
 
 

 

 

 
FACULTEIT 

RECHTSGELEERDHEID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vertrouwen in ANPR onderzocht:  
een analyse van de bijdrage van ANPR tot 
de criminaliteitsbestrijding in het kader van 

technology-led policing. 

 
 

Masterproef neergelegd tot het behalen van 
de graad van Master in de criminologische wetenschappen 

door (01000372) (Adriaenssens Wim) 
 

Academiejaar 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotor :     Commissaris : 
Prof. Dr. Janssens Jelle    Eechaudt Vincent 
       



Deze pagina is niet beschikbaar omdat ze persoonsgegevens bevat.
Universiteitsbibliotheek Gent, 2021.

This page is not available because it contains personal information.
Ghent University, Library, 2021.



 

I 
 

Woord vooraf 

 

Deze masterproef is geschreven met het oog op het behalen van de graad van Master in de 

Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit te Gent. Het vormt het sluitstuk van de 

opleiding en tevens van een aantal zeer interessante jaren, waarin ik zeer veel heb bijgeleerd. 

Vooraleer van start te gaan, wil ik in deze paragraaf graag stilstaan bij een oprecht woord van 

dank aan iedereen die mij bijgestaan heeft bij het schrijven van deze masterproef. 

 

In de eerste plaats wens ik mijn promotor, professor dr. Jelle Janssens, te bedanken voor de 

goede begeleiding, het aanleveren van relevante literatuur en het beantwoorden van al mijn 

vragen.  

 

Vervolgens wens ik de personen te bedanken die mij hebben ondersteund, gedurende dit 

onderzoek en gedurende mijn opleiding. Hier gaat mijn dank vooral naar mijn ouders, die mij 

de mogelijkheden hebben geboden om deze studies te volgen, maar ook mijn vrienden, die 

mij steunden tijdens de moeilijke momenten. Tevens ben ik mijn broer en de rest van mijn 

familie dankbaar voor hun raad en geduld in deze drukke periode. Zonder hen had ik deze 

studies nooit tot een goed einde kunnen brengen. Verder zou ik graag nog een bijzonder 

dankwoord schenken aan mijn vriend Bart, omdat hij mijn stressmomenten tijdens het 

schrijven van deze masterproef en tijdens de examenperiode elke keer goed heeft opgevangen.  

 

Tot slot ben ik alle respondenten enorm dankbaar dat zij, ondanks hun drukke agenda‟s, tijd 

wisten vrij te maken om deel te nemen aan het onderzoek. Bedankt hiervoor! 

 

Iedereen van harte bedankt! 
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KB  Koninklijk Besluit 

LPR License Plate Recognition 
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PZ Politiezone 
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SICAD Communicatie- en informatiedienst van het arrondissement 

SWOT Analyse van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en gevaren 

UDHR The Universal Declaration of Human Rights 

VERIDASS VERzekeraar/IDentiteit(té)-/ASSureur 

Vlabel Vlaamse Belastingdienst 

WIM Weight in Motion 

WPA Wet op het Politieambt 

WPR WegPolitie - Police de la Route 
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Inleiding 

1. Motivatie onderwerp 

 

Er zijn meerdere redenen waarom er voor dit onderwerp gekozen werd. Ten eerste uit 

persoonlijke interesse, dit zowel in de politie als in nieuwe technologische middelen. Deze 

masterproef is een combinatie van beide onderwerpen en sluit dus perfect aan bij de 

persoonlijke interesse van de student. Ten tweede werd de interesse van de student 

aangewakkerd tijdens de stageperiode die plaatsvond in het 3
e
 bachelorjaar criminologische 

wetenschappen. Er werd stage gelopen bij de lokale politie van Lier. Gedurende deze periode 

werd het nieuwe ANPR systeem, dat op de Grote Markt van Lier geplaatst werd, in gebruik 

genomen. De student was bij dit hele proces actief betrokken. Dit heeft tot de aanleiding van 

deze masterproef geleid en de aanzet gegeven tot vragen zoals: „wat is de impact van deze 

technologie op de werking van de politie‟. In samenspraak met de promotor werd het 

onderwerp verder afgebakend en werd er tot bovenstaande probleem- en doelstelling 

gekomen.  

 

2. Situering 

 

Het is de taak van de overheid om te voorzien in veiligheid en handhaving van de openbare 

orde. Door enkele markante gebeurtenissen in het verleden (denk maar aan de zaak Dutroux, 

de CCC, maar ook recenter aan 9/11) is de kijk op veiligheid in België gewijzigd en is de 

vraag ernaar enkel nog maar toegenomen. Sindsdien is er een toenemende aandacht voor 

controle en toezicht. Sinds de aanslagen van 13 November 2015 in Parijs en de aanslagen van 

22 maart 2016 in Brussel is de aandacht hier nog meer op gevestigd. Er worden steeds meer 

veiligheidsmaatregelen genomen, ook het gebruik van technologische hulpmiddelen in het 

voorzien van deze veiligheid neemt in een snel tempo toe (Ponsaers et.al., 2015).  

 

Technology-led policing en surveillance zijn dus hedendaagse topics. Aangezien technologie 

niet meer weg te denken is uit de samenleving, is dit bij de politie ook niet het geval. Onder 

de term technology-led policing vallen verschillende technologische hulpmiddelen, denk maar 

aan CCTV, biometrische technologieën, DNA databanken, RFID systemen en dergelijke 

meer. Ook ANPR valt hier onder, automatische nummerplaatherkenning zal het hoofdthema 

van deze thesis zijn.  
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ANPR is een vorm van cameratoezicht met behulp van slimme camera‟s. Deze vorm van 

toezicht duikt steeds meer op in de openbare ruimte. Cameratoezicht is geen nieuw fenomeen, 

het is overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar men deze 

technologie al veel langer toepast.  

 

Het Verenigd Koninkrijk is de koploper wat het gebruik van cameratoezicht betreft, ook op 

het gebied van ANPR staat het Verenigd Koninkrijk al een aantal jaren voor op andere landen 

die het inzetten. Het werd voor het eerst halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw gebruikt 

in de strijd tegen terrorisme. Doordat er veel meer toepassingen mogelijk bleken dan het 

bestrijden van terrorisme schaften meer en meer korpsen dergelijke camera‟s aan. Er werden 

zelfs ANPR projecten opgezet om een nationale toepassing mogelijk te maken (Flight & van 

Egmond, 2011).  

 

De actualiteitswaarde van automatische nummerplaatherkenning werd nog eens bevestigd na 

de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs en de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. 

Een van de maatregelen die de regering in België wil nemen in de strijd tegen terrorisme is 

het verder uitbreiden van het ANPR netwerk. Technologische middelen hebben vaak grote 

voordelen, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. In deze thesis zullen zowel de 

voordelen als de nadelen van ANPR kritisch onderzocht worden. Verder zullen knelpunten, 

etc. worden geïdentificeerd.  

 

Gedurende de praktijkstage in het derde bachelorjaar criminologische wetenschappen werd 

duidelijk dat ANPR nog niet op punt staat. Er kwamen meerdere praktijkproblemen aan het 

licht. Onder meer de budgettaire problemen waar steden, gemeenten en politiezones mee te 

maken hebben, het gebrek aan een overkoepeling van ANPR projecten, het gebrek aan een 

centrale server voor ANPR data, onduidelijkheid en spanning over de bewaartermijn van 

ANPR data en problemen met bestaande databanken. Ook kwam aan het licht dat men vaak 

niet over voldoende personeelscapaciteit beschikt om op meldingen te reageren. Met behulp 

van deze thesis wordt er gepoogd om een dieper inzicht te verkrijgen in de problematieken 

rond de implementatie en werking van nummerplaat-herkenningssystemen. Gezien deze 

doelstelling zal het een praktijkgericht onderzoek zijn met de focus op politiediensten.  
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In het kader van deze masterproef dient ook nog aangehaald te worden dat de communicatie- 

en informatiecentra (CIC), de lokale dispatchings en de arrondissementele 

informatiekruispunten (AIK) een belangrijke rol spelen wat ANPR betreft. De dispatching 

van de politie gebeurt in de meeste politiezones door het CIC, in zones waar dit niet zo is, is 

er een autonome dispatching (Politiezone Antwerpen is hier een voorbeeld van). In het CIC 

gebeurt de call-taking van de noodoproepen en de dispatching van de politie, bij autonome 

dispatching stuurt het CIC de noodoproep door naar de lokale dispatching die op hun beurt 

dan de politieploegen aanstuurt. De CIC‟s, lokale dispatchings en het AIK vormen een 

belangrijke partner wat ANPR betreft. Deze rol zal verder in de masterproef besproken 

worden. Het AIK heeft ook een belangrijke functie binnen het ANPR kader, want het AIK 

beschikt over een grote hoeveelheid politionele informatie, deze kunnen van belang zijn voor 

de integratie met ANPR. Zo kan informatie snel aan elkaar gelinkt worden. Om een vlotte 

informatiedoorstroom mogelijk te maken tussen het AIK en het CIC is er momenteel een 

hervorming aan de gang. Deze hervorming kadert in het optimaliseren en vereenvoudigen van 

de organisatiestructuur van de federale politie. Het AIK en het CIC worden geïntegreerd, 

voortaan is dit het SICAD. De rol van deze hervorming in het kader van ANPR zal verderop 

in de masterproef besproken worden.  

 

Tot slot duiken er regelmatig vragen op rond de effectiviteit van 

nummerplaatherkenningscamera‟s. Dit zijn heel interessante en relevante vragen, bijgevolg 

zullen deze aan bod komen in dit onderzoek. Er zal stil gestaan worden bij de resultaten die 

door middel van ANPR camera‟s bereikt worden. Zo zal er bijvoorbeeld nagegaan worden of 

de ophelderingsgraad van bepaalde misdrijven is gestegen door middel van ANPR 

technologie. Er dient wel rekening gehouden te worden dat er geen uitspraken geformuleerd 

kunnen worden in termen van effectiviteit. Om dit te kunnen doen dient er methodologisch 

correct effectiviteitsonderzoek plaats te vinden. Wegens beperking in tijd is het niet mogelijk 

om in het kader van deze masterproef dit type onderzoek te voeren. Deze masterproef kan wel 

dienen als aanzet tot verder onderzoek in die richting.  
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3. Probleemstelling en doelstelling 

 

Zowel bij politie als bij politici geniet cameratoezicht en ANPR camera‟s een groot 

vertrouwen. Uit de voorafgaande literatuurstudie blijkt dat veel steden en gemeenten recent 

dergelijke camerasystemen hebben geïnstalleerd of nog van plan zijn deze te installeren. Dit is 

het bewijs dat nieuwe vormen van cameratoezicht zeer populair zijn (Flight & van Egmond, 

2011). Hier kan dan ook de kritische vraag gesteld worden of dit grote vertrouwen van politie 

en politici in deze nieuwe technologieën, wat de criminaliteitsbestrijding en 

verkeerhandhaving betreft, wel terecht is? Tevens kan de vraag gesteld worden of deze 

technologie een impact heeft op de dagelijkse werking van de politie?  

 

Zoals eerder al vermeld werd valt er vast te stellen dat het aantal steden en gemeenten in 

België die gebruik maken van ANPR camera‟s sterk toeneemt. Dit zowel voor 

criminaliteitsbestrijding als voor verkeerstoepassingen. Dit duidt op de grote interesse in 

dergelijke systemen, doch is er maar weinig over geweten.  

 

Kort samengevat wil de student aan de hand van kwalitatief empirisch onderzoek een breder 

zicht krijgen op de praktische toepassing van ANPR in Provincie Antwerpen en de mogelijke 

gevolgen die er zijn op het gebied van de dagelijkse werking van de politie bestuderen. 

Tevens wil de student de mogelijke praktijkproblemen identificeren en indien de tijd het toe 

laat hier ook een oplossing voor trachten te formuleren.  

 

Doelstelling van het onderzoek: 

 

Zoals uit de probleemstelling valt af te leiden zijn er meerdere doelen verbonden aan het 

onderzoek. Het voornaamste doel van deze masterproef is om na te gaan of het grote 

vertrouwen dat de politie en politici in de camerasystemen hebben op het gebied van 

criminaliteitsbestrijding en verkeershandhaving wel terecht is. Er wil een duidelijk beeld 

verkregen worden wat de toepassing van ANPR in de Provincie Antwerpen betreft en van 

mogelijke problemen die zich stellen rond het gebruik van ervan. Tevens wordt er nagegaan 

wat de impact van deze technologie is op de dagelijkse werking van de politie. Met politie 

wordt er zowel lokale als federale politie bedoeld. Vervolgens zal er worden nagegaan of 

politiediensten en beleidsmedewerkers zich bewust zijn van de mogelijke problemen die zich 

(kunnen) voordoen in de praktijk en de impact van dergelijke technologie.  
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Uit de literatuurstudie en de ervaring, opgedaan gedurende de stageperiode, kwamen al enkele 

problemen naar voor. Denk hier maar aan de eerder aangehaalde budgettaire problemen waar 

steden, gemeenten en politiezones mee te maken hebben, het gebrek aan een overkoepelend 

orgaan voor de coördinatie van ANPR projecten en het gebrek aan een centrale server waar de 

ANPR data wordt opgeslagen. Ook de onduidelijkheid over de bewaartermijn en de 

problemen die rijzen door de beperkte bewaartermijn van ANPR gegevens, het privacy debat, 

problemen met gepersonaliseerde nummerplaten en tot slot nog het capaciteitsprobleem waar 

vele politiezones mee te maken hebben zijn hier enkele voorbeelden van. Dit zal allemaal 

praktijkproblemen die verder onderzocht worden door middel van een praktijkonderzoek.  

 

Nadat er een dieper inzicht verkregen werd in de werking en de mogelijke problemen van 

ANPR wil de student met behulp van deze masterproef een poging ondernemen om 

aanbevelingen te formuleren omtrent de (beleids)problemen naar die voor kwamen uit het 

onderzoek. Er wordt dus getracht een bijdrage te leveren tot de kennis, informatie en inzichten 

die van belang kunnen zijn tot het oplossen van de bestaande problemen. 

 

Tot slot zal er in deze masterproef stilgestaan worden bij de toekomst van de politie. 

Aangezien er steeds meer gebruik gemaakt wordt van technologische hulpmiddelen zoals 

ANPR bij de dagelijkse werking van de politie is de vraag of de politie evolueert naar een 

loutere technology-led policing niet onterecht.  

 

Er zal getracht worden deze doelstellingen te realiseren door middel van een overzicht te 

geven van de mening van belanghebbenden en te zoeken naar de achterliggende oorzaken van 

praktische problemen die zich rond ANPR voordoen. Tevens zal er een terugkoppeling 

gemaakt worden van deze resultaten met de bevindingen uit het literatuuronderzoek. Op deze 

manier wil de masterproef een bijdrage kunnen leveren. 
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4. Vraagstelling 

 

De centrale vraagstelling die de rode draad vormt doorheen het onderzoek is de volgende: “Is 

het grote vertrouwen dat politie en politici hebben in nummerplaatherkenning wat de 

bestrijding van criminaliteit en de verkeershandhaving betreft wel terecht? En wat is de 

impact van deze technologie op de dagelijkse werking van de politie?”. Om tot een antwoord 

te komen op de centrale vraagstelling van deze masterproef wordt er gebruik gemaakt van 

deelvragen. Deze zijn:  

- Wat zijn de kritieken op ANPR?;  

- Hoe is ANPR wettelijk geregeld?;  

- Wat zijn de mogelijkheden van ANPR?; 

- Privacy versus veiligheid, hoe wordt ANPR gepercipieerd?; 

- Zijn er knelpunten of tekortkomingen aanwezig?;  

- Wat is de meerwaarde van ANPR bij opsporing misdrijven?  

- Zijn er verbeteringen mogelijk wat de praktijktoepassing van ANPR betreft?; 

- Wat is de impact van technologie zoals ANPR op de politie?; 

- Hoe wordt ANPR in de praktijk voornamelijk ingezet?; 

- Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen literatuur en praktijk wat automatische 

nummerplaatherkenning betreft? ; 

- Hoe beïnvloedt de wetenschappelijke literatuur de praktijktoepassing van 

automatische nummerplaatherkenning? ; 

- Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden om de praktijktoepassing van 

automatische nummerplaatherkenning te optimaliseren?;  

- Wat is de oorzaak van het verschil tussen literatuur en praktijk?. 

 

Voor de beantwoording van de deelvragen wordt er gebruik gemaakt van zowel een grondige 

literatuurstudie als een empirisch kwalitatief onderzoek.  
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5. Relevantie 

 

Bij het bespreken van de criminologische relevantie is het belangrijk om kort stil te staan bij 

wat de criminologie juist bestudeert. Er bestaan verschillende handboeken die beschrijven wat 

de criminologie juist bestudeert, zo houden criminologen zich onder meer bezig met de studie 

naar de verklaring, de preventie en reactie op deviante gedragingen (Maguire et al., 2012). In 

deze masterproef staat vooral de reactie op deviantie centraal.   

 

ANPR camera‟s maken onderdeel uit van het veiligheidsbeleid en moeten dus voldoen aan 

bepaalde juridische en technische voorwaarden. Aan de hand van een praktijkgericht 

onderzoek wordt er een evaluatie gemaakt van de mogelijkheden en de beperkingen van 

ANPR camera‟s in de strijd tegen criminaliteit en inbreuken op de verkeerswetgeving. Verder 

zal er gekeken worden naar de impact van dergelijke camerasystemen op de dagelijkse 

werking van de politie. Tevens zal er kort worden stilgestaan bij de vraag of er invloeden zijn 

op de samenleving, denk maar aan het privacy debat. De huidige camerawetgeving zal 

besproken worden, er zal nagegaan worden of deze wetgeving aangepast is aan de huidige 

technologische evoluties.  

Praktische relevantie: 

De praktische relevantie van deze masterproef betreft inzicht krijgen in de praktische 

problemen die bestaan rond nummerplaatherkenning en trachten een oplossing aan te reiken 

voor deze problemen. Tevens wordt er getracht om een ondersteuning te bieden voor nieuwe 

ANPR projecten. Tot slot wordt er een poging gedaan om aanbevelingen te formuleren. Deze 

masterproef kan dus zowel voor strafrechtelijke actoren als voor beleidsmedewerkers relevant 

zijn. 

Theoretische relevantie:  

De theoretische relevantie van deze studie bestaat uit de toetsing van ANPR Camera‟s aan 

begrippen zoals technology-led policing en surveillance. Tevens wordt er getoetst of ANPR 

camera‟s in het breder kader van intelligence-led policing past.  

 

Verder werd er in de voorafgaande literatuurstudie gevonden dat er geen landelijke informatie 

bestaat over de werkwijze en de opbrengsten van ANPR camera‟s in België (Fligt & van 

Egmond, 2011). Deze masterproef wil een bijdrage leveren op het gebied van de werkwijze 

van ANPR camera‟s in de Provincie Antwerpen.  
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Zoals eerder al werd aangehaald, is deze masterproef te beperkt om een methodologisch 

correct effectiviteitsonderzoek uit te voeren. Er zal wel tentatief stilgestaan worden bij de 

effectiviteit van dergelijke camerasystemen. Zo zal er onderzocht worden wat er verwacht kan 

worden van dergelijke camera‟s. Er zal nagegaan worden of de ophelderingsgraad van 

bepaalde misdrijven is gestegen na de implementatie van ANPR systemen. Ten slotte wordt er 

getracht een aanzet te leveren voor toekomstig onderzoek en theorievorming hieromtrent. 

Binnenlandse en buitenlandse onderzoekers verkrijgen een beter zicht op de stand van zaken 

in België op het vlak van ANPR en de mogelijke problemen die er aan vast kunnen hangen.  

 

6. Relatie tussen theorie en onderzoek 

 

Het onderzoek dat in deze masterproef wordt gevoerd past binnen meerdere bredere 

theoretische kaders. Zo worden volgende referentiekaders besproken: technology-led 

policing, intelligence-led policing, surveillance en criminaliteitspreventie. 

 

Technology-led policing als referentiekader  

De laatste eeuw is het veiligheidsvraagstuk sterk op de voorgrond getreden, dit zowel bij 

burgers als bij politici alsook in de wetenschappelijke wereld. Ook de individualisering en 

globalisering van de maatschappij spelen hier een rol (De Pauw et al., 2011). De vraag naar 

publieke en private veiligheid is de laatste jaren enorm toegenomen (Ponsaers et al., 2015). 

De samenleving verlangt de utopische combinatie van maximale vrijheid en maximale 

veiligheid (Boutellier, 2005). Het is de taak van de overheid om te voorzien in deze veiligheid 

en in de handhaving van de openbare orde (Ponsaers et al., 2015). Doordat de vraag naar 

veiligheid zo groot is, is dit een van de prioriteiten van de overheid.  

 

Niet enkel de vraag naar veiligheid is toegenomen, ook het veiligheidsvraagstuk op zich is 

complexer geworden. Dit heeft drie grote redenen, ten eerste is er de grote vraag van de 

publieke opinie om te voorzien in een samenleving waar maximale veiligheid wordt 

gecombineerd met maximale vrijheid. Dit is zeker niet altijd evident (Boutellier, 2005). Ten 

tweede is er de toenemende mobiliteit van daders, onder meer door het openstellen van de 

landsgrenzen binnen de Europese Unie. Hierdoor is de grensoverschrijdende georganiseerde 

criminaliteit gestegen. Tot slot is er ook nog de anonimisering van de maatschappij.  
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Om in de grote vraag naar veiligheid te kunnen voorzien en tegemoet te komen aan het 

complexer geworden veiligheidsvraagstuk wordt er onder meer gebruik gemaakt van nieuwe 

technologische hulpmiddelen. De eerste grote verandering bij de politie ten gevolge van 

technologische vernieuwingen situeert zich in het begin van de 20e eeuw. De opkomst van de 

telefoon, van zend- ontvangapparatuur en de opkomst van de auto (Byrne & Marx, 2011). 

Andere voorbeelden van technologische vernieuwingen zijn CCTV, biometrische 

technologieën, DNA databanken, ANPR systemen en dergelijke meer. De focus van deze 

thesis ligt zoals eerder vermeld op ANPR systemen. Het inzetten van dergelijke 

technologische hulpmiddelen kan gezien worden als technology-led policing.  

 

Zoals eerder aangehaald werd bij de afbakening van de begrippen houdt technology-led 

policing in dat de politie aangestuurd wordt door middel van technologische hulpmiddelen. 

ANPR camera‟s vallen hier ook onder omdat de politie door middel van deze systemen 

efficiënt kan worden aangestuurd. Echter wil dit niet zeggen dat ANPR enkel in het kader van 

technology-led policing past. ANPR systemen kunnen op verschillende manieren ingezet 

worden. De aansturing van de politie is maar een van de mogelijkheden. Een andere 

mogelijkheid is het reactief gebruiken van de gegevens verkregen door middel van een ANPR 

camera. De politie werkt dus niet exclusief technologie-gestuurd, maar ook reactief met de 

verkregen data. 

 

Wat de relatie tussen het eigen onderzoek en het referentiekader technology-led policing 

betreft kan er gesteld worden dat technologische innovaties een impact hebben op zowel de 

maatschappij als op politiediensten. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën om 

criminaliteit te voorkomen en de werking van de politie te verbeteren. Er valt op te merken 

dat er weinig geweten is waarom sommige technologische toepassingen ingevoerd worden en 

over de impact van deze technologieën op de werking van de politie. In deze masterproef zal 

er getracht worden om hier een zicht op te krijgen door middel van empirisch onderzoek met 

de focus op ANPR camera‟s. Het onderzoek richt zich op de standpunten van belangrijke 

medewerkers bij de politie die een grote kennis hebben in ANPR. Er zal onderzocht worden 

op welke basis ANPR ingevoerd werd. Verder wordt er onderzocht of de invoering geënt is 

op een theoretische basis zoals technology-led policing of niet. Tevens wordt er onderzocht of 

ANPR leidt tot een evolutie naar louter een technology-led policing.  

 

 

http://www.interglot.nl/woordenboek/nl/en/vertaal/zend-%20ontvangapparatuur
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Intelligence-led policing als referentiekader 

Net als bij technology-led policing het geval is, ligt bij intelligence-led policing de grote vraag 

naar veiligheid en het complexer wordende veiligheidsvraagstuk aan de basis. Onder 

intelligence-led policing, ook wel informatiegestuurde politiezorg, wordt het volgende 

verstaan: “de voortdurende zorg van de geïntegreerde politiedienst om op basis van informatie 

over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de politiewerking (ervaringen en 

vaardigheden), de organisatie strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen.” (Bruggeman 

et al., 2007) Het betekent dus dat politieacties steunen op inlichtingen. Deze inlichtingen 

worden bekomen door het inzamelen en verwerken van gegevens. Hier biedt ANPR een 

meerwaarde, omdat het een nieuwe vorm van data verschaft over voertuigen. Hierdoor is het 

mogelijk om aan data-analyse te doen. De informatiegestuurde politiezorg steunt op vijf 

pijlers.  

 

De eerste pijler is het doelbepalend optreden van de politie. Informatie en kennis vormen de 

basis voor de werking van de politie. De inzameling van de informatie in het kader van de 

informatiegestuurde politiezorg gebeurt binnen de legitimiteit van de politie. Dit wil zeggen 

op een legale en maatschappelijk gedragen manier. Op basis van de verkregen informatie 

maakt de politie keuzes om zo doelgericht mogelijk op te treden (Federale politie, z.d.).  

