BORAS
In de grensstreek is door de Koninklijke Marechaussee het systeem @MIGO-
BORAS in gebruik. @MIGO-BORAS is een acroniem voor ‘Automatisch
Mobiel Informatie Gestuurd Optreden – Better Operational Result And
Advanced Security’. Net als iTrechter is dit systeem gebaseerd op de ANPR-
techniek, maar het systeem kan behalve kentekens ook de kleur en het type
voertuig waarnemen en verwerken. @MIGO-BORAS is ontwikkeld voor
vreemdelingentoezicht. Het werkt met referentielijsten en gedragspatronen die
te maken hebben met het vreemdelingentoezicht en dus met gedrag dat wijst
op illegale grensoverschrijdingen door vreemdelingen en andere overtredingen
van wet- en regelgeving met betrekking tot vreemdelingen. Sinds kort worden,
in samenwerking met de nationale politie, ook enkele strafrechtelijke taken
uitgevoerd. Dit gebeurt niet op basis van gedragspatronen, maar met behulp
van referentielijsten.

@MIGO-BORAS heeft dus twee toepassingen:
· Signaleren op basis van referentielijsten: er zijn registers met gegevens

van specifieke voertuigen die gezocht worden, en die na signalering
onderschept kunnen worden.

· Signaleren op basis van gedragspatronen. Bij gedragspatronen is er geen
specifiek kenteken (of kenteken/andere voertuigkenmerken-combinatie) dat
wordt gezocht, maar gaat het om (gedrag van) een (nog) onbekend
voertuig, dat aan bepaalde criteria voldoet (bijvoorbeeld herkomst, type
voertuig).
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Daarnaast worden analyses gemaakt van datastromen met geanonimiseerde
data (dus voertuigkenmerken als herkomst en type, maar niet de kentekens),
met vragen als: steken er binnen bepaalde tijdvakken meerdere bestelwagens
uit bepaalde landen de grens over? Waar en wanneer gebeurt dat? In
hoeverre levert dit signalen op over mensensmokkel of andere vormen van
illegale migratie?

Doordat het systeem niet alleen kentekens herkent, maar ook andere
voertuigkenmerken zoals voertuigtype en kleur, kunnen scherpere
gedragspatronen worden gebruikt dan in iTrechter (bijvoorbeeld het gebruik
van bestel- of vrachtwagens voor het transport van illegale vreemdelingen). De
gedragspatronen zijn expert driven: ze komen voort uit ervaringen en ideeën
van marechaussees en worden met behulp van data uitgewerkt en
aangescherpt (getrechterd).

Voorbeeldtoepassing 2.5: vervoer van illegale vreemdelingen

Realtime alertering en opvolging met gedragspatronen (toepassing II, figuur 1.1)
Op basis van politiegegevens en expertkennis van de KMar is een beeld ontstaan van
het vervoer van illegale vreemdelingen voor tewerkstelling in kassen in het Westland.
Ze worden doorgaans in minibusjes midden in de nacht over de grens gesmokkeld.
Met data van @MIGO-BORAS is vastgesteld dat er wekelijks op dinsdagen tussen
01:00 uur en 02:00 uur verschillende minibusjes in een konvooi over de grens komen,
hetgeen, in het licht van de normale verkeersstroom, een ongewoon patroon is. Het
gedragspatroon wordt geladen in @MIGO-BORAS en er wordt op deze tijdstippen
extra mankracht ingezet. Als het systeem een hit produceert, gaat een motoragent op
weg voor visuele inspectie van het voertuig en zo nodig staandehouding en verder
onderzoek.
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3 ANPR IN DE OPSPORING

3.1 ANPR in opsporingsonderzoeken

De inzet van ANPR-waarnemingen in opsporingsonderzoeken past binnen het
normale recherchewerk. In lopende onderzoeken mogen met toestemming
van de officier van justitie ANPR-gegevens worden verzameld en verwerkt en,
vanaf het moment dat daartoe binnen dat onderzoek wordt besloten, ook de
no-hits. Voor dit soort onderzoeken kunnen echter ook ANPR-gegevens
belangrijk zijn die eerder zijn verzameld en bewaard. Op dit moment zijn dat
alleen gegevens over hits die gedurende een bepaalde periode mogen worden
bewaard (bijvoorbeeld gegevens over een gestolen voertuig). Het
voorliggende wetsvoorstel stelt een bewaartermijn voor alle passagegegevens
(dus ook de no-hits), zodat ze gedurende 28 dagen, overigens onder strikte
voorwaarden, voor opsporingsonderzoeken kunnen worden gebruikt.

Zowel bij de nieuw verzamelde gegevens als bij het gebruik van eerder
verzamelde gegevens kan het om persoons- en voertuiggebonden gegevens
gaan (zoeken naar gegevens van specifieke personen – als variant op een
referentielijst, zie paragraaf 3.2), maar ook om het in kaart brengen van
gedrag om mogelijke verdachten in beeld te krijgen (op basis van eenvoudige
of meer complexe profielen, zie paragraaf 3.3).

3.2 Zoeken naar plaatsen, tijden en bewegingen

Een van de meest basale toepassingen van ANPR in opsporingsonderzoeken
is het nagaan van de plaatsen waar een verdachte persoon (of het voertuig op
zijn of haar naam) zich bevond tijdens, voor of na het misdrijf waarvan hij of zij
verdacht wordt. Een bekend voorbeeld is de omstreden plaatsbepaling van de
verdachte in de Deventer moordzaak op basis van gegevens over diens
mobiele telefoon. Met ANPR-waarnemingen had deze plaatsbepaling mogelijk
nauwkeuriger kunnen zijn, indien er camerawaarnemingen beschikbaar
zouden zijn geweest (dat wil zeggen gemaakt en bewaard). Een combinatie
van gegevens uit meerdere bronnen maakt de waarschijnlijkheid van
gevolgtrekkingen groter.

Bewaarde ANPR-waarnemingen kunnen ook helpen bij het verhelderen van
andere aspecten van het verloop van een misdrijf.
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Voorbeeldtoepassing 3.1: identificatie vluchtvoertuig

Opsporing met referentielijst (toepassing III, figuur 1.1)
Een half uur na de melding dat er een ramkraak is gepleegd op een geldautomaat werd
er tien kilometer verderop een brandende auto aangetroffen. De recherche wil graag
weten of deze auto is gebruikt als vluchtvoertuig na de ramkraak en zo ja, welke
vluchtroute is gehanteerd. Er is gezocht in de kentekengegevens die de ANPR-
camera’s op twee uitvalswegen hebben geregistreerd. Omdat het voertuig eerder
gestolen is, stond het op een referentielijst, was het met de ANPR-camera’s
gesignaleerd en waren de hits bewaard. Daaruit kon ondersteunend bewijs worden
gevonden voor de aanname dat de auto als vluchtvoertuig is gebruikt. Ook de
waarschijnlijke vluchtroute kon worden vastgesteld, evenals de richting van waaruit het
voertuig vóór de ramkraak was gekomen.

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel dat strekt tot het bewaren
van passagegegevens gedurende 28 dagen wordt een aantal voorbeelden
genoemd waarbij met meer of minder succes geprobeerd is om via ANPR-
gegevens een dader te vinden.

Voorbeeldtoepassingen 3.2 uit Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel voor
het regelen van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de
politie.

Opsporing met referentielijsten (toepassing III, figuur 1.1)
· Een overval op een winkel, waarbij getuigen een auto hadden zien wegrijden,

waarna het kenteken, en vervolgens de bestuurder, met behulp van ANPR-
waarnemingen kon worden achterhaald.

· Bij een levensdelict werden bandensporen aangetroffen. Uit ANPR-gegevens van
een verkeersregistratiesysteem bleek dat de desbetreffende auto een tijd lang bij de
plaats delict was geweest, hetgeen bijdroeg aan de bewijsvoering voor het
wegmaken van een stoffelijk overschot.

· In een zaak met straatroof en heling kon de politie voor een aantal auto’s met
ANPR-gegevens nagaan of zij op de dag van de straatroof (en op de dagen daar
vlak voor en vlak na) in de buurt van de plaats delict waren geweest. Er volgde
vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

· In een zaak met vrijheidsberoving, diefstal met geweld en bedreiging werden
ANPR-gegevens gebruikt om informatie te krijgen over de aanwezigheid van een
voertuig op een bepaalde datum en bepaalde plaatsen.

3.3 Zoeken naar informatie met profielen

Ook bij het zoeken met profielen is er een meest basale toepassing, namelijk
door na te gaan welke voertuigen in de buurt van een misdrijf waren in een
relevant tijdvak. Dit gebeurt uiteraard om informatie te krijgen over een
mogelijke dader, maar ook om getuigen en/of informatie over de toedracht van
het misdrijf te vinden.
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Voorbeeldtoepassing 3.3: getuigen voor misdrijf langs snelweg

Opsporing met profielen (toepassing IV, figuur 1.1)
Na een misdrijf dat in de buurt van een snelweg werd gepleegd, was dringend behoefte
aan informatie van getuigen; automobilisten die rond het tijdstip van het misdrijf waren
gepasseerd zouden mogelijk omstandigheden hebben kunnen opmerken die zouden
kunnen helpen bij het onderzoek. De politie postte enkele dagen om kentekengege-
vens te verzamelen van regelmatige passanten om hen te kunnen benaderen met een
verzoek om medewerking aan het onderzoek. Met ANPR-gegevens had dit efficiënter
kunnen gebeuren en bovendien effectiever. Met de handmatige methode konden
alleen regelmatige passanten worden gevonden, namelijk passanten die (ook) in de
dagen na het misdrijf op het traject reisden. Passanten die alleen op de dag van het
misdrijf in de buurt waren – en mogelijk over informatie zouden kunnen beschikken –
en later niet meer over het traject reisden, bleven met de handmatige methode buiten
beeld.

