
In deze nleuwsbrief ... 

Sinds 22 november jl. hebben we de mobiele ANPR in gebruik in team Cuijk. 
De vaste ANPR-camera's werken nog steeds niet zoa/s het hoort. Er komt wet data binnen. maar 
ongeveer een kwart daaNan is niet dui~ze nieuwsbrief een bee/d van de /aatste 
stand van zaken en de eNaringen van --- (plv. Districtchefl opdrachtgever) ... 

Regionale Toezichtruimte (RTR) in Eindhoven), - (0/K) en. 
(Sturing). 

, plv. Disctrictchef Maas en Leijgraaf: 

"Media november 2010 is de pilot ANPR is ons district gestart Zoals bekend was het team Cuijk 
aangewezen als het proefgebied in het district Maas en LeiJ9raaf Met de mobiele ANPR werden al vrij 
snel resultaten geboekt Gebruikers leerden al snel dat een goede vraagstelllng aan het DIK de 
sleutel was voor het behalen van de gewenste resultaten. lmmers reageert de ANPR-camera aileen 
op informatie, die door de collega' s daar is ingeladen. Doelgericht en resultaatgerecht survei lleren 
werd het devies 

Niet aileen binnen ons district werd de ANPR-auto spraakmakend en een veelgevraagd 
surveillancemiddel, ook andere districten toonden al snel belangstelling voor dit nieuwe 
surveillancemiddel. Het gaat goed met de mobiele ANPR! 

Anders is het gesteld met de vaste ANPR-camera's d1e gepositioneerd zijn random de gemeente 
Cuijk. Door softwareproblemen in het systeem zijn de vaste camera's nog niet operationeel geweest 
en schuift de projectperiode verder op ·· 

Vaste camera 

Verlenqing pilot 
Op 22 januari zijn en naar de RTR in Eindhoven geweest. Ooel was 
het beoordelen van de deadline, die wij als korps hebben gesteld voor het well niet volledig 
functioneren van de ANPR-camera's en een betekenisvol gesprek te voeren met betrokkenen. De 
deelprojectleiders aan de uitvoeringszijde waren ook vertegenwoordigd. Zij baden excuses aan voor 
de vertraging en demonstreerden vervolgens de werking van de camera's op dat moment. 

In het weekend van 22/23 januari jl. waren er enkele woninginbraken in de Heeswijkse Kampen. 
Een goede reden voor het DIK om een gesorteerde lijst van dat weekend op te vragen. Helaas 
bleek echter dat meer dan 25% van aangeleverde kentekens door de camera's foutief waren 
gelezen. Daarom is besloten de termijn van de pilot van de vaste ANPR-camera weer te verlengen. 
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CrimiNee: 

"Na de nodige technische aanloopproblemen is het dan toch zo ver. De gegevens van de zes 
ANPR-camera's in Cuijk komen binnen bij de Regionale Toezicht Ruimte van de stichting 
CrimiNee! in Eindhoven. lnmiddels is lweemaal een verzoek gedaan door het DIK van het district 
Maas en Leijgraaf om bestanden aan te leveren. Daarbij bleek onder andere dat de kentekens 
door het systeem nog niet goed werden doorgegeven: er zit een foutpercentage in van ongeveer 
een op de vier kentekens. Oat is uiteraard niet acceptabel. Dit is teruggekoppeld met de 
leverancier en die is weer aan de slag gegaan om dit te verbeteren. Op andere locaties leveren 
dezelfde camera's een betrouwbaarheid van minimaal 95%. dus dat moet hier ook haalbaar zijn. 
Sterker nag, met minder nemen we geen genoegen. 

Als alles goed gaat, leveren de camera's betrouwbare passagegegevens van aile voertuigen, dus 
kenteken. locatie. datum en tijd van passage, alsook de bijbehorende toto van die passage 
waarop een deel van dat voertuig staat. Deze gegevens zijn in het kader van het onderzoek naar 
woninginbraken van groat belang. lmmers, bij een gepreegde woninginbraak kunnen we nude 
gegevens van de camera's gebruiken om mogetijke daders te achterhalen. 

Daarnaast zijn van een groat aantal potentiele woninginbrekers (veelplegers) de bij hen in gebrllik 
zijnde kentekens in het platform ingevoerd. Elk moment dat zij een van de camera's passeren, 
genereert het systeem nu een hit. Ook dat kan helpen bij de aanpak van de woninginbraken in 
Cuijk. lk blijf zelf als contactpersoon van de informatieafdeling van het district en de RTR in 
Eindhoven fungeren. en het systeem met de nodige informatie voeden ,maar ook de gewenste 
informatie eruit halen. 

lk hoop dat onze partners de zaak snel op orde krijgen. waardoor wij mooie successen kunnen 
behalen. Sowieso is het een pracht van een pilot om deze werkwijze toe te passen." 

Mobiele camera 

Weetjes 
-Team Uden gaat ook meedraaien in de ANPR-pi!ot. Dit betekent dat de auto, na overleg met de 
~hef) en/ of of-· zo nu en dan naar Uden gaat. Bij 
--- ligt een 'agenda', waarop staat aangegeven wanneer de auto door Uden 
besproken is. In plaats van de- krijgen we dan de onopvallende- van Uden 
terug . Deze is oak voorzien van optische en geluidsignalen en een stopbord. In verband hiermee 
ligt de rittenstaat nu in de auto, zodat ook team Uden de rittenstaat kan invullen. Nogmaals 
dringend het verzoel< om deze ool< in te (blijven} vullen. Tussen het journaal van de ANPR en de 
rittenstaat zat een verschil van 594 l<m! 

