Provincie Antwerpen
Arrondissement Turnhout
Gemeente Laakdal
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van dinsdag 15 december 2020
Aanwezig:

Ils Van Hove - Voorzitter
Tine Gielis - Burgemeester
Benny Smets - Schepen
Frank Sels - Schepen
Gerda Broeckx - Schepen
Jurgen Mensch - Schepen
Raf Moons - Schepen
Anja Williams - Raadslid
Bart Baumans - Raadslid
Bob Nysmans - Raadslid
Caroline Janssens - Raadslid
Felix Vanbel - Raadslid
Hanne Lintermans - Raadslid
Ingrid De Rop - Raadslid
Jeroen Helsen - Raadslid
Leander Daems - Raadslid
Louis Van Meijvis - Raadslid
Nele Devoghel - Raadslid
Niels Vermeulen - Raadslid
Paul Mondelaers - Raadslid
Richard Laermans - Raadslid
Stefaan Hoes - Raadslid
Theo Van de Weyer - Raadslid
Willem Vankrunkelsven - Raadslid
Jerry Verspreet - Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
Edc:
13.01

Omgeving
Advies gemeenteraad m.b.t. inzet bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
N.a.v. gewijzigde wetgeving, dient een nieuwe aangifte van de tijdelijke vaste camera te gebeuren. Om
de aangifte in orde te maken, dient de gemeenteraad advies te verlenen. Het eerder verleende advies
d.d. 28/02/2012 bevat geen einddatum en kan hierdoor niet gebruikt worden voor de nieuwe aangifte.
De gemeenteraad dient tevens een camerareglement goed te keuren.
Argumentatie
De gemeente doet investeringen en kosten op het vlak van preventie en sensibilisering. Cameratoezicht
kan een nuttig hulpmiddel vormen voor de objectieve waarneming van overlastproblemen, de
preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers en getuigen. Cameratoezicht is een
nuttig hulpmiddel voor de gerichte en efficiënte politie-inzet.
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Het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera’s op een niet-besloten plaats moet voor advies
voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor die wegen waarvoor de gemeente bevoegd is. De
gemeenteraad moet daarbij de korpschef van de lokale politie raadplegen teneinde een
veiligheidsadvies te verkrijgen. In bijlage het positief advies van de korpschef van de lokale politiezone
Geel-Laakdal-Meerhout.
Er dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen omtrent de bescherming van de privacy
en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg. De nodige
waarschuwingen moeten in de buurt worden aangebracht opdat de burger geïnformeerd is over het
cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt. Voorafgaand aan het gebruik van de
bewakingscamera’s wordt gecommuniceerd via media.
JURIDISCH KADER
 Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden;
 Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort tot 'AVG';
 Decreet Lokaal Bestuur met ingang van 1 januari 2019;
 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s,
gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, art. 5, §2 (vaste bewakingscamera) art. 5, §2/1
(tijdelijke vaste bewakingscamera);
 Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten;
 Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008
tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;
BESLUIT
Met 17 stemmen voor (Mondelaers Paul, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Smets Benny, Sels Frank,
Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix,
Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en
7 onthoudingen (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) vaste
bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het onderstaande reglement cameratoezicht goed.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4674-6935-0157-8249 en wachtwoord soguly.

Reglement betreffende het cameratoezicht op het openbaar domein
TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
Artikel 1
Dit reglement bepaalt de modaliteiten voor het verkrijgen en verwerken van beeldmateriaal met het oog
op het verhogen van het net- en veiligheidsgevoel in de gemeente.
Artikel 2
1° Verantwoordelijke voor de verwerking : de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de
overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, degene die de beslissing neemt tot het
plaatsen van het camerasysteem en het systeem beheert. De gemeente Laakdal is de
verantwoordelijke voor de verwerking van de opnames en de gemaakte beelden.
2° Verwerker : degene die zorg heeft voor de technische verwerking van de gegevens of daarin een
aandeel heeft. De gemeente Laakdal duidt de personen aan die toegang hebben tot het bekijken en
mededelen alsook tot de verwerking van de beelden en aan wie de gegevens kunnen worden
meegedeeld binnen het kader van de gestelde doelstellingen;
3° Cameratoezicht : toezicht met behulp van vaste camera- en videotechnieken voor net- en
veiligheidsdoeleinden;
4° Verwerking van beelden : elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet onderbroken, met of
zonder bewaring van de opnames, op welke drager dan ook;
5° Vaste camera : een camera die op één vastgestelde plek gebruikt wordt;
6° Tijdelijke vaste camera : een vaste camera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld
met als doel op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst om op een andere plaats te worden
opgesteld overeenkomstig de doeleinden die eraan werden toegewezen;
7° Niet-besloten plaats: elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is
voor het publiek, waaronder de openbare wegen beheerd door de openbare overheden bevoegd voor
het wegbeheer;
DOEL EN MODALITEITEN
Artikel 3
De verwerking van de beelden omvat volgende doelstellingen:





voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van misdrijven tegen personen of goederen;
voorkomen, vaststellen of bewijzen verzamelen van overlast;
overlast door sluikstorten te voorkomen, vast te stellen en bewijzen te verzamelen;
verschaffen van informatie die de politie in staat stelt bedoelde overlast en misdrijven op te
sporen en te vervolgen;
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 verhogen van de pakkans van de daders van die misdrijven bij de bestrijding van de
criminaliteit;
 daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren;
 optimaliseren van de ingezette gemeentelijke preventieve maatregelen in combinatie met
politietoezicht;
 het optreden van de politie adequaat en goed voorbereid uit te voeren bij interventie n.a.v.
ordeverstoringen, eventueel geweldsdelicten, strafrechtelijke feiten in het algemeen en
milieumisdrijven en –overtredingen;
 de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren;
Artikel 4
De tijdelijke vaste camera’s kunnen geplaatst worden op locaties waar overlast wordt vastgesteld of
verwacht.
De camera’s kunnen ingezet worden op een niet-besloten plaats die overeenstemt met het volledige
grondgebied van gemeente Laakdal. De perimeter kan zich uitstrekken over het volledige grondgebied.
Artikel 5
Er wordt op toegezien dat de camera’s niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor de
verantwoordelijke voor de verwerking niet zelf de gegevens verwerkt, tenzij hij daarvoor expliciet de
toestemming heeft van de verantwoordelijke voor de verwerking van de betrokken plaats.
De verantwoordelijke voor de verwerking waakt erover dat de bewakingscamera’s worden aangewend
conform de gestelde doelen.
Artikel 6
De gemeenteraad geeft delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de plaatsen
waar de verplaatsbare vaste camera’s geplaatst en gebruikt zullen worden, te bepalen.
CATEGORIEËN VAN PERSONEN OPGENOMEN IN DE VERWERKING VAN BEELDEN
Artikel 7
De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de onmiddellijke omgeving
van de camera’s.
Artikel 8
Er wordt op toegezien dat de camera’s niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor de
verantwoordelijke voor de verwerking niet zelf de gegevens verwerkt, tenzij hij daarvoor expliciet de
toestemming heeft van de verantwoordelijke voor de verwerking van de betrokken plaats.
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CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS, WIJZE VAN VERKRIJGING
Artikel 9
De verwerking van beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat personen te identificeren zijn.
Deze beelden worden verkregen met behulp van camera’s in de openbare ruimte die niet in real time
opgevolgd worden (opnames).
Artikel 9
Er wordt op toegezien dat de camera’s geen beelden opleveren die de intimiteit van een persoon
schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke,
syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.
Artikel 10
Het heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is verboden.
Artikel 11
De verwerking van de beelden heeft in principe geen verbanden met andere persoonsregistraties.
BEHEER, TOEGANG EN VERWERKING VAN BEELDEN
Artikel 12
De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is de gemeente Laakdal.
Artikel 13
De gegevens worden op geen enkele manier bewerkt of gewijzigd.
Artikel 14
De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld in een gebouw van gemeente
Laakdal, 2430 Laakdal, om de toegankelijkheid tot het systeem te bewaken.
Artikel 15
Volgende personen hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen
werkzaamheden toegang tot de beelden:
 De korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
 De door de korpschef aangewezen politiefunctionarissen van de politiezone Geel-LaakdalMeerhout.
 Personeelsleden van gemeente Laakdal aangesteld in het kader van de organisatie van het
cameratoezicht.
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De administrator verstrekt alleen beelden aan politie en de gerechtelijke overheden.
De personen die toegang hebben tot de beelden zijn gebonden door een ‘discretieplicht’ ten aanzien
van de persoonsgegevens. De gemeente Laakdal neemt nodige voorzorgsmaatregelen om de toegang
tot de beelden te beveiligen tegen de toegang door onbevoegden. Dit impliceert het beveiligen van de
toegang tot de archiefbeelden en het afschermen van de live beelden. De gemeente Laakdal zorgt dat
de personen belast met het bekijken van de beelden worden geresponsabiliseerd in het kader van de
bescherming van de privacy.
Artikel 16
De aangestelde personeelsleden voor de organisatie van het cameratoezicht houden een register bij
van de beeldverwerkingsactiviteiten van de camera’s.
Artikel 17
De beelden worden niet langer bewaard dan één maand, tenzij de beelden een bijdrage kunnen leveren
tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een
verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer. De gegevens worden in dat geval
bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de gerechtelijke procedure zijn afgerond.
INZAGERECHT OF KOPIJ
Artikel 18
Ieder gefilmde persoon kan een gemotiveerd verzoek richten aan de verantwoordelijke van de
verwerking voor het bekomen van inzage/kopij van de beelden. Hij richt daartoe een gemotiveerd
verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform de bepalingen uit de Camerawet.Het
recht op kopij kan beperkt worden in functie van de bescherming van de rechten en vrijheden van
derden en/of in functie van de bescherming van de openbare veiligheid.
INFORMATIEPLICHT
Artikel 19
De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter
hoogte van de invalswegen. De pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte vermeldingen.
INWERKINGTREDING EN GELDIGHEIDSDUUR
Artikel 20
Dit reglement treedt in werking de dag van goedkeuring door de gemeenteraad.
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De geldigheidsduur van de plaatsing van de verplaatsbare vaste bewakingscamera’s op een nietbesloten plaats loopt tot 31/12/2025.

Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
Namens de gemeenteraad,
De algemeen directeur
Get. Jerry Verspreet

De voorzitter
Get. Ils Van Hove

Voor éénsluidend afschrift,
De algemeen directeur
Jerry Verspreet

De burgemeester
Tine Gielis
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