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Lang niet al onze
'slimme' camerars

praten met elkaar
Daar is het winteruur, daar zijn de donkere dagen en helaas, ook de inbrekers. In de strijd te-

gen rondtrekkende dievenbendes worden deze winter 162 'slimme' camera's ingezet, camera's die

nummerplaten herkennen. Een probleem: 8 van de 19 West-Vlaamse politiezones zijn nog niet

aangesloten op het West-Vlaamse cameraschild, dat aüe gegevens met elkaar uitwisselt. Gouver-

neur Carl Decaluwé wil die gaten in het schild zo snel mogelijk gedicht zien.
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ANPR-camera's, de 'slimme' toe-

stellen die nummerplaten kun-

nen herkennen, schieten als pad-

denstoelen uit de grond. Waar er

vier jaar geleden nog maar 22 toe-

stellen in West-Vlaanderen wa-

ren, zijn er nu al 162. Wegens de

grenscriminaliteit staat het zui-

den van de provincie veel verder

dan het noorden, dat de komende

maanden een inhaalbeweging

plant. Zo telt politiezone VLAS

(Kortrijk/Kuurae/Lendelede) al
45 slimme camera's, politiezone

Brugge zal de komende maand de

eerste vijf in gebruik nemen.

TUDSVERLIES
Gouverneur Carl Decaluwé inves-

teerde in 2013 in een PIT-server

(Provinüale Interface voor Targetbe-

heer, red.), waardoor aUe camera's

en databanken met elkaar verbon-

den kunnen wolden: het West-

Vlaams camèraschild. Daarmee is
onze provincie nog steeds de eni-

ge waarbij er over de grenzen van

de politiezones gewerkt wordt.

Maar opvallend: 8 van de 19 West-

Vlaamse poUtiezones, of 53 van

de 162 slimme camera's, zijn nog

niet aangesloten op het schild. Zij

werken autonoom en wisselen

dus geen gegevens uit met de om-

liggende zones. Als de recherche

een voertuig wil vatten, moet ze
nu het schild én de acht zones

apart contacteren. Bovendien

wordt het schild dagelijks geüpda-
tet met de recentste 'black lists',

terwijl de acht andere zones daar

een eigen handeling voor moeten
doen. Kostbaar tijdsverlies voor de

"Neen, we zijn

niet klaar om alle
mogelijkheden uit de
camera's te halen"

CARL DECALUWÉ
gouverneur West-Vlaanderen

speurders, voor wie elke seconde
telt.

"Dat komt vooral wegens techni-

sche problemen", legt gouverneur

Carl Decaluwé uit, de bezieler van

het provinciale cameraschild. "De

concurrentiesü-ijd tussen de leve-
randers van zulke camera's en de

achterliggende technologie mo-

gen niet onderschat worden. Niet

iedereen blijkt happig om hun ge-
gevens en technologie te delen

met concurrerende firma's. Maai

daar komt stilaan een einde aan.

Onder impuls van PZ Westkust

hebben we zopas een provinciale

aanbesteding gedaan, en daarbij

hebben we de zones al verplicht

om technologie aan te kopen die

aangesloten kan worden op het
provinciale netwerk. Ook aUe vei-

ouderde of defecte toestellen die

vervangen moeten worden, zuüen

in de toekomst moeten kunnen

samenwerken. Voor mij is de op-
lossing: lease! Dan ben je zeker

dat je altijd mee bent met de laat-

ste technologie."
"Het is soms ook de politiek van

bepaalde korpschefs om niets te

delen. Informatie is macht. In de

strijd tegen criminaliteit moet de

kracht van onze negentien zones

samenwerking zijn. Ik stel vast

dat bepaalde mensen daar moeite

mee hebben... Het zal in de toe-
komst toch gebeuren, want de le-

gering kondigde al de komst van
een nationaal schud aan. De gaten

in het provinciale schild - we kun-

nen nog niet iedere invalsweg

controleren - dichten we nu met

mobiele camera's. Op het schild

zitten er nu 77 vaste en 29 mobie-

Ie camera's, goed voor 106 toestel-

len. Tegen eind 2018 zuUen we de

kaap van de 200 provinciaal aan-

gesloten ANPR-camera's ovei-

schrijden. Elke zone zal dan min-
stens één ANPR-camera hebben."

Om een wildgroei te vooikomen,

werd een provinciaal plan opge-
maakt. "Dat heeft, over de zone-

grenzen heen, aUe plaatsen in
kaart gebracht waar er politioneel

gezien het beste ANPR-camera's

worden gezet", legt verbindings-
of&cier en ANPR-spedalist van

de provincie Dirk Bogaert uit.
"Het zou zinloos zijn dat

twee politiezones camera's zetten

op een weg die door beide gebie-

den loopt. Maar vaak ontbreekt

het de politiezones nog aan een

camerabeleid. Met het aankopen

van zulke toestellen verandert de

werking. Als er een verdacht voer-

tuig wordt gesignaleerd, hoe zul-
len we dit als politie aanpaldcen?

Het is geen voetganger die je
staande moet houden. Daarvoor

heb je aangepast materiaal en pei-

soneel nodig. Sommige zones
hebben het nu al moeilijk om hun

interventie- en piekploegen in te

vullen. Willen we verder gaan,

dan moeten we veel meer tech-

neuten en analisten hebben, die

de interventieploegen aansturen."

