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ANPR-sites kenteken
metadata

● kleur
● merk
● tijd
● ...

ANPR G3 Camera

Front Installaties

Overzichtscamera

ruimer beeld

•Trajectcontrole

•Inhaalverbod

•Vrachtwagensluis

•Whitelist

•Toegangscontrole

•Tellingen

•Reistijden

•Herkomst/Bestemming

•Kleurenanalyse

•Patronen

•Nazichtcamerabewaking

•Politionele beeldvorming

•...



• ANPR aankoopcentrale – MDM/12D06

• Uitbouw ANPR-netwerk in Vlaanderen

• Vlaams niveau : focus op verkeersveiligheid (trajectcontrole)

• Federaal niveau : focus op anti-terreur (aanslagen 22/3/2016)

➔ Beslissing tot samenwerking

• Kostenbesparend

• Efficiëntiewinst 

2017-R3-043
Federaal Contract



Centrale Beheersysteem
AMS

9-XYZ-123B

Captatie Verwerking CBS Verwerking Proces Verbaal

9-XYZ-123B



Werking 
Vrachtwagensluis

1. portaal A: 

a. Registratie tijd: t1

b. Kenteken

c. Voertuig classificatie

2. portaal B: 

a. Registratie tijd: t2

b. Kenteken

c. Voertuig classificatie

3. Centraal beheersysteem

a. Zelfde kenteken

b. Zelfde classificatie

c. t2-t2=    t

d. t < referentietijd ⇒ doorgaand verkeer ⇒ kandidaat overtreder

4. validatie & verwerking

5. proces verbaal

A

B



Enkelpolige Vrachtwagensluis   
vs

Dubbelpolige Vrachtwagensluis 

● beheer vergunningshouders (whitelist)

● geen filtering plaatselijk verkeer

● werkt als een knip
● whitelist mogelijk

● filtering plaatselijk verkeer

○ tijdsverschil = 

plaatselijk/doorgaand

● mogelijke uitbreiding met trajectcontrole

○ tijdsverschil = gemiddelde snelheid

Types Vrachtwagensluizen



Obv hoogte   
vs

Obv voertuigclassificatie 
● hoogtemeting door sensor

○ accuraatheid?

● 12D06
● Light truck

● Van

● Car

● MotorBike

● Heavy truck

○ onbeladen massa

● 2017-R3-043

Detectie en Selectie



Wetgeving

KB 18.12.2002

● snelheid

● hoogte

○ automatisch verwerking mogelijk

● toegang

C21

● niet opgenomen in KB 18.12.2002 

⇒ niet automatisch

● Massa beladen toestand

● hulpmiddel voor de bevoegde persoon om 

de overtreding vast te stellen

○ preselectie

○ opzoeking in DIV

○ onbeladen massa geeft de doorslag



9

Naar gewenste 

verkeersstromen
Meer dan toegangsbeperkingen tegen ongewenst verkeer 
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Achtergrond

• Oneigenlijk gebruik van de wegen
→ aantasting leefbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, …

• Leefbaarheid garanderen? 
→ toegangsverbodsborden 

→ andere oplossingsrichtingen 

• voorkomen en sturen van gemotoriseerde verplaatsingen

• inspelen op de reistijd van het verkeer

• knippen in het netwerk
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Aan de slag

• In kaart brengen van de bestaande situatie 
→ analyse van verkeersstromen en weggebruikers

→ analyse van de functie van de weg (wegencategorisering)

→ vaststelling van het probleem

• Doelstelling

• Creëren van draagvlak en belang van communicatie

• Oplossingsmogelijkheden
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Gewenst gebruik van de weg faciliteren

• Voorkomen van gemotoriseerde verplaatsingen

→ Afstemming ruimtelijke planning en mobiliteit 

• Welke functies horen waar thuis in de omgeving? (ruimtelijke plannen)

• Welke zijn de gevolgen van een ruimte ingreep op de mobiliteit? 
(mobiliteitseffectenstudies)

→ Stimuleren duurzame vervoerswijzen

• Infrastructuur voor fiets, openbaar vervoer

• Goederentransport via cargobikes, etc.
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Gewenst gebruik van de weg faciliteren