Hoewel sommige voorbeelden anders doen vermoeden, is de ervaring dat
ANPR-waarnemingen lang niet altijd rechtstreeks naar de opheldering van een
misdrijf leiden. Het gaat eerder om informatie die een bijdrage kan leveren aan
het onderzoek door aanwijzingen over personen die wel of niet in de buurt van
het misdrijf waren.10

Er zijn voorbeelden waarin het lukt om met geavanceerdere technieken
informatie te genereren die zonder ANPR-gegevens niet beschikbaar zou zijn
gekomen. Een vorm hiervan is convoy analysis, waarmee gezocht wordt naar
voertuigen die zich in de buurt van een ander voertuig verplaatsen. Het arrest
van de Hoge Raad over de toelaatbaarheid van het bewaren en gebruiken van
ANPR-gegevens geeft een beschrijving:

Voorbeeldtoepassing 3.4: Convoy Analyse IJsselland

Opsporing met profielen (toepassing IV, figuur 1.1)
In een project gericht op de bestrijding van diefstallen met mobiel banditisme kon de
politie op het spoor van daders van autodiefstallen komen door met ANPR-
waarnemingen na te gaan welke auto’s zich op een beperkte afstand van het gestolen
voertuig voortbewogen. Daaruit kwam een beperkt aantal voertuigen naar voren en
uiteindelijk één witte Renault, waarna de diefstal opgehelderd kon worden.

10 Sander Flight & Paul van Egmond (2011). Hits en hints; de mogelijke meerwaarde van
ANPR voor de opsporing. Amsterdam: DSP-groep (in opdracht van het WODC).
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Voorbeeldtoepassing 3.5: het telefoonnummer van een verdachte

Opsporing met profielen (toepassing IV, figuur 1.1)
Bij een onderzoek naar een ernstig misdrijf is met ANPR-waarnemingen bekend
geworden dat een bepaald gestolen voertuig in de buurt van de plaats delict was.
Omdat het voertuig gestolen was, kon geen relatie worden gelegd met een bestuurder
of andere inzittenden. Doordat het voertuig ook met andere ANPR-camera’s was
waargenomen, kon een route worden gereconstrueerd. Deze trajectgegevens werden
vervolgens vergeleken met telecomgegevens van zendmasten langs de route in het
betreffende tijdvak. Daarmee kon een beperkt aantal telefoonnummers worden
gevonden die mogelijk toebehoorden aan de inzittenden. Dit maakte het mogelijk om
het (vastgelopen) onderzoek met nieuwe informatie voort te zetten.

Het zoeken naar nieuwe informatie in een opsporingsonderzoek
In verschillende interviews is ingegaan op de mogelijke meerwaarde van
ANPR-gegevens die voorafgaand aan een misdrijf verzameld en bewaard
werden (hetgeen onder de huidige wetgeving alleen mogelijk is bij hits van
kentekens die op een referentielijst stonden). Daarnaast kan ANPR worden
ingezet om nieuwe passagegegevens te verzamelen in onderzoeken. In de
interviews zijn twee toepassingen genoemd.

Voorbeeldtoepassing 3.6: bezoekt een verdachte een bepaalde locatie?

Opsporing met profielen (toepassing IV, figuur 1.1)
Het kan nodig zijn om te weten of een persoon een bepaalde locatie bezoekt en het
onmogelijk is om dit onopvallend te observeren. Als de infrastructurele situatie geschikt
is, kan met twee camera’s op een doorgaande weg langs de betreffende plaats
(bijvoorbeeld een pand waarvan wordt vermoed dat er drugs in worden opgeslagen) op
ruime afstand worden vastgesteld hoeveel tijd een voertuig nodig heeft om de beide
camera’s te passeren. Bij het ontbreken van zijwegen of andere relevante
bestemmingen duidt een relatief lange tijd op bezoek aan de desbetreffende plaats en
kan dus worden vastgesteld dat een bepaalde persoon (althans een voertuig met een
kenteken dat op diens naam staat) de locatie waarschijnlijk heeft aangedaan.

Voorbeeldtoepassing 3.7: de bedreigde burgemeester

Opsporing met profielen (toepassing IV, figuur 1.1)
Een voertuig dat zich langer dan nodig in de buurt van de woning van een bedreigde
burgemeester bevindt, kan wijzen op de dader. Het profiel is: een voertuig, niet
behorend aan een buurtbewoner, dat zich na bedreigingen aan het adres van een
bepaalde persoon, langer dan een bepaalde tijdsduur of vaker dan een aantal keren
per tijdseenheid in de buurt van de woning van de bedreigde persoon bevindt. Door het
fotograferen van kentekens op twee plaatsen in de straat en het meten van het
tijdsverloop kan een analyse worden gemaakt die wijst op de mogelijke aanwezigheid
van de bedreiger i.c. potentiële geweldpleger.
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Bij deze toepassingen met informatieverzameling in het kader van lopende
rechercheonderzoeken zorgt het gebruik van ANPR voor efficiencywinst en in
sommige gevallen ook voor tactisch werkbare oplossingen (als directe
observatie niet goed mogelijk is).
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4 HERKENNEN EN VOORSPELLEN VAN DELICTEN

In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende toepassingen beschreven
waarmee realtime alerteringen helpen om mogelijk delictgedrag te herkennen
en daarop te reageren. In dit hoofdstuk gaat het eveneens om alerteringen,
maar dan in een eerder stadium, namelijk voordat er sprake is van een delict,
op een moment dat er sprake is van activiteiten die op de voorbereiding voor
een delict kunnen duiden.

4.1 Het gebruik van profielen voor het herkennen van risico’s

Kennis over de modus operandi van daders kan gebruikt worden voor het
genereren van informatie over mogelijke delicten op bepaalde plaatsen en
tijden, zodat erop geanticipeerd kan worden. In de context van ANPR gaat het
om voertuigbewegingen die plaats- en tijdgerelateerd zijn. Een voorbeeld is
een project in de Hoeksche Waard. Analyse door de recherche wees uit dat
criminelen uit een naburige regio waarschijnlijk verantwoordelijk waren voor
een inbraakgolf in de Hoeksche Waard. Op de verbindingsweg tussen de twee
gebieden werd daarom ANPR-cameratoezicht opgesteld om tijdig te kunnen
signaleren wanneer inwoners van het desbetreffende gebied in relevante
tijdvakken met de auto naar de Hoekse Waard reden. Doordat deze informatie
realtime voorhanden was, kon de politie de surveillance intensiveren. Er is
overigens niet gedocumenteerd of dit tot aanhoudingen heeft geleid.

Meer recent wordt gebruikgemaakt van profielen bij het vroegtijdig signaleren
van inbraken op bedrijfsterreinen. Het profiel is gevoed met expertkennis van
de politie. Er is vastgesteld dat inbrekers veelal, voorafgaand aan de daadwer-
kelijke inbraak, observaties uitvoeren om zicht te krijgen op mogelijke locaties
en andere omstandigheden die van invloed zijn op het minimaliseren van de
pakkans. Op een aantal bedrijventerreinen wordt privaat cameratoezicht uit-
gevoerd. De beelden worden niet permanent uitgekeken. De beeldvormende
camera’s (op afstand bestuurbare dome camera’s) staan wel aan, maar de
observant in de toezichtcentrale moet zijn aandacht over een groot aantal
beeldschermen verdelen. Daardoor bestaat de kans dat een incident aan zijn
aandacht ontsnapt.

Aanvullend op het bestaande cameratoezicht is een ‘slotgracht’ met ANPR-
camera’s op elke toegangsweg aangelegd. Daarmee worden kentekens van
elk voertuig dat het bedrijventerrein oprijdt gefotografeerd. Vervolgens worden
voertuigen die ’s ochtends aankomen en aan het eind van de dag weer
vertrekken op een zogenaamde white list geplaatst, omdat het waarschijnlijk
werknemers zijn. De overige kentekens worden opgeslagen. Als een van deze
voertuigen ’s nachts of in een van de volgende nachten opnieuw op het terrein
komt, gaat er een signaal naar de observant in de toezichtcentrale en volgt
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onmiddellijk toezicht met een dome camera. Deze ANPR-toepassing is te
omschrijven als extra alertering, die ertoe leidt dat de effectiviteit van het
bestaande cameratoezicht toeneemt en dat de kans kleiner is dat een
verdachte situatie wordt gemist. Bij deze werkwijze is sprake van publiek-
private samenwerking tussen politie, ondernemers en beveiligingsorganisaties.

Een verder ontwikkelde variant van deze werkwijze is de Secure Lane.

Voorbeeldtoepassing 4.1: Secure Lane

Herkennen en voorspellen met profielen (toepassing VI, figuur 1.1)
Secure Lane is een project waarin politie, ondernemers, verschillende overheden en
particuliere beveiligers samenwerken aan de bestrijding van vrachtwagen- en
ladingdiefstal op parkeerplaatsen langs de A67. Veertien parkeerplaatsen langs deze
route bleken voor te komen op de Europese Top-20 van gevaarlijke parkeerplaatsen.
Met expertkennis van de politie werd een profiel opgesteld van verkeersgedrag dat op
ladingdiefstal zou kunnen wijzen. Het ging om parkeerplaatshoppen: het binnen een
korte tijd bezoeken van een aantal van deze parkeerplaatsen, vanuit de gedachte dat
het om potentiële daders ging die observaties uitvoerden van mogelijke buit en
gunstige omstandigheden voor diefstal. Op de parkeerplaatsen werd cameratoezicht
geïnstalleerd, onder andere met dome camera’s (en later ook met infraroodcamera’s)
en op de toegangen tot de parkeerplaatsen kwamen ANPR-camera’s. Met de camera’s
is nagegaan of er voertuigen zijn die aan het profiel voldoen, maar waarbij toch geen
sprake was van crimineel gedrag. Dat bleek zo te zijn (politievoertuigen,
wegenwachters en onderhoudsmedewerkers van Rijkswaterstaat). Hun kentekens
werden op een white list geplaatst en uitgesloten van het profiel. Als vervolgens een
auto wordt gesignaleerd die aan het profiel parkeerplaatshoppen voldoet, ontvangt een
observant in de toezichtcentrale een signaal, waarna hij met dome camera’s vast kan
stellen of er sprake is van crimineel gedrag. Als dat zo is, kan de politie informatie uit
politieregistraties toevoegen, bijvoorbeeld of het betreffende voertuig op naam van een
bekende ladingdief staat. De politie kan ter plaatse gaan en de verdachte aanhouden.
De aanpak geldt als succesvol: het aantal ladingdiefstallen daalde in korte tijd van 74
naar 4. Wel was er verplaatsing van criminaliteit.

