Agendapunt PVO - 4a

Stand van zaken binnen de zones inzake ANPR (april 2017)
1. PZ Druivenstreek (aangesloten op 1e server)
 19 camera’s reeds geïnstalleerd
 9 bijkomende te plaatsen in tweede fase
2. PZ Zennevallei (aangesloten op 1e server)
 aantal camera’s op Sint-Pieters-Leeuw blijft ongewijzigd – 9 camera’s
 er wordt uitgebreid aan de vrachtwagensluis (2X2 camera’s) met trajectcontrole
 haalbaarheidsstudie in andere gemeentes van de zone wordt uitgevoerd dit jaar
3. PZ Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen (aangesloten op 2e server)
 Installatie van de camera’s voltooid
 Operationeel sinds januari 2017
 Aansluiting op de server Vlaams-Brabant
 Trajectcontroles Boortmeerbeek en Keerbergen (opstartfase)
4. PZ KLM (aangesloten op 2e server)
 8 locaties waar werken zijn uitgevoerd, zij het niet binnen de voorziene termijn
 operationeel
5. PZ Kastze (aangesloten op 2e server)
 11 strategische locaties op het grondgebied van de zone met 26 ANPR camera’s en
22 overzichtcamera’s die volledig operationeel zijn
 één site op grondgebied Kastze die wordt beheerd door de PZ BHK
 De voorlopige oplevering getekend eind februari 2017
 een operationele netwerkverbinding met BHK, Luchthaven en VIMA.
6. PZ Dilbeek (aansluiting op server PZ Pajottenland?)
 twee projecten ANPR op de op- en afrit van de snelweg én trajectcontrole zijn gepland
en worden gefinancierd door AWV. Door een probleem met een voetpadkast die
herplaatst moe(s)t worden zijn deze nog niet operationeel op dit moment.
7. PZ Leuven (eigen server)
 fase I: 3 ANPR-detectiepunten op het Martelarenplein, Oudebaan, Hoegaarsestraat:
focus op het vaststellen van verkeersovertredingen: het negeren van de C3verbodsborden
o is geplaatst en functioneert. Verbaliseren met GAS-boetes start op 15 mei
2017
o Géén blacklists actief en recherche voert op dit moment, gezien de locatie,
géén opzoekingen uit
 fase Ibis: mobiel ANPR op 1 voertuig van de politiezone Leuven: focus op het
opsporen aan de hand van blacklists zoals niet-verzekering, niet-keuring, gestolen
voertuigen, enzovoort
 fase II: 36 ANPR-detectiepunten rond het nieuwe uitgebreide voetgangersgebied in
het centrum: focus op het vaststellen van verkeersovertredingen: het binnenrijden
van deze zone C3 en F103 zonder vergunning
o besteld, we wachten nu op een planning voor de installatie, allicht vanaf juli

o

Zullen in eerste instantie géén blacklists op actief staan

8. PZ Amow
 Politie verkent de mogelijkheden om de bestaande ANPR te vervangen en in andere
gemeenten eventueel te investeren
 Overweging om mobiele ANPR aan te kopen en deze te laten aansluiten op provinciaal
netwerk
9. PZ Pajot (eigen server in de zone)
 Eigen server + trajectcontrole gesubsidieerd door AWV
 Toekomstige trajectcontroles kunnen hierop aansluiten
 Gezien er nu zo’n 10-tal camera’s aangesloten zijn, is er nog capaciteit op de server
voor eventuele trajectcontroles uit andere zones – kc is bereid deze op zijn server te
laten aansluiten
 Er moet wel nog voorzien worden om deze beelden naar het CIC over te maken – nu
is er (nog) geen connectie gemaakt
10. PZ Lan (eigen server – verhuisd naar CIC Vlaams-Brabant)
 PZ Lan kocht eigen server aan – staat sinds eind maart 2017 in het CIC na verhuis door
Proximus
 Trajectcontroles te Landen actief
11. PZ Tienen-Hoegaarden (aansluiting voorzien op server LAN)
 5 locaties goedgekeurd en installatie voorzien tegen de zomer
12. PZ Vilvoorde Machelen
 Installatie van de voorziene camera’s zou tegen de zomer rond moeten zijn
13. PZ Voer en Dijle (nog in verkennende fase)
 10-tal locaties bepaald waar men investeringen zou willen doen
 Coördinatievergadering voorzien met aangrenzende zones om overlapping te
vermijden en samenwerking te bespreken (datum nog te bepalen)
14. LPA Luchtvaartpolitie – federale politie (eigen server)
 20-tal camera’s door BAC geïnstalleerd – server van BAC
 Aparte server voor de federale politie LPA waar dezelfde beelden op toekomen (geen
toegang tot de beelden van de parkeergarages)
 Connectie met het CIC tot stand gebracht
15. CIC



tweede server geïnstalleerd in juni 2016
derde dataserver zal nog in 2017 besteld worden op het coördinatiebudget van de
gouverneur

SAMENVATTEND



Geplande installaties lopen vlot wat realisaties betreft. Hier en daar wel wat vertraging en
schoonheidsfoutjes die na contactname met Proximus wel opgelost geraken (indien zaken
blijven aanslepen erkennen ze ook hun fout)
Investering in een derde server op provinciaal niveau lijkt –in tegenstelling tot eerdere
berichten- toch aangewezen aangezien het nationale verhaal niet in de nabije toekomst zal




gerealiseerd worden. Om deze periode te overbruggen zal met krediet van de gouverneur nog
een extra dataserver aangekocht worden (hardware) waarbij de software een gedeelde
investering van alle aangesloten zones zal worden.
Nieuwe investeringen op vlak van ANPR lijken zich aan te bieden in de PZ Lubbeek (Lubbeek,
Boutersem, Bierbeek en Holsbeek)
Een aantal zones voorzien in een profiel van een ‘operationele intelligence medewerker’
(consulent) en/of een uitgebouwde cel ANPR met verschillende medewerkers omdat ze dit
als noodzakelijk ervaren om operationele resultaten te behalen en/of de informatie ten volle
te kunnen exploiteren.