 

De tweede pijler betreft het proactief en reactief optreden. In de meeste gevallen werkt de 

politie reactief, en zal de informatieverzameling dus meestal plaats vinden na een incident. Bij 

informatiegestuurde politiezorg is het de bedoeling dat er ook proactief opgetreden wordt. Het 

wordt dus gezien als een manier van werken die zowel proactief als reactief gericht is. Het 

proactieve politiewerk komt neer op het verzamelen van informatie over 

criminaliteitspatronen via een op criminaliteit gerichte en gecoördineerde wijze (Federale 

politie, z.d.). Op deze manier kan er kennis worden verkregen in criminele netwerken en 

activiteiten. (Newburn, 2003) Bij reactief politiewerk ligt de aandacht op de bestrijding van 

misdrijven die reeds gepleegd werden (Federale politie, z.d.). 

 

De derde pijler van de informatiegerichte politiezorg betreft een meerwaarde bieden, dit 

bijvoorbeeld op gebied van verkeersveiligheid, overlast, criminaliteit en dergelijke meer 

(Federale politie, z.d.). 
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Uitwisseling van informatie is de vierde pijler van informatiegestuurde politiezorg. Het is de 

bedoeling dat de informatie naar alle betrokken belanghebbenden vloeit, dit zowel binnen als 

buiten de geïntegreerde politie. Het delen van informatie en kennis met en tussen alle 

belanghebbenden op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit wordt als 

essentieel gezien. De aansturing gebeurt op basis van informatie.  (Federale politie, z.d.). 

 

De laatste pijler staat voor doelgerichtheid en houdt in dat informatie gericht wordt 

ingezameld en doorgegeven. Dit is belangrijk, want informatie en kennis zijn essentieel voor 

het sturen van zowel bestuurlijke als gerechtelijke politieactiviteiten en dit op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau (Federale politie, z.d.). 

 

Versteegh (2007) vult de informatiegestuurde politiezorg aan met het belang van een goed 

inzicht in (lokale) onveiligheid op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses. 

Zoals eerder werd vermeld is een van de pijlers van informatiegestuurde politiezorg de 

uitwisseling van informatie met alle betrokken actoren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 

informatie te linken en te combineren (Marks & van Sluis, 2012). Het centrale idee achter 

informatiegestuurde politiezorg is dat criminaliteitsanalyses en de hierdoor verkregen 

informatie aan de basis moeten liggen van beslissingen en acties. Dit om de doeltreffendheid 

en efficiëntie van de politie te verhogen.  

 

Wat de relatie tussen het eigen onderzoek en het referentiekader intelligence led politicing 

betreft wordt er nog eens naar de voorgaande beschrijving van informatiegestuurde 

politiezorg gekeken. Hieruit kan afgeleid worden dat het efficiënt verzamelen van informatie 

en het efficiënt aansturen van de politie op basis van deze informatie het belangrijkste doel is. 

ANPR past binnen het kader van informatiegestuurde politiezorg omdat er gebruik gemaakt 

wordt van informatiedatabanken. De politie wordt dus aangestuurd op basis van de eerder 

verzamelde informatie. De informatie die in deze databanken is opgenomen is zowel proactief 

als reactief verzameld. Proactief kan ANPR bijdragen indien er vermoedens zijn van een 

misdrijf, dan kan de ANPR-data geraadpleegd worden om zo bijvoorbeeld bewegingspatronen 

op te stellen van verdachte voertuigen. Op reactief vlak kan ANPR ook bijdragen door 

geseinde voertuigen terug te vinden die gelinkt zijn aan bepaalde misdrijven. Meerdere 

proactieve en reactieve toepassingen zullen in de masterproef zelf besproken worden. Er kan 

aangehaald worden dat zoals eerder al vermeld werd het niet duidelijk is op welke basis 

ANPR juist wordt ingevoerd. Met het empirisch onderzoek zal dit nagegaan worden.  
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Verder wordt er onderzocht hoe politiediensten juist omgaan met de informatie die er 

verkregen wordt door middel van ANPR camera‟s. Tot slot wordt er gekeken naar de impact 

van intelligence led policing met behulp van ANPR camera‟s op de werking van de politie, 

worden er al dan niet resultaten geboekt? 

 

Criminaliteitspreventie als referentiekader 

In de filosofie van community safety betekent criminaliteitspreventie niet enkel de preventie 

van criminaliteit, maar ook het reduceren en controleren van risico‟s. De focus van de politie 

op deviantie en openbare orde is hierdoor verschoven naar de focus op risico‟s, surveillance 

en security (De Pauw et al., 2011). Technologische ontwikkelingen zullen de politie en andere 

organisaties helpen met de criminaliteitscontrole. Het geeft de politie de mogelijkheid om 

criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Technologie geeft ook nieuwe mogelijkheden wat 

criminaliteitsonderzoeken en het opsporen van criminelen betreft. Het belang van technologie 

bij de politie zal niet enkel blijven toenemen het zal de relatie tussen de politie en de 

samenleving doen veranderen. (De Pauw et al., 2011).  

 

De assumptie bestaat dat ANPR camera‟s een preventieve werking hebben. Om deze reden 

wordt er kort stilgestaan bij criminaliteitspreventie. Het concept „criminaliteitspreventie‟ 

verwijst zowel naar preventiestrategieën als naar de gevolgen van deze strategieën (Byrne & 

Marx, 2011). Tegenwoordig wordt de term criminaliteitspreventie zeer breed opgevat. Het 

gaat niet enkel meer om de preventie van strafbare feiten, maar ook het voorkomen van 

onveiligheidsgevoelens, risicofactoren en vormen van antisociaal gedrag. Preventiestrategieën 

werken op verschillende niveaus, zo valt er een onderscheid te maken tussen primaire, 

secundaire en tertiaire preventie.  

 

Primaire preventie richt zich op de algemene populatie en willen factoren aanpakken die 

leiden tot criminaliteit alvorens deze tot uiting komen. Secundaire preventie richt zich op 

personen of plaatsen die als risicovol beschouwd worden door de aanwezigheid van 

criminogene factoren. Tertiaire preventie focust zich op reeds gekende daders om nieuwe 

misdrijven te voorkomen (Van Dijk & de Waard, 1991). 
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Een populaire manier om criminaliteitspreventie te definiëren is het beschrijven van het 

verschil tussen situationele en sociale criminaliteitspreventie. Bij situationele 

criminaliteitspreventie staat de reductie van de opportuniteiten tot het plegen van criminaliteit 

centraal. De gelegenheid tot het plegen van criminaliteit wordt verminderd door 

technologische middelen van beveiliging en observatie (McLaughlin & Muncie, 2013). Het 

plaatsen van bewakingscamera‟s, betere verlichting en betere deur- en raambeveiliging zijn 

hier enkele voorbeelden van. Het plaatsen van ANPR camera‟s valt dus ook onder situationele 

criminaliteitspreventie. Sociale criminaliteitspreventie focust zich op veranderingen in de 

sociale omgeving en de motivatie van daders (McLaughlin & Muncie, 2013).  

 

Wat de relatie betreft tussen criminaliteitspreventie en het eigen onderzoek kan er verwezen 

worden naar de eerder gestelde impact die technologische innovaties heeft op zowel de 

maatschappij als de politiediensten. Nieuwe technologieën worden vaak gebruikt in het kader 

van criminaliteitspreventie. Al dan niet met wisselend succes. Zo wordt er van CCTV 

aangenomen dat het een preventieve werking heeft. Met het empirisch onderzoek zal er 

gekeken worden naar de mogelijks preventieve werking van ANPR camera‟s en hoe 

politiediensten deze effecten inschatten. Er zal onderzocht worden op welke manier ANPR 

camera‟s een mogelijke preventieve werking kunnen hebben. Verder zal er gekeken worden 

op welke basis de implementatie van ANPR camera‟s geënt is.  

 

Surveillance als referentiekader 

Surveillance is geen nieuw begrip, het concept bestaat al geruime tijd. Het ontstaan ervan is te 

situeren in 1778 bij Jeremy Bentham met de term „panopticon‟. Met deze term beschreef hij 

een gevangenisontwerp waarmee het mogelijk werd om ten allen tijde gedetineerden te 

observeren en inspecteren. Later in de jaren 1950 was er opnieuw aandacht voor surveillance, 

dit kwam door de maatschappelijke context die toen heerste. Sinds 9/11 is de aandacht voor 

surveillance bij zowel het publiek, politici als in de wetenschappelijke wereld opnieuw sterk 

toegenomen. Er kan dus gesteld worden dat surveillance studies in opmars zijn. Surveillance 

studies zijn een complex gegeven dat multi-disciplinair wordt benaderd.  
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Surveillance wordt omschreven als de doelgerichte, routinematige, systematische en op 

details gerichte aandacht voor persoonsgegevens met als doel te controleren, te beheersen, te 

managen of te beschermen. Surveillance is geen nieuw begrip, maar wat wel nieuw is, is dat 

er momenteel een hele reeks technologische middelen ingezet worden om surveillance te 

versterken en te verbeteren (De Pauw & Vermeersch, 2015).  

 

De relatie tussen het referentiekader surveillance en het eigen onderzoek bestaat erin dat 

ANPR gezien kan worden als een technologie die wordt ingezet in het kader van publieke 

surveillance. Er zal in deze masterproef stilgestaan worden bij de theoretische fundering van 

de implementatie van ANPR systemen. Verder valt er uit het voorgaande literatuuronderzoek 

te concluderen dat nieuwe surveillance technologieën vaak worden ingezet zonder dat er 

wordt stilgestaan bij de consequenties ervan. Tevens worden deze technologieën vaak 

ondoordacht ingezet, denk hierbij maar aan de vele van elkaar losstaande projecten. Dit zal in 

deze masterproef aan bod komen en verder onderzocht worden. 

 

7. Methodologie 

7.1 Onderzoeksstrategie 

 

Er werd gekozen voor bureauonderzoek in combinatie met kwalitatief empirisch onderzoek 

gezien de doelstelling van de masterproef. Zoals al eerder werd besproken is het doel inzicht 

krijgen in de toepassing van ANPR en in de problemen die zich kunnen voordoen in de 

praktijk. Ook wil er nagegaan worden wat de impact is op de werking van de politie. Verder 

wil het een poging zijn tot praktijk gerichte aanbevelingen. Kwalitatief onderzoek is het best 

aangewezen om onderzoek naar de praktijkwerking te doen. Het bureauonderzoek dient ter 

ondersteuning en inwerking van het thema.   

 

Met kwalitatief empirisch onderzoek wordt er meer onderzoek in de diepte verricht. 

Aangezien er met deze masterproef een beter zicht verkregen wil worden op de 

praktijktoepassing van automatische nummerplaatherkenning werd er voor deze 

onderzoekstechniek gekozen.  
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Het eerste deel van het onderzoek zal bestaan uit een grondige literatuurstudie naar ANPR 

camera‟s. Hierbij wordt zowel nationale als internationale literatuur geraadpleegd. Door de 

literatuurstudie wordt er een goede kennis verkregen van het thema. Deze zal de basis vormen 

voor het formuleren van de onderzoeksvragen. Het literatuuronderzoek zal tevens belangrijk 

zijn voor de analyse van de praktische toepassing van ANPR camera‟s. Deze analyse wordt 

gemaakt op basis van kwalitatief empirisch onderzoek. Dit onderzoek vormt het tweede deel 

van de masterproef. In dit deel wordt een kritische bestudering gemaakt van de praktische 

toepassing van ANPR camera‟s in de Provincie Antwerpen. Er wordt voor de kwalitatieve 

onderzoeksmethode gekozen. Er zal gebruik gemaakt worden van semi-gestructureerde 

interviews, omdat het onderzoek gericht is op het verkrijgen van diepere inzichten in het 

onderwerp. De ervaring en de visie van de betrokken actoren zorgen voor een beduidende 

bijdrage die niet verkregen kan worden door louter de bestudering van relevante literatuur. De 

onderzoeksvragen zullen beantwoord worden aan de hand van zowel het literatuuronderzoek 

als het kwalitatief empirisch onderzoek.  

 

Beperkingen van de gekozen methodologie:  

Aangezien het een diepteonderzoek betreft kunnen er geen uitspraken gedaan worden in de 

breedte, generaliseerbaarheid van het onderzoek is bijgevolg niet mogelijk. Dit wil zeggen dat 

de onderzoeksresultaten niet representatief zijn voor de Belgische Context. De bevindingen 

zijn enkel van toepassing op de bevraagde actoren.  

 

Tevens is de grootste beperking van dit onderzoek dat er maar weinig tijd en middelen 

beschikbaar zijn. Aangezien het de bedoeling is dat de masterproef gedurende één 

academiejaar geschreven wordt is er een beperking in tijd. Rekening houdend met deze 

factoren werd er gekozen om het onderzoek te beperken tot de Provincie Antwerpen. 

Hierdoor zijn de resultaten niet representatief voor andere Provincies, steden, gemeenten of 

politiezones. Door de beperking in middelen was het niet mogelijk om alle betrokken actoren 

te bevragen. Om deze reden werd er geopteerd om de meest relevante actoren voor dit 

onderzoek uit te kiezen.  
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Validiteit en betrouwbaarheid 

- Interne validiteit: bij kwalitatief onderzoek gaat het om de geloofwaardigheid van de 

proposities die geformuleerd worden op basis van het empirisch onderzoek. Het gaat 

dus om het waarheidsgehalte van de geformuleerde uitspraken. Dit wordt ook wel eens 

de meetvaliditeit genoemd, meet het empirisch onderzoek ook werkelijk wat men 

beweert te meten. (Decorte & Zaitch, 2010) 

- Externe validiteit: bij kwalitatief onderzoek kan er niet aan dezelfde vorm van 

generaliseerbaarheid gedaan worden dan bij kwantitatief onderzoek. In kwalitatief 

onderzoek zijn wel twee vormen van generaliseerbaarheid mogelijk. Namelijk de case-

to-case overdracht en de theoretische generaliseerbaarheid. Case-to-case 

generalisering wordt ook wel met de term overdraagbaarheid aangeduid. (Decorte & 

Zaitch, 2010) 

- Interne betrouwbaarheid: betrouwbaarheid verwijst naar de stabiliteit of consistentie 

van de verschillende metingen van hetzelfde fenomeen. Interne betrouwbaarheid 

verwijst naar de mate waarin andere onderzoekers tot dezelfde conclusies zouden 

komen op basis van dezelfde data. (Decorte & Zaitch, 2010) 

- Externe betrouwbaarheid: dit is de mate van consistentie over verschillende metingen 

heen. Zou er tot dezelfde conclusies gekomen worden op basis van nieuwe data die 

hetzelfde fenomeen beschrijft? Om hieraan tegemoet te komen is het belangrijk dat er 

zoveel mogelijk informatie over de onderzoeker, de onderzoekssubjecten, de 

omstandigheden van het onderzoek de gebruikte theorieën en de toegepaste 

methodologieën worden beschreven. (Decorte & Zaitch, 2010) 

 

Ethische aspecten:  

Met het oog op de ethische aspecten van het onderzoek werd er een informed consent en een 

informatiebrief opgesteld. Deze zijn terug te vinden in bijlage 1. De bedoeling van deze 

informed consent is dat de onderzoekssubjecten volledig op de hoogte zijn over het doel, 

methode en wijze waarop het onderzoek zal worden benut en dat ze tevens op de hoogte zijn 

van hun rol in het onderzoek (Decorte & Zaitch, 2010). Verder wordt er op andere ethische 

aspecten ingegaan zoals de vertrouwelijkheid van het onderzoek, de anonimiteit van de 

respondenten, de vrijwillige deelname aan het onderzoek en de onafhankelijkheid van het 

onderzoek.   
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7.2 Onderzoeksmateriaal 

 

Wetenschappelijke literatuur als kennisbron waarbij zowel nationale als internationale 

literatuur wordt geraadpleegd. Er zal gebruik gemaakt worden van verschillende databanken 

en zoekmethoden. Personen als informanten: Aan de hand van semi-gestructureerde diepte-

interviews worden er sleutelpersonen van op het terrein bevraagd, de topiclist is terug te 

vinden in bijlage 2. Met sleutelpersonen wordt bedoeld dat het gaat om personen actief binnen 

de politie of andere relevante sectoren die over meer dan de gemiddelde kennis beschikken 

omtrent het gebruik van ANPR camera‟s. Het gaat voornamelijk over leidinggevende of 

experts op dat gebied. In dit onderzoek fungeren deze personen als informanten. De personen 

verschaffen informatie over gekende situaties / processen en voorwerpen. (Decorte et. Al., 

2015) Door middel van deze interviews zal er getracht worden om een beter zicht te krijgen 

op de praktijksituatie. Gezien het een semi-gestructureerd interview is, zal er gedurende de 

afname gebruik gemaakt worden van een topic list. Het is mogelijk dat gedurende het 

onderzoek deze topiclist wordt aangepast indien er nieuwe informatie naar voor komt uit de 

interviews.  

 

Steekproeftrekking 

In kwalitatief onderzoek wordt er niet gestreefd naar generaliseerbare gegevens naar de 

populatie toe. Daarom heeft het geen zin om aan random steekproeftrekking te doen (Decorte 

& Zaitch, 2010). In kwalitatief onderzoek wordt er gebruik gemaakt van doelgerichte 

steekproeftrekking. De rede hiervoor is, zoals eerder aangehaald, dat er geen 

generaliseerbaarheid wordt nagestreefd. Maar ook omdat er bij random steekproeftrekkingen 

de kans bestaat dat er mensen bevraagd gaan worden die helemaal niets met het thema te 

maken hebben. Bij een doelgerichte steekproeftrekking, wordt er voor de selectie van de 

eenheden, vertrokken vanuit vooraf door de onderzoeker bepaalde criteria. Centraal staat het 

selecteren van informatierijke cases, want deze dienen relevante informatie aan te leveren om 

de onderzoeksvraag te beantwoorden. In deze masterproef wordt er dan ook gebruik gemaakt 

van een doelgerichte strategische steekproef. De cases werden gekozen op basis van hun 

kennis en ervaring met het onderwerp.  
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8. Hoofdlijnen van de verschillende delen 

 

Het eerste deel van de masterproef bestaat uit een grondige literatuurstudie naar automatische 

nummerplaatherkenningscamera‟s. Er wordt aandacht besteed aan de grondige bestudering 

van de huidige stand van zaken in de literatuur in zowel het binnen- als buitenland. Zo wordt 

er onder meer gekeken naar wat automatische nummerplaatherkenning juist is, vervolgens 

wordt er dieper ingegaan op de werking van het systeem en de toepassingsmogelijkheden 

ervan. Verder wordt er stilgestaan bij de sterktes en zwaktes van ANPR camera‟s. Vervolgens 

komt het wettelijk kader aan bod en wordt er stilgestaan bij de internationale context. In dit 

deel wordt vervolgens nog de opdrachtencentrale besproken en wordt er stilgestaan bij de 

effectiviteit van ANPR camera‟s. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het privacy debat.  

 

Deel twee van de masterproef betreft de resultaten van het empirisch kwalitatief onderzoek bij 

politiediensten en andere actoren die regelmatig met de werking van ANPR camera‟s te 

maken hebben. In dit deel wordt de visie en kennis van de respondenten weergegeven. Om te 

beginnen wordt er stilgestaan bij de stand van zaken in de politiezones en hoe ANPR wordt 

ingezet door deze zones. Vervolgens wordt er gekeken naar de theoretische basis van de 

implementatie. Tevens worden de problemen besproken die de politiediensten ervaren met het 

gebruik van ANPR camera‟s. Daarna wordt er een SWOT analyse gemaakt. Vervolgens 

wordt er nog stilgestaan bij de impact van ANPR op de politiediensten, de visie van de 

respondenten op het wettelijk kader en op het privacy debat. Hierna worden de belangrijkste 

partners besproken. Tot slot wordt er een kritische reflectie gemaakt op de 

onderzoeksresultaten.   

 

In deel drie van de masterproef zullen de resultaten van het literatuuronderzoek kritisch 

vergeleken worden met de resultaten van het empirisch onderzoek. Er zal nagegaan worden of 

er een discrepantie bestaat tussen literatuur en praktijk.  

 

Het laatste deel van deze masterproef bestaat uit de conclusie. Hier zal een antwoord 

geformuleerd worden op de onderzoeksvragen en deelvragen.  
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Deel 1: Literatuuronderzoek Automatic Number Plate Recognition (ANPR) 

1. Inleiding 

 

In dit deel van de masterproef wordt er dieper ingegaan op de werking en omkadering van 

automatische nummerplaatherkenning. Dit deel is een weergave van de huidige stand van 

zaken in de literatuur rond ANPR systemen, er werd zowel nationale als internationale 

literatuur gebruikt. Ten eerste wordt er besproken wat automatische nummerplaatherkenning 

is, vervolgens zal er dieper worden ingegaan op de werking van het systeem. Daarna zal er 

worden aangehaald wat de toepassingsmogelijkheden ervan zijn. Verder wordt er stilgestaan 

bij de sterktes en de zwaktes van dergelijke technologische hulpmiddelen. Hierna wordt er 

naar de internationale context van ANPR gekeken. Vervolgens wordt het wettelijk kader in 

België besproken en wordt er stilgestaan bij de opdrachtcentrale vast ANPR netwerk, die een 

belangrijke taak vervult bij de aankoop van vaste ANPR camera‟s in Vlaanderen. Hierna 

volgt er een korte bijdrage omtrent de effectiviteit van camerasystemen, waaronder ANPR 

ook valt. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan privacy, want de discussie tussen veiligheid 

en privacy is zeer actueel.  

 

2. Wat is ANPR? 

 

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, in het Nederlands is dit automatische 

nummerplaatherkenning. Het is een systeem dat met behulp van camera‟s automatisch en zeer 

accuraat nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen kan lezen. De camera maakt een foto 

van elk voorbijrijdend voertuig. Met behulp van optische herkenningssoftware wordt de 

nummerplaat van het voertuig gelezen. Dit gebeurt aan de hand van de kleur en de vorm ervan 

(Du, Ibrahim et al., 2012). De gelezen nummerplaat wordt dan automatisch met 

referentiebestanden vergeleken. De referentiebestanden zijn databanken die nummerplaten 

bevatten waar iets mee aan de hand is, dit kan gaan om bijvoorbeeld een openstaande boete, 

een voertuig met doorlatingsvergunning, niet verzekerde voertuigen, gestolen voertuigen, 

gezochte personen en dergelijke meer (Flight & van Egmond, 2011). De referentiebestanden 

die gebruikt worden zijn ofwel blacklists of white lists¸ dit is afhankelijk van de gegevens die 

erin opgenomen zijn. Een blacklist is een lijst die wordt samengesteld met behulp van 

gegevens uit andere databanken, zoals de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), de 

gegevensbank van verzekerde voertuigen (VERIDASS) en dergelijke meer.  
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Het gaat hier om nummerplaten die bijzondere aandacht van de politie genieten, dit kan gaan 

van het niet betalen van de verkeersbelasting tot geseinde voertuigen. Bij een white list 

daarentegen gaat het om nummerplaten van voertuigen die zich wel in een bepaalde omgeving 

mogen bevinden, bijvoorbeeld voertuigen die een doorlatingsvergunning hebben (De Paepe, 

De Rycke, et al., 2012). Indien de gescande nummerplaat in een blacklist voorkomt dan is er 

sprake van een hit. Deze hit wordt aan de hand van een automatisch signaal aangegeven zodat 

hierop gepast kan worden gereageerd. Hoe deze melding precies gebeurt is afhankelijk van 

het type ANPR systeem dat gebruikt wordt (Vlaamse overheid, 2014).  

 

Er zijn verschillende soorten ANPR systemen te onderscheiden, namelijk de vaste ANPR 

systemen, de verplaatsbare ANPR systemen en de mobiele ANPR systemen. Het mobiele 

ANPR systeem betreft camera‟s die gemonteerd zijn op een voertuig en al rijdend 

nummerplaten leest. Verder registreert deze dezelfde gegevens als een vaste of verplaatsbare 

ANPR camera. Het onderscheid tussen deze drie systemen is belangrijk omdat de wetgeving 

voor een mobiel camerasysteem anders is dan deze voor de vaste en verplaatsbare systemen. 

De vaste en verplaatsbare ANPR camera‟s vallen onder dezelfde wettelijke basis, het mobiele 

systeem valt echter onder een meer specifiek wettelijk kader. Het deel wetgeving zal verderop 

grondiger besproken worden.  

 

Naast het lezen van de nummerplaat verschaft een ANPR camera ook informatie over de 

betrouwbaarheid en de juistheid (in %) van de gelezen nummerplaat, de nationaliteit van een 

voertuig, maakt het een foto van de nummerplaat en een foto van het totaalbeeld. Daarnaast 

houdt het systeem telkens ook het precieze tijdstip en de precieze locatie bij (De Paepe, De 

Rycke, et al., 2012). ANPR kan in combinatie met andere technologische toepassingen voor 

verschillende doeleinden ingezet worden, deze mogelijkheden worden verderop aangehaald.  

 

Net omdat ANPR zo populair is, zijn er zowel voor als tegenstanders van deze technologie. 

Het grote voordeel van ANPR is dat het de mogelijkheid biedt om op een snelle manier een 

groot aantal voertuigen te identificeren die zich in de openbare ruimte bevinden, veel sneller 

dan op een manuele manier (Mathews & Babu, z.d.). Tevens biedt het de mogelijkheid om de 

veiligheid in de samenleving te verhogen. Tegenstanders van deze technologie halen dan weer 

aan dat dergelijke camerasystemen een verregaande impact hebben op onze privacy. Het 

privacy-debat komt verderop in deze masterproef aan bod. Volgens Haines (2009) is het 

belangrijk dat er steeds de afweging gemaakt wordt tussen veiligheid en privacy.  
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3. Toepassingsmogelijkheden van ANPR 

 

Automatische nummerplaatherkenningscamera‟s verschaffen politiediensten 2 soorten 

informatie. De eerste soort informatie die een ANPR camera aanlevert zijn alle gelezen 

nummerplaten, ook wel de reads of passagegegevens genoemd. Dit zijn de nummerplaten van 

alle voertuigen die voorbij een ANPR camera reden. In België mogen deze gegevens op basis 

van de camerawet 30 dagen bewaard worden (Wet 21 maart 2007). Het tweede soort 

informatie dat een ANPR camera verschaft betreft de hits. Dit gebeurt nadat de gelezen 

nummerplaten vergeleken zijn met verschillende databanken, dit is de blacklist controle of de 

white list controle. Indien een nummerplaat een hit oplevert, wil dit zeggen dat er iets aan de 

hand is.  