Het kan voorkomen dat het op een zeker moment en in sommige
omstandigheden wenselijk is om een profiel aan te scherpen met kenmerken
van een bestuurder. Een voorbeeld is een bedrijventerrein in de buurt van een
regionale luchthaven dat wordt getroffen door een inbraakgolf.
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Voorbeeldtoepassing 4.2: inbraakgolf op een bedrijventerrein

Herkennen en voorspellen met profielen (toepassing VI, figuur 1.1)
Rechercheonderzoek suggereert dat er bij een serie inbraken op bedrijventerreinen
sprake is van mobiel banditisme met daders die uit enkele landen in Oost-Europa
afkomstig zijn. Er wordt gebruikgemaakt van een bestelwagen om gestolen goederen
af te voeren, maar er zijn ook daders die per vliegtuig reizen. Zij komen aan op de
dichtstbijzijnde luchthaven en huren daar een auto. Het relevante profiel is dus: het ’s
avonds of ’s nachts met een gehuurde auto op het bedrijventerrein komen. Ook hier
kan sprake zijn van observatie vooraf, waardoor een bezoek overdag ook tot het profiel
behoort. Omdat het vermoeden is dat daders uit enkele Oost-Europese landen komen,
wordt het profiel aangescherpt tot bezoeken van huurauto’s die door personen met een
bepaalde nationaliteit gehuurd zijn. Daarom wordt een afspraak gemaakt met
autoverhuurbedrijven op de luchthaven om door te geven wanneer bepaalde auto’s
aan personen met die nationaliteit zijn verhuurd en om welke kentekens het gaat. Er
worden geen persoonsgegevens van de huurders opgevraagd. Lopende het
rechercheonderzoek gaat een signaal af als een dergelijke huurauto op het
bedrijventerrein aankomt. Vervolgens worden toezicht en surveillance geïntensiveerd.

De kern van deze aanpakken is dat er nagedacht wordt over een mogelijke
modus operandi en de vertaling daarvan in voertuigbewegingen en
verplaatsingsgedrag. Een profiel kan vervolgens in de praktijk worden getoetst
en aangescherpt. Daarna wordt het in de uitvoering gebruikt. Van belang is dat
een profiel niet alleen op het delictgedrag zelf is gebaseerd, maar op de
(mogelijke) voorbereidingen. Er zal dus vastgesteld moeten worden of er
werkelijk crimineel gedrag op volgt. Dit betekent dat er nadere observatie
nodig is, waarvoor de politie niet altijd aanwezig kan zijn. Cameratoezicht
vanuit een toezichtcentrale biedt hiervoor mogelijkheden, waarbij de politie pas
ingeschakeld wordt als er daadwerkelijk sprake blijkt van criminaliteit. De
uitvoering gebeurt daarom in de vorm van een publiek-private samenwerking.

Gegevensverwerking is daarbij natuurlijk een belangrijk thema. In de Secure
Lane draaide het profiel bij het dataverwerkingscentrum van de politie. Het
toezicht zelf gebeurde vanuit een publiek-private toezichtsruimte. Als de politie
werd ingeschakeld, werden vervolgens gegevens van de mogelijke dader aan
het profiel toegevoegd.

In het verleden is het gebeurd dat in de publiek-private omgeving hits
(voertuigen die aan het profiel voldoen) enige tijd zijn bewaard en in een ander
profiel zijn gebruikt. Daardoor werd een voertuig dat gesignaleerd was als
mogelijk bezig met voorbereidende handelingen voor ladingdiefstal (maar niet
daarop betrapt) korte tijd later gesignaleerd op een bedrijventerrein en
geobserveerd. Daaruit bleek betrokkenheid bij een inbraak.11

In de interviews zijn voorspellende toepassingen van ANPR veelal in relatie tot
deze voorbeelden naar voren gebracht – mede vanwege de infrastructurele

11 Over de casus is uitgebreide discussie ontstaan met betrekking tot de verwerking van
gegevens. Vanuit het perspectief van de toepassing werd aangevoerd dat het om private
verwerking conform Wbp ging met een bewaartermijn van 30 dagen.
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context (aanwezigheid van private camera’s en privaat cameratoezicht,
belanghebbenden). Maar er zijn ook andere toepassingen genoemd.

Voorbeeldtoepassing 4.3: bewaking bezoek Koninklijk Huis

Herkennen en voorspellen met profielen (toepassing VI, figuur 1.1)
Sinds de gebeurtenissen tijdens Koninginnedag 2009, waarbij een automobilist inreed
op publiek en mogelijk de bus had kunnen raken waarin de koningin zich bevond, is de
beveiliging op dit punt aangescherpt. Er is een profiel opgesteld, waarin observatie
door een mogelijke dader voorafgaande aan een geplande aanslag centraal staat. Dit
profiel bevat verplaatsingsbewegingen in een bepaald tijdbestek. Daardoor wordt elk
voertuig dat aan het profiel voldoet gesignaleerd, staande gehouden en onderzocht. De
tenaamstelling van het kenteken is hierbij dus niet relevant, evenmin of het een
huurauto of een geleend voertuig betreft.

4.2 Gebruik van persoonsinformatie om risico’s te herkennen

De eerder genoemde toepassingen zijn op profielen gebaseerd, waarbij
informatie over bestuurders niet nodig is en ook niet gebruikt wordt.

In het onderzoek zijn toepassingen genoemd waarbij de identiteit van een
bestuurder wel relevant is en gebruikt kan worden om vroegtijdig zicht te
krijgen op mogelijke misdrijven. Dit zijn toepassingen die op dit moment in
Nederland niet in praktijk worden gebracht.

In antwoord op Kamervragen ging de staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie in op plannen van de Amsterdamse politie om veelplegers hinderlijk te
volgen met ANPR-camera’s. De plannen gingen niet door, omdat er geen
wettelijke basis voor was.

Voorbeeldtoepassing 4.4 uit de VS: locaties waar in drugs wordt gehandeld

Herkennen en voorspellen met referentielijsten (toepassing V, figuur 1.1)
Door het volgen van het verplaatsingsgedrag van personen die bij de politie bekend
zijn als gebruiker van of dealer in bepaalde drugs kunnen plaatsen gevonden worden
waar drugs worden verhandeld of geproduceerd.
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Voorbeeldtoepassing 4.5: oplossen van voertuigdiefstal door het volgen van een
bekende

Herkennen en voorspellen met referentielijsten (toepassing V, figuur 1.1)
Er bestaat bij de politie kennis over de modus operandi van bepaalde professionele
voertuigdieven, waaronder werkwijze en voorkeurstijdstippen diefstal, vaak gestolen
auto’s (merk en type) en manier van veiligstellen/tijdelijke opslag van de gestolen auto.
Met deze gegevens wordt een profiel gemaakt. Het (complexe) profiel gaat ervan uit
dat een (bekende) mogelijke dader ’s morgens uit zijn woning vertrekt, een handlanger
ophaalt en enkele uren later een auto steelt. Vervolgens rijden de dader en de
handlanger in de twee auto’s (de eigen auto en het gestolen voertuig) naar een
opslaglocatie in de buurt van de woning van de dader. Bekend is welke merken en
types het meest bij professionele daders in trek zijn. Met ANPR-waarnemingen wordt
het vertrek van de dader vastgelegd en wordt later nagegaan of er bij terugkomst
sprake is van een auto van een veelgestolen merk en type in de nabijheid van de auto
van de dader (zogenoemde convoy analysis). Hiermee ontstaat kennis van een
mogelijk delict en de mogelijke dader voordat de diefstal bij de politie (of zelfs bij het
slachtoffer) bekend is.
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5 INFORMATIE VOOR EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE INZET
VAN CAPACITEIT

ANPR-informatie kan ingezet worden om informatie (intelligence) te
verwerven, waarmee handhavings- of interventiecapaciteit van de politie
efficiënt en doelgericht kan worden ingezet. We onderscheiden twee vormen:
· informatie uit hits op basis van referentielijsten (paragraaf 5.1);
· informatie uit hits op basis van profielen (paragraaf 5.2).

5.1 Informatie uit hits op basis van referentielijsten

De ervaring met referentielijsten is dat er veel hits zijn: diverse studies noemen
percentages van een half procent tot vijf procent. Onmiddellijke opvolging is
vooral mogelijk bij mobiele camera’s in politievoertuigen. De meeste hits,
zeker de hits van vaste cameraopstellingen, worden niet direct opgevolgd
omdat het er te veel zijn; daarvoor is nooit genoeg capaciteit. Deze hits mogen
worden bewaard. Ze kunnen later worden geanalyseerd om zicht te krijgen op
verplaatsingspatronen van bepaalde typen overtreders of criminelen. Voor
sommige overtredingen is dat minder relevant, omdat ze niet plaats- of
gedragsgebonden zijn (onverzekerde voertuigen, ontbrekende APK). Andere
hits kunnen mogelijk zicht geven op plaatsen en tijdstippen waarop de kans
groot is om de desbetreffende voertuigen aan te houden. Ze kunnen ook zicht
geven op bepaalde vormen van criminaliteit, zoals handel in of productie van
drugs, en daardoor een rol spelen in opsporingsonderzoeken.

