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4 politiezones (17 gemeenten) wisselen informatie uit dankzij 
150 ANPR-toestellen aangesloten op één provinciaal systeem.  

Dinsdag 18 oktober 2016 – 10.50u – CIC – Boomstesteenweg 180, Wilrijk 
 

Op dinsdag 18 oktober stellen de politiezones Regio Turnhout, Neteland, 
Voorkempen, Brasschaat en de Federale Politie Antwerpen samen met gouverneur 
Cathy Berx de bovenlokale ANPR-server aan u voor. Deze gecentraliseerde server 
kan beelden en data van zowat 150 ANPR-toestellen uit de regio, verspreid over het 
grondgebied van 17 Antwerpse steden en gemeenten, raadplegen en verbinden. 

Verloop persconferentie: 

- Toelichting door Gouverneur Cathy Berx 

- Toelichting door Hoofdcommissaris Luc Smeyers, korpschef Politiezone 
Neteland en voorzitter Werkgroep ANPR Provincie Antwerpen 

- Toelichting door Hoofdcommissaris  Jean-Claude Gunst, Directeur-
Coördinator Arrondissement Antwerpen van de Federale Politie 
 

Wat is ANPR? Een ANPR-systeem is een automatische 
nummerplaatherkennings-toestel (afgeleid van het Engels Automatic Numberplate 
Recognition). Deze camera registreert de nummerplaten van alle voorbijrijdende 
voertuigen.  Elk ANPR-toestel is verbonden met de lokale database in de politiezone.  
Indien er een ‘hit’ is, een overeenkomst tussen de gescande nummerplaat en een 
feit uit de databank, dan volgt er een melding en indien nodig, een politie-
interventie.   
 

Doel en nut van een bovenlokale ANPR-server? Een ANPR-toestel is 
slim en handig, een netwerk van communicerende ANPR-systemen maakt pas echt 
het verschil. Met de bovenlokale server BAS kunnen vanaf nu alle ANPR-systemen 
waarin de gemeenten en politiezones hebben geïnvesteerd veel efficiënter ingezet 
worden voor meer verkeersveiligheid en in de strijd tegen criminaliteit. De BAS laat 
immers optimaal toe dat gegevens in real time worden uitgewisseld. Zo gaat er zo 
weinig mogelijk kostbare tijd verloren voor gerichte interventies.  
 
Indien er een geseinde auto een ANPR-camera passeert en er een hit is met 
gegevens uit de ANPR-databank in die specifieke politiezone, dan weten de andere 
politiezones dat meteen en kunnen ze, indien nodig,  mee de achtervolging inzetten.  
 
Dankzij de BAS kunnen politie en speurders hun werk beter doen. Zo wordt het 
makkelijker om bepaalde feiten gericht te koppelen aan een dader of een criminele 
daderbende. Verkeers- en andere criminelen houden zich niet aan grenzen.  
Dankzij BAS komen ze veel minder ongestraft weg.  



 
Tot slot is BAS een uitmuntend instrument om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
Trajectcontroles over zonale grenzen heen, het onderscheppen van niet-verzekerde 
chauffeurs of –zodra de nationale databank rijbewijzen echt een feit is- hardleerse 
chauffeurs die zonder geldig rijbewijs op de baan zijn, zullen beter kunnen worden 
opgespoord. 
 
Uiteraard kan en mag de verzamelde info niet ondoordacht gebruikt worden.  De 
stringente principes van zowel de Camerawet, de Privacywet en de Wet op het 
Politieambt moeten strikt worden bewaakt en nageleefd.  Het “need to have”-
principe, staat daarbij centraal.  
 

Multidisciplinaire Provinciale Coördinatiecel ANPR : Deze 
coördinatiecel bestaat uit de gouverneur, enkele burgemeesters, provinciale 
gedeputeerden, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, van de lokale en 
federale politie, van de Commissie voor bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer CBPL-Privacycommissie, en ook enkele medewerkers van de Vlaamse 
overheid – van het Agentschap Wegen en Verkeer, Beleid Mobiliteit en 
verkeersveiligheid.  Zij buigen zich over tal van uitdagingen en vraagstukken m.b.t. 
ANPR-systemen.   
 
Wat willen ze bereiken?  Expertise en ervaringen uit verschillende achtergronden en 
domeinen bij elkaar brengen, met daarbij voldoende oog en aandacht voor kansen 
en  ontwikkelingen op langere termijn. De hoop is dan ook dat in de toekomst nog 
tal van politiezones uit de provincie zullen aansluiten en dat al hun ANPR-systemen 
zullen connecteren met BAS, de bovenlokale server.  

 
Zo wordt het veiligheidsnetwerk in onze provincie nog robuuster en efficiënter, 
worden middelen nog beter besteed, en daar zal de veiligheid in onze regio wel bij 
varen. 

 
 

 

Perscontact:  

Sara Claes 
Communicatieverantwoordelijke gouverneur Cathy Berx  

Sara.Claes@provincieantwerpen.be 

Tel.    +32 3 240 50 52 
GSM: +32 476 50 55 91 

           

          Luc Vanlouwe  
             Hoofdcommissaris  
             Liaisonofficier gouverneur Cathy Berx 
             Luc.Vanlouwe@FDGantwerpen.be 
             Tel.     +32 3 204 03 29 
             GSM:  +32 496 508415 
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