 

ANPR wordt gezien als het summum van technologiegestuurde en informatiegestuurde 

politiezorg. Beide zijn pijlers waarop de politiezorg in België steunt. Zoals in de inleiding van 

deze masterproef al werd aangehaald, wordt er onder informatiegestuurde politie zorg het 

volgende verstaan: “de voortdurende zorg van de geïntegreerde politiedienst om op basis van 

informatie over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de politiewerking (ervaringen 

en vaardigheden), de organisatie strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen.” 

(Bruggeman et al., 2007, p.23). Het komt er dus op neer dat het werk van de politie steunt op 

inlichtingen. Door middel van ANPR wordt er een grote hoeveelheid aan nieuwe inlichtingen 

bekomen, namelijk de reads. Tevens gebeurt deze inzameling volledig automatisch. Ook is 

het mogelijk, door middel van softwaretoepassingen, hits te creëren. Door middel van deze 

hits wordt de politie aangestuurd. Wat ANPR betreft gaan intelligence-led policing en 

technology-led policing dus hand in hand.  

 

Het efficiënt verzamelen van informatie en het efficiënt aansturen van de politie op basis van 

informatie is het belangrijkste doel van de informatiegestuurde politiezorg. ANPR levert hier 

zowel proactief als reactief een meerwaarde. ANPR biedt een grote hoeveelheid informatie 

aan, met name de reads van alle gepasseerde voertuigen. Verschillende softwaretoepassingen 

maken het mogelijk om profielen op te stellen en problemen te definiëren. Hierdoor is het 

mogelijk om uit deze reads ook hits te genereren, zonder dat de voertuigen op een blacklist 

voorkomen. Dit biedt de mogelijkheid om zowel reactief, proactief als preventief op te treden 

(Kirby & Turner, 2007). In België wordt er vooral gebruik gemaakt van de reactieve en de 

proactieve manier van werken.   
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ANPR kan zowel op een reactieve, een proactieve als een preventieve manier ingezet worden. 

Indien het reactief ingezet wordt, wil dit zeggen dat de politie kennis heeft van een misdrijf, 

dit kan door aangifte zijn. De politie gaat dan in de databank, die door ANPR gecreëerd wordt 

en waar alle reads inzitten, opzoekingen doen om mogelijke daders te kunnen identificeren 

aan de hand van de nummerplaat of het type voertuig.  

 

In reactieve onderzoeken biedt ANPR volgende mogelijkheden:  

- Voertuigen identificeren die gebruikt werden bij het plegen van een misdrijf, 

- Onderzoek naar de bewegingen van een verdacht voertuig of mogelijke voertuig van 

de dader,  

- Onderzoek naar het voertuig van het slachtoffer van een misdrijf, 

- Identificeren van getuigen door voertuigen die zich in de onmiddellijke omgeving van 

het misdrijf bevonden, 

- Controleren van een alibi.  

 

In proactieve onderzoeken kan ANPR ook bijdragen. Dit wil zeggen dat de politie een 

onderzoek voert op basis van zachte informatie, er is dus nog geen sprake van een misdrijf dat 

bekend is. In dit soort onderzoek biedt ANPR volgende mogelijkheden:  

- De bewegingen van een mogelijks verdacht voertuig volgen,  

- Een mogelijks verdacht voertuig lokaliseren en de bewegingen ervan registreren,  

 

In preventieve onderzoeken kan ANPR ook een bijdrage leveren, dit wil zeggen dat het kan 

bijdragen in het voorkomen van misdrijven. In dit soort onderzoeken biedt ANPR op 

volgende manier een meerwaarde: 

- Het kan ondersteuning bieden in het kader van situationele criminaliteitspreventie 

door middel van de toezichtfunctie van ANPR (surveillance) en de mogelijks 

afschrikkende werking van dergelijke camerasystemen,   

- Het creëert de mogelijkheid om verdachte voertuigen staande te houden en te 

controleren alvorens er misdrijven worden gepleegd,  

- Verhogen van de verkeersveiligheid als gevolg van een stijgende pakkans inzake 

onverzekerd of niet gekeurd rijden, snelheidsovertredingen en dergelijke meer.   
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3.1 Data-analyses 

 

Verder is het mogelijk om analyses uit te voeren op de data die verzameld wordt door middel 

van ANPR camera‟s, met name de reads. In de literatuur vinden we echter weinig terug of dit 

in België ook wordt gedaan. Deze vormen van informatieanalyse worden vaak in Nederland 

en in het Verenigd Koninkrijk toegepast. Kirby en Turner (2007) onderscheiden zes vormen 

van data-analyse, deze zullen hieronder besproken worden.  Deze zes analysemethoden 

kunnen zowel ondersteunend zijn in proactieve als in reactieve onderzoeken.  

 

Ten eerste is er de Vehicle Pattern Analysis. Door middel van deze analysemethode kan er, 

dankzij informatie van een bepaald voertuig of van een groep voertuigen, een 

bewegingspatroon worden opgesteld. Zo kan bijvoorbeeld in een reactief onderzoek nagegaan 

worden waar en wanneer een bepaald voertuig overal gesignaleerd werd. 

  

Ten tweede betreft het Geographical Profiling. Hierbij wordt gekeken of er een link is tussen 

de ANPR data en bepaalde misdrijven. Dit maakt het mogelijk om verdachte voertuigen te 

identificeren die zich op een bepaald moment in de omgeving bevonden. Ook kan de route 

van een voertuig worden gevolgd en is het mogelijk deze op een map weer te geven. De inzet 

van ANPR camera‟s in de strijd tegen rondtrekkende dadergroeperingen is hier een voorbeeld 

van.  

 

Ten derde is er de Location Time Analysis. Door middel van deze techniek is het mogelijk om 

zowel gekloonde nummerplaten als de mogelijk gestolen voertuigen op te sporen. Deze 

analysemethode berust op de vaststelling dat criminelen op regelmatige basis gekloonde 

nummerplaten gebruiken op een gestolen voertuig, dit wordt gedaan om niet op te vallen.  Het 

werkt als volgt: een bepaalde nummerplaat wordt bijvoorbeeld om 10u geregistreerd door een 

ANPR camera in Turnhout, om 10u10 wordt diezelfde nummerplaat in Mechelen opnieuw 

geregistreerd, het systeem kan hier dan automatisch melding van maken als zijnde een 

verdachte situatie omdat het onmogelijk is dat hetzelfde voertuig zich zo snel verplaatst heeft. 

Op deze manier kan de politie een lijst verkrijgen met mogelijks gekloonde nummerplaten en 

mogelijks gestolen voertuigen. Voorwaarde is wel dat er een nationale server moet zijn. Dit is 

in België niet zo, dus momenteel is deze analysemethode hier niet mogelijk.  
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Een vierde vorm van informatieanalyse is de Sequential Pattern Analysis. Hier kan ANPR 

data gebruikt worden om gedragspatronen op te stellen van bepaalde interessante of verdachte 

voertuigen. Ook veranderingen in dit gedragspatroon kunnen snel opgespoord worden.  

 

Ten vijfde is er de Post Incindent Analysis. Data van ANPR camera‟s wordt opgevraagd voor 

het identificeren van potentiële daders of slachtoffers van reeds gepleegde misdrijven. 

 

Ten slotte is er de Convoy Analysis. Hier worden voertuigen geregistreerd die zich gedurende 

lange tijd samen verplaatsen. Vb. drugsrunners, deze rijden vaak in konvooi en tegen hoge 

snelheid van Frankrijk naar Nederland. De ene wagen bevat de drugs en de andere wagen(s) 

rijden mee om de wagen met drugs te beschermen.   

 

3.2 Werken met blacklists 

 

Bij de opsporing van voertuigen door middel van ANPR camera‟s wordt er gebruik gemaakt 

van blacklists. Dit zijn lijsten die samengesteld zijn en die nummerplaten van voertuigen 

bevatten waarmee iets aan de hand is. Dit kan gaan van een gestolen nummerplaat met vaak 

het bijhorende gestolen voertuig, openstaande boetes, niet verzekerd voertuig en dergelijke 

meer. In België worden er verschillende van dergelijke blacklists gebruikt. Namelijk:  

- ANG: de Algemene Nationale Gegevensbank 

- VERIDASS: dit staat voor VERzekeraar/IDentiteit(té)-/ASSureur, deze databank 

bevat gegevens afkomstig van de Directie voor de inschrijving van Voertuigen en de 

gegevens afkomstig van de verzekeringsondernemingen die de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen afleveren.  

- GOCA: dit is een lijst die niet gekeurde voertuigen bevat. 

- Lokale lijsten: dit zijn lijsten opgesteld door de lokale politiediensten zelf, deze 

kunnen verschillende gegevens bevatten. Bijvoorbeeld: te controleren voertuigen, 

ontzetting van het recht tot sturen, intrekking van rijbewijs, …  

- Schengen lijst: dit is een lijst van over de hele Schengenzone en bevat voertuigen die 

in Schengen geseind zijn.   

- Buitenlandse lijsten: vb. Nederland levert lijsten aan België. 
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Indien er wordt gebruik gemaakt van blacklists werkt het systeem op basis van hits, dit 

betekent dat een gelezen nummerplaat op een van de lijsten voorkomt. Een hit wordt visueel 

en met een audiosignaal op een computer of tablet gemeld. Om te voorkomen dat de politie 

overstelpt wordt met hits is er op voorhand een onderscheid gemaakt tussen dringende en niet 

dringende hits. Ook is er vaak vooraf bepaald hoe er dient te worden gereageerd. Dringende 

hits dienen meteen overgemaakt te worden aan de interventiediensten (De Paepe, De Rycke, 

et al., 2012). Een voorbeeld van een hiervan is een gestolen nummerplaat.  

 

3.3 Verkeerstoepassingen 

Trajectcontrole 

Trajectcontrole houdt in dat de gemiddelde snelheid van een voertuig wordt gemeten over een 

bepaalde afstand, dit met behulp van nummerplaatherkenningscamera‟s. De snelheid wordt 

berekend aan de hand van twee referentiepunten. Op basis van de tijd die een voertuig er over 

doet om de afstand tussen deze twee punten af te leggen kan de snelheid berekend worden. 

Indien het voertuig te snel gereden heeft worden de gegevens die de ANPR camera heeft 

geregistreerd aan de politie overgemaakt, waarna er proces verbaal zal opgesteld worden. 

Tevens zijn de camera‟s in staat om blacklist controle te doen en voertuigen te detecteren die 

over te pechstrook rijden (Agentschap Wegen en Verkeer, z.d.). Uit een studie van de 

universiteit van Hasselt (De Pauw et al., 2014) blijkt dat het grootste voordeel van 

trajectcontroles is dat het zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger verkeer, 

dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Ook het aantal ongevallen met lichamelijke letsels 

daalt op trajecten die zijn uitgerust met trajectcontrole. In bijlage 3 is een situatieschets van 

een trajectcontrolesysteem terug te vinden.  

 

Toegangscontrole / milieuzone 

Met ANPR camera‟s kan er aan toegangscontrole gedaan worden. Sommige straten en pleinen 

zijn verkeersvrije zones of zijn maar voor een beperkt aantal voertuigen toegankelijk. Door 

middel van ANPR camera‟s kan men dan met behulp van een white list aan toegangscontrole 

doen. De ANPR camera registreert al het verkeer dat de zone binnen rijdt. In de white list zijn 

de nummerplaten van de voertuigen opgenomen die een toelatingsbewijs hebben. Op basis 

van deze lijst is het mogelijk om voertuigen zonder toelatingsbewijs te verbaliseren. Dit is een 

zeer efficiënte manier van toegangscontrole (Vlaamse overheid, 2014).  
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Tevens is het mogelijk deze camera‟s ook te gebruiken voor blacklist controle, verder zijn 

reactieve opzoekingen mogelijk omdat alle reads 30 dagen worden bewaard. In bijlage 4 is 

een situatieschets van toegangscontrole door middel van ANPR terug te vinden. 

 

Sluipverkeer 

ANPR kan in combinatie met een hoogtesensor of weeglussen gebruikt worden om 

sluipverkeer van vrachtwagens tegen te gaan. Op sommige wegen of in stadscentra is het voor 

vrachtwagens van bepaalde gewichtscategorieën verboden om er te rijden. Vaak gebeurt het 

dat vrachtwagenchauffeurs dit verbod negeren om tijd te winnen. In dit geval is er sprake van 

sluipverkeer en kan de vrachtwagenchauffeur geverbaliseerd worden. Door middel van de tijd 

te berekenen die de vrachtwagen over het traject doet kan er nagegaan worden of de 

vrachtwagen gestopt is om te laden of te lossen. Indien dit het geval is, zal de chauffeur niet 

geverbaliseerd worden (Vlaamse overheid, 2014). In bijlage 5 is een situatieschets van een 

dergelijk systeem terug te vinden. 

 

Weight in Motion 

ANPR in combinatie met weeglussen wordt gebruikt om vrachtwagens te controleren op het 

maximaal toegelaten laadvermogen. Indien vrachtwagens overladen zijn stuurt het systeem 

automatisch de nummerplaat door en kan de politie de vrachtwagen intercepteren en de 

overtreding vaststellen.  

 

Meten van tussenafstanden 

ANPR kan ingezet worden om de wettelijk bepaalde minimumafstand tussen vrachtwagens te 

controleren. Indien er overtredingen vastgesteld worden zullen deze automatisch gemeld 

worden bij de politie. Hierdoor zijn gerichte acties mogelijk.  

 

Verkeersactiviteit meten 

ANPR camera‟s maken het mogelijk om verkeerstellingen te doen, deze gegevens spelen een 

belangrijke rol bij het opstellen van een goed mobiliteitsbeleid. Aan de hand van de 

geregistreerde data kunnen de verkeersstromen in kaart worden gebracht. Aangezien dit geen 

politionele toepassing is, is het belangrijk dat de gegevens geanonimiseerd worden.  
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3.4 Achterstallige belasting en openstaande boetebedragen 

 

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) maakt sinds 2011 gebruik van ANPR camera‟s in de 

strijd tegen achterstallige verkeersbelasting. Door middel van blacklist controle wordt er 

nagegaan of bestuurders hun verkeersbelasting betaald hebben. Hierdoor kan de Vlaamse 

Belastingdienst zeer gericht controles uitvoeren. In Wallonië en Brussel worden deze 

controles door de douane uitgevoerd. (Vlaamse overheid, 2014) 

 

4. Sterktes en zwaktes van het systeem 

 

ANPR biedt net zoals andere technologische hulpmiddelen heel wat mogelijkheden, maar het 

heeft ook enkele beperkingen. In dit deel zal er dieper ingegaan worden op de mogelijkheden 

en beperkingen die teruggevonden werden in de literatuur. Deze zullen in deel drie vergeleken 

worden met de praktijksituatie in België.  

 

4.1 Sterktes en mogelijkheden van ANPR 

 

ANPR camera‟s bieden politiediensten heel wat mogelijkheden. Zo ligt de efficiëntie van 

dergelijke systemen veel hoger. De snelheid waarmee een ANPR camera gegevens verzamelt 

kan nooit bereikt worden met het blote oog. Een ANPR camera kan tot 3600 voertuigen per 

uur registreren en binnen de twee seconden kan er door middel van software de gelezen 

nummerplaat vergeleken worden met een referentiebestand. Tevens registreert een camera 

permanent (dag en nacht) alle voertuigen die er voorbijkomen, dit zou manueel een 

tijdrovende en onmogelijke taak zijn voor de politie. ANPR systemen automatiseren deze 

politietaak (Kirby & Turner, 2007). Verder kan de politie door middel van een ANPR camera 

veel efficiënter verdachte voertuigen uit het verkeer halen. 

 

Zoals in de inleiding al werd aangehaald is het de taak van de overheid om te voorzien in de 

veiligheid en de handhaving van de openbare orde. De verwachting bestaat dat de politie 

permanent en overal aanwezig dient te zijn om deze veiligheid te garanderen, dit is echter een 

onmogelijke opgave.  



 

28 
 

Automatische nummerplaatherkenning kan op dit gebied wel een meerwaarde leveren, 

aangezien het een extra hulpmiddel is om tegemoet te komen aan de grotere vraag naar 

veiligheid. Tevens registreert deze camera permanent alle voertuigen die er voorbijkomen. 

 

Recherchematig biedt ANPR ook heel wat mogelijkheden voor de politie, het levert namelijk 

heel wat nieuwe en relevante data aan. Deze data mogen volgens de Camerawet van 21 maart 

2007 dertig dagen bewaard worden. Hierdoor is het mogelijk om gerichte retroactieve 

opzoekingen uit te voeren in deze databanken.  

 

Zoals eerder al werd aangehaald is ANPR een vorm van situationele criminaliteitspreventie, 

de assumptie bestaat namelijk dat dergelijke camera‟s een ontradend effect hebben. De 

opportuniteiten van het plegen van een misdrijf worden gereduceerd door het plaatsen van 

technologische beveiligingsmaatregelen. Tevens zijn er indicaties om aan te nemen dat deze 

camerasystemen een positieve invloed hebben op de veiligheidsgevoelens van de burgers, dit 

valt af te leiden uit de studie van Haines (2011) naar ANPR camera‟s in het Verenigd 

Koninkrijk. Als de term preventie breed geïnterpreteerd wordt, vallen de gepercipieerde 

veiligheidsgevoelens hier ook onder.  

 

Doordat er een massa aan data wordt verkregen en deze dertig dagen mag opgeslagen worden 

biedt ANPR op proactief vlak verschillende toepassingsmogelijkheden. Zo is het mogelijk om 

op basis van analysesoftware bewegingspatronen op te stellen, mogelijke dreigingen in kaart 

te brengen, etc. (Haines, 2011). Deze analysemethodes werden al uitvoerig besproken in het 

onderdeel toepassingsmogelijkheden. De grote hoeveelheid aan toepassingsmogelijkheden is 

zeker een sterkte van het systeem. Uit het onderzoek van Haines (2011) naar ANPR camera‟s 

in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat ANPR de kwaliteit van onderzoeken ten goede komt en 

door het gebruiken van deze technologie tijd bespaard wordt, wat toch wel van belang is bij 

politiediensten. Ook valt er te concluderen dat ANPR camera‟s al voor belangrijke 

doorbraken hebben gezorgd.  

 

Automatische nummerplaatherkenning biedt niet enkel op politioneel vlak een meerwaarde, 

ook op het gebied van mobiliteitsstudies en mobiliteitsbeleid heeft het systeem heel wat te 

bieden. Zo is er de mogelijkheid om verkeersstromen in beeld te brengen en op basis hiervan 

een vlottere doorstroming in de toekomst mogelijk te maken.  
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4.2 Zwaktes en beperkingen van ANPR 

 

De grootste zwakte van het systeem is dat het voor politiezones een zeer zware investering is, 

zeker in een periode waar er sprake is van budgettaire moeilijkheden en besparingen. Niet alle 

politiezones zijn in staat om dergelijke grote kosten te maken.  

 

Het valt regelmatig voor dat nummerplaten niet volledig of foutief worden gelezen. Dit heeft 

verschillende oorzaken, het kan gaan om een vuile nummerplaat, het verwisselen van 

karakters (bijvoorbeeld een B aanzien als een 8) en dergelijke meer. Over het algemeen is er 

een foutenmarge van 10%, wat er op neerkomt dat 10% van de voertuigen die passeren foutief 

door het systeem gelezen worden (Kirby & Turner, 2007). Verder valt er uit de media af te 

leiden dat er veel problemen opduiken met gepersonaliseerde nummerplaten, deze worden 

vaak niet herkend door het systeem omdat ze een andere format hebben dan standaard 

nummerplaten. Bij blacklist controle kunnen deze foute lezingen vals positieve hits opleveren, 

het is mogelijk dat dit een negatieve invloed heeft op het vertrouwen van politiemensen in 

ANPR camera‟s. Dit wordt verder onderzocht in het praktijkonderzoek.  

 

Net zoals bij CCTV het geval is, is het mogelijk dat er door ANPR camera‟s een 

verplaatsingseffect gaat optreden. Dit houdt in dat criminaliteit zich verplaatst naar andere 

buurten waar er geen gebruik wordt gemaakt van ANPR camera‟s.  

 

Verder mag er niet uit het oog verloren worden dat het nog steeds gaat om een vorm van 

technologie. Technologie kan eenmaal falen of stuk gaan, ook ANPR camera‟s. Er dient 

rekening gehouden te worden met de kost van het onderhoud en met eventuele herstellingen.   

 

Wat vaak als zwakte wordt aangehaald is dat de privacy en de mensenrechten van de burgers 

in het gedrang komen met dergelijke systemen. Tegenstanders van ANPR halen vaak aan dat 

ANPR een verregaande inbreuk vormt op privacy en vrijheid. Dit wordt verderop besproken 

onder het puntje van het privacy debat.  

 

Flight & Van Egmond (2011) stellen vast dat dat ANPR camera‟s vaak zoveel hits genereren 

dat het wegens capaciteitsproblemen niet altijd mogelijk is om hier steeds op een gepaste 

manier op te reageren.  
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Als laatste valt er aan te merken dat een ANPR camera, net als een klassieke camera, maar 

een beperkte range heeft. Alles wat buiten de reikwijdte van de camera valt wordt bijgevolg 

niet geregistreerd. Hierdoor is het mogelijk om een ANPR camera te ontwijken, dit kan wel 

nefaste gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld mensen die op de 

pechstrook of op een voetpad gaan rijden om op deze manier de camera te ontwijken.  

 

5. Wettelijk kader van ANPR in België 

 

Wettelijk gezien vallen ANPR camera‟s in België onder dezelfde wettelijke bepalingen als 

cameratoezicht. Dit komt omdat er in combinatie met een ANPR camera meestal ook gebruik 

gemaakt wordt van een standaard toezicht camera. De belangrijkste wetgeving wat 

cameratoezicht betreft is de Camerawet van 21 maart 2007. Bij ANPR is er bijkomende 

wetgeving van belang, namelijk de Privacywet van 8 december 1992 en de Wet op het 

Politieambt (De Schepper, 2014). Dat deze twee wetten ook van toepassing zijn komt omdat 

er bij ANPR sprake is van databanken. ANPR slaat automatisch gegevens en beelden op van 

alle voertuigen die voorbijkomen. Daarom is het belangrijk dat er ook rekening gehouden 

wordt met de principes van de privacywet. Verder is de Wet op het Politieambt (WPA) van 

belang, wat de wettelijke regeling van het politioneel informatiebeheer betreft. Hieronder zal 

er dieper ingegaan worden op de belangrijkste principes van de camerawet van 21 maart 

2007, de privacywet van 8 december 1992 en de wet op het politieambt.  

 

5.1 De Camerawet 

Algemeen  

In België is het de Camerawet van 21 maart 2007 die het gebruik van camera‟s regelt voor 

zowel particulieren en bedrijven, maar ook overheidsinstanties, dus ook voor de politie. Voor 

dat deze wet van toepassing was, was het de wet op de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer die de basis vormde voor cameragebruik in België. De Camerawet van 21 maart 

2007 is ontstaan door de grote toename in het gebruik van bewakingscamera‟s in de jaren ‟90. 

Met de Camerawet komt de wetgever tegemoet aan de belangen van beide partijen, zowel de 

filmer als de gefilmde. Er dient opgemerkt te worden dat er ook voorzien is in bijzondere 

wetgeving inzake de plaatsing en het gebruik van een camera, indien deze van toepassing is 

dient deze bijzondere regelgeving bij voorrang toegepast te worden.  
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Dit is bijvoorbeeld het geval bij cameragebruik bij voetbalwedstrijden. Omdat in de praktijk 

bleek dat er nog enkele problemen bestonden met de toepassing van de Camerawet werd in 

2009 voor het eerst een wijziging aangebracht. Er werd een onderscheid ingevoerd tussen een 

vaste en een mobiele camera. Een vaste camera kan voor bestuurlijke en gerechtelijke 

finaliteiten gebruikt worden door overheden en particulieren, dit op niet-besloten en publiek 

toegankelijke besloten plaatsen. De mobiele camera kan enkel bij grote volkstoelopen en voor 

niet-permanente opdrachten, die in uitvoeringstijd beperkt zijn, gebruikt worden door de 

politiediensten. Dit op niet-besloten plaatsen en op publiek toegankelijke besloten plaatsen. 

Dit onderscheid is zeer belangrijk voor het gebruik van mobiele camera‟s, dit was voordien 

niet mogelijk omdat het niet voorzien was in de camerawet van 2007. Het onderscheid tussen 

vaste en mobiele camera‟s is voor ANPR ook zeer belangrijk. In 2014 vond er een belangrijke 

wijziging van de Camerawetgeving plaats. Deze zorgde voor een wettelijke regeling van 

mobiele ANPR camera‟s, zodat deze camera‟s ook ingezet kunnen worden door de politie 

buiten de grote volkstoelopen (De Schepper, 2014). De Camerawetgeving van 21 maart 2007 

bestaat op de dag van vandaag uit: drie wetswijzigingen, zes uitvoeringsbesluiten, twee 

wetswijzigingen aan deze besluiten, een ministeriële omzendbrief en een wijziging daaraan, 

een juridische nota en diverse aanbevelingen van de Commissie ter Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer. De Camerawet is dus niet terug te vinden in één document (De 

Schepper, 2014). 