ANPR-waarnemingen kunnen worden gebruikt om geschikte locaties en
tijdstippen voor handhavingsacties of andere politieacties te kiezen. Een
voorbeeld is voertuigdiefstal, een delict waarbij verplaatsingsgedrag een
onderdeel van de modus operandi is. Door ANPR-data over de bewegingen
van gestolen voertuigen te verzamelen en te analyseren kan inzicht worden
verkregen in routes die na de diefstal worden gevolgd. Daarmee kan
bijvoorbeeld worden vastgesteld dat er sprake is van mobiel banditisme en
verplaatsingen over snelwegen in het oosten van het land. Dit kan aanleiding
zijn om verdere acties op deze locaties te plannen. Dergelijk mobiel
banditisme was aanleiding voor de pilot in IJsselland in 2010, die na kritiek van
het CBP stilgelegd is.

5.2 Informatie uit hits op basis van profielen

Net als hits op basis van referentielijsten kunnen hits op basis van profielen
worden gebruikt voor de planning van handhavingsacties. De toepassing is
beperkt tot specifieke situaties en onderzoeken, omdat hits op basis van
profielen niet zonder meer bewaard kunnen worden. De werkwijze is dat op
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basis van expertkennis een profiel wordt opgesteld, waarna met ANPR wordt
onderzocht of het profiel samenhangt met specifieke plaatsen en tijden.
Vervolgens kunnen handhavingsacties worden georganiseerd. De handhaving
vindt plaats op basis van het profiel en op de plaatsen en de tijden die uit de
nadere analyse van ANPR-gegevens naar voren zijn gekomen.
In het onderzoek zijn we geen concrete toepassingen tegengekomen. Wel
geeft een BZK-factsheet over het systeem @MIGO-BORAS voor
vreemdelingentoezicht een fictief voorbeeld.12 (zie hoofdstuk 2).

12 Factsheet on the use of the @MIGO-BORAS system. BZK: AVT12/BZK104453C.
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6 THEMA’S

6.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken zijn voorbeelden van en richtingen voor innovatieve
en intelligente toepassingen van ANPR benoemd in de vier domeinen
handhaving, opsporing, realtime alertering en voorspelling. In de interviews
zijn verschillende thema’s naar voren gekomen die invloed hebben op of
beïnvloed worden door een toenemend gebruik van ANPR-gegevens door de
politie en die daarom mede richting geven aan innovatie en intelligente
toepassingen.
Het gaat om vijf thema’s:
· ANPR en verbeteringen in de techniek;
· profielen: expertkennis of big data (datamining);
· samenwerking: ANPR overheidsbreed en publiek-private samenwerking;
· de informatiegestuurde politie;
· maatschappelijke aanvaardbaarheid en legitimiteit.

6.2 ANPR en verbeteringen in de techniek

De techniek van ANPR is inmiddels in behoorlijke mate beproefd. Toch zijn er
beperkingen die samenhangen met de gebruikte techniek. Ze komen voort uit:
· foutgevoeligheid bij de waarneming van kentekens;
· het gebruik van valse kentekens;
· de kwaliteit van gegevens in referentielijsten.

Foutgevoeligheid bij de waarneming van kentekens
De ANPR-techniek zelf (het lezen en verwerken van kentekengegevens) wordt
steeds verder ontwikkeld, maar er zijn nog beperkingen. Kentekens kunnen bij
bepaalde weersomstandigheden (met name sneeuw) niet goed gescand
worden en er treden fouten op bij de waarneming en de verwerking van
kentekens. In de literatuur worden met enige regelmaat artikelen gepubliceerd
over verbeteringen in de waarnemingstechniek en in de algoritmen voor de
dataverwerking (het verbeteren van het proces waarbij de camerabeelden van
het kenteken worden omgezet in tekstgegevens van het kenteken). In
sommige gevallen is er behoefte om in plaats van aan de voorkant (de
Nederlandse praktijk), het kenteken (ook) aan de achterkant van het voertuig
te detecteren. Motorfietsen hebben bijvoorbeeld alleen een kenteken aan de
achterzijde en kunnen nu dus niet geïdentificeerd worden. Hoewel de fouten-
marge in relatieve zin erg klein is (al is onbekend hoe klein precies), zorgt het
grote aantal waarnemingen voor een substantieel aantal waarnemingsfouten,
dat een merkbare invloed heeft op de handhaving. Dit noodzaakt in sommige
gevallen tot een kunstmatige beperking van de hits. Als alle gestolen
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voertuigen als referentiegegevens meedraaien, zijn er te veel vals-positieve
waarnemingen. Daarom wordt de referentielijst via de software beperkt tot
voertuigen die minder dan een bepaald aantal dagen geleden gestolen zijn.
Als de kentekens van alle gestolen voertuigen mee zouden draaien, zouden er
in absolute zin te veel foute waarnemingen zijn en zouden er te veel
bestuurders ten onrechte worden aangehouden. De gedachte is dat er door de
beperkingen op de referentielijst relatief weinig positieve waarnemingen
worden gemist, omdat gestolen voertuigen na verloop van tijd niet meer door
kentekenherkenning op de Nederlandse wegen kunnen worden gevonden: ze
zijn naar het buitenland overgebracht, voorzien van valse kentekenplaten of
‘koudgesteld’ (verborgen).

Het gebruik van valse kentekens: second layer of identification
Een grotere nadruk op verplaatstingsbewegingen om crimineel gedrag te
ontdekken, lokt tegenstrategieën uit, zoals het gebruik van valse (vervalste of
gestolen) kentekenplaten. Dit vergroot de noodzaak om (liefst geautomati-
seerd) te kunnen vaststellen of een kenteken bij een bepaald voertuig hoort
(i.e. niet vals of gestolen is). Er wordt gezocht naar mogelijkheden om aan-
vullende detectiekenmerken te ontwikkelen en te gebruiken (second layer of
identification). Een mogelijkheid is het verplicht stellen van QR-codes (twee-
dimensionale streepjescodes) op kentekens of voertuigen. Een radicalere
oplossing is de verplichte invoering van een transponder in (of in combinatie
met) de bestaande kentekenplaten. Daarmee zou tevens de invloed van
weersomstandigheden op de leesbaarheid van kentekens sterk verminderd
worden, evenals de foutgevoeligheid bij de vertaling van camerabeelden naar
digitale data.
Er zijn in de afgelopen jaren, met name door de RDW, tests uitgevoerd met
andere manieren van kentekenherkenning, zoals RFID (een chip in de
kentekenplaat) en een chip achter het voorraam. Hierbij wordt dan niet meer
optisch herkend, maar op basis van signalen van de RFID sensor. Dit maakt
de techniek goedkoper en waarschijnlijk ook betrouwbaarder. Tot op heden is
dit nog niet van de grond gekomen.

De betrouwbaarheid van de gegevens op referentielijsten
ANPR levert een groot aantal hits op, dat afhankelijk is van de omvang van de
gebruikte referentielijsten. Respondenten noemen percentages hits van een
half tot vijf procent van alle gedetecteerde kentekens. Omdat er erg veel
waarnemingen zijn, is het aantal hits dermate groot dat het integraal opvolgen
ervan de handhavingscapaciteit van elke overheidsorganisatie te boven zou
gaan. Er zijn verschillende manieren om dit probleem te verkleinen. De eerste
is om keuzes bij de handhaving over te laten aan de handhavers. De tweede
is een beperking van het aantal waarnemingen dat een trefkans kan geven via
de software. Dat houdt in dat een voertuig een hit zou krijgen op basis van de
‘kale’ referentielijst, maar dat die wordt onderdrukt op basis van andere
overwegingen. Een probleem dat daarbij speelt, is de betrouwbaarheid van de
registraties die voor de referentielijsten worden gebruikt (bijvoorbeeld van de
lijsten van personen die een gevangenisstraf zouden moeten uitzitten).
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Geconstateerd is dat organisaties op uiteenlopende manieren met data
omgaan en verschillende betekenissen aan de data geven. Daardoor kunnen
bestanden soms te veel van elkaar verschillen om de gegevens succesvol te
kunnen combineren. Sommige respondenten achten het zelfs onmogelijk om
op deze manier tot beter bruikbare referentielijsten te komen. Zij pleiten voor
het gebruik van data uit registraties die handhavende instanties zelf voeren,
omdat ze opbouw en de kwaliteit daarvan goed kunnen doorgronden.
Door de politie wordt gewerkt aan een landelijk ANPR-systeem, waarbij de
referentielijsten op één plaats geladen worden. Bij de landelijke lijsten wordt
vaker een directe koppeling met de bronregistratie gelegd. Hierover zijn recent
nieuwe afspraken met de RDW (over rijbewijzen) en CJIB (over
referentielijsten) gemaakt.

6.3 Profielen: expertkennis of big data

Bij veel van de voorbeelden van intelligente ANPR-toepassingen worden
profielen gebruikt, die gebaseerd zijn op expertkennis over bepaalde delicten.
De toepassing is daardoor gericht op die delicten en het herkennen en
voorspellen ervan. De focus op concrete delicten hangt dus samen met de
beschikbare kennis over delicten bij politiemensen. Delictgedrag waarover
geen politiekennis beschikbaar is, kan niet op deze manier in een profiel
worden vertaald en dus ook niet naar het herkennen en voorspellen ervan.
De vraag dringt zich op of bepaalde criminele gedragingen kunnen worden
herkend zonder gespecialiseerde politiekennis. Deze vraag komt mede voort
uit de actuele ontwikkelingen rond datamining en big data. ANPR-
waarnemingen van verkeersstromen kunnen zeer grote databestanden
opleveren en het is denkbaar om met inmiddels ontwikkelde
analysetechnieken naar relevante samenhangen te zoeken. Het gaat om data-
driven analyses die nieuwe en mogelijk verrassende patronen kunnen
opleveren. Op dit moment zijn er echter nog geen ervaringen mee; niet in
Nederland omdat er geen integraal databestand met passagegegevens (hits
en no-hits) is en het ook onder de voorliggende nieuwe wetgeving niet als
zodanig gebruikt mag worden. Ook niet in Engeland, waar wel explorerende
studies naar fenomenen en in het kader van strafrechtelijke onderzoeken
worden verricht op een integraal bestand met passagegegevens over een
periode van vijf jaren, maar waar geen resultaten voor profielen worden
gebruikt.