-De ANPR-auto wordt in principe nlet aan andere teams buiten het district uitgeleend, tenzij ons 
district op het gewenste moment geen inzet heeft gepland. Verplichting voor het lenende team is 
wei de behaalde resultaten volledig in te vullen. 
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- Wetwijzlging: er is een wetsvoorstel in de maak om aile voertuigpassages vi~n) 
te mogen bewaren. Het is nog onduidelijk wanneer deze wet wordt behandeld .......... 
is rechtsreeks betrokken blj totstandkoming ervan . • : "Het conceptvoorstelligt nu bij de Tweede 
Kamer en andere instanties ter beoordeling/ advles. Het wetsvoorstel behelst een wijziging van 
artike1126 jj van het Wetboek van Strafvordering, waarin deze bewaartermijn wordt opgenomen. 
Minister Opstelten wil de wetswijzlglng zo snel mogelijk invoeren." 

- De ANPR-auto wordt bijna dagelijks gebruikt, door verschillende collega's. Kijk voor de 
ervaringen en resultaten in BVH onder journaalnummer: 2010123571. 

- Bij de evaluatie van deze pilot wordt meegenomen dat de ANPR-camera beter In een opvallende 
surveillanceauto ingebouwd kan worden. Deze wordt dan waarschijnlijk frequenter gebruikt. 

-De informatie die momenteel in het bestand van de mobiele ANPR zit, gaat straks ook naar de 
blacklist van de vaste ANPR 

- ·senior informatievoorziening DIK: 
"ANPR-mobiel is een prachtig selectiemiddel. Zaken, waar je eerst aan voorbij zou rijden, omdat 
je het gewoon niet kon weten, worden nu opgemerkt door de ANPR-auto. Dagelijks worden door 
het DIK de zogenaamde referentiebestanden bewerkt en ververst. Oat gebeurt helaas niet 
automatisch. Daar zijn nogal wat handelingen voor nodig. De landelijke referentiebestanden, 
zoals OPS, CBR, PAPOS, ROW e.d. kunnen we op een zogenaamd virtueel kantoor ophalen 
Deze behoeven weinig bewerking. 

Het lastigste en het meest arbeidsintensieve is om regionale reterentiebestanden aan te maken 
en uptodate te houden Zo wordt op het DIK het zogenaamde 'Regia-Briefing bestand' 
aangemaakt en bewerkt. In dit bestand worden de aandachtvestigingen e.d die op de briefings 
verschijnen, opgenomen. Voorts draait er ook nog een referentiebestand mee van reg ionale 
woninginbrekers. Dit bestand telt ongeveer 400 kentekens. 

Sinds 21 januari jl. worden door de vaste ANPR-camera's te Cuijk aile kentekens vastgelegd van 
de passerende voertuigen. Nu mogen aileen in het kader van het Woninginbrakenproject, de 
kentekens van de passanten gebruikt worden. Om een voorbeeldje te geven: van 22 januari op 
23 januari vond een inbraak in Cuijk plaats. De bestanden van de camera's werden vastgelegd. 
Het bleak dat er 22.692 voertuigen de camera's hadden gepasseerd. Onbegonnen werk zul je 
denken, maar we gaan straks bestanden vergelijken en komt een kenteken driemaal of meer voor 
in die bestanden, dan wordt dat kenteken nader onder de loep genomen. Wie is de te 
naamgestelde? Heeft hijf zij antecedenten op gebied van vermogensdelicten? Enz. Die persoon 
kan dan een onderzoekswaardig subject worden, die door de DO verder uitgerechercheerd gaat 
worden. Maar zover is het nog niet, omdat de camera's nu nag meer dan 25% van de kentekens 
foutief weergeeft. Vermoedelijk heeft dat te maken met de afstelling van de camera's. Daar zal 
aan gewerkt worden. want onjuiste kentekens leveren geen betrouwbare informatie op. Daar 
zitten we niet op te wachten. 

De Mobiele ANPR wordt door velen positief ervaren. Het werkt als een soort 'lik op stuk'," 
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Resultaten ANPR-auto Cuijk tim 1 februarl 2011 

Beleidsexpert nodale orientatie en cameratoezicht, afdeling Sturing: 

"lk ben blij dat weals korps eindeliJk met ANPR aan de slag zijn, zij het nu nog in een pilot. maar ik 
ben er heilig van overtuigd, dat dit geweldige hutpmiddel snel regiobreed beschikbaar zal komen. 
ANPR geeft de collegae op straat de mogelijkheid om effectief en efficient te controleren en te 
handhaven. Aileen de zogenaamde "bad guys"worden eruit gepikt. anderen worden niet 
lastiggevallen met controles e.d 

Ook bij specifieke evenementen kan ANPR heel efficient zijn, bijv.; Bij een wedstrijd binnen het 
betaalde voetbal kun je met behu\p van ANPR snel de hooligans van de bezoekende club er al ruim 
van te voren uitpikken. 
Op deze wijze krijgt IGP ook steeds meer vorm. 

Ook landelijk zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied, naast de wetswijziging voor het bewaren van 
aile passages ten behoeve van opsporing, wordt erhard gewerkt aan de uitbreiding van het 
landelijk ANPR-netwerk, zodat korpsen snel gegevens kunnen uitwerken. •· 

Voor meer informatie over nodafe on'iMtatie, ANPR en deze pilot kun je terecht bij -
- · afdefing Stu ring op nummer- of bij jouw /eidinggevende. 
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