
In deze nleuwsbrief ... 

Sinds 22 november j l. hebben we de mobiele ANPR in gebruik in team Cuijk. 
Helaas werken de vaste ANPR-camera's nag niet zeals het hoort. In deze nieuwsbrief een beeld 
van de laatste stand van zaken en de eerste ervaringen van collega's met de mobiele ANPR. 

Vaste camera 

Verlenglng pilot 
Op 7 december j l. bleek dat de vaste ANPR-camera's nog niet werkten. De partners die voor de 
datatransmissie moesten zorgen, hebben vertragingen veroorzaakt. Door een update van een 
bepaald systeem, communiceert dit niet meer met het andere systeem Hierdoor verschuift de 
einddatum van de vaste camera's van 22 februari naar een z.s.m. nader te noemen datum {drie 
maanden na aanvang gereed zijn camera's). 

projectbrigadier: 
'lk ben nu verschil lende keren op pad geweest met de ANPR-auto. lk ben onder de indruk hoe 
snel het systeem werkt en nagenoeg aile kentekens worden nagetrokken in een rap tempo. Je 
pikt hierdoor aile 'foute' auto's eruit. Dit stuk gereedschap is echt een meerwaarde voor ons. In 
het begin zochten we nog een praktische methodiek om de database vanaf de computer op de 
ANPR-apparatuur in de auto te krijgen. AI doende leren we en ook hiervoor hebben we een 
eenvoudige manier gevonden. lk kijk uit naar het moment dat het bestand oak wordt aangevuld 
met de 'lokale aandachtsvestigingen' met als doel nog meer boeven vangen. Cuijk draait de pilot 
voor de ANPR, dus Iaten wij in de praktijk een manier van werken ontwikkelen, d ie een voorbeeld 
is voor de rest van de regia, wanneer de ANPR regionaal wordt ingevoerd." 

Mobiele camera 

Handleiding USB-gebruik 
Deze is te vinden rechtsboven op het digitaal bulletin Maas en Leijgraaf. 

Hits (tot en met donderdag 9 december) 
1x CBR rijbewijs - 3x OBM (onbevoegd besturen motorvoertuigen} - 22x OPS (landelijke 
signalering) blnnenland - 3x OPS Dultsland - 10x Papas Brabant-Noord - 4x RDW51 
(demontage door erkend bedrijf} - 7x RDW52 (voertuig gel!!xporteerd, gegevens laatste eigenaar 
blijven bekend) - 8x RDW54 (geldigheid kenteken geschorst)- 4x RDW61 (ongeldigheidverklaring 
rijden op openbare weg)- 2x RDW87 (raadpleeg OPS i.v.m. diefstal/ verduistering). 

Totaal: 65 hits. 
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Enkele successen 

Dinsdag 23 november 2010, tussen 11 .00 uur en 12.30 uur 
800 voertuigen gecontroleerd/ 2 hits 
- een hit terzake PAPOS, doch betrokkene had al een 
betalingsregeling getroffen. Dit is geverifieerd en betrokkene kon 
ook kwitantie tonen. Tevens een hit terzake OBM, doch 
tenaamgestelde bleek niet de bestuurder. 

Zaterdag 27 november 2010, tussen 14.00 en 17.00 uur 
- een openstaande boete met gijzeling en uit verkeer nemen van 
auto; betrokkene betaalde ter plaatse 196,88 euro. 
-een hit was een inwoner uit Grave; daar zijn uiteindelijk nadere afspraken mee gemaakt. 

Maandag 29 november 2010, tussen 10.00 en 16.00 uur 
1708 gecontroleerd/1 hit 
-auto stand OPS gesignaleerd voor een inneming rijbewijs i.v.m. geldboete. 

-"Ais je het ANPR-systeern voedt met voldoende informatie, is het echt mogelijk om hiermee 
misdaad op te sporen. Het voertuig scant de kentekens van een voertuig en laat direct zien of er 
een hit is. Zo ja, dan geeft het systeem een alarmmelding en daarbij de bijzonderheden. Zo kun je 
dus makkelijk de aandachtsvoertuigen opsporen. De scanner werkt erg goed. Zowel als het Iicht 
is, als in het danker, worden de kentekens - binnen bereik - uitstekend gelezen en ook de toto's 
die hij maakt zijn haarscherp. Vooralsnog ervaar ik het systeem als zeer gebruiksvriendelljk en 
een aanvulling op ons politiewerk.'' 