6.4 Samenwerking: ANPR overheidsbreed en publiek-private
samenwerking

Een netwerk van overheidscamera’s?
In de visie op sensing die de minister van Veiligheid en Justitie naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt gepleit voor de betere benutting van



34

bestaande en nieuwe sensoren en niet (altijd) voor uitbreiding van het
sensornetwerk dat door de politie wordt beheerd.13 In een visiedocument pleit
de politie voor één overheidsbreed stelsel van ANPR-camera’s onder één
bestuurlijk regime.14 De verwerking van de data door overheidsinstellingen
(zoals de politie, de RDW, het CJIB, gemeenten, provincies en de Belasting-
dienst) loopt wel uiteen naar gelang de diverse wettelijke regimes. Hierdoor
zou de politie de beschikking krijgen over een groter en fijnmaziger netwerk
van ANPR-camera’s, waardoor het wellicht mogelijk zou worden om meer en
scherpere profielen te ontwikkelen en te gebruiken voor het herkennen en
voorspellen van crimineel gedrag. Recent is, na een pilot, een samenwerking
tot stand gekomen met @MIGO-BORAS van de KMar voor vreemdelingen-
toezicht. Het systeem wordt nu ook voor andere taken in de sfeer van de
rechtshandhaving gebruikt, zoals mensensmokkel of ID-fraude, in samen-
werking met de politie. De uitbreiding heeft betrekking op het gebruik van
referentielijsten met bepaalde typen (ernstige) criminaliteit. Het gaat dus niet
om een brede signalering van personen in registers van bijvoorbeeld het CJIB
(openstaande boetes). De uitvoering berust bij de KMar.

Aansluiting bij private cameranetwerken
Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij private systemen met ANPR-
camera’s, bijvoorbeeld op bedrijfsterreinen en in parkeergarages. Enkele van
de voorbeelden in de vorige hoofdstukken laten zien dat er op diverse
plaatsen al publiek-private samenwerking tot stand is gebracht. Die
samenwerking heeft verschillende kanten. Enerzijds wordt het aantal digitale
ogen van de politie uitgebreid, waardoor er op een gedetailleerder niveau
informatie over verkeersgedrag kan worden verzameld. Anderzijds krijgt de
private sector een rol in de opvolging. Bij een hit op een profiel via een private
camera kunnen (private) medewerkers van publiek-private toezichtsruimten
met (beeldvormende en op afstand bestuurbare) camera’s observaties
uitvoeren om te zien of er daadwerkelijk sprake is van crimineel gedrag. Als
dat zo is, wordt de politie ingeschakeld. Tussen signalering en opvolging zit
dus een fase waarin private observatie een rol heeft. Een vergelijkbare situatie
is er bij de opvolging van hits voor autodiefstal, waarbij volgens een recent
afgesloten convenant namens de verzekeraars private rechercheurs worden
ingeschakeld. Zij grijpen zelf niet in, maar volgen de gestolen auto totdat de
politie ter plaatse kan zijn.

Dit houdt in dat er een vorm van gegevensuitwisseling plaatsvindt onder
verschillende wettelijke regimes, zoals het voorbeeld Secure Lane laat zien.
De samenwerking kan vragen over de regie en de wettelijke kaders oproepen.
Formeel ligt de regie bij de politie, maar in de praktijk kunnen private
handhavers invloed krijgen. Een voorbeeld: als met ANPR-camera’s twee
gestolen voertuigen worden waargenomen en de politiecapaciteit is beperkt,

13 Beleidsvisie sensing. Bijlage bij TK 2015-2016 29 628 nr. 594.

14 Visie op sensing binnen de politie - Waarnemen in een genetwerkte maatschappij. KLPD,
juni 2011.
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kiest de politie aan welk signaal opvolging wordt gegeven. Als de signalen via
het landelijk aangifteloket aan een private rechercheur worden doorgegeven,
kan het voorkomen dat er één auto wordt gevolgd, waarna de politie wordt
ingeschakeld. De regie (de keuze voor opvolging) ligt dan niet meer primair bij
de politie.

Het beheer van gegevens
Bij de gegevensuitwisseling tussen politie, andere overheden en private
ondernemingen in publiek-private samenwerkingsverbanden doet zich de
vraag voor wie over gegevens kan beschikken en wie er toegang toe heeft.
ANPR-gegevens kunnen door private ondernemingen worden verwerkt,
eventueel ook in opdracht van een overheidsinstantie. De verwerking kan
plaatsvinden in datacenters ver buiten de landsgrenzen. Dat roept allerlei
vragen op over de toegankelijkheid voor de politie, ook als dat in het kader van
strafrechtelijke onderzoeken nodig wordt geacht.

6.5 De informatiegestuurde politie

ANPR zorgt voor een grotere efficiency in het werk van politiemedewerkers,
doordat een deel van het werk geautomatiseerd wordt. Dat gaat om
werkzaamheden die vroeger handmatig werden uitgevoerd en nu met inzet
van ICT plaatsvinden. Het gaat in beginsel om dezelfde informatie, die nu
sneller verwerkt wordt. Maar er is ook een toename van informatie: met ANPR
worden gegevens gegenereerd die voorheen niet beschikbaar waren,
bijvoorbeeld door het gebruik van profielen voor de signalering en voorspelling
van crimineel gedrag. Dat betekent voor politiemensen dat ze meer signalen te
verwerken kunnen krijgen, in realtime, en daarbij keuzes moeten maken.
Keuzes maken behoort tot de essentie van het politiewerk, dus dat is niet
nieuw. Maar door ANPR kan het aantal signalen waarop geacteerd kan
worden toenemen. Dat geldt in breder verband ook voor informatie die via
andere sensoren, bijvoorbeeld uit de sociale media, afkomstig is. De politie
verwacht dat over enkele jaren negentig procent van de informatie via
sensoren (dus via geautomatiseerde waarneming) binnenkomt. Dat kan een
overload aan informatie opleveren, zeker als de normale waarneming van
incidenten op straat ook doorgaat. Het keuzeprobleem wordt groter en de
vraag is hoe dat opgelost gaat worden. Door centrale sturing vanuit een
besliscentrum, waardoor agenten uitvoerders van beslissingen van anderen
worden en discretionaire ruimte afneemt? Door versterking van discretionaire
ruimte, waarbij agenten in staat moeten zijn om complexe informatie op een
goede manier te verwerken en in actie om te zetten? Naarmate de
werkomgeving meer door data wordt gedomineerd, groeit de noodzaak van
nieuwe manieren van werken en een bijbehorende organisatiecultuur, zowel
op uitvoerings- als op managementniveau. Dit wordt een kernprobleem voor
de informatiegestuurde politie. De ontwikkelingen bij de Belastingdienst laten
zien hoe ingrijpend de gevolgen van een transformatie naar een
informatiegestuurde organisatie kunnen zijn: meer inzet aan de voorkant voor
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informatieverwerking en analyse, meer sturing aan de achterkant om
organisatiedoelen te bereiken. Dit gaat gepaard met grote veranderingen in de
samenstelling van het personeelsbestand. Het is voor de politie een grote
uitdaging om het hoofd te bieden aan deze problemen.

6.6 Maatschappelijke aanvaardbaarheid en legitimiteit

Voor de politie is de transitie naar sensing als middel om informatie te
verwerven sterk verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen, in het
bijzonder een toenemend belang van digitale informatie. Specifiek voor ANPR
geldt de overgang van een gebiedsgeoriënteerde criminaliteit naar crimineel
gedrag dat stromen en verplaatsingen inhoudt. ANPR wordt gezien als een
logisch en noodzakelijk middel om zicht te houden op de ontwikkeling van de
criminaliteit. Het gebruik van referentielijsten en profielen wordt daarbij niet
primair gezien als een aantasting van de privacy, maar (ook) als een manier
om de privacy minder te belasten; burgers die niet op een referentielijst staan
en niet aan een profiel voldoen, worden minder vaak staande gehouden. In dit
licht wordt door verschillende respondenten gewezen op de voordelen van
profielen die niet via expertkennis, maar door datamining worden ontwikkeld:
ze zouden vrij zijn van vooroordelen en daardoor minder snel discriminerend.
Daarbij moet worden aangetekend dat de gebruikte (historische) data
misschien nog wel de sporen dragen van vooroordelen, die dan alsnog in de
analyse doorwerken.

Binnen de politie wordt de waarde van ANPR-toepassingen nuttig tot zeer
waardevol gevonden. Wettelijke beperkingen zijn een gegeven, waarbinnen de
verwerking moet plaatsvinden. Wel worden in sommige gevallen grenzen
opgezocht van wettelijke mogelijkheden en wordt een grijs gebied verkend,
bijvoorbeeld bij het uitwisselen van gegevens met private organisaties. In
voorbeelden in de eerdere hoofdstukken is er een impliciete afweging:
passagegegevens van alle weggebruikers worden enige tijd bewaard en
burgers krijgen er extra criminaliteitsbestrijding voor terug – en dat behoort tot
de kern van de politietaak.

Deze uitruil lijkt belangrijk. Daarbij is het een probleem dat het moeilijk is om
aan te geven in hoeverre er een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid is.
Eerder onderzoek heeft laten zien dat de bijdrage van ANPR aan de opsporing
in de sfeer van de hints zit, doorgaans geen doorslaggevend bewijs levert,
maar wel kan bijdragen aan het verloop van politieonderzoeken.15 Een
verbeterd inzicht in de opbrengsten van ANPR blijft wenselijk om meer
duidelijkheid te krijgen over de balans tussen (massale) gegevensverzameling
en de vergroting van de veiligheid.

