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GR/2020/210 - TOESTEMMING GEBRUIK ZICHTBARE BEWAKINGSCAMERA’S OP HET GRONDGEBIED
VAN DE GEMEENTE MOERBEKE.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet het lokaal bestuur;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 135;
Gelet op de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad
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 (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en latere wijzigingen, inzonderheid op
Hoofdstuk IV, afdeling 1, zichtbaar gebruik van camera’s;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot aanwijzing van de categorieën van personen die
bevoegd zijn om in real time de beelden te bekijken van de bewakingscamera’s die in niet-besloten
plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen moeten
voldoen;
Gelet op het 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 van
bewakingscamera’s en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot uitvoering van artikel 25/3, §1, 2°, b) van de
wet op het politieambt;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de plaatsen waar de
verwerkingsverantwoordelijke zijn bewakingscamera’s kan richten op de perimeter rechtstreeks rond
de plaats, de beelden van de bewakingscamera’s gedurende drie maanden kan bewaren en toegang
in real time tot de beelden kan geven aan de politiediensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van
vaste en tijdelijk vaste camera’s door de politiediensten wordt aangegeven;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007
tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en latere wijzigingen;
Overwegende dat dashcams en bodycams soms gebruikt worden door bezoekende politiediensten in
het kader van hun interventies op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat het gebruik van dashcams en bodycams in de toekomst ook overwogen wordt
door de Politiezone Regio Puyenbroeck;
Overwegende dat de bewakingscamera’s gebruikt zullen worden met het oog op het toezicht en de
controle om inbreuken tegen personen of goederen, of overlast in de zin van artikel 135 van de
nieuwe gemeentewet te voorkomen vast te stellen of op te sporen of om de openbare orde te
handhaven en te herstellen;
Overwegende dat de politie met cameratoezicht o.a. de veiligheid op straat wil verhogen, de pakkans
van daders wil vergroten, op zoek kan gaan naar verdachte situaties, alert kan reageren op
misdrijven, incidenten beter kan inschatten, de ploegen op het terrein directer kan aansturen met
het oog op snellere en adequatere interventies, daders sneller kan lokaliseren en oppakken;
Overwegende dat camerabeelden ook bewijsmateriaal leveren en preventief werken (afschrikeffect)
waardoor criminaliteit en overlast voorkomen worden;
Overwegende dat voor de dashcams en bodycams de camerabeelden de omstandigheden van een
interventie opnemen, waardoor o.a. de verslaggeving van politie-interventies aan de bestuurlijke en
gerechtelijke overheden zal verbeteren, de relaties tussen de politionele interveniënten en hun
gesprekspartners zal verbeteren door het principe van de de-escalatie door hen vooraf op de hoogte
te brengen van de opname van de feiten, de veiligheid van de politieambtenaren zal verhogen, het
aantal geweldfeiten en het aantal niet-gegronde klachten tegen de politie zal doen dalen, de
kwaliteit van de vaststellingen die misdrijven staven zal verhogen door gebruik te maken van
materiële vaststellingen, het professionalisme van de politie-interventies zal verhogen, het welzijn
van het personeel zal verzekeren;
Overwegende dat voor het gebruik van dashcams en bodycams door de politiediensten binnen het
grondgebied van de gemeente, zowel op niet-besloten plaatsen als publiek toegankelijke besloten
plaatsen, overeenkomstig de wet op het politieambt, eveneens een principiële toestemming van de
gemeenteraad vereist is;
Overwegende dat de toestemming door de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 25/4, §2 van de
wet op het politieambt kan verleend worden op voorlegging van een aanvraagdossier waarbij
gepreciseerd wordt welk type camera’s worden gebruikt, welke de doeleinden zijn waarvoor de
camera’s worden gebruikt, welke de gebruiksmodaliteiten zijn, en waarbij rekening wordt gehouden
met een impact- en risicoanalyse op vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op

operationeel niveau, met name wat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft, de
proportionaliteit van de aangewende middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de
bewaartermijn van de gegevens die nodig is om deze doelstellingen te bereiken;
Gelet op de aanvraag van 21 december 2020 van de korpschef van de Politiezone Regio Puyenbroeck
tot het gebruik van dashcams en bodycams op het grondgebied van de gemeente Moerbeke;
Overwegende dat het aanvraagdossier van de korpschef voldoet aan de voorwaarden van de
bepalingen uit de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de camerawet van 21 maart 2007;
Overwegende dat de raadpleging van de beelden zal gebeuren via computers in het politiekantoor en
mobiele devices op het terrein;
Overwegende dat de voorziene maatregelen voor de beheersing van de risico’s voor de rechten en
vrijheden van betrokkene voldoende uitgewerkt zijn;
Overwegende dat de gegevens verzameld door de camera’s bewaard worden voor een duur van
maximaal één maand, tenzij de beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een
misdrijf, van schade of overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de
openbare orde, een getuige of een slachtoffer;
Overwegende dat het verplichte register met alle gebruiken van de camera’s door de politiezone
wordt bijgehouden;
Overwegende dat de politiezone beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming en
een veiligheidsconsulent, die instaat voor de informatieveiligheid en de naleving van de verwerking
van persoonsgegevens;
Overwegende dat de data die wordt verstuurd van de camera’s en het beheerssysteem van de
politie, voorzien is van encryptie;
Overwegende dat de correctheid van en de toegang tot de data, gegarandeerd wordt door het
gebruik van rechtenprofielen en het loggen van gebruikersactiviteiten,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. Principieel toestemming te verlenen tot het gebruik van zichtbare dashcams en bodycams in
de niet-besloten plaatsen en de publiek toegankelijke besloten plaatsen over het volledige
grondgebied van de gemeente Moerbeke tijdens interventies door bezoekende politiediensten
(d.w.z. politiediensten die niet tot de Politiezone Regio Puyenbroeck behoren), alsook tijdens
interventies door de eigen politiediensten van de Politiezone Regio Puyenbroeck indien zij daar in de
toekomst gebruik zou van willen maken.
Art. 2. De beelden van de in artikel 1 vermelde dashcams en bodycams genomen tijdens interventies
in de niet-besloten plaatsen en publiek toegankelijk besloten plaatsen van de gemeente Lochristi
kunnen enkel retroactief bekeken worden door de politiediensten.

Art. 3. De principiële toestemming wordt verleend overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten
zoals bepaald in het aanvraagdossier van 10 november 2020 van de korpschef van de Politiezone
Regio Puyenbroeck.
Art 4. De verwerkingsverantwoordelijke voor de beelden van de dashcams en bodycams is de
politiedienst die eigenaar is van die camera’s. Diezelfde politiedienst staat eveneens in voor de
vereiste aangifte en het bijhouden van het register met alle gebruiken van de dashcams en
bodycams.
Art. 5. De beelden die toebehoren aan de Politiezone Regio Puyenbroeck, worden maximaal 1 maand
bewaard en opgeslagen op de infrastructuur van de politiediensten, Dekenijstraat 3, 9080 Lochristi,
tenzij de beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of
overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige
of een slachtoffer.
Art. 6. Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de korpschef van de Politiezone Regio Puyenbroeck
en de procureur des Konings.
Art. 7. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017.
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