 

Toepassingsgebied 

Artikel 3 van de camerawet bepaald wanneer de camerawet van toepassing is. Dit artikel stelt 

dat de wet van toepassing is op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera‟s met het 

oog op bewaking en toezicht in niet-besloten plaatsen en in besloten plaatsen die al dan niet 

voor het publiek toegankelijk zijn. Wanneer de plaatsing van de camera‟s andere 

doelstellingen nastreven dan is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 

toepassing of eventueel bijzondere wetgeving (De Schepper, 2014).  
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Definitie bewakingscamera 

Art. 2, 4° van de camerawet geeft de definitie van een bewakingscamera:  

 

“bewakingscamera: elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven 

tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe 

gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te 

handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart; de 

bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de observatie teneinde vanaf 

verschillende plaatsen en posities te filmen, wordt als mobiel beschouwd.”(Wet 21 

maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's) 

 

Deze definitie maakt dus duidelijk een onderscheid tussen een mobiele en een vaste 

bewakingscamera. Met een mobiele camera wordt er verwezen naar de camera‟s die 

gedurende de observatie verplaatst worden. Alle andere camera‟s zijn vaste camera‟s.  

 

Verschil tussen mobiele en vaste camera 

Zoals uit de definitie van een bewakingscamera kan worden afgeleid, wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen vaste en mobiele camera‟s, in de praktijk is er ook nog sprake 

van een verplaatsbare camera. De vaste bewakingscamera is de meest voorkomende vorm van 

cameratoezicht. Een vaste bewakingscamera is een camera die tijdens de observatie niet 

verplaatst wordt, ongeacht of deze al dan niet verplaatsbaar is. In dit opzicht is een camera in 

een stilstaand voertuig ook een vaste camera, zolang deze gedurende de observatie niet 

verplaatst wordt. Het begrip verplaatsbare camera is niet wettelijk omschreven, maar in de 

praktijk worden wel dergelijke camera‟s gebruikt. Camera‟s die niet gedurende de observatie 

maar wel op regelmatige basis verplaatst worden, kunnen gezien worden als verplaatsbare 

camera‟s. Wettelijk gezien vallen deze camera‟s zoals eerder gesteld dus onder het begrip 

vaste camera, omdat ze gedurende de observatie niet verplaatst worden. Dit heeft tot gevolg 

dat telkens de camera verplaatst wordt er een aangifte dient te gebeuren volgens de 

vastgelegde procedure van een vaste camera. Een mobiele camera is wettelijk gezien een 

camera die gedurende de observatie verplaatst wordt. Het onderscheid tussen een mobiele en 

vaste camera bestaat er wettelijk in dat het gebruik van een mobiele camera beperkt is in 

uitvoeringstijd en enkel tijdens grote volkstoelopen toegelaten is (De schepper, 2014).  
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Zoals eerder werd aangehaald werd de camerawet in 2014 aangepast om het gebruik van een 

mobiele ANPR camera te regelen. Sinds deze wetswijziging is het mogelijk om een ANPR 

camera die op een voertuig gemonteerd is al rijdend te gebruiken. Dit was voor de 

wetswijziging onmogelijk. Ook kan de ANPR camera nu ingezet worden buiten de grote 

volkstoelopen. Het betreft wel nog steeds niet permanente opdrachten die beperkt zijn in 

uitvoeringstijd. De officier van de bestuurlijke politie moet door middel van een trimestrieel 

verslag de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in kennis stellen 

over het gebruik van de mobiele ANPR camera (wet van 4 april 2014 tot wijziging van de wet 

van 21 maart 2007, BS 25 april 2014). 

 

Basisvereisten voor het gebruik van bewakingscamera‟s 

Cameratoezicht dient volgens de Commissie te Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

aan enkele algemene basisvereisten te voldoen. Deze basisvereisten zijn afgeleid uit de wet op 

de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Het eerste principe dat in acht dient 

genomen te worden is het principe van de finaliteit. Dit principe ligt duidelijk vast in de wet 

en houdt in dat de verwerking dient te gebeuren voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden, 

namelijk het bewaken en controleren van een plaats. Ten tweede is er het principe van 

proportionaliteit. Dit houdt in dat de gemaakte beelden ter zake dienend moeten zijn. Hier 

dient er een afweging gemaakt te worden tussen het algemeen belang, de rechtmatige 

belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en het recht op privacy van de 

gefilmde persoon. Ten derde dient er rekening gehouden te worden met het principe van 

informatie. Dit wil zeggen dat camerabewaking dient aangekondigd te worden in de 

onmiddellijke omgeving van de plaats die bewaakt wordt. Dit gebeurt door middel van 

pictogrammen, een voorbeeld van dergelijk pictogram is terug te vinden in bijlage 6. Ten 

vierde is er het principe van het recht op toegang, dit houdt in dat elke gefilmde persoon recht 

heeft op toegang tot de gemaakte beelden indien deze bewaard worden. Ten vijfde dient er 

een vaste procedure gevolgd te worden voor het plaatsen van een camera, deze procedure is 

terug te vinden in de Camerawet van 21 maart 2007. Ten slotte dient er ook rekening 

gehouden te worden met het voorzorgsbeginsel. Dit wil zeggen dat de verantwoordelijke voor 

de verwerking en alle personen die onder zijn gezag staan, alle voorzorgsmaatregelen dienen 

te treffen om te vermijden dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot de beelden. Tevens 

zijn deze personen belast met een discretieplicht (De Schepper, 2014). 
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Aangifte 

Voor de plaatsing en het gebruik van een bewakingscamera, zowel vast als mobiel, is het 

wettelijk verplicht hiervan aangifte te maken. De procedure voor deze aangifte is vastgelegd 

in het Koninklijk Besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van het gebruik van 

bewakingscamera‟s. In 2010 werd dit gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 augustus 

2010 (De Schepper, 2014). De aangifte dient te gebeuren via de website van de Commissie 

voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en bestaat uit volgende gegevens: 

doelstelling van het cameragebruik, locatie(s) die onder toezicht staan en wie de 

verantwoordelijkheid voor het cameratoezicht draagt. De aangifte van een vaste of 

verplaatsbare camera dient ten minste één dag voor de ingebruikname te gebeuren en is 

publiek raadpleegbaar. Dit geldt eveneens voor mobiele camera‟s die worden gebruikt bij 

grote volkstoelopen en dient ten minste één dag voor de ingebruikname te gebeuren, tenzij er 

sprake is van hoogdringendheid. De aangiftes van mobiele camera‟s zijn niet publiek 

raadpleegbaar en dienen nadien (na de grote volkstoeloop) verwijderd te worden. De 

procedure om mobiele ANPR camera‟s aan te geven is verschillend, deze verloopt via een 

trimestrieel verslag. 

 

Bewaartermijn 

Indien de opgenomen beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, 

schade, overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, 

een getuige of een slachtoffer, dan mogen deze maximaal 30 dagen bewaard worden (De 

Schepper, 2014). Wanneer de beelden wel bijdrage leveren in voornoemde gevallen, dan 

mogen deze langer bewaard worden en dienen ze neergelegd te worden ter griffie. In dit geval 

gelden de termijnen van het verval van de strafvordering. De beelden hebben dezelfde 

bewijswaarde als een getuigenverklaring (De Paepe et al., 2012). 

 

Kenbaar making 

Volgens de Camerawet van 21 maart 2007 is elk heimelijk gebruik zonder voorafgaande 

toestemming van de gefilmde personen verboden. Dit komt er op neer dat op elke plaats waar 

er aan cameratoezicht wordt gedaan er een pictogram dient geplaatst te worden. Deze kenbaar 

making zit ook vervat in het principe van informatie wat een basisvereiste is voor het gebruik 

van bewakingscamera‟s.  
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Omdat het in de praktijk niet altijd mogelijk is om bij elke camera een dergelijk pictogram te 

voorzien is het ook toegelaten om met zones te werken, het is voldoende om een pictogram te 

voorzien aan de ingang van de desbetreffende zone (De Schepper, 2014). Deze voorwaarden 

zijn ook van toepassing op de plaatsing van ANPR camera‟s, omdat deze ook onder de 

camerawet vallen. 

 

ANPR camera in de camerawet 

Een vast ANPR netwerk wordt door de stuurgroep vast ANPR netwerk (De Paepe et al., 

2012) omschreven als een vast observatiesysteem op een niet besloten plaats. De wettelijke 

toepassingen en vereisten die de camerawet voorschrijft en die eerder in dit hoofdstuk al aan 

bod kwamen zijn als gevolg ook van toepassing op vaste ANPR netwerken. Het gebruik van 

vaste ANPR camera‟s is onbeperkt in tijd, net zoals dit bij vaste bewakingscamera‟s het geval 

is. Ook de bewaartermijn van de beelden wordt door de camerawet geregeld, dit is 30 dagen 

indien de beelden niet bijdragen tot het bewijzen van een misdrijf, schade en overlast of tot 

het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een 

slachtoffer (De Schepper, 2014). Mobiele bewakingscamera‟s kunnen volgens de Camerawet 

enkel onder strikte voorwaarden gebruikt worden. Wat mobiele ANPR betreft werd er in 2014 

een uitzondering voorzien. Artikel 7/1 van de Camerawet werd gewijzigd zodat mobiele 

camera‟s met het oog op automatische nummerplaatherkenning ook mogelijk werden buiten 

grote volkstoelopen (De Schepper, 2014).  

 

5.2 De Privacywet 

 

Nummerplaten worden gezien als persoonsgegevens in de zin van artikel 1 van de Wet van 8 

december 1992 tot de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, ook wel Privacywet 

genoemd. Aangezien er door middel van ANPR aan verwerking van persoonsgegevens wordt 

gedaan is de Privacywet van toepassing, deze voorziet in een algemeen kader voor de 

verwerking van persoonsgegevens en het recht op de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van burgers. De privacywet is gebaseerd op artikel 8 van het EVRM, dit artikel 

handelt over het recht op de eerbiediging van het privéleven (De schepper, 2014).  
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Volgende principes van de Privacywet zijn toepasselijk op ANPR:  

- Principe van de verwerking van persoonsgegevens: onder persoonsgegevens wordt 

elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 

verstaan, ongeacht de manier waarop de persoon kan geïdentificeerd worden. Onder 

verwerking wordt een geheel van bewerkingen verstaan. Dit kan dus zowel het 

aanleggen van een bestand zijn, of het ordenen, bewaren, wijzigen, opvragen, … van 

deze gegevens.   

- Principe van finaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit: er kan slechts onder bepaalde 

voorwaarden overgegaan worden tot de verwerking van persoonsgegevens. Zo dient er 

bijvoorbeeld een duidelijke motivering te zijn waarom de opnames gemaakt worden. 

Tevens dient de verwerking op eerlijk, rechtmatig en ter zake dienend en niet 

overmatig te zijn. Verder dient een camera het meest aangewezen middel te zijn om 

het gewenste doel te bereiken.  

- Er dient aangifte gedaan te worden bij de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer omtrent de gegevensverwerking. De Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt in België gezien als de waakhond 

voor de naleving van het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

- Voorafgaande kennisgeving en toestemming: het is verplicht een pictogram te plaatsen 

op de locatie waar er gebruik gemaakt wordt van een camera. Bij dit pictogram staat er 

wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens.  

- Recht op inzage en wijziging van persoonlijke gegevens: hierop bestaat er een 

uitzondering voor bepaalde politionele opdrachten.  

- Ten laatste legt de Privacywet een beperkte bewaartermijn van de gegevens op: 

camerabeelden mogen maar gedurende een beperkte termijn opgeslagen worden, 

tenzij de beelden gebruikt worden voor gerechtelijke finaliteiten.  

 

5.3 Wet op het Politieambt (WPA) 

 

Indien de gegevensbank van de ANPR camera gekoppeld wordt aan bijvoorbeeld de 

Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), dan zijn de artikels 44/1 en volgende van de Wet 

op het Politieambt van toepassing. Deze bepalen hoe de politiediensten gegevens kunnen 

inwinnen en verwerken om hun opdracht te vervullen.  
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In 2013 kwam er een wetsvoorstel om het politioneel gebruik van camera‟s te regelen in de 

Wet op het Politieambt. Dit om het politionele gebruik van camera‟s uit de camerawetgeving 

te halen en zo meer mogelijkheden te creëren in het gebruik van camera‟s door de politie. De 

wetgever is echter niet in deze redenering gevolgd, bijgevolg is de Camerawet nog steeds van 

toepassing op het politionele cameragebruik (De Schepper, 2014). De discussie omtrent het 

politioneel gebruik van camera‟s en technologie op te nemen in de wet op het politieambt 

wordt nog steeds gevoerd. In januari 2015 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

advies betreffende een eventuele wetswijziging gevraagd aan de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. De Commissie gaf hier echter een ongunstig 

advies over. In bijlage 7 kan het advies omtrent het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 

21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera‟s terug 

gevonden worden  

 

6. Internationale context 

 

Zoals eerder aangehaald, worden er recent in heel wat steden en gemeenten in België ANPR 

camera‟s geplaatst. Deze opmars is er nog maar sinds enkele jaren. In het buitenland wordt er 

echter al langer gebruik gemaakt van dergelijke camerasystemen. Om deze reden wordt er 

stilgestaan bij het ontstaan en het gebruik van automatische nummerplaatherkenning in het 

Verenigd Koninkrijk, dat op dit gebied koploper is, de Verenigde Staten en Nederland.  

 

6.1 Verenigd Koninkrijk 

 

Het Verenigd Koninkrijk maakt al geruime tijd gebruik van automatische 

nummerplaatherkenningscamera‟s. Veel langer dan andere landen, het Verenigd Koninkrijk is 

dan ook koploper wat ANPR betreft. Daarom is het belangrijk om hier even bij stil te staan. In 

1976 werd ANPR geïntroduceerd door het Police Scientific Development Branch. In 1979 

werden de eerste camera‟s getest (Roberts & Casanova, 2012). Het duurde echter tot de jaren 

‟90 voordat ANPR systemen een echte doorbraak maakten, de reden hiervoor was dat de 

camera‟s aanvankelijk heel duur waren. Vanaf de jaren ‟90 werden de systemen goedkoper, 

performanter en makkelijker in gebruik door nieuwe softwaretoepassingen (Mathews & Babu, 

z.d.). Ook de bewustwording van de toepassingsmogelijkheden van dergelijke camera‟s 

speelde een belangrijke rol in de doorbraak ervan.  
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Het Verenigd Koninkrijk werd het eerste land ter wereld dat op dergelijke grote schaal een 

netwerk van ANPR camera‟s had uitgebouwd (Haines, 2009). Initieel was het doel van deze 

camera‟s het tegengaan van terrorisme vanuit Noord-Ierland. Dit door middel van verdachte 

nummerplaten in de gaten te houden en indien nodig hier snel op te reageren. De grote 

doorbraak kam er in 1997, toen werden er in Londen op de zogenaamde „Ring of Steel‟, dit is 

een netwerk van vaste bewakingscamera‟s rondom en in Londen, ANPR camera‟s geplaatst. 

Op deze manier werden alle belangrijke invalswegen naar Londen uitgerust met 

nummerplaatherkenning. Het voornaamste doel was de strijd tegen terrorisme. Londen werd 

hiermee de meest gesurveilleerde plaats in het Verenigd Koninkrijk en zelfs één van de meest 

gesurveilleerde plaatsen in de wereld (Coaffee, 2004). De politie zag al snel dat ANPR veel 

meer mogelijkheden kon bieden, zowel bij preventie en detectie van misdrijven, als bij het 

verhogen van de verkeersveiligheid. Deze vaststelling zorgde ervoor dat in 1999 al 15 

politiekorpsen ANPR gebruikten. In 2002 werd project spectrum door de overheid gelanceerd, 

deze maakte 4.65 miljoen pond vrij zodat elk politiekorps in Engeland en Wales kon uitgerust 

worden met ANPR camera‟s. In hetzelfde jaar werd project Laser opgestart. Dit was een 

pilootprogramma waarbij er gedurende zes maanden in negen politiekorpsen best practices 

werden geïdentificeerd. Dit project werd een groot succes en er werden goede resultaten 

geboekt door middel van ANPR camera‟s  (Sheldon & Wright, 2010). Naar aanleiding van 

eerste evaluatiestudies werd duidelijk dat ANPR zeer efficiënt is, maar dat er wel noodzaak is 

aan een nationale strategie, deze werd door de Association of Chief Police Officers (ACPO) 

opgesteld (Fligt & Van Egmond, 2011).  

 

Momenteel wordt het aantal ANPR camera‟s in het Verenigd Koninkrijk op een 10 000-tal 

geschat, het juiste aantal is echter niet duidelijk. In totaal zouden deze camera‟s in staat zijn 

om dagelijks tot 50 miljoen nummerplaten te registreren. In de praktijk zijn dit er wel minder, 

ongeveer 16 miljoen per dag. Deze passagegegevens worden gedurende vijf jaar opgeslagen 

in een centrale databank waarop alle lokale korpsen zijn op aangesloten. Het is mogelijk om 

op deze gegevens analyses uit te voeren en retroactieve opzoekingen te verrichten (Flight & 

Van Egmond, 2011). 

 

Uit evaluatieonderzoek naar de opbrengsten van ANPR blijkt dat het een zeer efficiënte tool 

is voor het terugvinden van gestolen voertuigen en goederen en voor drugs- en 

wapenvondsten.  
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Tevens werd er vastgesteld dat er meer staandehoudingen verricht worden door het inzetten 

van ANPR camera‟s, zeker indien er met speciale ANPR-teams gewerkt wordt. Er dient 

opgemerkt te worden dat het hier gaat over resultaten omtrent de efficiëntie van ANPR 

camera‟s. Efficiëntie is namelijk niet gelijk aan effectiviteit, op basis van het huidige 

onderzoek kunnen er geen uitspraak gedaan worden over de effecten van ANPR camera‟s op 

criminaliteitsniveaus. Het is noodzakelijk dat er op dit gebied nog verder onderzoek verricht 

wordt (Flight & Van Egmond, 2011).  

 

Hieronder worden de belangrijkste vaststellingen van onderzoek naar ANPR in het Verenigd 

Koninkrijk weergegeven (Flight & Van Egmond, 2011):  

- Speciale ANPR teams brengen ongeveer vier keer zoveel overtredingen voor de 

rechter dan andere teams.  

- ANPR is het meest succesvol in drugszaken.  

- Referentielijsten bleken vaak vervuild te zijn.  

- Het aantal teruggevonden gestolen voertuigen steeg significant.  

- Er zijn weinig aanwijzingen om aan te nemen dat criminelen bewust nummerplaten 

onleesbaar proberen te maken.  

- Het is belangrijk dat er een nationale strategie en sturing is, die ervoor zorgt dat alle 

mogelijkheden van ANPR benut worden.  

- ANPR is een zeer efficiënt selectie-instrument.  

- ANPR levert vaak zoveel hits op dat er onvoldoende capaciteit is om altijd gepast te 

kunnen reageren.  

- Het is zinvol om met speciale ANPR units te werken.  

- Communicatie is zeer belangrijk voor het creëren van een draagvlak, dit zowel binnen 

de politie als naar de burgers toe. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft is het draagvlak 

groot, dit komt mede door de reality-tv series en documentaires over de politie.  

 

In het Verenigd Koninkrijk ligt de nadruk op hits en controles, niet zo zeer op het analyseren 

van de data. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk controles volgen bij een hit. ANPR 

wordt dus vooral gebruikt om voertuigen staande te houden. Dit valt af te leiden uit de ANPR 

strategy van 2010-2013 (Association of Chief Police Officers, 2010). De focus ligt dus minder 

op retroactieve onderzoeken, ook al biedt ANPR hier zeer relevante data aan.   
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6.2 Verenigde Staten 

 

Ook in de Verenigde Staten neemt het gebruik van ANPR camera‟s snel toe. Hier wordt de 

term “ALPR” Automatic License Plate Recognition gebruikt in de plaats van ANPR. Het zijn 

voornamelijk de grote politiekorpsen die dergelijke camerasystemen inzet of die in de 

toekomst zullen inzetten. Dit komt door de hoge kost van dergelijke camera‟s. Cijfers uit 

2007 tonen aan dat 36.8% van de grote politiekorpsen gebruik maakt van ANPR en slechts 

3% van de kleine korpsen. In 2013 zijn het 1 op 6 politiekorpsen die gebruik maken van 

ANPR camera‟s, waarvan drie vierde grote politiekorpsen zijn. Dit zijn de meest recente 

cijfers die werden teruggevonden over het gebruik van ANPR camera‟s in de Verenigde 

Staten (Reaves, 2015). California en New York zijn de twee staten waar het meest met ANPR 

systemen gewerkt wordt.  

 

In de Verenigde Staten wordt er vooral gebruik gemaakt van de mobiele variant van ANPR 

systemen. Verder blijkt uit onderzoek dat er nog geen landelijke server is en dat er nog geen 

nationale wetgeving bestaat rond de bewaartermijn van ANPR data. Dit kan van staat tot staat 

verschillend zijn. In de Verenigde Staten is net zoals in het Verenigd Koninkrijk de reactie op 

een hit belangrijker dan de analyse van geregistreerde gegevens (Flight & Van Egmond, 

2011). ANPR wordt vooral ingezet voor het opsporen van gestolen voertuigen, het opsporen 

van overtredingen en het vergelijken van de nummerplaat met gegevens uit andere 

databanken (black of white list controle). Er wordt heel weinig aan data-analyse gedaan, dit 

komt doordat de focus ligt op mobiele ANPR systemen en niet op vaste ANPR systemen. Uit 

een effectiviteitsonderzoek van Lum et al. (2010) blijkt dat ANPR geen significante bijdrage 

levert tot een daling van de criminaliteitscijfers. Er wordt wel geconcludeerd dat de efficiëntie 

van politiediensten sterk toeneemt, zo is bijvoorbeeld het aantal teruggevonden gestolen 

voertuigen sterk gestegen. Sinds er gebruik gemaakt wordt van dergelijke camerasystemen, 

steeg het aantal staandehoudingen en leidde het tot meer hits dan er met mankracht bereikt 

kan worden (Ohio State Highway Patrol, 2005; Cohen et. al., 2007). Een belangrijke 

opmerking die hier in acht dient genomen te worden is dat er op het vlak van effectiviteit nog 

maar weinig studies gevoerd zijn, enige voorzichtigheid is hier dus nog op zijn plaats. 
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Het onderzoek van Taylor et al. (2010) spreekt deze bevindingen enigszins tegen, aan de hand 

van een randomized controlled experiment werd er onderzocht of ANPR een effect heeft op 

het aantal voertuigdiefstallen. Uit het onderzoek kon geconcludeerd worden dat het aantal 

gelezen nummerplaten significant verhoogt, maar dat dit niet leidt tot een daling in het aantal 

voertuigdiefstallen.  

 

In het onderzoek van Lum et al. (2010) wordt het gebrek aan data-analyses aangekaart. De 

onderzoekers vinden dat de focus te veel ligt op het opsporen van gestolen voertuigen, het 

opsporen van overtredingen en op de klassieke black en white list controle. Hierdoor wordt er 

geconcludeerd dat de technologie niet optimaal benut wordt en mogelijks het criminaliteit 

reducerend effect mist.  

 

6.3 Nederland 

 

De installatie van de eerste ANPR camera‟s in Nederland kwamen er rond het jaar 2004, 

eerder werden er al testen uitgevoerd met het systeem, maar toen bleken er nog te veel 

gebreken aanwezig te zijn. De Koninklijke Landelijke Politiedienst en de Regiopolitie 

Rotterdam-Rijnmond waren de eerste Nederlandse politiekorpsen die in 2004 ANPR in 

gebruik namen. Dat jaar werden te toepassingsmogelijkheden van ANPR onderzocht. In 2008 

kwam er een landelijke standaard betreffende de implementatie van dergelijke 

camerasystemen, tevens kwam er een landelijk programmabureau. Het landelijk 

programmabureau ondersteunt politiekorpsen, stelt een backoffice beschikbaar en levert onder 

andere de blacklists aan. Ook bepaalt het de landelijke standaard waaraan ANPR camera‟s 

dienen te voldoen en legt het de werkwijze vast. Het landelijk programmabureau tracht 

politiekorpsen te stimuleren om de landelijke standaard te volgen. De standaarden hebben tot 

doel het bevorderen van de samenwerking en de interoperabiliteit van alle Nederlandse 

politiediensten die ANPR gebruiken bij de uitvoering van hun taken (Landelijk 

programmabureau, 2010). 

 

In 2010 kwam er een aanbeveling van het Centrum Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 

die stelde dat het om privacy redenen beter was dat politiekorpsen in Nederland niet langer de 

gegevens verkregen uit een ANPR camera mochten bewaren. Dit komt omdat het bewaren 

van passagegegevens volgens de CBP in strijd is met artikel 8 van de Wet Politiegegevens. 
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Dit artikel stelt namelijk dat politiegegevens verwijderd moeten worden van zodra zij niet 

langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Volgens de CBP was 

het bewaren van de gegevens niet noodzakelijk voor de dagelijkse politietaak. De 

beleidsmakers volgde de redenering van het CBP en namen de beslissing dat het voortaan niet 

meer toegelaten is om reads op te slaan, hierdoor is het enkel mogelijk om hits op te slaan 

(Flight & van Egmond, 2011). Sinds dit verbod zijn er al enkele voorstellen gedaan om de wet 

te herzien, zodat het opnieuw mogelijk is om reads op te slaan, maar deze werden echter nooit 

goedgekeurd.  

 

In 2011 beschikte de Nederlandse politie over een 200-tal nummerplaat herkenningscamera‟s. 