15 Sander Flight & Paul van Egmond (2011). Hits en hints; de mogelijke meerwaarde van
ANPR voor de opsporing. Amsterdam: DSP-groep (in opdracht van het WODC).
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7 CONCLUSIE

7.1 Terugblik op de onderzoeksvragen

Wat betreft de toepassingen door opsporingsdiensten in Nederland
ANPR wordt voor directe handhaving gebruikt. Dat houdt in dat gescande
kentekens worden vergeleken met referentielijsten. Dit is een relatief basale
toepassing van ANPR. Via het systeem iTrechter worden ANPR-toepassingen
gebruikt die meer in de sfeer van proactief opsporen, voorspellen van delicten
en versterking van de informatiepositie liggen. Onder jurisdictie van een
officier van justitie worden daarvoor profielen van verdacht gedrag gebruikt.
Een voorbeeld is het profiel van een drugsrunner: een persoon die relatief
vaak op relatief ongewone tijdstippen stopt op parkeerplaatsen langs een
snelweg. De KMar heeft het systeem @MIGO-BORAS in gebruik waarbij via
eenzelfde principe kentekens worden vergeleken met referentielijsten en
profielen.
Er zijn weliswaar de nodige voorbeelden van succesvol ANPR-gebruik ten
behoeve van de opsporing in afzonderlijke zaken, maar resultaten worden niet
systematisch vastgelegd. Dat houdt verband met het feit dat de mogelijkheden
om in politiesystemen bij te houden of politie-inzet wordt ingegeven door
ANPR-hits onvoldoende worden benut. Ook het gebruik van ANPR-gegevens
voor niet-opsporingsdoeleinden wordt niet systematisch bijgehouden.

Wat betreft innovatieve toepassingen in het buitenland
In de literatuur en in interviews zijn ideeën aangetroffen over mogelijke
innovatieve toepassingen in de sfeer van opsporing en informatiepositie. Dit
gebeurt echter in algemene termen en weinig specifiek. In de afgelopen jaren
is er geen literatuur over concrete nieuwe intelligente toepassingen
aangetroffen. Het lijkt er dus op dat de ontwikkelingen op dit vlak relatief stil
hebben gestaan. Dit beeld wordt bevestigd door informatie uit interviews,
onder andere in Engeland. De Engelse politie beschikt over een zeer grote
database met kentekengegevens die vijf jaar bewaard worden. Deze database
wordt gebruikt voor opsporingsdoeleinden (al is directe handhaving nog steeds
de vaakst voorkomende modus operandi bij ANPR). Dat gebeurt vaker dan in
Nederland, doordat er meer data beschikbaar zijn. Daardoor is het mogelijk
om de gegevens te gebruiken in het kader van opsporingsonderzoeken, ook
geruime tijd nadat het delict is gepleegd. Er zijn voor zover ons bekend geen
systematische kwantitatieve gegevens bekend over het aantal onderzoeken
en de resultaten ervan. Net als in Nederland is het vaak lastig om de invloed
van ANPR-gegevens op het verloop van politieonderzoeken te duiden. Het
bestaan van een omvangrijke database is in Engeland wel aanleiding voor
onderzoeken naar gedragspatronen. Dit leidt mogelijk tot een betere
informatiepositie, maar we hebben geen gegevens gevonden die erop duiden
dat de kennis in het Verenigd Koninkrijk systematisch wordt aangewend voor
verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van het politieoptreden op
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basis van analyses van gedrag. Mogelijk is het huidige (intensievere) gebruik
voor opsporingsdoeleinden daar debet aan.

Wat betreft nieuwe innovatieve koppelingen en analysetechnieken
In interviews zijn verschillende nieuwe koppelingen en analysetechnieken
genoemd (die deels ook al in de praktijk worden toegepast):
· De koppeling van kentekengegevens aan andere databronnen:

voertuiggegevens, ladinggegevens, financiële gegevens, biometrische
gegevens. De gedachte is dat met de koppeling van deze bestanden
voertuigen kunnen worden geselecteerd die voor de politie en diverse
Inspecties interessant kunnen zijn. Het is de bedoeling dat de directe
handhaving hiermee wordt gefaciliteerd: handhavers zouden meer gericht
en informatiegestuurd voertuigen kunnen identificeren die om de een of
andere reden staande moeten worden gehouden voor verdere controle.
Voor de politie kan koppeling van databronnen voor opsporingsdoelen
interessant zijn als het beter mogelijk wordt om vast te stellen wie er in een
voertuig zit(ten).

· Het zoeken naar profielen die met crimineel gedrag geassocieerd zijn ten
behoeve van de vergroting van de effectiviteit en de efficiëntie van het
politieoptreden. De profielen kunnen uitsluitend op gegevens over
verplaatsingsgedrag worden gebaseerd of op gegevens over
verplaatsingsgedrag in combinatie met andere bronnen. Hier ontstaat,
vooralsnog in de sfeer van de opsporing, in voorkomende gevallen
behoefte aan gegevens uit andere bronnen die meer informatie geven over
kenmerken van de bestuurder. Genoemd zijn gegevens van
autoverhuurbedrijven en telecomgegevens.

· De verbinding van ANPR-gegevens aan metatelecommunicatiegegevens is
in verschillende interviews genoemd als een innovatieve en kansrijke
toepassing voor opsporingsonderzoeken. Door verplaatsingsgegevens te
combineren met gegevens van gsm-zenders/ontvangers kunnen telefoon-
nummers van inzittenden worden achterhaald. Dit kan tot identificatie van
inzittenden leiden, maar het biedt ook kansen voor verdere opsporings-
activiteiten, zoals het in kaart brengen van netwerken van personen die
mogelijk bij criminaliteit betrokken zijn. De ANPR-gegevens zijn dan het
startpunt van een keten van gegevensverzameling en -verwerking die op
personen en netwerken gericht is.

· Analysetechnieken zijn veelal maatwerk, met name in opsporingsonder-
zoeken. Profielen worden op expertkennis van handhavers gebaseerd.
Datamining wordt nog niet of nauwelijks toegepast, mede door het
ontbreken van geschikte databestanden.

Wat betreft het huidige wettelijke kader
De mogelijkheden om nieuwe toepassingen in praktijk te brengen, hangen
sterk samen met het wettelijke regime waaronder ze worden uitgevoerd en de
bewaartermijn.
· Intelligente toepassingen zijn vooral te vinden bij het werken met profielen.

Deze worden ingezet binnen de bestaande wettelijke kaders door
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beperkingen in acht te nemen: een projectvorm met duidelijke doelen,
afspraken over onmiddellijke opvolging en het vernietigen van gegevens
als geen opvolging mogelijk is.

· Het werken met profielen impliceert dat veelal passagegegevens worden
bewaard voordat duidelijk is of een voertuig aan een profiel voldoet en kan
worden aangehouden. Recente jurisprudentie laat zien dat die onder
voorwaarden in overeenstemming met de huidige wetgeving is.

· De bestaande wetgeving stelt met name grenzen aan het bewaren van
passagegegevens buiten het kader van specifieke projecten. Dit belemmert
het gebruik in strafrechtelijke onderzoeken. Verzameling en verwerking van
no-hit-gegevens nadat een strafrechtelijk onderzoek is gestart, is wel
mogelijk.

· Ook het zoeken naar profielen door datamining op passagegegevens, dat
nieuwe inzichten over verplaatsingsgedrag in relatie tot crimineel gedrag
zou kunnen opleveren, is binnen de huidige wetgeving niet mogelijk. Op
zich zouden dergelijke analyses met gepseudonimiseerde data kunnen
worden uitgevoerd (anders dan geanonimiseerd, omdat kentekens die op
verschillende tijdstippen/dagen worden gefotografeerd op elkaar betrokken
moeten kunnen worden). Er zal dan wel gedurende langere tijd een
bestand opgebouwd moeten worden, omdat dat nu niet bestaat. Juist dat is
nu echter onmogelijk.

Wat betreft publiek-private samenwerking
In het onderzoek zijn concrete voorbeelden van publiek-private samenwerking
in Nederland naar voren gekomen. Ze richten zich op het tegengaan van
criminaliteit op bedrijventerreinen, parkeerterreinen voor vrachtauto’s en
voertuigdiefstal. Bij de samenwerking worden wederzijds gegevens
uitgewisseld en verwerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende
wettelijke regimes. Er ontstaat een taakverdeling bij de opvolging van hits, die
ten goede komt aan de efficiëntie en de effectiviteit van de opvolging. Wel
kunnen er risico’s zijn bij de regie over de opvolging.

7.2 Conclusie

Het onderzoek was gericht op toepassingen van ANPR die, naast of bovenop
de huidige praktijk, mogelijk in Nederland ingezet zouden kunnen worden. De
bevindingen laten zien dat er op dit moment in Nederland toepassingen zijn bij
de realtime alertering en opvolging, de opsporing, het voorspellen en de
verbetering van de informatiepositie ten behoeve van de planning van de
opsporing en de handhaving. De intelligentie in de toepassingen komt van
experts. Dat houdt in dat ANPR-gegevens worden gebruikt als een middel om
ideeën van experts over handhaving en opsporing vorm te geven. De
intelligentie komt nog niet uit de data zelf: we zijn geen nieuwe ideeën over
criminaliteit en criminaliteitsbestrijding tegengekomen die voortvloeien uit
analyse van ANPR-data (data analytics).
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Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook internationaal. In veel andere
westerse landen is de infrastructuur voor ANPR minder ver ontwikkeld dan in
Nederland en met sommige systemen, zoals @MIGO-BORAS, loopt
Nederland voorop. Ook in Engeland, waar passagegegevens (ook de no-hits)
vijf jaar mogen worden bewaard, vonden we geen voorbeelden van intelligente
toepassingen buiten de sfeer van de opsporing.

