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Aanpak van veelplegers  
door nummerplaatherkenning

Historiek

Heel wat bestuurders van voertuigen met 

buitenlandse nummerplaten ontlopen na 

een overtreding hun vervolging. Vanuit 

die vaststelling is bij een aantal collega’s 

van de politie het initiatief gegroeid om 

dat probleem gericht aan te pakken. 

Uit de dataopslag van bemande en 

onbe mande snelheidscamera’s blijkt dat 

het voornamelijk gaat om snelheids-

overtredingen en/of roodlichtnegatie. 

De datasets toonden dat er heel wat 

buitenlandse nummerplaten bij meer-

dere vaststellingen betrokken waren: de 

zogenaamde veelplegers. Het groeiende 

succes van individuele controles leidde 

tot de ontwikkeling van een actieplan 

voor de projectmatige uniforme aanpak 

van veelplegers. De politie maakte daar 

afspraken over met zowel de bestuurlijke 

als de gerechtelijke overheid om te kun-

Voertuigen met buitenlandse nummerplaten ontlopen vaak een vervolging na overtredingen. 
Via automatische nummerplaatherkenning konden er op locaties waar vaak bestuurders met 
buitenlandse nummerplaten komen gerichte acties tegen veelplegers uitgevoerd worden.

Frank Rooses en Walter Dillen 
Politie Antwerpen
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grotere acties of individueel bij kleinere 

acties. De inzet van ANPR is van bij het 

begin zeer succesvol geweest en zorgt 

voor een sterke motivatie bij de mede-

werkers op het terrein.

Naast de inzet van ANPR wordt bij de 

grotere acties ook vaak gewerkt met 

een administratief dispositief op het 

commissariaat ter ondersteuning van 

de ploegen op het terrein met wie er 

radiocontact is. Die administratie kan 

doorlopend beschikken over de nodige 

data.

Evaluatie
Een regelmatig terugkerende evaluatie  

van de uitgevoerde acties moet de 

feno meengerichte aanpak steeds meer 

verfijnen. Verder leert ANPR ons dat er 

naast de datasets rond veelplegers nog 

tal van andere operationeel nuttige 

informatie over verkeer beschikbaar 

is zoals informatie over de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering en de 

periodieke schouwing.

Gelet op het nieuwe bestuursakkoord 

in Antwerpen waar er aangedrongen 

wordt op een informatiegerichte en 

geïntegreerde politiezorg met de imple-

mentatie van de meest actuele digitale 

hulpmiddelen, blijft de verdere ontwik-

keling en de inzet van ANPR beslist op 

de agenda van deze legislatuur staan.

 

•	 de ISLP–applicatie die wordt gebruikt 

om processen-verbaal op te stellen, 

zowel voor overtredingen als verkeers-

ongevallen.

Er is ook bruikbare informatie van de 

territoriale afdelingen waarbij locatie-

gebonden fenomenen vaak aansluiten 

bij het fenomeen van de veelplegers. Zo 

zijn er tal van locaties in kaart gebracht 

waar vaak bestuurders van voertuigen 

met buitenlandse kentekenplaten aan-

getroffen worden.

Exploitatie
De gebundelde data worden ingevoerd 

in de nummerplaatherkenningscamera 

(ANPR). Dat toestel wordt gemonteerd 

op een patrouillevoertuig dat gebruikt 

wordt  in een dispositief in geval van 

nen steunen op een politiek draagvlak en 

af te stemmen op een vervolgingsbeleid 

als sluitstuk van het project.

Plan van aanpak

Operationele doelstellingen
De actieve opsporing van overtreders die 

rijden met voertuigen met buiten landse 

kentekenplaten via een informatiege-

stuurde en uniforme aanpak die ertoe 

moet leiden dat de overtreders zich be-

wust zijn van een subjectief verhoogde 

pakkans.

Dataverzameling
Bruikbare data worden gebundeld vanuit 

verschillende datasets zoals:

•	 Tradelec, de dataset met voertuigen die 

worden geflitst door vaste en mobiele 

camera’s;
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