Het ging om een 80-tal mobiele camera‟s en een 120-tal vaste camera‟s. De twee grootste 

Nederlandse politiekorpsen die ANPR inzetten zijn het Koninklijke Landelijke politiekorps 

(KLPD) en de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Deze twee politiekorpsen zijn in het bezit 

van ongeveer twee derde van de 200 camera‟s. In Nederland beschikken heel wat andere 

actoren over ANPR camera‟s. Zo beschikt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld over een 2000-tal 

ANPR camera‟s, deze worden op een niet-politionele manier gebruikt, maar wel ingezet voor 

verkeersbeleid. Ook gemeenten en steden gebruiken ANPR installaties, voor bijvoorbeeld het 

hanteren van milieuzones en parkeerhandhaving. Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar deze 

zijn in het kader van deze masterproef niet zo relevant, omdat de camera‟s niet voor 

politionele doeleinden ingezet worden.  

 

In Nederland werd er in 2006 een eerste evaluatie van ANPR gepubliceerd, uit deze evaluatie 

kan er geconcludeerd worden dat ANPR de politie helpt bij het verschaffen van een goede 

informatiepositie (Rommen & Binnekamp, 2006). 

 

7. Opdrachtencentrale 

 

Aangezien de aankoop van ANPR camera‟s heel wat technische kennis en een grote 

inspanning vergt voor het opstellen van een lastenboek, besloot het Agentschap Wegen en 

Verkeer, op aanraden van de politiezone Voorkempen, om hun kennis en expertise op vlak 

van ANPR camera‟s ter beschikking te stellen voor politiezones, steden en gemeenten. Ook 

wou het Agentschap Wegen en Verkeer er op deze manier voor zorgen dat alle aangekochte 

systemen met elkaar compatibel zijn.  
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Dit wordt gerealiseerd door middel van de Opdrachtencentrale vast ANPR-netwerk. 

Politiezones, steden en gemeenten binnen het Vlaams Gewest kunnen gebruik maken van de 

expertise van de opdrachtencentrale om hun bestellingen te plaatsen. De opdrachtencentrale 

stelt een lastenboek ter beschikking voor de levering en werking, dit omvat alle acties die 

nodig zijn voor de projectorganisatie en een lastenboek voor het full omnium onderhoud. Het 

Agentschap Wegen en Verkeer treedt op als aanbestedende overheid. Dit houdt in dat het 

Agentschap Wegen en Verkeer een raamcontract heeft afgesloten met de opdrachtnemer. De 

bestelling zelf gebeurt niet door het Agentschap Wegen en Verkeer, maar rechtstreeks door de 

aankoopdienst van de politiezone, steden of gemeenten. De politiedienst, steden of gemeenten 

treden dus zelf op als bestellende overheid. De opdrachtcentrale werkt enkel met vaste ANPR 

toestellen (Agentschap Wegen en Verkeer, z.d.) 

 

8. Effectiviteit? 

 

Deze masterproef is geenszins een effectiviteitsonderzoek van ANPR camera‟s, daar de tijd 

en de middelen te beperkt zijn. Doch is het belangrijk om bij effectiviteit stil te staan. 

Effectiviteit staat voor de mate waarin een handelwijze daadwerkelijk bijdraagt aan de 

realisatie van het beoogde doel. Het gaat dus om de doeltreffendheid van een interventie, 

waarbij het effect van een bepaalde handeling wordt gemeten.  

 

De meeste onderzoeken naar ANPR doen vooral uitspraken over de efficiëntie ervan, niet 

over de effectiviteit. De efficiëntie van ANPR is makkelijk aan te tonen en situeert zich vooral 

in het automatiseren van een anders tijdrovende manuele taak. Ook functioneert het systeem 

veel sneller dan manueel mogelijk is. Verder levert ANPR nog vele andere voordelen op die 

in andere delen van deze masterproef uitgebreid aan bod komen. Echter wil het niet zeggen 

dat een efficiënt instrument automatisch ook effectief is. Bij de beoordeling van de 

effectiviteit van ANPR moet er gekeken worden naar alle doelen ervan, tevens dient er 

gekeken te worden of de politie het instrument op een goede manier inzet (Flight & van 

Egmond, 2011).  
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Bij het meten van effectiviteit wordt er nagegaan of ANPR effectiever is dan andere 

werkwijzen in het detecteren, vervolgen en veroordelen van criminelen. Verder wordt er 

gekeken of het op termijn leidt tot een daling van criminaliteit door middel van afschrikking. 

Tot slot dient er nagegaan te worden of de veiligheidsgevoelens van burgers stijgen of dalen. 

Om deze zaken te meten moet er een quasi-experiment uitgevoerd worden dat gebruik maakt 

van een voor- en nameting zowel in een controlegroep als in de experimentele groep. Om uit 

te sluiten of er geen externe factoren beïnvloedend zijn voor de onderzoeksresultaten, is het 

belangrijk dat er ook een procesevaluatie wordt uitgevoerd (Flight & van Egmond, 2011).   

 

Aangezien het gebruik van ANPR nog een redelijk recent fenomeen is en er nog niet veel 

studies gebeurd zijn naar de effectiviteit van ANPR, wordt er gekeken naar 

effectiviteitsstudies van CCTV. Dit is net zoals ANPR camera‟s een vorm van 

cameratoezicht. Enige voorzichtigheid is hier wel op zijn plaats, het is onmogelijk om op 

basis van de studies naar de effectiviteit van CCTV uitspraken te doen over de effectiviteit 

van ANPR.  

 

Wat cameratoezicht betreft bestaat er geen eenduidige conclusie over het effect ervan op het 

reduceren van criminaliteit. Dit komt namelijk omdat het effect afhankelijk is van bepaalde 

elementen zoals: de lokale context, het gebruik van andere interventies en de complexiteit van 

een probleem (Van Noije, Wittebrood et al., 2008; Mortelé, Vermeersch et al., 2013). Aan de 

hand van politionele data kan er wel afgeleid worden dat cameratoezicht een klein preventief 

effect heeft (Mortelé, Vermeersch et al., 2013). Verder hangt effectiviteit ook samen met de 

kwaliteit van de gebruikte apparatuur (Gill & Spriggs, 2005). Zo kan bijvoorbeeld een gebrek 

aan onderhoud nefast zijn voor de effectiviteit van het systeem. Daarnaast dienen de camera‟s 

goed gepositioneerd te worden om hun effectiviteit te vrijwaren (Luff, Heath et al., 2000). Er 

dient opgemerkt te worden dat verder onderzoek naar de effectiviteit van camera‟s 

noodzakelijk is. Williams & Johnstone (2000) halen zelfs aan dat CCTV een onderwerp is dat 

in de academische wereld te weinig aandacht krijgt. Zo zijn er bijvoorbeeld geen effectstudies 

gedaan naar de eerste generatie CCTV camera‟s alvorens de evolutie naar de tweede generatie 

CCTV camera‟s gebeurde (Nunn, 2003; Surette, 2005). Volgens Surette (2005) hangt de 

effectiviteit van cameratoezicht af van hoeveel potentiële daders cameratoezicht associëren 

met een verhoogde pakkans. Hier speelt de zichtbaarheid van controle een belangrijke rol.  

 



 

45 
 

De studie van Welsh & Farrington (2006) toont aan dat CCTV een klein, maar significant 

gewenst effect heeft op criminaliteit. Ook andere studies beamen dat CCTV een gewenst 

effect heeft, maar dat dit effect kleinschalig is (Gill & Spriggs, 2005; Norris, 2010). Het is 

onduidelijk wat de optimale omstandigheden zijn voor CCTV en om deze reden dient er meer 

evaluatieonderzoek te worden gevoerd in de toekomst. Tevens dient er opgemerkt te worden 

dat er naast CCTV ook nog andere interventies hadden plaatsgevonden, dus het effect is niet 

met zekerheid aan CCTV toe te schijven. Er is meer onderzoek nodig om de effectiviteit en de 

causaliteit van CCTV inzake criminaliteitspreventie te identificeren. Het is moeilijk om de 

effecten in criminaliteitsdaling enkel en alleen toe te schrijven aan CCTV, doordat CCTV 

vaak gecombineerd wordt met andere preventiestrategieën. Aan de hand van deze 

vaststellingen blijkt dat er nood is aan meer onderzoek, waarbij onderzoek gevoerd dient te 

worden aan de hand van één en dezelfde gestandaardiseerde onderzoeksmethode. 

 

Verder dient er opgemerkt te worden dat de meeste onderzoeken hebben plaatsgevonden in de 

Angelsaksische context, conclusies kunnen niet zomaar overgenomen worden voor de 

Belgische context zonder kritisch stil te staan bij de verschillen tussen de landen.   

 

Wat cameratoezicht betreft kan er geconcludeerd worden dat het effect ervan een complex 

fenomeen is, daar het verscheidene doelen kan nastreven. In de literatuur is er geen 

eenduidigheid over het feit of er een gewenst of ongewenst effect kan worden waargenomen. 

Er valt aan te bevelen dat de onderzoeken naar de effecten van CCTV op een meer consistente 

manier dienen gevoerd te worden. Hierbij is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden 

met de landelijke context, aangezien elk land geconfronteerd wordt met verschillende vormen 

van criminaliteit, verschillende steun van de bevolking en de overheid. Wat de Belgische 

context betreft valt er aan te merken dat er weinig relevante onderzoeken terug te vinden zijn 

omtrent CCTV.  

 

Net zoals bij de evaluatie van de effectiviteit van CCTV kan er bij ANPR geconcludeerd 

worden dat verder en degelijk onderzoek noodzakelijk is. Momenteel zijn er niet voldoende 

gegevens beschikbaar om een uitspraak te doen over de effectiviteit van automatische 

nummerplaatherkenning. Wel kan er gesteld worden dat het een zeer efficiënte tool is voor de 

politie. 
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9. Privacydebat 

 

Recent wordt er heel wat aandacht besteed aan de discussie tussen veiligheid en privacy. Het 

is belangrijk dat er stil gestaan wordt bij het evenwicht tussen het recht op veiligheid en het 

recht op privacy. De relevantie van dit onderwerp in het kader van deze masterproef is zeer 

groot, omdat ANPR vaak gezien wordt als een verregaande inbreuk of beperking op het recht 

op privacy van de burgers. Zoals in de inleiding al werd aangehaald is de vraag naar 

veiligheid sterk toegenomen. Aangezien ANPR camera‟s steeds meer worden ingezet door de 

politie, om tegemoet te komen aan de vraag naar veiligheid, is het belangrijk om ook stil te 

staan bij de discussie tussen privacy en veiligheid. Het is duidelijk dat er bij het recht op 

veiligheid en het recht op privacy tegenstrijdige belangen spelen. Het verhogen van de 

veiligheid door middel van ANPR camera‟s heeft een prijs, een die niet enkel met 

belastinggeld betaald wordt, maar ook met een deel van de privacy van de burgers.   

 

Recht op privacy 

Het begrip privacy is een complex gegeven, een definitie van dit begrip is moeilijk te geven 

omdat het een afhankelijk geheel is van sociale, politieke, culturele, juridische en filosofische 

factoren (Van den Herik & Schermer, 2006). In het kader van deze masterproef is vooral de 

juridische verankering van privacy van belang. Het begrip is zowel in internationale 

verdragen als nationale wetgeving opgenomen. Artikel 17 van het Internationaal verdrag 

inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 12 van de Universele Verklaring voor de 

Rechten van de Mens (The Universal Declaration of Human Rights, UDHR) beschermen de 

notie privacy. Verder handelt artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens over het recht op de eerbiediging van privé familie- en gezinsleven. Alsook op nationaal 

niveau wordt de eerbiediging van privé familie- en gezinsleven beschermt door artikel 22 van 

de Belgische Grondwet. Tot slot is er nog de Wet van 8 december 1992 tot de Bescherming 

van de Persoonlijke Levenssfeer die de verwerking van persoonsgegevens regelt.  

 

Recht op veiligheid en de vraag naar veiligheid 

Artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt dat een ieder recht 

heeft op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Het is de taak van de overheid om te voorzien 

in deze veiligheid.  
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Door enkele markante gebeurtenissen in het verleden (denk maar aan de zaak Dutroux, de 

CCC, maar ook recenter aan 9/11, de aanslagen in Madrid, Parijs en zelfs in Brussel) is de 

kijk op veiligheid in België gewijzigd en is de vraag ernaar enkel nog maar toegenomen. Ook 

de individualisering en globalisering van de maatschappij spelen hier een rol (De Pauw et al., 

2011). De vraag naar publieke en private veiligheid is de laatste jaren enorm toegenomen 

(Ponsaers et al., 2015). De samenleving verlangt de utopische combinatie van maximale 

vrijheid en maximale veiligheid (Boutellier, 2005). Hierdoor is er een toenemende aandacht 

voor controle en toezicht. Om te voorzien in deze veiligheid wordt er steeds meer gebruik 

gemaakt van technologische hulpmiddelen zoals ANPR camera‟s.  

 

Veiligheid wordt hier als een ruim begrip gezien en omvat ook de objectieve en subjectieve 

veiligheidsgevoelens van de burgers. Het recht op veiligheid kan dan gezien worden als het 

recht om zich veilig te voelen met betrekking tot criminaliteit, overlast en de ervaren dreiging 

ervan.  

 

Evenwicht/verzoening tussen veiligheid en recht op privacy (vrijheid) 

Een evenwicht of verzoening tussen het recht op veiligheid en het recht op privacy is niet 

altijd even evident. Het ontstaan van de camerawet van 21 maart 2007 is een mooi voorbeeld 

van het zoeken naar een evenwicht tussen veiligheid en privacy.   

 

Het recht op privacy kan gezien worden als een beperking van het recht op veiligheid. 

Bijvoorbeeld omdat het recht op privacy een beperking vormt op surveillance middelen van 

de politie. Andersom is ook mogelijk, dat het recht op veiligheid gezien wordt als een 

beperking van het recht op privacy. Een voorbeeld hiervan is dat het gebruik van camera‟s 

door politiediensten als een inbreuk op de privacy van de burgers beschouwd kan worden.  

 

Het is de taak van de wetgever om in dit debat op zoek te gaan naar een evenwicht of 

verzoening tussen het recht op privacy en het recht op veiligheid. Het is zeer belangrijk dat er 

stilgestaan wordt bij beide standpunten.  
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10. Besluit 

 

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, het is een systeem dat met behulp 

van camera‟s automatisch en zeer accuraat nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen kan 

lezen. Deze gelezen nummerplaten worden vergeleken met referentielijsten. Tevens kan er uit 

het literatuuronderzoek worden geconcludeerd dat ANPR een brede waaier aan 

toepassingsmogelijkheden heeft. Het kan zowel voor verkeerstoepassingen, 

criminaliteitsbestrijding en data-analyses worden gebruikt. Verder kwam er naar voor dat 

ANPR zeer veel sterktes heeft, zo verhoogt het de efficiëntie van de politie, kan het op zeer 

korte tijd veel nummerplaten vergelijken met de referentielijsten, zorgt het voor een grotere 

verkeersveiligheid, ook neemt de pakkans toe. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de 

sterktes van ANPR. Toch mag de technologie niet opgehemeld worden. Net als elk ander 

hulpmiddel heeft ook ANPR beperkingen, zo blijft het een zeer zware investering. Ook dient 

er rekening te worden gehouden met een foutenmarge van het systeem. Deze bedraagt 

ongeveer 10%. Wat het wettelijk kader betreft kan, worden besloten dat er een duidelijke 

wettelijke omkadering is. Toch biedt het opnemen van de bevoegdheden van de politie in de 

wet op het politieambt, betreffende ANPR, nieuwe opportuniteiten. Op het internationale vlak 

staat het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland verder dan België. Het 

Verenigd Koninkrijk is veruit de koploper wat ANPR betreft.  

 

Verder kan er besloten worden dat de opdrachtencentrale van het Agentschap Wegen en 

Verkeer een goede aanzet biedt om tot een nationale standaard betreffende ANPR te komen. 

Over de effectiviteit kan er geen uitspraak gedaan worden, daar er onvoldoende onderzoeken 

teruggevonden werden. Wel kan er besloten worden dat ANPR de efficiëntie van de politie 

verhoogt. Tot slot wordt het privacy debat besproken, op basis van de literatuurstudie kan er 

worden geconcludeerd dat het belangrijk is een afweging te maken tussen veiligheid en 

privacy. De wetgever tracht door middel van een duidelijk wettelijk kader tot een evenwicht 

te komen tussen de notie veiligheid en privacy.  
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Deel 2: Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van ANPR in de Provincie 

Antwerpen 

  

1. Inleiding 

 

In dit deel worden de resultaten van het empirisch kwalitatief onderzoek naar automatische 

nummerplaatherkenningscamera‟s in de Provincie Antwerpen besproken. Er wordt nagegaan 

wat de stand van zaken in de bevraagde zones is, hoe de camera‟s door de politie worden 

ingezet, op welke basis de implementatie gebeurt en welke problemen er ervaren worden. 

Tevens wordt er kort een SWOT-analyse gemaakt, wordt er stilgestaan bij de impact van de 

camera‟s op de werking van de politie en wordt er gekeken of de camera‟s een meerwaarde 

bieden. Verder wordt de visie van de responderen op het wettelijk kader en het privacy debat 

besproken. Tot slot wordt er stilgestaan bij de belangrijkste partners en wordt er kritisch 

gekeken naar de onderzoeksbevindingen.  

 

2. Stand van zaken in de bevraagde politiezones 

 

1.1 PZ Turnhout 

In oktober 2006 werd de eerste ANPR camera in gebruik genomen door de politiezone 

Turnhout. Deze camera werd ingezet om een voetgangerszone te handhaven aan de hand van 

white list controle. Omdat er goede resultaten behaald werden, werd er besloten om het 

omgekeerde toe doen, namelijk blacklist controle. Er werden acht mobiele camera‟s 

aangekocht en geplaatst op interventievoertuigen. Omdat er hierover een grote tevredenheid 

was, groeide het idee om een netwerk van ANPR camera‟s uit te bouwen. De eerste fase 

bestond uit 27 sites die uitgerust werden met ANPR camera‟s. De tweede fase voorzag een 

uitbereiding tot 57 sites met in totaal 131 ANPR camera‟s. Deze camera‟s werken met vijf 

modules (enkel de eerste twee modules worden op elke camera gebruikt).  

1) Klassieke bewakingscamera => reactief onderzoek  

2) Blacklist controle  

3) Trajectcontrole 

4) Sluipverkeer 

5) White listcontrole  
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Momenteel is er een afbouw van de mobiele ANPR camera‟s op interventievoertuigen. De 

reden hiervan is dat het amper nog een meerwaarde heeft, doordat de politiezone Turnhout 

beschikt over een zeer uitgebreid netwerk van vaste ANPR camera‟s. Vooraleer een voertuig 

een patrouillewagen passeert is deze in de meeste gevallen al één of meerdere keren een vaste 

camera gepasseerd.  

 

1.2 PZ Neteland 

De politiezone Neteland benut sinds 2015 ANPR camera‟s, in januari werden er 27 camera‟s 

op 11 locaties in gebruik genomen. Deze situeren zich vooral rond de op- en afritten van de 

E313 en op de gewestweg N13. De camera‟s worden zowel voor bestuurlijke als gerechtelijke 

zaken ingezet, tevens worden deze gebruikt voor verkeerstoepassingen. De 

verkeerstoepassingen situeren zich op de N13, daar zijn er twee trajectcontroles geplaatst. Het 

betreft een verkeersas waar regelmatig verkeersongevallen gebeurden, met zware letsels of 

zelfs dodelijke afloop. Deze twee trajectcontroles zijn gedeeltelijk door het Agentschap 

Wegen en Verkeer gefinancierd. Verder zijn alle camera‟s aangekocht via het Vlaams 

raamcontract. In totaal ging het om een investering van 580 000 euro, waarvan het 

Agentschap Wegen en Verkeer 105 000 euro op zich heeft genomen. Voor de politiezone 

Neteland was dit een zware investering. 

 

1.3 PZ Schoten 

De politie schoten beschikt momenteel over één ANPR camera, deze staat op een belangrijke 

invalsweg. Deze camera is een proefproject voor de politiezone Schoten, op deze manier kan 

bekeken worden wat de opbrengsten ervan zijn en dergelijke meer. Ook de kostprijs en de 

administratieve zaken die erbij komen hebben er voor gezorgd dat er werd geopteerd voor een 

proefperiode. Aangezien de testperiode positief geëvalueerd werd komen er nog extra 

camera‟s. In de begroting hiervoor is zelfs al budget voorzien. Het is de bedoeling dat er dit 

jaar nog zes sites worden uitgerust met ANPR camera‟s. Op termijn zullen er in totaal op 18 

sites ANPR camera‟s worden geïnstalleerd. Deze realisatie wordt voorzien over een periode 

van vijf jaar. Elk jaar zouden er drie extra sites worden gerealiseerd. Op die manier worden 

alle toegangswegen bewaakt met ANPR camera‟s. De politiezone Schoten gebruikt enkel 

ANPR camera‟s op toegangswegen, in tegenstelling tot politiezone Turnhout, die ook 

verschillende camera‟s in het centrum heeft staan. Dit bedoeling hiervan is dat elk voertuig 

dat Schoten binnenkomt geregistreerd wordt.  
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1.4 PZ Lier 

De politiezone Lier beschikt momenteel over twee ANPR camera‟s die op één locatie staan, 

namelijk de Grote Markt te Lier. De functie van de camera‟s is om de verkeersvrije zone te 

handhaven. Dagelijks is de Grote Markt tussen 11u en 18u een verkeersvrije zone. 

Overtredingen worden geverbaliseerd door middel van een Gemeentelijke Administratieve 

Sanctie.  

 

In de tweede helft van 2015 leverde deze camera‟s dagelijks ongeveer 80 hits op, bij de 

indiensttreding ervan in April 2015 waren dit er ongeveer 400. Dagelijksvzijn er ook een 

duizendtal reads. Op dit moment zijn er plannen om in de toekomst twee extra sites uit te 

rusten met ANPR camera‟s. Het betreft twee belangrijke invalswegen, deze camera‟s zullen 

worden gebruikt om blacklist controle en trajectcontrole te combineren. Tevens zal de 

geregistreerde data ook worden gebruikt voor retroactieve opzoekingen. Het voornaamste 

doel van deze camera‟s is het grondgebied Lier te bewaken en de verkeersveiligheid te 

verhogen met behulp van trajectcontrole. De bedoeling is dat de monitoring en dispatching 

gebeurt door het CIC. Deze installatie kadert in de plannen van de federale overheid om een 

ANPR netwerk uit te bouwen en lopen via de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk van het 

Agentschap Wegen en Verkeer.  

 

Lokale politie Lier werkt ook samen met politiezone Berlaar-Nijlen, deze zone beschikt over 

één mobiele ANPR camera. Deze wordt dan gebruikt bij gerichte controleacties, bijvoorbeeld 

in het kader van rondtrekkende dadergroepen, verkeersacties en dergelijke meer.  

 

1.5 PZ Antwerpen 

Eind 2012 zijn in de politiezone Antwerpen de onderhandelingen gestart omtrent ANPR 

camera‟s. Er is gedurende 3 jaar onderhandeld met het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Aangezien de noden en behoeften van de politiezone anders liggen, door de stedelijke 

omgeving, werd in 2014 een eigen gunning gestart. Hiervoor werd er gekeken naar de 

systemen die gebruikt worden in het Verenigd Koninkrijk. Politiezone Antwerpen is gaan 

onderhandelen met een Engelse firma zodat de systemen perfect afgesteld zijn op de noden en 

behoeften. Het voornaamste doel van de camera‟s zijn de gerechtelijke zaken en het 

handhaven van de lage emissiezone. Voor trajectcontrole wordt er samengewerkt met het 

Agentschap Wegen en Verkeer.  
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Momenteel beschikt politiezone Antwerpen over 24 ANPR camera‟s, deze zijn geïnstalleerd 

in de Waaslandtunnel en op de binnenste ring (omgeving centraal station). Dagelijks worden 

een 100 000 tot 150 000 nummerplaten gelezen. De camera‟s zijn nog niet ten volle 

operationeel, aangezien het momenteel nog om een testperiode gaat. Tegen het eind van 2016 

komen er 70 camera‟s bij, deze zullen worden geïnstalleerd op de 2
e
 ring (binnenkant van de 

stadsring en linkeroever). Tevens komt er in 2018-2019 nog een 3
e
 ring bij rondom de stad. 

Ter verduidelijking, het gaat hier niet om hermetisch afgedekte gebieden. Zoals eerder gezegd 

gaat het op dit moment nog om een testfase. De techniek dient nog verder afgesteld te worden 

zodat deze op punt staat, tevens dienen er opleidingen voorzien te worden. Eind 2016 zullen 

de camera‟s operationeel te zijn. In februari 2017 zal de lage emissiezone in werking treden.  

 

1.6 WPR Antwerpen 

De wegpolitie beschikt niet over ANPR camera‟s waarmee aan blacklist controle wordt 

gedaan of die gebruikt worden voor gerechtelijke toepassingen. De camera‟s die op de 

snelweg staan zijn er enkel voor verkeerstellingen, voor de vrachtwagenheffing (viapass) die 

recent werd ingevoerd of voor trajectcontroles. Ook wordt er gebruik gemaakt van ANPR 

camera‟s voor de tussenafstanden van vrachtwagens te meten en  bijkomend worden 

overladen vrachtwagen opgespoord door middel van Weight in Motion (WIM).  

 

De focus van het Vlaamse Gewest op de snelwegen ligt vooral op mobiliteit en minder op 

criminaliteit, daarom wordt er momenteel geen gebruik gemaakt van blacklist controles, ook 

beschikt de federale wegpolitie om deze reden niet over een ANPR databank. De 

hoofdcommissaris van de wegpolitie Antwerpen hoopt dat hier op korte termijn verandering 

in komt, zodat de federale wegpolitie ook gebruik kan maken van ANPR camera‟s voor 

gerechtelijke zaken. Gezien de maatregelen die de regering wil nemen in de strijd tegen 

terrorisme zou het kunnen dat er hier snel verandering in komt. Het enige pijnpunt blijft het 

beperkte budget.  