Het ziet er dan ook naar uit dat het onderzoek te vroeg komt. De Nederlandse
politie werkt actief aan stroomlijning van de ANPR-infrastructuur voor het
verzamelen en verwerken van data. De middelen en de capaciteit voor
analyse zijn uitgebreid. Er worden nieuwe applicaties in gebruik genomen. Ze
worden met name ingezet in opsporingsonderzoeken. Daarbij wordt al gebruik
gemaakt van de verruimde mogelijkheden die recente jurisprudentie biedt.
Deze houdt in dat ANPR-data, ook de no-hits, onder voorwaarden enige tijd
bewaard mogen worden. De nieuwe wetgeving, die na de recente aanvaarding
door de Tweede Kamer inmiddels aan de Eerste Kamer is aangeboden, kent
een bewaartermijn van 28 dagen. Het is niet de bedoeling dat de data
vervolgens in brede zin gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor data-
mining. Ze zullen onder strikte voorwaarden voor opsporingsonderzoeken
gebruikt kunnen worden.

Al met al zijn de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen rond ANPR niet zozeer te
vinden bij de verzameling en de verwerking van passagegegevens, zoals bij
de start van het onderzoek werd verondersteld. Vernieuwingen zijn vooral te
vinden bij de organisatie van ANPR in een keten.
Belangrijke onderdelen zijn:
· Het beter benutten van gegevens van ANPR-camera’s van verschillende

overheidsinstanties. Politiek is afgesproken dat er geen landelijk dekkend
netwerk van ANPR-camera’s in één stelsel komt. Afspraken over de
benutting van ANPR-gegevens van de verschillende overheidsorganisaties
moeten bijdragen aan een optimaal gebruik van beschikbare gegevens,
rekening houdend met de bestaande wettelijke kaders. Dit geldt ook voor
de benutting van beelden van private camera’s.

· Een betere landelijke coördinatie van de lokale en regionale ANPR-acties
en -projecten en een landelijke coördinatie van referentielijsten.

· Het opzetten van een infrastructuur voor de verwerking van data en voor
het vorderen van gegevens van derden, onder andere gegevens die met
ANPR-waarnemingen kunnen worden gecorreleerd (zoals
telecomgegevens).
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BIJLAGE 1
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BIJLAGE 2

Literatuurstudie

Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie naar innovatieve toepassin-
gen van ANPR. Daarbij zijn de volgende vijf online bronnen geraadpleegd:
· online bestanden Picarta, Scirus en IEEEXplorer16;
· website en zoekmachine van de Campbell Collaboration;
· zoekmachine Google Wetenschap.

Bij elk van de informatiebronnen zijn de volgende zoektermen gebruikt (tabel
B1.1).

Tabel B1.1 zoektermen eerste deskresearch
ANPR
ALPR
Automatische nummerbordherkenning
Automatic License-Plate Recognition
Automatic Number Plate Recognition
Automatic License-plate reader
Automatic Vehicle Identification
Car Plate Recognition
License-plate recognition
Mobile License-plate reader
Realtime-analytics
Profiling traffic
Spatial criminology license plates
Spatial criminology number plates
Ruimtelijke criminologie kentekens

De eerste zoekslag leverde vele honderdduizenden treffers op, waaronder
veel reclame-uitingen van ICT-ondernemingen. Vervolgens is een beperking
aangebracht door de eis dat publicaties de gehele woordcombinaties diende te
bevatten en door alleen publicaties van na 2004 op te nemen. Een aantal
zoekwoord-informatiebron-combinaties leverde nog steeds grote aantallen
treffers op (meer dan honderd). In die gevallen is het aantal treffers verder
verkleind door de voorwaarden van zoekslag twee te gebruik met aanvullend
de eis dat zowel het woord ‘crime’ als ‘investigation’ dient voor te komen. Voor
de zoekwoord-informatiebron-combinaties die minder dan honderd publicaties
opleverden is handmatig – op basis van titel en samenvatting – beoordeeld of
het gaat om een potentieel relevante publicatie. Een publicatie is potentieel
relevant wanneer verwacht mag worden dat er aandacht wordt besteed aan
innovatieve toepassingen van kenteken-herkenning relevant voor de
opsporing van criminaliteit. Publicaties over (verbeteringen in) het systeem zelf

16 www.picarta.nl , www.scirus.com en www.ieeeexplore.com

http://www.picarta.nl/
http://www.scirus.com/
http://www.ieeeexplore.com/
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(zoals innovatieve of betere scan-mogelijkheden) vallen daarmee buiten de
scope van de zoektocht. Nadat alle zoekwoord-informatiebron combinaties
met minder dan honderd treffers waren geanalyseerd, zijn van de combinaties
met meer dan honderd treffers de eerste tien treffers (gesorteerd op relevantie
door de zoekmachine) geanalyseerd op relevantie voor dit onderzoek. Leverde
dit relevante publicaties op, dan zijn de volgende tien treffers beoordeeld op
relevantie en zo verder tot het moment dat de opvolgende tien publicaties niet
langer leidde tot een voor dit onderzoek relevante publicatie. Uiteindelijk zijn er
niet meer dan 22 titels gevonden die we relevant achtten. Ze gaan met name
over ANPR in Engeland, Australië, Canada, de VS en Nederland. Aan de
gevonden titels zijn vervolgens nog rapporten toegevoegd die we van
respondenten in het onderzoek kregen en die niet in de gebruikte databases
voorkwamen.

Gegevens over concrete ervaringen met ANPR gaan vrijwel allemaal over het
gebruik van ANPR voor directe handhaving, dat wil zeggen het vergelijken van
camerabeelden met referentielijsten van gestolen voertuigen, gezochte
personen, openstaande boetes, belastingschulden en dergelijke. ANPR geldt
als een krachtig instrument, dat sterk bijdraagt aan de efficiëntie van de
handhaving. Publicaties refereren aan vaste opstellingen en mobiele
opstellingen, met name in politievoertuigen. Toepassing in politievoertuigen
zorgt ervoor dat er geen selectie wordt gemaakt van kentekens die worden
nagetrokken en dat er dus geen bias is. Dit verkleint de invloed van
persoonlijke opvattingen op de handhaving. Als nadeel wordt het grote aantal
hits genoemd, die nooit allemaal opgevolgd kunnen worden, althans niet
zonder al het overige politiewerk terzijde te leggen. Op dit punt is prioritering
gewenst en daarvoor worden nog geen oplossingen genoemd. Dat betekent
dat politiemensen op dit punt eigen afwegingen maken (of de apparatuur dan
wel specifieke referentielijsten uitzetten). Een interessante punt is de correlatie
tussen verkeersgedrag en crimineel gedrag. Daardoor is het extra interessant
om ANPR-beelden van verkeersovertredingen direct op te volgen, omdat
daarmee ook ander crimineel gedrag zou kunnen worden ontdekt.

Over andere toepassingen van ANPR voor opsporing of informatie worden
zeer weinig ervaringen vermeld en als het gebeurt is het in algemene en niet-
specifieke termen. In een beknopt rapport van de Engelse politie worden
positieve ervaringen met convoy analyse genoemd (het identificeren van
voertuigen die zich gedurende langere tijd in de nabijheid van een vehicle of
interest bevinden). Hiermee zouden verschillende typen zaken zijn onderzocht
of opgelost, waaronder vrachtwagendiefstal, mensensmokkel en diefstal met
de babbeltruc.

Er zijn enkele publicaties waarin mogelijke (innovatieve) toepassingen van
ANPR worden genoemd. Dit gebeurt vooral in de verkennende sfeer, al dan
niet in combinatie met randvoorwaarden: wat is er nodig voor bepaalde
toepassingen, in termen van databestanden, (politie-) organisatie en middelen,
waaronder techniek. Over de toepassingen zelf wordt alleen in algemene
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termen geschreven (investigation, intelligence, profiling). Opvallend is dat bij
de voorwaarden ook de koppeling van regionale databestanden wordt
genoemd. In verschillende landen worden ANPR-gegevens regionaal
opgebouwd en beheerd. In een Engels rapport worden positieve resultaten
genoemd van opsporingsonderzoeken waarin gegevens uit verschillende
regio’s worden gecombineerd.

Er zijn verder diverse publicaties over de techniek van ANPR gevonden, zowel
over de waarneming, verbeterde identificatie (second layer of identification),
de verwerking tot digitale gegevens en mogelijke analysetechnieken en
algoritmen.

Veel van de bronnen waarin mogelijke nieuwe toepassingen worden genoemd
dateren alweer van enkele jaren geleden. Bij een recente update zijn geen
nieuwere publicaties gevonden over innovatieve toepassingen van camera-
toezicht. Dit suggereert dat er de laatste jaren weinig voortgang is in het
denken over de toepassing van nieuwe vormen – of dat dit zich in meer
besloten kring afspeelt en er niet in openbare bronnen over gepubliceerd
wordt.

Overzicht van publicaties

Boer, M. den, & Buuren, G. van. (2010). Surveillance assemblages: preventing
crime and terrorism through data monitoring. In: M. Hildebrandt, R. van
Swaaningen (Ed.), Governing Security Through the Rule of Law,
Amsterdam, Boom. (pp. 215-234). Amsterdam: Boom

Cousinneau, M. (2013). The global war on terror and automatic license plate
recognition. Canadian review of Sociology 50:1, p. 74-88.

Custers, B. (2012). Technology in policing: experiences, obstacles and police
needs. Computer Law & Security Review 28:1, p. 62-68.

Denham, E. (2012). Use of automated license plate recognition technology by
the Victoria police department. Office of the information & privacy
commissioner for British Colombia.

Du, S., Ibrahim, M., Shehata, M. & W. Badawy (2013). Automatic License
Plate Recognition (ALPR): A State-Of-The-Art Review. IEEE transactions
on circuits and systems for video technology 23:2, p. 311 – 325.

Haines, A. (2009). The role of automatic number plate recognition surveillance
within policing and public reassurance. Doctoral Thesis, University of
Huddersfield.



48

Howe, L. (2009). This month’s contributer – Lauwrence Howe investigate the
rol ANPR can play in the strategic planning and analyses process by
producing Origing-Destination data. Traffic Engineering & Control 50:5, p.
234 – 236.