Woensdag 08 december 2010, tussen 10.00 -16.00 uur 
1037 gecontroleerd/9 hits 
- een hit, tweemaal OPS en geen APK. Woonachtig in Duitsland. Betrol<kene betaalde op het 
bureau een totaal bedrag van 433,50 euro. 
- een hit; bestuurder was niet de eigenaar, maar het kenteken was geschorst en de WAM 
opgeheven. Hiervoor heeft betrokkene een verbaal ontvangen. 

Woensdag 08 december 2010 tussen 16.00 uur- 18.30 uur 
- een papas-hit, bleek niet de tenaamgestelde te zijn, maar haar vader. Vader zou proberen te 
regelen dat dochter naar het bureau komt voor de betaling. 
- een hit op code A61 (ongeldigheidsverklaring rijden op openbare weg)op te zitten. Eigenaar 
stopteken gegeven. Hij verklaarde dat hij acht maanden terug een aanrijding had gehad, waarna 
later de auto gekeurd is bij het RDW. Tenaamgestelde k.omt donderdag naar het bureau met de 
papieren. Wordt vervolgd. 
- een hit; tenaamgestelde stand gesignaleerd voor 35,63 euro. Bedrag wordt voor a.s. vrijdag 
betaald aan het bureau. 
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-· projectbrigadier: 
"ANPR is een uitstekend hulpmiddel om 'boeven' te vangen. Op dit moment is de database van de 
ANPR gevuld met voornamelijk landelijke data. Oil wil zeggen: OPS-gesignaleerden. OBM's 
(onbevoegd besturen motorvoertuigen), rijbewijssignaleringen en ROW-codes (gestolen voertuigen, 
kenteken vervangen, voertuig uitgevoerd, wachten op keuren, etc .). Dit betekent dat we nu boeven 
aan het vangen zijn voor het hele land. Mondjesmaat wordt de ANPR-computer gevuld met lokale 
data. Hiermee wordt bedoeld dat onze lokale doelgroep en de door hen gebruikte 
voertuigen worden ingevoerd in de ANPR. Dus personen en voertuigen, die bijvoorbeeld in briefings 
naar voren komen. Bij aantreffen geeft dat dus een hit en kunnen er eventueel vervolgstappen 
genomen worden. 
Hiervoor is de ANPR-pilot eigenlijk in het Ieven geroepen: het is ons bekend dat in de donkere 
maanden met name de woninginbraken ernstig toenemen. Hierbij is onze doelgroep oak bekend. 
die we zo beter kunnen signaleren en volgen. Nu de meeste kinderziektes verdwenen zijn en de 
collega's de werking in de vingers hebben, heeft dit al geresulteerd in een aantal leuke hits. Per 
periode 1-2011 worden er extra GGPW-diensten gep!and waarin de ANPR ingezet zal worden, met 
uiteraard nog meer (lokale) successent" 

Weetles 
- Er !<omen in ANPR geen APK- en WAM-hits voor, omdat hiervan landelijl< geen 
referentiebestanden zijn. Dit omdat de ROW deze overtredingen administratief kan afhandelen. 

- Sneeuw maakt het controleren moeilijker, de ANPR herkent kentekens dan moeilijker. 

- Uit het BVH-journaal valt op te maken dat de eerste ervaringen overwegend positief zijn. 

- In het achterhoofd moet steeds worden gehouden dat ANPR een selectlemiddel is en dat de lijst 
van de ROW om de twee weken geOpdate wordt. Hierdoor kan het zijn dat je een achterhaalde 
'hit' hebt. 

- Collega's pleiten, voor de elgen velligheld, voor een tweekopplge bemenslng van de ANPR
auto. Vaak komt er uit een hit tach een staandehouding/ aanhouding voort en voor de bediening 
van de apparatuur is een tweede collega ook gewenst. 

- In de beginshift zijn twee nieuwe regionale (plaatselijke) bestanden geplaatst. 
De AANDACHT PL21 en BRIEFINGREFERENTIE. Dit zijn bestanden van kentekens van reglonale 
potentials (wonlnginbraken) en een bestand van aandachtvestlgfngen ult de dagelljkse 
briefing van team Cuijk. Binnenkort wordt ook de infonnatle ult de briefings van aile andere 
teams uit de regia meegenomen. lnmiddels gebruiken weal 27 referentiebestanden. 

- De bewaartermijn van 'no hits' is tien dagen. 

Voor meer informatie over noda/e orii!:ntatie, ANPR en deze pilot kun je terecht bij -
-· afdeling Sturing op nummer- of bij jouw leidinggevende. 
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