 

Aangezien veel lokale politiekorpsen ANPR camera‟s installeren aan op- en afritten van 

snelwegen en omdat de snelweg vaak een vluchtroute is voor criminelen, is het belangrijk dat 

er samenwerkingsakkoorden worden opgesteld. Het is belangrijk dat er op voorhand vaststaat 

hoe er gereageerd zal worden op de hits en hoe de diensten zullen samenwerken.   
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Volgens de camerawet van 21 maart 2007 is het installeren van een ANPR camera een lokale 

bevoegdheid. Dit wil zeggen dat de beslissing tot plaatsing bij de bestuurlijke autoriteiten van 

steden en gemeenten ligt. Dit is een bijkomende moeilijkheid betreffende de installeren van 

ANPR systemen op snelwegen. In principe heeft de federale wegpolitie hier dus weinig in te 

zeggen.  

 

3. Hoe ANPR voornamelijk wordt ingezet  

 

ANPR camera‟s kunnen op verschillende manieren ingezet worden, uit de interviews kwamen 

er zes modules naar voor. Deze modules zijn: module klassieke bewakingscamera, module 

blacklist controle, module trajectcontrole, module sluipverkeer, module white list controle en 

module inhaalverbod. Uit de interviews blijkt dat niet elke politiezone gebruik maakt van alle 

zes de modules. Met de module klassieke bewakingscamera wordt er bedoeld dat de ANPR 

camera gebruikt wordt om retroactieve opzoekingen te verrichten, net zoals bij een 

bewakingscamera mogelijk is. Het komt voor dat er maar één of meerdere modules worden 

aangekocht. Een voorbeeld hiervan is de politiezone Lier, die enkel gebruik maakt van white 

list controle. Blacklist controle wordt momenteel niet gebruikt omdat het systeem geen 

permanente monitoring kent, hierdoor is blacklist controle niet nuttig. Tevens wordt er ook 

gebruik gemaakt van de module bewakingscamera voor retroactieve onderzoeken. De 

politiezone Turnhout kwam uit de interviews naar voren als de zone die de meeste modules 

gebruikt. Enkel het handhaven van het inhaalverbod door middel van ANPR wordt wegens 

technische beperkingen niet gebruikt. De module klassieke bewakingscamera wordt door elke 

bevraagde politiezone gebruikt, verder zijn de blacklist controle en de trajectcontrole de meest 

gebruikte toepassingsvormen. Politiezone Turnhout is de enige zone die gebruik maakt van de 

module sluipverkeer en Politiezone Antwerpen is de enige zone die gebruik maakt van de 

module inhaalverbod.  

 

ANPR wordt voornamelijk gebruikt voor gerechtelijke, bestuurlijke en verkeerstoepassingen. 

Bestuurlijk wordt er vanuit gegaan dat het een preventief effect heeft, het draagt bij tot het 

preventieve toezicht van de politie. Gerechtelijk wordt ervan uitgegaan dat de camera‟s 

helpen in de strijd tegen criminaliteit, tevens kunnen dergelijke camera‟s een preventief effect 

hebben, omdat verdachten of daders veel sneller onderschept kunnen worden, waardoor het 

moeilijker wordt om bijvoorbeeld een reeks inbraken te plegen.  
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Op gerechtelijk vlak wordt er ook vaak gebruik gemaakt van blacklist controles en 

retroactieve opzoekingen in de ANPR databank. Deze databank bevat alle reads, dit zijn de 

voertuigen die door de ANPR camera geregistreerd zijn. Verder valt uit de interviews af te 

leiden dat verkeersveiligheid een zeer belangrijke doelstelling van ANPR is. Door middel van 

trajectcontrole wordt er getracht om een rustigere verkeersdoorstroming te verkrijgen en 

hierdoor de verkeersveiligheid te verhogen.  

 

In Antwerpen worden, naast de politionele toepassingen, de ANPR camera‟s ook gebruik 

voor het handhaven van de lage emissie zone, dit valt onder de milieuwetgeving, het gaat hier 

wel om dezelfde camera‟s. Voor politiezone Antwerpen is het voornaamste doel het 

gerechtelijke luik.  

 

De federale wegpolitie gebruikt momenteel ANPR camera‟s voor Weight in motion en het 

meten van de tussenafstanden van vrachtwagens, het gaat hier momenteel dus om louter 

verkeerstoepassingen. Voor gerechtelijke toepassingen wordt ANPR nog niet gebruikt, op 

termijn is dit wel de bedoeling.  

 

“Momenteel werken we met 5 modules: Klassieke bewakingscamera, reactief 

onderzoek, blacklist controle, trajectcontrole, sluipverkeer en white list controle. Op 

elke camera wordt er een blacklist controle gedaan, op sommige white list controle en 

dan was er ook nog de behoefte gegroeid om verkeer gerelateerde zaken te verrichten 

met dergelijke camera’s. Denk maar aan trajectcontrole en aan sluipverkeer van 

vrachtwagens.” (HCP Roger Leys, PZ Turnhout) 

 

“De ANPR camera wordt ingezet om de Grote Markt verkeersvrij te houden door 

middel van white list controle. Het is de Stad Lier die beslist over de 

vergunninghouders. Overtredingen worden geverbaliseerd aan de hand van de GAS-

reglementering. Het doel hiervan is ontrading en het hanteren van de verkeersvrije 

zone. Verder worden de camera’s gebruik voor retroactieve opzoekingen te verrichten 

in het kader van gerechtelijke onderzoeken of bevragingen van andere zones of van 

het AIK. Momenteel is de module blacklist controle softwarematig uitgeschakeld 

omdat er geen permanente monitoring van het systeem voorzien is. Doordat er geen 

monitoring is, is het niet nuttig om met hits te werken, vandaar dat de afweging werd 

gemaakt om deze module uit te schakelen.” (CP Respondent X) 
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“Verkeer is voor de politie Antwerpen niet de hoofddoelstelling. De 

hoofddoelstellingen zijn gerechtelijke finaliteiten en de lage emissiezone handhaven.” 

(CP Luc De Kock, PZ Antwerpen)  

 

4. Theoretische basis van de implementatie?  

 

Uit de interviews blijkt dat er bij de implementatie vooral rekening gehouden wordt met 

tactische en praktische doelstellingen die een ANPR camera kan vervullen. Er wordt gekeken 

naar de zonale behoeften, de lokale criminaliteitsfenomenen, prioriteiten van het Nationaal en 

Zonaal veiligheidsplan. Bij de meeste politiezones vindt er, alvorens een beslissing wordt 

genomen, multidisciplinair overleg plaats onder meer met de schepen van mobiliteit, de 

coördinator integrale veiligheid en andere betrokken actoren zoals Agentschap Wegen en 

Verkeer. Er werd ook aangehaald dat men informeert bij zones die al langer gebruik maken 

van dergelijke systemen, bijvoorbeeld politiezone Turnhout of Mechelen. Twee politiezones 

merkten op dat ze op voorhand een behoefteanalyse hebben uitgevoerd. Enkele respondenten 

haalden aan dat ze het gebruik van ANPR camera‟s als het summum zien van technology-led 

policing en intelligence led policing, omdat bij technology-led policing de werking van de 

politie ondersteund wordt door technologie, wat bij ANPR duidelijk het geval is. ANPR 

wordt ook gezien als een vorm van informatiegestuurde politiezorg omdat het de politie een 

berg aan informatie verschaft. Het teruggrijpen naar wetenschappelijke literatuur of 

criminologische modellen werd echter niet vastgesteld, hier werd dan eerder gesproken over 

een onbewuste bekwaamheid.  

 

“Het kadert natuurlijk in het gebruik van technologie als bijkomend opsporings- en 

handhavingsinstrument. Hoe je die technologie kan gebruiken om gerichter te kunnen 

werken en meer informatie binnen te kunnen halen. Deze informatie dan meer en 

efficiënter te gebruiken voor opsporingswerk. Voor een stuk vloeit dit voort uit de 

informatiegestuurde politiezorg, dit houdt in dat we informatie gaan verzamelen en 

dat we deze informatie gaan bundelen. Vervolgens wordt deze dan ondersteund door 

technologie. Situationeel hebben we ook rekening gehouden met belangrijke assen 

waar rondtrekkende dadergroeperingen gebruik van maken. Vooraleer dat we zijn 

overgegaan tot de installatie hebben we een studie uitgevoerd. Deze studie hield 
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rekening met welke criminaliteitsfenomenen we hebben, wat er waar gebeurt, welke 

wegen worden er gebruikt en dergelijke meer. Tevens is er bij de behoefteanalyse ook 

rekening gehouden met het zonaal veiligheidsplan.” (HCP Luc Smeyers, PZ Neteland) 

 

“Het zal een kwestie zijn van onbewust bekwaam. Ik zelf denk eerder tactisch. Maar 

onbewust zal je wel rekening houden met die modellen, want politie werkt 

bijvoorbeeld informatiegestuurd. […] Maar ik denk dat we bij politie meer tactisch en 

praktisch nadenken in functie van het doel dat we willen bereiken, of daar nu  

wetenschappelijke lectuur aan gekoppeld wordt, ik doe dat persoonlijk niet, maar 

misschien zijn er collega’s die dat wel doen, dat weet ik niet.” (HCP Wim Redig, 

WPR Antwerpen) 

 

5. Ervaren problemen met ANPR  

 

De voornaamste problemen die uit de interviews naar voor komen zijn de problemen met de 

blacklists. Deze zijn niet accuraat en vaak niet up-to-date. Het komt voor dat ontseiningen niet 

gebeurd zijn, waardoor er vals-positieve hits gecreëerd worden. Ook blacklists van 

keuringscentra, niet verzekerde voertuigen en dergelijke zijn niet altijd accuraat, waardoor er 

valse hits komen. Dit kan demotiverend zijn voor politiemensen die met de technologie 

moeten werken.  

 

Een tweede opmerking waarmee rekening dient gehouden te worden is dat de lezing van een 

ANPR camera nooit 100% juist is. Uit de interviews blijkt dat er een foutenmarge van 6 tot 

10% is. Om deze rede is het belangrijk om steeds een manuele controle van de nummerplaat 

te voorzien. Wat ook naar voor komt is dat het foutenpercentage bij gepersonaliseerde 

nummerplaten hoger ligt dan bij standaard nummerplaten. Dit komt omdat de 

gepersonaliseerde nummerplaten een ander format hebben.  

 

Een specifiek probleem dat naar voor is gekomen bij de politiezone Turnhout is dat het 

wetgevend kader lange tijd niet afgestemd was op het gebruik van trajectcontroles. Toen 

Turnhout ANPR begon in te zetten voor trajectcontroles ontbrak het KB betreffende de 

homologatie van dergelijke camera‟s. Hierdoor waren de trajectcontroles bijgevolg niet 

wettelijk. Dit probleem is ondertussen al aangepakt.  
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Verder haalde de Korpschef van politiezone Turnhout ook aan dat er momenteel veel vals-

positieve hits zijn doordat de landcode niet is opgenomen in de nummerplaat. Zo komen er 

veel vals-positieve hits van Litouwse, Letse en Zweedse nummerplaten, omdat deze dezelfde 

combinatie hebben als de oude Belgische nummerplaten. Hij stelt voor om een systeem te 

voorzien waarbij de landcode mee opgenomen is in de nummerplaat. Voor België wordt dit 

dan bijvoorbeeld B-ABC-123, voor Nederland NL-ABC-123, enzovoorts.  

 

Een derde probleem dat werd aangehaald betreft de belichting. „s Nachts is er niet altijd 

voldoende verlichting, waardoor de voertuigen niet zichtbaar zijn op de overzichtsfoto. Enkel 

de nummerplaat is dan zichtbaar. Dit is nadelig bij retroactieve opzoekingen, waarbij het 

belangrijk is dat het voertuig ook zichtbaar in beeld staat. Ook is het mogelijk bij zonsopgang 

of zonsondergang dat de zon in de lens van de camera schijnt, waardoor deze tijdelijk niet 

operationeel is.  

 

Tot slot is ANPR nog steeds een vorm van technologie, dit brengt met zich mee dat het kan 

falen, net zoals elk ander technologische hulpmiddel. Onderhoud, herstellingen en 

vervangingen zijn dus noodzakelijk.  

 

“Een belangrijke hinderpaal is ook nog dat de landcode niet opgenomen is in een 

nummerplaat. Indien dit wel zo zou zijn wordt dit voor België bijvoorbeeld B-ABC-

123, voor Nederland: NL-ABC-123. Het probleem dat zich nu stelt, doordat de 

landconde niet opgenomen is in de nummerplaat, is dat er veel vals-positieve hits 

komen voor bijvoorbeeld Litouwse, Letse, Zweedse, … nummerplaten. Deze hebben 

dezelfde cijfer en lettercombinatie dan Belgisch nummerplaten. Het valt voor dat een 

Litouwse nummerplaat aanzien wordt als een Belgische geseind voertuig. Ook de 

nieuwe Belgische nummerplaten zijn van dezelfde format als bijvoorbeeld motorfietsen 

in Italïe, Griekenland, … Dit brengt de nodige problemen met zich mee.” (HCP Roger 

Leys, PZ Turnhout) 

 

De belichting vormt soms een probleem, vooral bij nacht is dit het geval. De 

overzichtscamera’s van een ANPR systeem zijn bij nacht minder performant. De foto’s 

overdag en bij schemering zijn perfect, bij nacht zijn deze al van mindere kwaliteit. Als 

dan de verlichting onvoldoende is kan het voorvallen dat je enkel een reflecterende 

nummerplaat hebt. Dit noemen ze ook wel eens het probleem van de zwevende 
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nummerplaat. Dit kan problematisch zijn, want het is belangrijk om te weten over welk 

voertuig het gaat indien interventievoertuigen dienen aangestuurd te worden. Als je 

dan enkel een zwart vlak met een reflecterende nummerplaat ziet, daar ben je niets 

mee. (CP Luc De Kock, PZ Antwerpen 

 

6. SWOT analyse 

 

Strengths  

Alle respondenten waren het eens over het potentieel van een ANPR camera, deze reikt 

namelijk een enorme hoeveelheid informatie aan die anders niet voor handen zou zijn 

geweest. Deze informatie kan op allerlei vlakken gebruikt worden, zowel reactief als 

retroactief. Recherchematig biedt deze informatie zeer veel mogelijkheden, waardoor de 

ophelderingsgraad stijgt. Ook de toepassingsmogelijkheden van deze camera‟s is zeer divers. 

Deze kunnen zowel worden gebruikt voor verkeerstoepassingen als voor de bestrijding van 

criminaliteit, verder maakt het systeem het ook mogelijk om de verkregen data te analyseren.  

Tevens is er unanimiteit over het feit dat ANPR de productiviteit en de efficiëntie van de 

politie doet toenemen. Zo is de software bijvoorbeeld in staat om automatisch een 

onderscheid te maken tussen dringende en niet dringende zaken. Niet dringende zaken zullen 

automatisch voor verwerking naar het gewestelijk verwerkingscentrum worden gestuurd.   

 

De hoofdcommissaris van de Federale Wegpolitie van Antwerpen haalde aan dat ANPR in 

zekere zin manschappen bespaart, want het is een systeem dat 24u op 24 alle nummerplaten 

leest die voorbijrijden, dit is nooit haalbaar met mankracht. Hierdoor wordt er een extra 

politiecapaciteit gecreëerd, maar dan in technologische vorm. Tevens werken deze camera‟s 

veel sneller en worden de gegevens automatisch verwerkt. Dit is een enorm voordeel van deze 

technologie, voorheen diende het lezen van de nummerplaat en de opzoekingshandelingen 

manueel te gebeuren, dit nam veel tijd in beslag. Ook konden er veel minder nummerplaten 

nagekeken worden dan nu mogelijk is.  
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ANPR camera‟s verhogen door middel van trajectcontroles de verkeersveiligheid, dit is in 

eerdere studies al aangetoond. Daar men vroeger bij een flitspaal in de remmen ging is dit bij 

trajectcontrole niet het geval. De pakkans is ook veel groter, hierdoor zijn mensen ook sneller 

geneigd zich aan de snelheidslimiet te houden. Dit leidt uiteindelijk tot minder 

verkeersongevallen.  

 

De laatste sterkte die werd aangehaald is dat ANPR systemen zeer gebruiksvriendelijk zijn. 

Eens de plaatsing gebeurt is, werkt de camera zo goed als volledig automatisch.  

 

 “De meerwaarde zit er wel in als ANPR zowel voor verkeerstoepassingen als voor de 

bestrijding van criminaliteit wordt gebruikt. Er mag geen te enge focus zijn, de 

camera moet in zoveel mogelijk facetten benut worden.” (Mathias De Beucker, Dienst 

Mobiliteit Provincie Antwerpen)   

 

De grootste sterkte van ANPR is de enorme hoeveelheid geregistreerde voertuigen die 

voorbij een camera komen, dit geeft recherchematig enorm veel voordelen. Deze 

gegevens zijn recherchematig een ongelofelijke meerwaarde, hiermee kunnen 

retroactieve opzoekingen gedaan worden. (CP Luc De Kock, PZ Antwerpen) 

 

Weaknesses  

De grootste zwakte die uit de interviews naar voren kwam betreft de monitoring van de 

camera‟s. In de provincie Antwerpen beschikt het merendeel van de politiezones niet over een 

eigen dispatching, dit brengt met zich mee dat het moeilijk is om een permanente monitoring 

van de ANPR camera‟s te voorzien. Dit is de achilleshiel van het hele systeem, indien er geen 

monitoring is heeft het systeem weinig nut, dan wordt er aan de grootste voordelen van 

dergelijke camera‟s voorbijgegaan. Normaal gezien is het de bedoeling dat de monitoring van 

ANPR camera‟s van politiezones zonder autonome dispatching gebeurt door het CIC. Het 

probleem dat hier opduikt is dat de CIC‟s nog niet klaar zijn voor deze monitoringsfunctie, 

mede door het personeelstekort en het gebrek aan een Bovenlokale ANPR server (BAS).  

Doordat deze Bovenlokale ANPR Server er nog niet is loopt ook de gegevensuitwisseling 

tussen de politiezones onderling nog niet echt vlot.  
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Verder komt er uit de interviews naar voren dat het gebrek aan een nationale standaard of 

beleid betreffende ANPR, als problematisch wordt gezien. Het raamcontract van de Vlaamse 

overheid is een stap in de goede richting, omdat dit al gedeeltelijk een standaard invoert. Maar 

er is nood aan een nationale standaard zodat alle ANPR projecten aan dezelfde vereisten 

voldoen.  

 

ANPR is enkel nuttig indien er een sluitend netwerk is, anders gaat het politionele nut 

verloren. Mensen weten namelijk ook snel waar dergelijke camera‟s geplaatst worden en 

waartoe deze dienen, indien er een groot en sluitend netwerk is valt er geen ontkomen meer 

aan. Dit is een zwakte waar rekening mee dient gehouden te worden, zodat het rendement van 

de investering optimaal blijft.  

 

Tevens dient er rekening gehouden te worden met de investering om op alle hits te kunnen 

reageren. Enerzijds is er de besparing van de capaciteit, omdat de technologie een groot stuk 

van het werk voor zich neemt, maar aan de andere kant moet er ook capaciteit worden 

geïnvesteerd om op de hits te reageren. Dit kan wel een zwakte worden als hier geen rekening 

mee gehouden wordt.  

 

Wat niet uit het oog verloren mag worden als de zwaktes van ANPR besproken worden, is dat 

het om een zeer grote investering gaat. Deze camera‟s zijn zeker niet goedkoop, de aankoop 

en de plaatsing ervan zijn een grote kost, ook het onderhoud van de systemen mag niet 

vergeten worden. Het gaat tenslotte nog altijd om technologie, deze kan falen of uitvallen. 

Ook technisch gezien zijn er beperkingen bij de plaatsing van de systemen, niet alle locaties 

zijn geschikt voor dergelijke camera‟s.  

 

Bij de bespreking van de problemen die de politiezones ondervonden bij het gebruik van 

ANRP camera‟s kwamen er ook enkele zwaktes aan het licht, zo wordt bijvoorbeeld niet altijd 

de landcode van een voertuig herkend, wat vals positieve hits met zich mee kan brengen. Ook 

dient er rekening gehouden te worden met de 10% foutenmarge van het systeem, dit 

percentage is ook afhankelijk van de snelheid van de voertuigen en de kwaliteit van de 

belichting. Ook worden de databanken aangehaald als een zwakte, deze zijn vaak vervuild en 

niet meer up-to-date. Dit kan nefaste gevolgen hebben op de motivatie van interceptieploegen 

om nog met ANPR te werken.  
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Ook het ventileren van de lijsten dient herbekeken te worden, zo duurt het 30 dagen alvorens 

de lijst van niet verzekerde voertuigen up-to-date wordt gemaakt. Op deze manier kan het zijn 

dat eenzelfde voertuig meerdere keren aan de kant wordt gezet door verschillende 

politiezones, omdat er telkens een hit komt op het voertuig.  

 

 “Momenteel is er in onze zone geen permanente monitoring. Dit is de grote 

achilleshiel van het hele systeem. Wij hebben geen eigen dispatching, dus wij kunnen 

ook niet voorzien in de monitoring van het systeem. De bedoeling is dat de monitoring 

en de dispatching wordt gedaan door het CIC. [..] Het grote probleem is dat we nog 

steeds aan het wachten zij op de BAS en dat de CIC’s nog niet klaar zijn voor de taak 

van monitoring en dispatching.” (CP Marc Dom, PZ Schoten)  

 

“Een zwakte dat ik zie is dat je ondanks het voordeel van de extra informatie en de 

extra politiecapaciteit in technologische vorm, dat er ook een investering is om op de 

hits te reageren. Dus op het ene vlak bespaar je capaciteit, maar langs de andere kant 

investeer je capaciteit. Hier dient zeker rekening mee gehouden te worden.” (HCP Luc 

Smeyers, PZ Neteland)  

 

De grootste zwakte van het systeem is dat er momenteel geen of te weinig aan een  

nationaal beleid wordt gedaan. (CP Luc De Kock, PZ Antwerpen) 

 

Opportunities 

Uit de interviews kwam er naar voor dat er nog heel wat opportunities zijn betreffende 

nummerplaatherkenningscamera‟s. De meest aangehaalde mogelijkheid is het oprichten van 

een Bovenlokale ANPR Server (BAS) in de Provincie Antwerpen. Deze server creëert de 

opportuniteit om het rendement van ANPR camera‟s de verhogen, op deze manier is het 

mogelijk dat de camera‟s van verschillende zones met elkaar kunnen communiceren, hierdoor 

wordt het bestaande netwerk beter benut. Tevens zal de communicatie en samenwerking 

vlotter kunnen verlopen door de oprichting van een BAS. De installatie van deze Bovenlokale 

ANPR Server is voorzien eind 2016, het is de bedoeling dat het CIC de monitoring en de 

dispatching van deze BAS op zich neemt. Verder wordt er aangehaald dat het uitbouwen van 

het ANPR netwerk, tot een sluitend netwerk, politioneel gezien zeer interessant is, zeker als 

dit netwerk gekoppeld is aan de BAS.  
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De korpschef van politiezone Neteland haalt aan dat een server op Nationaal vlak ook heel 

wat mogelijkheden kan bieden. Momenteel zijn er plannen en vindt er overleg plaats omtrent 

een Nationale ANPR Server (NAS), maar die zijn nog niet concreet.   

 

Een andere opportuniteit die er bestaat is dat er meerdere partners gebruik zouden kunnen 

maken van de ANPR camera‟s, nu is dit wettelijk gezien niet mogelijk. Indien de wet 

aangepast wordt, dan is het mogelijk dat bijvoorbeeld de politie de camera‟s van het 

Agentschap Wegen en Verkeer kunnen gebruiken voor politionele toepassingen. Omgekeerd 

zou het AWV de ANPR camera‟s van de politie kunnen gebruiken om aan verkeersanalyses 

te doen aan de hand van geanonimiseerde data. Zoals eerder vermeld is momenteel wettelijk 

gezien niet mogelijk en werkt elke instantie met zijn eigen camera‟s. Op deze manier worden 

de camera‟s niet optimaal benut.  

 

Het koppelen van ANPR camera‟s met andere technologische hulpmiddelen, zoals RFID, 

tablets of intelligente bewakingscamera‟s biedt zeer veel nieuwe opportuniteiten. 

 

Tevens zijn verbeteringen mogelijk in de software, bijvoorbeeld het ontwikkelen van betere 

filters (maxi-filters) om zo de gegevens makkelijker raadpleegbaar te maken in het kader van 

reactieve opzoekingen.  

 

Tot slot zou het gebruik van mobiele ANPR camera‟s voor de federale wegpolitie heel wat 

mogelijkheden creëren. Momenteel werken de interventieploegen vaak op het buikgevoel, wat 

subjectief is. De voertuigen van de federale wegpolitie zijn wel uitgerust met mobiele 

dataterminals, maar er dient nog steeds manueel gegevens opgevraagd te worden. ANPR zou 

dit proces objectiveren en veel sneller maken, het leest namelijk alle nummerplaten die de 

camera passeert en geeft een melding indien er iets aan de hand is met een voertuig. Hierdoor 

zou de federale wegpolitie efficiënter en gerichter te werk kunnen gaan.  