Fishman, T.D.(2012). Digitial-Age Transportation: the future of urban mobility.
Deloitte University Press.

Flight, S. & P. Van Egmond (2011). Hits en Hints. De mogelijke meerwaarde
van ANPR voor de opsporing. DSP-Groep: Amsterdam.

Geen auteur (2004). Electronic ANPR – a new development in electronic
tagging which could be used to replace conventional ANPR. Traffic
Engineering & Control 45:9, p. 324 – 326.

Geen auteur (2009). Industry Innovations – Outdoor Intrusion Detector, ANPR
Cameras, Vandal Resistant Keypads. Much More!. Security 7, p. 60 – 63.

Geen auteur (2011). Camera Action – ACPO lead Assistant Commissoner
Simon Byrne talks about the value ANPR can bring to operational decision-
making. Policing Today 17:4, p. 40-42.

Gunay, Banihan (2007) Detection algorithms of intentional car following on
smart networks: A primary methodology.

Gunay, B. (2012). Using automatic number plate recognition technology to
observe drivers’headway preferences. Journal of advanced transportation
46:4, p. 305-318.

Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E. & M. Manning (2013).
Legitimacy in policing: a systematic review. Campbell Collaboration.

Newell, B. (2013). Local Law Enforcement Jumps on the Big Data
Bandwagon: Automated License Plate Recognition Systems, Information
Privacy, and Access to Government Information. Maine Law Review.

NPIA (2009). Practice advice on the management and use of automatic
number plate recognition.

Ozer, M. (2010). Assessing the Effectiveness of the Cincinnati Police
Department’s Automatic License Plate Reader System within the
Framework of Intelligence-Led Policing and Crime Prevention Theory.
University of Cincinnati.

Percival, M.E., Sedgwick, A. & T. Ellis (2004). Street enforcement applications
for mobile ANPR systems. Road Transport Information and control 2004, p.
211 – 213.



49

Politie Amsterdam-Amstelland (2010). De doorontwikkeling van
cameratoezicht en ANPR in de regio Amsterdam-Amstelland.

Roberts, D.J. & M. Meghann Casanova (2012). Automated License Plate
Recognition (ALPR) use by law enforcement: policy and operational guide,
summary. IACP Technology Centre.

Stuart, K. & G. Turner (2007). Think crime, think car, think ANPR: the use of
ANPR in major crime investigations. The journal of homicide and major
incident investigations 3:2, p. 35 – 42.

US department of justice (2010). The results are in: automatic license plate
reader technology leads to success. Techbeat,

Van Sluis, A., Marks, P. & V.Bekkers (2011). Nodal policing in the
Netherlands: strategic and normative considerations on an evolving
practice. Policing 5:4, p. 365-371.

Verhofstad, P. (2008). ANPR: toekomst voor een intelligence camera.
Tijdschrift voor de politie 70:5, p. 4-8.

Warren, I., Lippert, R., Walby, K. & D. Palmer (2013). When the profile
becomes the population: examining privacy governance and road traffic
surveillance in Canada and Australia. Current issues in criminal justice
25:2, p. 565-584.

Whiteley, F. (2006). Frank Whiteley, the Chief Constable of Hertfordshire,
reviews recent developments in Automatic Number Plate Recognition and
looks forward to future advances in its application to intelligence-led
policing and criminal investigation. Policing Today 12:2, p. 19-22.

Qian, C., Wang, Y., Cao, J., Lu, J. & J. Kurths (2011). Weighted-traffic-
networkbased geographic profiling for serial crime location prediction.
Europhysics Letters 93:6, p. 68006 – 68006.



50



51

BIJLAGE 3

Overzicht respondenten

Tabel B2.1 Overzicht respondenten politie
Naam Functie Organisatieonderdeel
Dhr. Vogel Teamleider Technisch Toezicht Eenheid Amsterdam
Dhr. Goumare Projectleider ANPR Eenheid Oost-Nederland
Dhr. Ruissen Procesmanager sensing Landelijke Eenheid
Dhr. Gelderblom Projectleider ANPR, ENLETS Landelijke Eenheid
Dhr. De Jonge Landelijk projectleider ANPR Programma Sensing
Dhr. Van den Ende Programmamanager Sensing Landelijke Eenheid

Tabel B2.2 Overzicht respondenten politie
Naam Functie Organisatie
Mevr. De Vos-Jaspers
Dhr. Meijer
Dhr. Gerats

Directeur
Plaatsvervangend directeur
Teamleider semi-massale processen

Belastingdienst

Dhr. Withaar Centraal Justitieel
Incasso Bureau

Dhr. Cox
Dhr. De Ridder

Koninklijke
Marechaussee

Dhr. MandeVille Delivery Manager Home Office
Technology,
United Kingdom

Dhr. Israëls
Mevr. Van der Putte

Nederlands
Forensisch
Instituut

Dhr. Van Oosterhout Dienst Justitiële
Instellingen

Mevr. Van Ooijen Voormalig promovenda Universiteit Tilburg
Dhr. Koops Universiteit Tilburg
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BIJLAGE 4

GEBRUIK VAN ANPR IN ANDERE LANDEN

We gingen na welke (innovatieve) toepassingen van ANPR er in het
buitenland zijn. We spraken met de projectleider ANPR in ENLTES verband
(European Network of Law Enforcement Technology Services) en gingen ook
bij de overige respondenten na wat bij hen bekend is over de toepassingen in
andere landen. Daarnaast is documentatie van ENLETS bestudeerd om het
beeld van het gebruik in andere landen verder aan te vullen.

Uit de interviews en de ENLETS documentatie ontstaat het beeld dat de
toepassingen van ANPR in het buitenland zich veelal beperken tot directe
handhaving (interception). We kwamen geen voorbeelden tegen waarin
gebruik wordt gemaakt van profielen. In een aantal landen wordt de no-hit data
wel voor kortere (Noorwegen; 8 uur) of langere (Verenigd Koninkrijk; 5 jaar)
periodes opgeslagen. Alleen in het Verenigd Koninkrijk vinden er op de no-hit
data achteraf analyses plaats om patronen te ontdekken die met crimineel
gedrag geassocieerd kunnen zijn.

Verenigd Koninkrijk
Er zijn veel (mogelijk 10.000) ANPR camera’s in gebruik die voor een
belangrijk deel in politieauto’s geïnstalleerd zijn en dus mobiel zijn. De
referentielijsten die worden gebruikt zijn voor Nederlandse begrippen
betrekkelijk kort (weinig kentekengegevens). Het gebruik van ANPR en de
opvolging van hits is (vooralsnog) op lokaal niveau geregeld, maar er wordt
gewerkt aan centralisering van de systemen. Er worden geen profielen
gemaakt die vooraf worden ingeladen om verdacht gedrag te detecteren. Wel
worden er achteraf interactieve analyses op de data uitgevoerd. In het
Verenigd Koninkrijk worden koppelingen gelegd om de ANPR-data te verrijken
met andere gegevens, zoals gegevens van banken. De no-hit data wordt voor
een termijn van 2 jaar bewaard (aanvankelijk was dat 5 jaar).

België
ANPR is in gebruik, zij het in beperkte en lokale schaal. De regio Turnhout
wordt genoemd als een voorloper in het gebruik van ANPR. Er zijn
referentiebestanden met gestolen voertuigen in gebruik die ook op de
landelijke ANPR systemen in Nederland gedraaid worden.

Duitsland
De toepassing van ANPR is per landsdeel geregeld. De privacywetgeving is in
Duitsland relatief streng waardoor het gebruik van ANPR zich beperkt tot
handhaving op snelheidsovertredingen en niet voor opsporingsdoeleinden. Het
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gebruik van vooraf opgestelde profielen om verdacht gedrag te detecteren is in
Duitsland niet goed voorstelbaar.

Denemarken
ANPR wordt nog niet breed ingezet. In Denemarken is men nog bezig met het
aankopen en opbouwen van een infrastructuur. Het doel is om 30 politieauto’s
te voorzien van een ANPR-camera en om op 7 locaties vaste camera’s te
plaatsen. Beleid rondom gebruik van ANPR en bewaartermijnen is nog in
ontwikkeling.

Italië
De ongeveer 2000 ANPR mobiele en vaste ANPR-camera’s in Italië worden
gebruikt voor handhaving en opsporingsonderzoek. Hits voor
opsporingsdoeleinden worden naar het onderzoeksteam gestuurd. De
gescande no-hit data worden voor zeven dagen opgeslagen; hits voor zolang
als dat nodig wordt geacht. Referentielijsten hebben betrekking op gestolen
voertuigen en niet-APK-goedgekeurde voertuigen.

Noorwegen
In Noorwegen zijn ongeveer 37 mobiele ANPR-camera’s die worden gebruikt
voor ‘traffic safety’ en opsporingsonderzoeken. Er wordt alleen gebruik
gemaakt van referentielijsten met verdachte kentekens (gestolen voertuigen of
kentekens, gezochte voertuigen, ingetrokken rijbewijzen enzovoorts). De
gelezen kentekens (hits of no-hits) worden voor 8 uur opgeslagen. Binnen die
tijd is er alleen met toestemming van een Officier van Justitie toegang en
gebruik van gegevens mogelijk.

Zwitserland
Er zijn ongeveer 250 ANPR-camera’s in gebruik. Men gebruikt referentielijsten
met gezochte personen of voertuigen. Er worden geen bestanden van derde
partijen gebruikt. No-hits worden direct verwijderd, hits worden na dertig dagen
automatisch verwijderd. Toegang tot de hit-data is alleen mogelijk voor
geautoriseerde medewerkers.

Overige landen
In de volgende landen is de toepassing van ANPR (voor zover ons bekend)
eenzijdiger van aard:
· Zweden: grootschalig gebruik voor een systeem van rekeningrijden;
· Cyprus: gebruik van ANPR voor opsporing gestolen voertuigen;
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