
In deze nleuwsbrlef... 

Dit is de eerste nieuwsbrief over de pilot ANPR in Cuijk. Onder de naam Automatisch Nummerplaat 
Herkenning (ANPR) zijn al in diverse korpsen camerasystemen actief, waarmee digitaal gegevens 
kunnen worden gelezen en opgeslagen. In district Maas en Leijgraaf vindt de eerste proef plaats. Er 
is gekozen voor team Cuijk, vanwege het aantal woninginbraken in combinatie met de bijzondere 
Jigging aan de snelweg A73 er naast andere politiekorpsen. 

Enkele hindernissen bij het gebruik van ANPR zijn dat er nog geen uniformiteit is, regio's 
verschillende intenties hebben en er tegengestelde belangen van maatschappelijke groeperingen 
en opsporingsdiensten zijn. Op landelijk en regionaal niveau is het juridisch- en maatschappelijk 
draagvlak nog niet afgerond. Dit weerhoudt ons er echter niet van in deze pilot al deze aspecten te 
toetsen. 

Vaste camera 

Op basis van waargenomen voertuigpassages hopen we met de vaste camera's inzicht krijgen in de 
verplaatsing van voertuigen (in gebruik bij potenti~le daders) in relatie tot de gepleegde strafbare 
feiten in het achterliggende gebied. Op basis hiervan krijgen we opsporingsindicaties, die leiden tot 
de oplossing van delicten en in de toekomst voorkoming hiervan. 

ANPR is een selectiemiddel, dat de pakl<ans vergroot en richt zich op specifreke doelgroepen (en 
dus niet op elke willekeurige burger). Aan de hand van hitlijsten. die door ons DIK opgesteld 
worden, worden voertuigen met antecedenten direct zichtbaar. Uit de overige passagegegevens 
kunnen trends en patronen naar voren komen, die kunnen leiden naar mogelijke dader(s). Hierdoor 
hopen we meer zicht te l<rijgen op het verkeer dat Cuijk in en uit gaat en dan voornamelijk midden in 
de nacht en wanneer er recent inbraken gepleegd zijn. 

Wanneer 
De pilot met de vaste ANPR-camera's start op maandag 22 november 201 0 en loopt deze tot 22 
februari 2011. 
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Locaties vaste camera's 

Welke coli ega's gaan ermee werken? 
Bij het DIK worden - · en 
opgeleid voor het werken met de gegevens uit ANPR. 
De gegevens die door middel van inzet van ANPR-systemen worden gegenereerd , worden 
getransporteerd naar een computersysteem van de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) in Eindhoven 
van de stichting Criminee. Voor de verwerking van deze gegevens wordt samengewerkt door en 
met medewerkers/-sters van het RIK en DIK. De verwerl<ing van de gegevens gebeurt 
geautomatiseerd. Oat garandeert voldoende toezicht op de juiste naleving van de WPG. 
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Mobiele camera 

Op basis van de analyse van de gegevens van de vaste camera's kan de mobiele camera hiermee 
gevoed worden en actief surveilleren binnen het aangegeven gebied om zodoende kentekens, die 
op de referentiebestanden voorkomen, te traceren en/ of de identiteit van de inzittenden vast te 
stellen. 

Wat 
EEm ono~nceauto word! uitgerust met een mobiele ANPR-camera. Er is gekozen 
voor de~. om zo onopvallend mogelijk te kunnen werken. Dit is een advies vanuH 
andere regia's en vanuit de projectgroep ANPR. De offerte is inmiddels getekend en de ANPR
camera is inmiddels ingebouwd. DIK-medewerkers krijgen een opleiding voor het bewerken van de 
gegevens in het Back Office Systeem, waarmee de camera in de auto gevoed wordt. 

Wanneer 
De pilot met de mobiele ANPR-camera's start, net als de vaste camera, op maandag 22 november 
201 0. De mobiele camera blijft permanent inzetbaar, daar zit geen termijn aan verbonden. 

Wie 
~zi~en~ , 
--·--·---en Aile teamleden mogen van de 
ANPR-auto gebruik maken. Zij worden opgeleid door de college's, die de opleiding al gevolgd 
hebben. Na opleiding, krijg je pas de autorisatie om met de mobiele ANPR te mogen werken. 

Letop: 
De mobiele ANPR-auto staat, wanneer deze aan het bureau onder de carport gestald is. 
voortdurend onder stroom. Struikel niet over de kabel! De auto start niet, wanneer de stekker nog in 
het stopcontact zit. 
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Voor meer lnformatle over nodale orientatie, ANPR en deze pilot kun je terecht blj I 
-· afdellng Stu ring op nummer- of bij jouw leldlnggevende. 
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