INBRAKEN VOORSPELLEN
Gouverneur Decaluwé: "Tegen

eind dit jaar zal ons schild 70 nul-

joen nummerplaten gelezen heb-

ben. Vier jaar geleden was dat nog

1,8 miljoen. Je voelt meteen aan

dat we selectief zuUen moeten

zijn. Welk voertuig hou je tegen

en welk pak je pas later aan? De

politiezones en het West-Vlaamse

parket moeten hun prioriteiten

leggen. Nu zijn we nog niet klaar
om aUe mogelijkheden uit de
technologie te halen."

"Een gouverneur heeft geen

macht en geen geld. Mijn taken

zijn coördineren en faciliteren. Zo

financier ik nu een softwarepak-
ket dat misdaadscenario's kan

ontdekken. Bi] een mbrakenplaag

kan het systeem de wagens die in

de buurt waren in kaart brengen.

Blijkt dat telkens dezelfde wagen
een tijdje stilstond en dan terug-

keerde, heb je een sterke aanwij-

zing. In Nederland zijn-de lading-

diefstallen dankzij dit systeem bij -
na verdwenen. Maar daarvoor is

samenwerking de kritieke succes-

factor. Ik wü dat aÜe data voor

iedereen beschikbaar zijn, en dat

zo snel mogelijk."

Weinig interesse voor PIT-netwerk
REGIO In onze regio is politiezone Westkust pionier

op vlak van ANPR-camera's. De zone heeft evenwel

geen plannen om aan te sluiten op het PIT-netwerk.

POLITIEZONE WESTKUST
In de politiezone WesÜcust zijn er
zes ANPR-camera's in De Panne,

drie in Koksijde en acht in Nieuw-

poort. Sinds 2013 rijdt er ook een
mobiele ANPR-wagen rond. De

politiezone is pionier op het ge-
bied van automatisdie nummer-

plaatherkeimingscamera's en dat

sinds 2007. Naast de zes bestaan-

de ANPR-camera's, komen ei nog

elfANPR-camera's bij. Het huidi-

ge ANPR-netwerk wordt ook ver-

nieuwd. De implementatie is
voorzien voor eind 2017. De ca-

mera's zuüen uitgerust zijn met

nieuwe technologie waarbij naast

de nummerplaat ook het merk,

Ideur, type en volume van de wa-

gen onmiddellijk bekend zal zijn.
De PZ Wesücust maakte daartoe

een raamcontract en stelde zijn

knowhow en technologie ten

dienste van de Vlaamse politiezo-

nes.

In het kader van grensoverschrij-

dendè criminaliteit en rondtrek-

kende dadergioeperingen zijn de

ANPR-camera's een geschenk uit

de hemel, klinkt het bij de politie-
zone. Hiernaast heeft de PZ
Westkust specifiek te maken met

de transitmigrantenproblematiek

en de hiermee gepaard gaande
criminaliteit van mensenhandel.

Tot slot kunnen potentiële daders ,

de hit-and-run-sü-ategie vergeten

danlczij de ANPR-camera's. PZ

Westkust is niet aangesloten op

het PIT-netwerk en heeft geen

plannen om dat te doen.

POLITIEZONE SPOORKIN
Politiezone Spoorkin (Veume, Al-

veringem en Lo-Reninge) is op dit

ogenblilc niet aangesloten op het

PIT-netwerk. Recent werden er

twee mobiele ANPR-camera's in

• gebruik genomen die zijn inge-

bouwd in een anonieme politie-

wagen. Het gaat om stand alone-

toestellen die later wel zullen wor-

den aangesloten op de West-
Vlaamse cenü-ale van de 101 en

daarmee ook op het PIT-netwerk.
In 2018 zullen er in de politiezone

Spoorldn ook twee vaste ANPR-

camera's in gebruik worden geno-

men die aan het PIT-netwerk zul-

len worden gekoppeld.

Op dit ogenbHk is men bezig met
de opleiding van de politiemen-
sen die met de mobiele ANPR-

camera's zuüen werken. De twee

toestellen zorgden al voor een 50-

tal onmiddeüijke inningen, al had
dat meer te maken met het feit dat

de overtredmgen vanuit een ano-

nieme politiewagen werden vast-

gesteld. Wel werden een tweetal
nummerplaten die door de

ANPR-camera's werden gescand

het voorwerp van een gerechtelijk

onderzoek. Pas na de opleiding

van de politiemensen zullen de
mobiele ANPR-camera's volledig

operationeel zijn:

POLITIEZONE POLDER
Politiezone Polder (Diksmuide,

Houthulst, Koekelare en Korte-

mark) heeft één mobiele en vier
vaste ANPR-camera's in bestel-

ling. Die worden normaal nog dit

jaar geïnstalleerd. Ze gaan aan-
sluiten op het provinciale net,

maar niet op dat van de gouver-
neur, wel een netwerk dat de zo-

nes in Noord-West-Vlaanderen

omvat. De beelden van de andere

zones zijn volgens korpschef Jo-

han Gheeraert te consulteren via

een eenvoudige linie, ook voor zo-

nes die nog geen camera's heb-

ben, zoals de zijne momenteel

nog. "Het provinciaal systeem is

omslachtig en duurder", zegt hij.
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