 

“Voor de wegpolitie zou mobiele ANPR een grote opportuniteit bieden, het werk zou 

sneller kunnen afgehandeld worden. Nu werkt men vooral op buikgevoel (vb de staat 

van het voertuig,…), vaak klopt dit wel, maar dat is een subjectief gegeven. Een ANPR 

camera bekijkt alles objectief en controleert alle voorbijkomend verkeer. Nu kan het 

zijn dat er een voertuig dat er perfect in orde uitziet voorbij onze ploegen rijdt zonder 

dat ze gecontroleerd worden. Onze voertuigen zijn momenteel al wel uitgerust met 
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mobiele data terminals, maar je hebt dan nog altijd die subjectieve selectie, want je 

kan niet manueel alle voertuigen die je passeert ingeven in zo’n systeem. Een ANPR 

camera is objectief op dat vlak.” (HCP Wim Redig, WPR Antwerpen) 

 

“Momenteel worden de camera’s van de politie niet gebruikt om aan verkeerstellingen 

of verkeersanalyses te doen. Dit is naar mijn mening een gemiste kans, want met die 

gegevens zouden wij het mobiliteitsbeleid beter kunnen afstemmen.” (Mathias De 

Beucker, Dienst Mobiliteit Provincie Antwerpen) 

 

De Bovenlokale ANPR Server is een opportuniteit om het rendement van het systeem 

te verhogen (return on investment). In andere provincies wordt er al gebruik gemaakt 

van een BAS. In de provincie Antwerpen gaat er wel op een andere manier gewerkt 

worden, omdat er in provincie Antwerpen veel meer camera’s staan. Tevens is het de 

bedoeling dat er aan de BAS ook nog lokale backoffices hangen, niet alle data wordt 

naar de BAS gestuurd, enkel de hits. Verder zie ik een opportuniteit in het gebruik van 

de camera’s door andere partners dan de politie. Bijvoorbeeld AWV kan 

geanonimiseerde gegevens van onze camera’s gebruiken voor verkeerstellingen en wij 

zouden de ANPR camera’s van AWV kunnen gebruiken voor politionele zaken. Dit is 

nu niet het geval omdat het volgens de wetgeving niet mogelijk is. (CP Luc Smeyers, 

Lokale politie Neteland) 

 

Threats 

Bij het bespreken van de gevaren werd er bij elk interview opgemerkt dat privacy onterecht 

gezien wordt als een gevaar van ANPR. Zeker omdat er voldoende controlemechanismen 

ingebouwd zijn om misbruiken te voorkomen. Tevens is het wettelijk kader in België zeer 

strikt geformuleerd, dit ook met het oog op het vermijden van misbruiken en schendingen van 

de privacy.  

 

Andere gevaren situeren zich dan eerder bij beleidsmakers, hier moet er enige waakzaamheid 

zijn dat ANPR niet als zaligmakend wordt verklaard. Niet alle budget mag gespendeerd 

worden aan ANPR, er mag niet uit het oog worden verloren dat er nog vele andere 

hulpmiddelen zijn om de dagelijkse werking van de politie te ondersteunen. Er dient op een 

verstandige manier een netwerk opgebouwd te worden.  



 

64 
 

Verder dient er rekening gehouden te worden dat criminelen de modus operandi continu 

aanpassen aan de werkmethoden van de politie. Dit zal bij ANPR ook gebeuren, zo zullen 

criminelen bijvoorbeeld vaker met gestolen nummerplaten gaan rondrijden. Verder dienen 

politiediensten er op toe te zien dat de focus niet verschuift naar louter crime fighting, want 

dan bestaat het gevaar dat andere pijlers van de politie, zoals gemeenschapsgerichte 

politiezorg, uit het oog worden verloren.  

 

Tot slot werd er in één interview aangehaald dat het verschil in werking tussen de provincies 

ook een gevaar voor het draagvlak kan zijn. Dit hangt samen met het gebrek aan een nationale 

standaard betreffende ANPR camera‟s.  

 

“Men mag zich niet gaan blindstaren op ANPR. Het is absoluut een nuttig instrument, 

maar er zijn zeker en vast nog andere nuttige technologische hulpmiddelen. Men mag 

niet al zijn pijlen hier op richten. Dat is misschien wel een gevaar. Ik ben van mening 

dat er gebruik moet gemaakt worden van verschillende technologische hulpmiddelen, 

die elkaar versterken.” (HCP Luc Smeyers, PZ Neteland) 

 

“[…] dus we moeten opletten dat we ANPR niet zaligmakend gaan verklaren. Het 

blijft maar een hulpmiddel, het gaat niet DE criminaliteit oplossen.” (CP Marc Dom, 

PZ Schoten) 

 

7. Impact van ANPR op de werking van de politie 

 

Geen enkele geïnterviewde politiezone heeft extra personeel aangeworven of bespaard op 

personeelskosten sinds ANPR er in gebruik werd genomen. Het is moeilijk om een uitspraak 

te doen of ANPR al dan niet meer of minder werk genereert voor de politie. Hier werden ook 

tegenstrijdige antwoorden gegeven. Bij politiezone Turnhout werd er vooral over ander werk 

gesproken, ANPR camera‟s zorgen ervoor dat de politie anders tewerk gaat. Finaal blijft de 

werklast volgens de korpschef ongeveer hetzelfde. Bij politiezone Neteland werd er 

opgemerkt dat het voor kleinere zones moeilijker is, waardoor er wel sprake is van een extra 

werklast. Zo bestaat momenteel het probleem van de monitoring van de systemen, zolang dit 

niet door het CIC gebeurt, staan de zones hier zelf voor in.  
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Indien er permanente monitoring van ANPR camera‟s zou worden voorzien, zorgt dit voor 

een extra werklast bij het personeel. Ook heeft ANPR een impact op de interne en externe 

werkprocessen van de politie. Het vergt bijvoorbeeld extra inspanningen om te reageren op 

alle hits die door het systeem worden aangeleverd, zowel frontoffice als backoffice, dit is 

zeker voelbaar in kleinere politiekorpsen. Verder is er ook eenduidigheid op de vraag of 

ANPR camera‟s een politieagent kunnen vervangen. ANPR wordt niet gezien als vervanging 

van personeel maar als aanvulling.  

 

“Het is moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te formuleren. Ik kan wel zeggen, 

wij in onze zone geen extra personeel aangenomen hebben. Of er nu meer of minder 

werk verricht wordt is moeilijk te zeggen. Ik kan wel zeggen dat er op een andere 

manier tewerk wordt gegaan. Bijvoorbeeld die 41 gestolen voertuigen, als we die niet 

hadden onderschept, hadden die personen misschien nog meer voertuigen gestolen, 

wat dus ook weer meer werk meebrengt. Dus op zich doen we ander werk.” (HCP 

Roger Leys, PZ Turnhout)  

 

“ANPR moet worden gezien als een aanvulling op het politiewerk, het mag er niet ter 

vervanging van worden gezien. Dat zal het ook nooit kunnen, het blijft maar een 

camera, het politiepersoneel blijft nodig. De camera kan vaststellingen doen maar kan 

hier niet op reageren. Het dient gezien te worden als een hulpmiddel. Een hulpmiddel 

is enkel maar nuttig indien er mensen ter beschikking zijn om te reageren.” (CP 

Alfons Claes, PZ Lier)  

 

8. Resultaten bij de bevraagde zones 

 

De module bewakingscamera wordt door alle bevraagde politiezones gebruikt. De resultaten 

die behaald worden met deze module zijn positief. In Turnhout gaat het om een 100-tal 

bevragingen per dag. De Korpschef stelt dat in de helft of in drie vierde van de opgehelderde 

misdrijven ANPR heeft bijgedragen tot de opheldering ervan. Ook in de andere politiezones 

spreekt men van positieve resultaten, zei het in kleinere proporties dan in Turnhout, omdat het 

ANPR netwerk van deze zones kleiner is.  
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Hier valt wel op te merken dat politiezone Lier niet zo vaak resultaten behaalt met deze 

module, sporadisch is er wel een match met bevragingen van het AIK, maar dit is niet zo vaak 

het geval. Dit komt door de locatie van de camera, deze staat op de grote markt van Lier en 

dient om de verkeersvrije zone te handhaven. Dit was ook het doel van de implementatie, dus 

op dat vlak doet de camera goed zijn werk, maar het potentieel wordt niet ten volle benut. De 

verklaring hiervoor is dat de plaatsing geen politionele beslissing was, maar een beslissing 

van het stadsbestuur.  

 

De module blacklist controle zorgt voor zeer veel hits. Niet elke politiezone maakt gebruik 

van deze module, aangezien deze enkel nut heeft indien er en permanente monitoring 

voorzien is. De politiezones die wel gebruik maken van deze module zijn hier heel positief 

over. Zo heeft de politiezone Turnhout in 2015 41 gestolen voertuigen kunnen onderscheppen 

door middel van blacklist controle, zonder ANPR waren dit er op jaarbasis maar één of twee.  

 

De zones die gebruik maken van de module trajectcontrole stellen vast dat er op de trajecten 

een daling van het aantal verkeersongevallen plaatsvindt en dat de verkeersdoorstroming 

vlotter verloopt.  

 

Politiezone Turnhout is de enige zone van de bevraagde zones die gebruik maakt van de 

module sluipverkeer. Op jaarbasis worden hiermee een 500 tot 1000 vaststellingen mee 

gedaan, dit zou met mankracht nooit kunnen worden behaald. Op dit vlak genereert ANPR 

dus ook positieve resultaten. Wat de white list controle betreft zijn de resultaten tevens 

positief, er kunnen veel meer controles verricht worden door middel van deze camera‟s dan 

dat er met mankracht mogelijk is.  

 

Uit het interview met de korpschef van de politiezone Neteland blijkt dat het rendement van 

ANPR camera‟s nog verbeterd kan worden. Er werden drie elementen aangehaald die het 

rendement kunnen verhogen. Ten eerste dienen interne werkprocessen te verbeteren en 

afgestemd te worden. Het gaat hier dan voornamelijk over het omgaan met de technologie, het 

inzetten ervan en de werking hier op af te stemmen. Ten tweede kan het rendement verhoogd 

worden door de informatie-uitwisseling met andere korpsen te verbeteren. Nu werkt elke zone 

apart met een eigen lokale server, het zou efficiënter zijn als er gewerkt wordt met een 

bovenlokale server. Ook de monitoring en dispatching kan beter.  
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Tot slot kan het rendement nog verhoogd worden door het netwerk van ANPR camera‟s 

gericht uit te bereiden, zodat er een sluitend netwerk komt over de gehele provincie of zelfs 

op nationaal vlak, op die manier kan ANPR optimaal ingezet worden.  

 

“Op jaarbasis hebben wij ongeveer 28 000 opzoekingen in de databank van de module 

bewakingscamera. Dat komt neer op een honderdtal per dag. Dat netwerk wordt zeer 

intensief gebuikt, voor elk misdrijf gaan wij opzoekingen doen om relevantie 

informatie te vinden.” (HCP Roger Leys, PZ Turnhout) 

 

“Er worden positieve resultaten behaald met ANPR, maar naar mijn mening zou het 

rendement verhoogd kunnen worden door drie zaken. Ten eerste Door interne 

werkprocessen te verbeteren. Dit gaan dan vooral over hoe we met de technologie 

omgaan, hoe we intercepties organiseren en dergelijke meer. Ten tweede betreft het de 

informatie-uitwisseling met andere korpsen, deze zou beter kunnen. Dan kom ik 

eigenlijk tot het project van de Bovenlokale ANPR server (BAS). Dit moet toelaten dat 

korpsen die niet over een eigen meldkamer beschikken beroep kunnen doen op het CIC 

voor de afhandeling van dringende hits. Het CIC stuurt dan de ploegen op het terrein 

aan. Dit zou ook veel logischer zijn dat het door het CIC gebeurt, deze heeft namelijk 

een helikopterpositie. Als zij de hits van verschillende korpsen gaan binnenkrijgen 

krijgen ze ook een beter zicht op bijvoorbeeld de vluchtrichting van een voertuig. Op 

deze manier kan een interceptiepost opgezet worden […] Ten derde dient het systeem 

gericht uitgebreid te worden, zowel lokaal, provinciaal en op termijn nationaal, zodat 

er een sluitend netwerk ontstaat. (HCP Luc Smeyers, PZ Neteland) 

 

9. Visie van de respondenten op het wettelijk kader 

 

Wat de visie van de respondenten op het wettelijk kader betreft is er verdeeldheid, er zijn twee 

verschillende visies te onderscheiden. De eerste visie gaat er van uit dat het huidige wettelijk 

kader goed in elkaar zit. Het is streng maar dat is ook nodig. Er is immers nood aan een 

duidelijk en strikt wettelijk kader dat een houvast biedt voor het gebruik van ANPR camera‟s. 

Het is tevens terecht dat deze wetgeving streng geformuleerd is, want er dient controle te zijn. 

Wel wordt er opgemerkt dat de bewaartermijn van de gegevens langer zou mogen.  
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De tweede visie houdt in dat het wettelijk kader momenteel niet aangepast is op het gebruik 

van technologische hulpmiddelen door de politie. Hier wordt er vanuit gegaan dat het gebruik 

van technologie, zoals ANPR, beter onder de wet op het politieambt zou vallen in plaats van 

onder de camerawetgeving. Daar de camerawetgeving te beperkt en te strikt is voor het 

gebruik van camera‟s door de politie. De respondenten die achter deze visie staan, vinden ook 

dat de bewaartermijn van ANPR gegevens mag worden verlengd. Politioneel gezien worden 

momenteel de mogelijkheden van ANPR camera‟s beperkt doordat de wetgeving te eng is 

geformuleerd. Er wordt niet gepleit om de camerawet af te schaffen, enkel het politionele 

gebruik van technologie dient opgenomen te worden in de wet op het politieambt, alle andere 

wettelijke bepalingen die in de camerawet zijn opgenomen, bijvoorbeeld voor de plaatsing en 

dergelijke, dienen van toepassing te blijven.  

 

“Ik vind dat het gebruik van technologie door de politie geregeld zou moeten worden 

door de wet op het politieambt. Dit zou veel logischer zijn, omdat het op andere 

vlakken ook de bevoegdheden van de politie beschrijft. Nu valt het gebruik van 

camera’s door de politie onder de bepalingen van de camerawet zonder dat er hier 

een onderscheid wordt gemaakt. Wat ik wel goed vind aan de camerawet is dat de 

beslissing om een camera op te stellen een lokale bevoegdheid is. Dit geeft een 

garantie dat er een democratische toetsing is en dat de middelen worden ingezet waar 

het lokaal nuttig is. Op dat punt ben ik wel voorstander van de camerawet.” (HCP Luc 

Smeyers, PZ Neteland).  

 

“Ik vind dat er een heel goede wetgeving is op dit gebied. Als ik de vergelijking maak 

met bijvoorbeeld Nederland waar men deze wetgeving niet had, waardoor men geen 

passagegevens (reads) meer mag opslaan. Nu mag men daar enkel de hits bewaren. 

Wij hebben het geluk dat wij een duidelijk geformuleerde wet hebben die stelt wie wat 

mag en kan doen.” (HCP Roger Leys, PZ Turnhout) 
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10. Visie van de respondenten rond het privacy debat 

 

Wat het privacy debat betreft zijn de meningen van de respondenten zo goed als gelijklopend. 

Privacy is een belangrijk gegeven, maar waar begint en eindigt privacy? Een respondent stelt 

dat privacy stopt vanaf het moment dat een persoon zich in de openbare ruimte bevind. De 

meeste respondenten vinden dat het privacy aspect bij ANPR wordt overroepen, ook in de 

media. Er zijn voldoende controlemechanismen en toezichtsorganen voorzien om misbruiken 

te voorkomen. Tevens is het voor de politie enkel interessant om voertuigen op te zoeken die 

aan criminele feiten gelinkt zijn. Verder zijn de nodige controlemechanismen voorzien, zo 

wordt elke opzoeking in de ANPR databank gelogd, net zoals dit het geval is bij andere 

databanken. Ook heeft niet iedereen toegang tot deze databanken. De wet voorziet ook in de 

nodige procedure om te voorzien dat de privacy voldoende wordt gewaarborgd. Zo dient er 

aan strenge criteria voldaan worden zoals proportionaliteit, finaliteit, en dergelijke meer. Een 

respondent haalde aan dat camera‟s dienen te worden gezien als een noodzakelijk kwaad, 

enkel als andere maatregelen niet helpen kan er overgegaan worden tot het plaatsen van een 

camera. In de interviews werd er nog aangehaald dat men ten opzichte van de overheid altijd 

streng is betreffende privacy, maar de burgers staan er niet bij stil dat ze op andere vlakken 

hun privacy veel meer opgeven. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van smartphones en 

sociale media. Deze vormen een veel grotere bedreiging van de privacy. Tot slot wordt er 

aangehaald dat het privacy principe vaak misbruikt wordt, ook omdat mensen niet voldoende 

op de hoogte zijn van wat er juist wordt geregistreerd en wat niet. Op dat gebied dient er goed 

te worden gecommuniceerd.  

 

“Er moet zeker privacy zijn, de afweging tussen veiligheid en privacy dient gemaakt te 

worden. […] Er zijn controlemechanismen voorzien, elke opzoeking die in het ANPR 

systeem wordt gedaan, wordt gelogd, net zoals dat het geval is bij de andere 

databanken. […]. Bijvoorbeeld een foute lezing die manueel aangepast wordt, wordt 

geregistreerd. Er zijn dus controlemogelijkheden in onze systemen ingebouwd. Tevens 

zijn wij ons bewust van wat mag en wat niet.” (HCP Wim Redig, WPR Antwerpen) 

 

“Naar de overheid toe kijkt men altijd met een strenge blik naar privacy, maar er zijn 

zoveel ander dingen die een inbreuk op de mensen hun privacy maken waar men 

helemaal niet bij stilstaat, dus ik vind dat wel overroepen.” (Mathias de Beuker, 

Dienst Mobiliteit Provincie Antwerpen) 
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11. De belangrijkste partners volgens de respondenten 

 

De belangrijkste partners die worden aangehaald in de interviews zijn:  

- Andere politiezones om afspraken te maken omtrent samenwerking en gedeelde 

aankopen.  

- Federale politie voor samenwerkingsakkoorden. 

- Steden en gemeenten betreffende de financiering. 

- Wegbeheerder omtrent de plaatsing van de camera‟s. 

- Parket voor de afhandeling van de dossiers. 

- Goca voor het aanleveren van de blacklist voor niet gekeurde voertuigen. 

- Veridass voor het aanleveren van de blacklist voor niet verzekerde voertuigen. 

- CIC voor de dispatching. 

- Private actoren voor de installatie van de systemen.  

- Coördinator integrale veiligheid. 

- Schepen van mobiliteit, voor het mobiliteitsbeleid. 

- Provincie om een overkoepelende visie op te stellen. 

- Agentschap Wegen en Verkeer voor technische ondersteuning bieden. 

- Recherche en FGP voor gerechtelijke zaken.  

- De Lijn voor het aanleveren van een white list (nummerplaten van bussen). 

 

12. Kritische reflectie op het onderzoeksmateriaal 

 

Als onderzoeker is het belangrijk om met een kritische blik te kijken naar de eigen 

onderzoeksresultaten. In dit onderdeel van de masterproef wordt er stilgestaan bij de 

beperkingen van het onderzoek..  

 

Aangezien het een diepteonderzoek betreft kunnen er geen uitspraken gedaan worden in de 

breedte, generaliseerbaarheid van het onderzoek is bijgevolg niet mogelijk. Het onderzoek 

beperkt zich tot de provincie Antwerpen. De bevindingen zijn enkel van toepassing op de 

bevraagde actoren.  
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Momenteel hebben 16 van de 24 politiezones in de Provincie Antwerpen ofwel al ANPR 

camera‟s geplaatst ofwel plannen om ANPR camera‟s te plaatsen. In het kader van deze 

masterproef werd ervoor geopteerd om enkel zones te bevragen die reeds gebruik maken van 

ANPR, dit zijn er in totaal 11. Door gebrek aan tijd en middelen was het niet mogelijk om alle 

11 politiezones te interviewen. Om deze reden werd er geopteerd om acht politiezones aan te 

schrijven, vijf van deze politiezones zijn op de vraag om deel te nemen aan het onderzoek 

ingegaan. De drie andere politiezones konden wegens tijdsgebrek niet deelnemen aan de 

interviews, dit zijn politiezone Mechelen-Willebroek, Brasschaat en Voorkempen. 

 

Verder was het door de beperkte tijd van deze masterproef niet mogelijk om alle 

belanghebbende actoren te bevragen. Om deze reden werd er geopteerd om de meest 

relevante actoren voor dit onderzoek uit te kiezen. Er werd getracht om zo divers mogelijke 

actoren te betrekken bij de interviews. Daarom werden de Federale Wegpolitie en Dienst 

Mobiliteit van de Provincie Antwerpen bevraagd. Idealiter hadden het Agentschap Wegen en 

Verkeer en het Parket nog kunnen betrokken worden in het onderzoek, dit kan een 

interessante piste zijn in komende onderzoeken.  

 

13. Besluit 

 

Uit het praktijkonderzoek kan besloten worden dat de Provincie Antwerpen in België de 

koploper is wat ANPR betreft. De provincie Antwerpen heeft de meeste politiezones die 

gebruik maken van ANPR en het grootst aantal camera‟s van België. Van de bevraagde 

politiezones heeft Turnhout het meest uitgebreide netwerk en al 10 jaar ervaring met ANPR 

camera‟s. De eerste camera werd er in 2006 in gebruik genomen. Andere politiezones zitten 

in testfase of hebben nog maar recent een camera in gebruik genomen. De federale wegpolitie 

van Antwerpen beschikt niet over ANPR camera‟s voor gerechtelijke toepassingen, wel voor 

verkeerstoepassingen zoals Weight in Motion en het meten van tussenafstanden van 

vrachtwagens.  

 

ANPR wordt ingezet voor gerechtelijke, bestuurlijke en verkeer gerelateerde zaken. De meest 

gebruikte toepassingen zijn de module bewakingscamera, de module trajectcontrole en de 

module blacklist controle. Verder zijn de modules white list controle, de module sluipverkeer 

en de module inhaalverbod ook mogelijk toepassingen.  
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Bij de implementatie van de camera‟s wordt vooral rekening gehouden met tactische en 

praktische doelstellingen die een ANPR camera kan vervullen. Er wordt gekeken naar de 

zonale behoeften, de lokale criminaliteitsfenomenen, prioriteiten van het Nationaal en Zonaal 

veiligheidsplan. Tevens vindt er in de meeste gevallen multidisciplinair overleg plaats. Met 

theoretische modellen wordt niet zozeer rekening gehouden, uit geen enkel interview kwam er 

naar voor dat er teruggegrepen werd naar wetenschappelijke literatuur of resultaten. Er wordt 

wel aangehaald dat er onbewust rekening mee gehouden wordt.  

 

De voornaamste problemen die aangehaald worden zijn de bevuilde databanken en het 

foutenmarge waarmee rekening dient te worden gehouden. Het probleem van de databanken 

dient zo snel mogelijk te worden verholpen, zo niet zal de performantie van het systeem 

worden ondermijnd.  

 

Betreffende de impact van ANPR op de werking van de politie kan er geconcludeerd worden 

dat geen enkele geïnterviewde politiezone extra personeel heeft aangeworven of heeft 

bespaard op personeelskosten sinds ANPR er in gebruik werd genomen. Het is moeilijk om 

een uitspraak te doen of ANPR al dan niet meer of minder werk genereert voor de politie. 

Over de resultaten die met ANPR behaald worden zijn de respondenten het unaniem eens. 

ANPR levert zeer veel bruikbare informatie aan en zorgt voor positieve resultaten. ANPR 

verhoogt de efficiëntie van de politie, hier dient wel aangehaald te worden dat efficiëntie niet 

gelijk is aan effectiviteit.  

 

Wat de visie van de respondenten betreft op het wettelijk kader is er verdeeldheid. Sommige 

respondenten vinden het huidige wetgevend kader goed, andere respondenten zijn 

voorstanders van een evolutie naar het opnemen van technologische hulpmiddelen in de wet 

op het politieambt. Er kan wel geconcludeerd worden dat de principes van de camerawet 

duidelijk en goed geformuleerd zijn. De respondenten zijn geen van allen voorstander van het 

afschaffen van de camerawet. De voorstanders van de evolutie naar de wet op het politieambt 

willen enkel een uitbereiding van de mogelijkheden van de politie. Wat privacy betreft kan er 

geconcludeerd worden dat het belangrijk is dat de afweging gemaakt wordt, maar het privacy 

aspect mag niet misbruikt worden. Er zijn voldoende controlemechanismen ingebouwd om te 

voorkomen dat er misbruiken ontstaan. Verder kan er uit het praktijkonderzoek afgeleid 

worden dat er zeer veel partners betrokken zijn. Gaande van politionele tot niet politionele 

partners.  
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Deel 3: vergelijking literatuurstudie en kwalitatief onderzoek 

 

1. Inleiding 

 

Alvorens tot een beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, wordt er kort stil gestaan 

bij de vergelijking van de bevindingen uit het praktijkonderzoek met deze uit het 

literatuuronderzoek.  

 

2. Toepassingsmogelijkheden versus hoe het in de praktijk wordt ingezet 

 

In de literatuur zijn er heel wat toepassingsmogelijkheden van ANPR camera‟s besproken. 

Hier zal de vergelijking gemaakt worden tussen de mogelijkheden die werden gevonden in de 

literatuur en hoe deze in de praktijk benut worden. Uit het praktijkonderzoek kwam er naar 

voor dat ANPR in de provincie Antwerpen op zes verschillende manieren wordt ingezet. 

Tevens blijkt dat er niet aan data-analyse wordt gedaan op de reads, in de literatuur werden 

hier ook geen aanwijzingen voor gevonden. Deze vormen van data-analyse worden wel in het 

Verenigd Koninkrijk en in Nederland toegepast. Het is wel mogelijk om manueel analyses uit 

te voeren op de data, dit kan door middel van het gebruik van maxi-filters. Op deze manier 

kunnen er gerichte opzoekingen of analyses gemaakt worden in de data. Blacklist controle 

wordt in de bevraagde politiezones vaker gebruikt. Niet alle politiezones maken gebruik van 

deze module, daar er geen permanente monitoring is. Dit kan aanzien worden als een zwakke 

schakel in de keten, want blacklist controle is een van de sterke troeven van ANPR camera‟s. 