• Sturen van gemotoriseerde verplaatsingen

→ Wegencategorisering: functie en gewenst gebruik van de weg

→ Aangepaste weginrichting: 

• leesbaar

• afgestemd op omgeving en gewenst verkeer

• duurzaam veilig

→ Wegwijzers: aangewezen route o.b.v. functie van de weg

• bewegwijzeringsplan: vastleggen van doelen & gewenste routes

– uniformiteit => herkenbaarheid

– continuïteit 

• afstemming met andere gemeenten, bedrijven, gps-operatoren

Idealiter: afstemming gps-route op aangewezen route (functie van de weg)  snelste route

 overal toegangsverbodsborden en ANPR? 
 afspraken gps-operatoren 
 leesbare weg => infrastructurele ingrepen die de weg niet langer de snelste/meest interessante maken
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Gewenst gebruik van de weg faciliteren

• Inspelen op de reistijd van het verkeer

Druk op lokale wegen verminderen

Noodzaak om sluiproutes te zoeken voorkomen

→ Snelheid beperken op lokale wegen

• aangepaste weginrichting i.f.v. geloofwaardigheid en naleving 

– versmalling van het wegbeeld 

– ontharding (minder weg voor meer mobiliteit en leefbaarheid) 
Bijv. landbouwweg die wordt onthard tot tweesporenweg. 

→ Doorstromingsmaatregelen op wegen met een hogere verkeersfunctie

• spitsstroken, voorrangsregelingen, verkeerslichtenregelingen, etc. 
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Gewenst gebruik van de weg faciliteren

• Beperken of onmogelijk maken van gemotoriseerde verplaatsingen
→ toegang beperken door infrastructuur

• selectieve toegang, bijv. d.m.v. verzinkbare paal, slagboom

→ afsluiten van een weg d.m.v. infrastructurele ingreep

• weg permanent afsluiten voor auto’s, bijv. d.m.v.

– doodlopend maken van een weg 
bijv. d.m.v. een doorlopende verhoogde berm met straatmeubilair, paaltjes, etc. 

– ontharding 
bijv. ontharden wegvak en inrichting als groene publieke (speel)ruimte; herinrichting 
sluipweg tot een trage fiets- en wandelweg met groene bermen
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Gewenst gebruik van de weg faciliteren

• Beperken of onmogelijk maken van gemotoriseerde verplaatsingen
→ Toegangsverbodsborden

• C3 t.e.m. C29 

• Eventueel

– gebiedsdekkende toepassing

– onderborden met uitzonderingen

– signalisatie met veranderlijke informatie (dynamische signalisatie)

– onderborden met tijdsvensters

 Suggesties tot aanpassing reglementering (o.a. plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens) i.f.v. eenduidige toepassing van signalisatie
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Handhaving d.m.v. ANPR

• Automatic Numberplate Recognition
→ Verschillende toepassingen, met juridische basis in art.62 Wegverkeerswet, 
uitgevoerd bij KB 18/12/2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de 
vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande 
automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het 
tegendeel niet bewezen is: 

• Overschrijding maximum toegestane snelheid, bijv. trajectcontrole 

• Niet in acht nemen maximaal toegestane hoogte, bijv. C29 i.f.v. vrachtwagensluis 

• Niet in acht nemen toegangsregeling, bijv. C1, C3, F99a/b, F103, …
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Handhaving d.m.v. ANPR 

• Grote verwachtingen: gevoel van constante controle, 
maar 

→ Het uitgangspunt dreigt naar de achtergrond te verdwijnen. 

• uitgangspunt = bestaande en gewenste situatie => afweging oplossingsrichtingen

• handhaving d.m.v. ANPR = sluitstuk 

→ Geen eenduidige toepassing van ANPR (nood aan parketrichtlijnen)

→ Arbeidsintensief 

• capaciteit voor opvolging, visuele controle, opmaak PV’s, opmaak en beheer whitelist of 
vergunningensysteem, etc. 

• beschikbaar bij politie/gemeente?

→ Kostenplaatje 

• personeel 

• plaatsing, onderhoud, vervanging systeem