De oplossing die hier voor voorzien is, is dat de dispatching en monitoring gebeurt door het 

CIC, maar deze zijn momenteel nog niet in staat deze taak op zich te nemen. Wat de 

verkeerstoepassingen betreft worden de mogelijkheden goed benut. Zo wordt er waar 

mogelijk gebruik gemaakt van trajectcontroles, toegangscontroles, controle op sluipverkeer. 

De federale politie zet ANPR in voor het meten van tussenafstanden van vrachtwagens en 

voor weight in motion. Een bijkomende mogelijkheid die momenteel niet wordt benut is het 

meten van de verkeersactiviteit. Dit is geen prioriteit is voor de politie, ook wettelijk gezien 

mag de politie geen gegevens van de ANPR camera doorspelen. Hier bestaat echter de 

mogelijkheid dat de politie geanonimiseerde gegevens bezorgd aan het Agentschap Wegen en 

Verkeer en aan de Dienst Mobiliteit van de Provincie Antwerpen, zodat deze het 

mobiliteitsbeleid kunnen afstemmen.  
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Wat de toepassingsmogelijkheden van ANPR betreft kan er geconcludeerd worden dat het 

gebruik van verkeerstoepassingen op punt staat, maar dat de andere mogelijkheden nog niet 

ten volle benut worden. Politiezones die beschikken over een eigen dispatching of over 

voldoende personeelscapaciteit om een permanente monitoring te voorzien, kunnen wel ten 

volle gebruik maken van de module blacklist controle, andere politiezones kunnen dit niet. 

Wat de data-analyse betreft kan er gesteld worden dat dit nieuwe mogelijkheden kan creëren 

voor de politiediensten, maar dit lukt enkel als er een groter netwerk uitgebouwd is, wat in 

Provincie Antwerpen nog niet het geval is.  

 

3. Sterktes en zwaktes in de literatuur versus in de praktijk 

 

De sterktes die in de literatuur zijn teruggevonden komen overeen met deze die in de praktijk 

werden gevonden. ANPR zorgt er voor dat de efficiëntie en productiviteit van de politie stijgt, 

omdat het een enorme hoeveelheid data aanlevert. Tevens gebeurt dit door het systeem 

volledig automatisch. Recherchematig biedt deze informatie zeer veel mogelijkheden. Verder 

is het een systeem dat permanent werkt, dit is met mankracht een onmogelijke taak. Er werd 

ook aangehaald dat ANPR het werk van de politie objectiveert. Dit komt omdat ANPR in 

staat is alle voorbijrijdende voertuigen te registreren en te controleren met een blacklist. Als er 

een voertuig voorbijrijdt waar iets mee aan de hand is, dan maakt het systeem hier een 

melding van. Op gebied van verkeerstoepassingen zorgt het voor een stijging van de 

verkeersveiligheid, het aantal ongevallen daalt op trajecten waar ANPR wordt ingezet voor 

trajectcontrole.  

 

Ook wat de zwaktes betreft is er sterke overeenkomst tussen de literatuur en het 

praktijkonderzoek. De grootste zwakte die in de literatuur en in de praktijk naar voor komt is 

dat het een zware investering is om een ANPR systeem te implementeren, zowel voor lokale 

politiezones als voor de federale politie. Tevens dient er rekening gehouden te worden met 

een foutenmarge van ongeveer 10%, dit houdt in dat de lezingen manueel dienen 

gecontroleerd te worden op fouten. Verder is een van de grootste zwaktes dat niet elke 

politiezone is staat is om het systeem permanent te monitoren, hierdoor verliest het heel wat 

potentie. Ook wordt er aangehaald in de interviews dat er nood is aan een nationale standaard, 

dit zijn basisnormen waaraan elk systeem dient te voldoen, zodat het netwerk op elkaar 

afgestemd is. Tevens dient het netwerk verder uitgebreid te worden zodat dit sluitend wordt. 
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Tot slot werd er zowel in de literatuur als in het praktijkonderzoek aangehaald dat de 

databanken waarmee de politie werkt vervuild zijn. Dit creëert vals-positieve hits en kan een 

negatieve invloed hebben op de perceptie van politiemensen op de werking van een ANPR 

systeem. Ook de burgers kunnen hier onterecht last van ondervinden. In de literatuur wordt 

vaak aangehaald dat het opgeven van de privacy een zwakte is die verbonden is aan ANPR 

camera‟s, politiemensen zijn echter niet akkoord met deze stelling. De respondenten zijn van 

mening dat het privacy-debat overroepen is en niet gezien mag worden als een zwakte.  

 

4. Effectiviteit 

 

Zoals eerder in de literatuurstudie al werd aangehaald is deze masterproef geenszins een 

effectiviteitsonderzoek. Het is wel belangrijk om bij effectiviteit stil te staan. Effectiviteit 

betekent de mate waarin een handelwijze daadwerkelijk bijdraagt aan de realisatie van het 

beoogde doel. Bij het literatuuronderzoek werden er weinig studies naar de effectiviteit van 

ANPR teruggevonden, dit komt enerzijds omdat het nog een recent fenomeen is en anderzijds 

omdat effectiviteitsonderzoek zeer duur en tijdrovend is. Politiediensten en de overheid 

hebben hier vaak de middelen niet voor. Verder kwam er uit het literatuuronderzoek naar voor 

dat er bijgevolg geen uitspraken over de effectiviteit van automatische 

nummerplaatherkenningscamera‟s mogelijk is. Bij de beoordeling van de effectiviteit van 

ANPR moet er gekeken worden naar alle doelen ervan, tevens dient er gekeken te worden of 

de politie het instrument op een goede manier inzet (Flight & van Egmond, 2011). Om deze 

doelen te meten moet er een quasi-experiment uitgevoerd worden dat gebruik maakt van een 

voor- en nameting zowel in een controlegroep als in de experimentele groep. Om uit te sluiten 

of er geen externe factoren beïnvloedend zijn voor de onderzoeksresultaten is het belangrijk 

dat er ook een procesevaluatie wordt uitgevoerd (Flight & van Egmond, 2011).   

 

De meeste onderzoeken die werden teruggevonden deden wel uitspraken over de efficiëntie 

van ANPR. Om deze reden werd er in het praktijkonderzoek ook stilgestaan bij efficiëntie. 

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat de efficiëntie van de tool vooral ligt in het 

automatiseren van een manuele, tijdrovende taak. Ook de snelheid van de lezingen, het 

permanente scannen van alle voertuigen die voorbijrijden en dergelijke meer werden 

aangehaald.  
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Uit het praktijkonderzoek blijkt dat ANPR wel degelijk de efficiëntie van politiediensten kan 

verhogen. Het is dus een zeer efficiënt middel in de strijd tegen criminaliteit. De resultaten die 

behaald worden door middel van de camera‟s zijn nooit mogelijk met mankracht. De 

resultaten bij de bevraagde zones zijn positief. De verschillende modules van ANPR zijn zeer 

efficiënt, zo zijn in de politiezone Turnhout in het jaar 2015 door middel van ANPR 41 

gestolen voertuigen onderschept, voor er gebruik gemaakt werd van ANPR waren dit op 

jaarbasis één tot twee voertuigen. Ook de andere modules werken zeer efficiënt, zo worden er 

met de module white list controle veel overtredingen vastgesteld, bijvoorbeeld bij politiezone 

Lier worden er dagelijks een 80-tal overtredingen vastgesteld, dit zou met mankracht nooit te 

behalen zijn.  

 

Er dient opgemerkt te worden dat het potentieel van de camera‟s niet altijd ten volle wordt 

benut. Dit is bijvoorbeeld bij politiezone Lier het geval. De camera wordt enkel gebruikt om 

een verkeersvrije zone te hanteren, terwijl er nog een brede waaier aan 

toepassingsmogelijkheden is die momenteel niet benut worden. Ook het gebrek aan 

permanente monitoring ondermijnt het systeem.   

 

Het praktijkonderzoek brengt aan het licht dat het rendement van ANPR camera‟s nog 

verbeterd kan worden. Dit kan verhoogd worden door interne werkprocessen te verbeteren. 

Het gaat hier dan voornamelijk over het omgaan met de technologie, het inzetten ervan en de 

werking hier op af te stemmen. Tevens kan het rendement verhoogd worden door de 

informatie-uitwisseling met andere korpsen te verbeteren. Nu werkt elke zone apart met een 

eigen lokale server, het zou efficiënter zijn als er gewerkt wordt met een bovenlokale server. 

Ook de monitoring en dispatching kan beter. Tot slot kan het rendement nog verhoogd 

worden door het netwerk van ANPR camera‟s gericht uit te bereiden, zodat er een sluitend 

netwerk komt over de gehele provincie, op die manier kan ANPR optimaal ingezet worden. 

Momenteel wordt er werk gemaakt van de bovenlokale server (BAS). Tevens vindt er een 

hervorming van het CIC en het AIK plaats zodat deze de monitorings- en dispatchingsfunctie 

op zich kunnen nemen. Echter was er over deze zaken weinig informatie voor handen.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat verder en degelijk onderzoek naar de effectiviteit van 

ANPR noodzakelijk is. Momenteel zijn er niet voldoende gegevens beschikbaar om een 

uitspraak te doen over de effectiviteit van automatische nummerplaatherkenning.  



 

77 
 

Wel kan er gesteld worden dat het een zeer efficiënte tool is voor de politie, maar het wil niet 

zeggen dat een efficiënt instrument automatisch ook effectief is (flight & van Egmond, 2011).  

 

5. Privacy 

 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er vooral een afweging dient gemaakt te worden tussen 

veiligheid en privacy. De burgers verlangen namelijk de utopische combinatie van maximale 

vrijheid en maximale veiligheid (Boutellier, 2005). De overheid tracht hier zo goed mogelijk 

in te voldoen. Om te voorzien in de vraag naar veiligheid wordt er steeds meer gebruik 

gemaakt van technologische hulpmiddelen zoals ANPR camera‟s. Door middel van de 

camerawet en de nodige controleorganen wil de overheid tegemoetkomen aan het verlangen 

naar privacy.  

 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de politie het hier mee eens is, de afweging tussen 

veiligheid en privacy dient te worden gemaakt. Het is belangrijk dat er een evenwicht wordt 

gevonden tussen deze twee noties. Echter vinden de meeste respondenten dat het privacy 

debat omtrent ANPR camera‟s wordt overroepen. Zo wordt er door een respondent 

aangehaald dat privacy eindigt vanaf een persoon zich in de openbare ruimte bevindt, want 

iedereen kan zien wat die persoon doet. De geïnterviewde personen zijn ook van mening dat 

er voldoende controlemechanismen ingebouwd zijn in de systemen om misbruiken te 

voorkomen. Tevens is het wettelijk kader zeer strikt, er dient aan heel wat criteria voldaan te 

worden vooraleer er mag worden overgegaan tot de plaatsing van een ANPR camera. Verder 

kwam er uit de interviews naar voor dat burgers altijd kritisch staan ten opzichte van de 

overheid wat privacy betreft, maar wordt er niet stilgestaan bij andere inbreuken op de 

privacy, door bijvoorbeeld commerciële bedrijven die vaak een grotere bedreiging vormen.  

 

6. Besluit 

 

Uit dit deel kan besloten worden dat op de meeste vlakken de bevindingen uit de literatuur en 

deze uit de praktijk met elkaar in overeenstemming zijn. De mogelijkheden op gerechtelijk 

vlak en op het gebied van verkeerstoepassingen worden door de meeste politiezones benut. 

Wat de informatieanalyse betreft kan er besloten worden dat er in België geen gebruik van 

gemaakt wordt. Dit kan in de toekomst nieuwe mogelijkheden creëren.  
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Tevens dient er aangehaald te worden dat nog niet alle politiezones optimaal gebruik maken 

van de mogelijkheden die ANPR camera‟s bieden.  

 

De sterktes en zwaktes die in de literatuur zijn teruggevonden komen overeen met deze in de 

praktijk. Hieruit kan besloten worden dat de respondenten goed op de hoogte zijn wat de 

sterktes en de zwaktes betreft van het systeem.  

 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat ANPR wel degelijk de efficiëntie van politiediensten kan 

verhogen. Het is dus een zeer adequaat middel in de strijd tegen criminaliteit, dit geldt ook 

wat de verkeerstoepassingen betreft. De resultaten die behaald worden door middel van de 

camera‟s zijn nooit mogelijk met mankracht. Maar zoals al eerder werd aangehaald is 

efficiëntie niet gelijk aan effectiviteit. Hier dient verder onderzoek naar verricht te worden.  
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Algemene conclusie 

 

De centrale vraag die de rode draad doorheen de masterproef vormt is de volgende: “Is het 

grote vertrouwen dat politie en politici hebben in nummerplaatherkenning wat de bestrijding 

van criminaliteit en de verkeershandhaving betreft wel terecht?”. Aan de hand van het 

literatuur-, kwalitatief empirisch onderzoek en deelvragen wordt getracht hierop een antwoord 

te kunnen formuleren.  

 

Uit het literatuuronderzoek kan worden afgeleid dat ANPR verschillende 

toepassingsmogelijkheden kent. Het kan ingezet worden in de strijd tegen diverse vormen van 

criminaliteit. De toepassingsmogelijkheden kunnen onderverdeeld worden in twee 

categorieën, criminaliteitsbestrijding en verkeerstoepassingen. Wat de verkeerstoepassingen 

betreft kan er aan de hand van trajectcontroles snelheidsovertredingen worden vastgesteld, 

tevens heeft dit een positief effect op de verkeersveiligheid. Verder kunnen de camera‟s 

gebruikt worden om toegangscontroles te voeren, een voorbeeld hiervan is het handhaven van 

een verkeersvrije zone door middel van white list controle. Ook het controleren op 

sluipverkeer is mogelijk. Verder kan ANPR gebruikt worden in combinatie met Weight in 

Motion, dit in de strijd tegen overladen vrachtwagens. Een andere mogelijkheid die ANPR 

biedt is het meten van tussenafstanden van vrachtwagens. Tevens kan ANPR worden ingezet 

om te controleren of voertuigen tol betaald hebben, recent werd dit in België ingevoerd in het 

kader van ViaPass. Verder kunnen de camera‟s gebruikt worden om verkeersactiviteit te 

meten, dit is een interessante toepassing voor het mobiliteitsbeleid te optimaliseren. Tot slot 

kan ANPR worden ingezet om na te gaan dat er correct betaald werd om te parkeren. Wat de 

criminaliteitsbestrijding betreft kan ANPR op twee manieren een bijdrage leveren. Door 

middel van blacklist controle kunnen voertuigen waarmee iets aan de hand is efficiënt 

tegengehouden en gecontroleerd worden. Recherchematig biedt het de mogelijkheid om voor 

elk misdrijf opzoekingen in de databank te doen. In de literatuur werd er ook teruggevonden 

dat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk vaak data-analyses worden uitgevoerd op de 

data die verkregen wordt door middel van een ANPR camera.  
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Aan de hand van het praktijkonderzoek werd de praktijksituatie in de Provincie Antwerpen 

onderzocht. Hieruit blijkt dat de politie in de Provincie Antwerpen ANPR voornamelijk inzet 

voor blacklist controle, retroactieve opzoekingen, trajectcontroles, sluipverkeer en white list 

controle. Hieruit valt te concluderen dat nog niet alle mogelijkheden die in de literatuur zijn 

teruggevonden in de praktijk worden gebruikt.  

 

De sterktes en zwaktes die in de literatuur en in de praktijk werden teruggevonden zijn sterk 

gelijklopend. De voornaamste sterkte van ANPR is dat het er voor zorgt dat de efficiëntie en 

productiviteit van de politie stijgt, doordat het een enorme hoeveelheid data aanlevert. Dit 

gebeurt door het systeem volledig automatisch. Ook recherchematig biedt deze informatie 

zeer veel mogelijkheden. Op het gebied van verkeerstoepassingen zorgt ANPR voor een 

stijging van de verkeersveiligheid, het aantal ongevallen daalt op trajecten waar aan 

trajectcontrole wordt gedaan. De grootste zwakte die in de literatuur en in de praktijk naar 

voor komt is dat het een zeer zware investering is om een ANPR systeem aan te kopen en te 

installeren, zowel voor lokale politiezones als voor de federale politie. Een andere zwak punt  

is de foutenmarge van ongeveer 10% waar rekening mee dient te worden gehouden. Dit houdt 

in dat de lezingen manueel dienen gecontroleerd te worden op fouten. Verder is een van de 

grootste gebreken dat niet elke politiezone is staat is om het systeem permanent te monitoren, 

hierdoor verliest het heel wat potentie. Daarnaast is het gebrek aan een nationale standaard 

een bijkomende zwakte. Tot slot werd er zowel in de literatuur als in het praktijkonderzoek 

aangehaald dat de databanken waarmee de politie werkt vervuild zijn. Dit creëert vals-

positieve hits en kan een negatieve invloed hebben op de perceptie van politiemensen op de 

werking van een ANPR systeem. Uit deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat ANPR 

zeer veel potentie heeft, tevens wegen de zwaktes niet op tegen de sterktes. Het is wel 

noodzakelijk dat er rekening wordt gehouden met de bestaande gebreken. Ondanks een ANPR 

systeem zeer duur is, wegen de voordelen hier tegen op. Tevens blijkt uit het 

praktijkonderzoek dat medewerkers bij de politie voldoende op de hoogte zijn van de voor- en 

nadelen van dergelijke systemen, zodat hiermee rekening kan worden gehouden.  

 

De afweging tussen veiligheid en privacy is een topic dat in de literatuur vaak wordt 

aangehaald. Het gaat dan voornamelijk over het verliezen van de privacy doordat de overheid 

gebruik maakt van ANPR camera‟s. Echter bestaat er op dit vlak en discrepantie tussen het 

literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek.  
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In het praktijkonderzoek wordt aangehaald dat het hele privacy debat overroepen is en dat er 

voldoende controlemechanismen en instanties voorzien zijn om misbruiken te voorkomen. 

Deze discrepantie zal deels kunnen verklaard worden doordat het praktijkonderzoek 

voornamelijk bestaat uit interviews van respondenten die werkzaam zijn bij de 

politiediensten. Om hierover een juiste uitspraak te doen is er verder onderzoek naar de 

perceptie van burgers noodzakelijk.  

 

Uit de interviews blijkt dat er niet bewust wordt teruggegrepen naar wetenschappelijke 

literatuur bij de implementatie van ANPR camera‟s. Er wordt vooral rekening gehouden met 

tactische en praktische doelstellingen die een ANPR camera kan vervullen. Zo wordt er onder 

meer gekeken naar de zonale behoeften, de lokale criminaliteitsfenomenen, prioriteiten van 

het Nationaal en Zonaal veiligheidsplan. Ook vindt er bij de meeste politiezones alvorens een 

beslissing wordt genomen, multidisciplinair overleg plaats. Er kan geconcludeerd worden dat 

er weinig rekening gehouden wordt met theoretische referentiekaders zoals 

preventiestrategieën. De respondenten achten zich onbewust bekwaam, dit wil zeggen dat er 

onbewust rekening gehouden wordt met theoretische referentiekaders, maar dat er niet bewust 

wordt teruggegrepen naar de literatuur. De beïnvloeding van de praktijk door de literatuur is 

bijgevolg gering.  

 

Wat de impact van ANPR camera‟s op de werking van de politie betreft kan er gesteld 

worden dat er in geen enkele geïnterviewde politiezone extra personeel aangeworven werd, 

tevens vond er ook geen besparing op personeel plaats. Verder kan er op deze vraag geen 

eenduidig antwoord gegeven worden. De ene politiezone spreek van extra werklast, andere 

politiezones spreken over een ander soort werk, maar finaal blijft de werklast dezelfde. Er kan 

wel geconcludeerd worden dat de politiediensten door middel van ANPR efficiënter tewerk 

kunnen gaan, omtrent de werklast dient er verder onderzoek gedaan te worden alvorens 

hierover een uitspraak kan worden gedaan.  

 

De politie maakt steeds meer gebruik van technologische toepassingen, ANPR is hier een 

voorbeeld van. Een vraag die hier kan worden gesteld is of men niet te veel naar een 

technology-led policing aan het evolueren is. Deze vraag is al gedeeltelijk beantwoord in de 

vorige paragraaf. Wat ANPR betreft werd in geen enkele geïnterviewde politiezone een 

besparing of extra aanwerving van personeel gedaan. Dit komt omdat de politie technologie 

ziet als een hulpmiddel, een middel om de dagelijkse werking te ondersteunen.  



 

82 
 

Zonder de nodige politiecapaciteit heeft de technologie geen zin. Politiecapaciteit is nodig om 

te kunnen reageren op criminaliteit.  

 

In het kader van dit onderzoek wordt er getracht om enkele aanbevelingen te formuleren. 

Deze aanbevelingen vloeien voort uit een koppeling van de bevindingen uit het 

literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek. Ten eerste kan er aanbevolen worden dat het 

nuttig is om te voorzien in een nationale standaard betreffende ANPR camera‟s. In Nederland 

en het Verenigd Koninkrijk is er zo‟n standaard opgesteld, zodat alle projecten aan dezelfde 

voorwaarden voldoen. Dit is belangrijk zodat er geen wildgroei aan verschillende initiatieven 

ontstaat die software- of hardware matig niet in staat zijn om met elkaar te communiceren. 

Momenteel kan het werk dat de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk verricht gezien 

worden als een aanzet naar een standaard. Maar dit is niet voldoende, aangezien deze 

opdrachtencentrale enkel voor Vlaanderen beschikbaar is. Het is noodzakelijk dat er van deze 

nationale standaard werk wordt gemaakt. Een tweede aanbeveling betreft de monitoring en 

dispatching. Momenteel zijn er zones die niet kunnen instaan voor de monitoring, dit zijn 

zones die niet beschikken over een eigen dispatching. Indien er optimaal wil worden gebruik 

gemaakt van de systemen is het nodig dat deze permanent gemonitord worden, indien er een 

hit komt kan deze dan meteen worden gedispatched. Uit de interviews kwam naar voren dat 

deze monitoring gaat gebeuren door de CICs, dit zijn de communicatie- en informatiecentra, 

maar momenteel zijn er nog twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ten eerste 

moet er in een Bovenlokale ANPR server voorzien worden en ten tweede dient er genoeg 

personeel te zijn voor de CICs. Zolang er aan deze voorwaarden niet voldaan is, zal de 

monitoring niet kunnen gebeuren. Het is noodzakelijk dat hier zo snel mogelijk werk van 

wordt gemaakt, anders zal het systeem niet optimaal benut kunnen worden. Een derde 

aanbeveling betreft een gerichte uitbereiding van het netwerk, op deze manier kan er voorzien 

worden in een sluitend netwerk.   

 

Aan de hand van voorgaande conclusies en antwoorden op de deelvragen wordt hier een 

antwoord geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag. Deze luidt als volgt: “Is het grote 

vertrouwen dat politie en politici hebben in nummerplaatherkenning wat de bestrijding van 

criminaliteit en de verkeershandhaving betreft wel terecht?”. Het antwoord is echter niet 

eenduidig. Wat vast staat is dat ANPR een enorm potentieel biedt aan de politie. Zowel wat 

de verkeershandhaving als de criminaliteitsbestrijding betreft. Het verhoogt de efficiëntie van 

de politie, ook het aantal controles die uitgevoerd kunnen worden stijgt.  
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Tevens wordt er een positieve trend vastgesteld betreffende verkeersongevallen. Om deze 

redenen zou er dus „ja‟ kunnen worden geantwoord op de vraag. Maar zo gemakkelijk is het 

niet, er zijn redenen om „misschien‟ of „neen‟ te antwoorden op de onderzoeksvraag. Dit komt 

omdat er geen bewijzen zijn gevonden omtrent de effectiviteit van ANPR omdat er maar 

weinig effectiviteitsonderzoek heeft plaatsgevonden. Daarom werd er gekeken naar 

effectiviteitsstudies van CCTV. Voor CCTV wordt een klein, maar significant gewenst effect 

teruggevonden. Er mag echter niet vanuit gegaan worden dat dit ook het geval is voor ANPR 

camera‟s. Daarom is er nood aan degelijk en gestandaardiseerd effectiviteits onderzoek. Een 

tweede reden om „misschien‟ of „neen‟ hangt samen met het gebrek aan 

effectiviteitsonderzoek. Namelijk de erbarmelijke toestand van de criminaliteitsstatistieken 

maken het onmogelijk om een uitspraak te doen over een stijging of een daling van de 

criminaliteitscijfers. Ook dit maakt het moeilijk om een juist antwoord te bieden op de 

onderzoeksvraag. Als eindconclusie is het voorlopige antwoord op de onderzoeksvraag „Ja, 

maar‟. Dit wil zeggen dat het vertrouwen in ANPR terecht is, gezien de diverse 

mogelijkheden die het biedt, ook kan met enige voorzichtigheid gesteld worden dat het 

bijdraagt in het verhogen van de verkeersveiligheid en dat het de politie zeer veel informatie 

aanlevert. Deze informatie kan in zeer diverse onderzoeken gebruikt worden. Ook verhoogt 

het instrument de efficiëntie van de politie. Maar zoals al eerder in deze masterproef werd 

aangehaald mag de technologie niet overschat worden. Ook is het belangrijk, alvorens deze 

vraag definitief te beantwoorden, dat er een degelijk effectiviteitsonderzoek wordt uitgevoerd, 

want momenteel zijn er niet voldoende gegevens beschikbaar om een uitspraak te doen over 

de effectiviteit van automatische nummerplaatherkenning. Er valt aan te bevelen dat er 

hiernaar verder onderzoek wordt gevoerd.  
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