Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 30 JANUARI 2020 IN OPENBARE VERGADERING
Aanwezig:

Lieven De Smet, voorzitter.
Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw,
Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van
Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen,
Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx,
Patrick Molle, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.
Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jean-Pierre Vanaken, raadslid.

AANVRAAG TOT MACHTIGEN VAN LOKALE POLITIEZONE SCHOTEN EN
LOKAAL GEMEENTEBESTUUR SCHOTEN TOT HET PLAATSEN EN
GEBRUIKEN VAN (TIJDELIJKE) VASTE CAMERA’S
De raad,
Gelet op de richtlijn (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog
op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (“RGS”);
Gelet op de wet op het politieambt van 5 augustus 1992;
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Kaderwet’);
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 verordening (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 (“AVG”);
Gelet op de 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, §2/1 (tijdelijke vaste
bewakingscamera);
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;
Gelet op het 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;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007,
gewijzigd door de ministeriële omzendbrief van 13 mei 2011;
Gelet op de noodzaak voor het lokale bestuur Schoten om het advies te bekomen van de korpschef van
de lokale politiezone Schoten en de gemeenteraad om met (tijdelijke) vaste camera’s te mogen
werken;
Gelet op de noodzaak voor de lokale politie Schoten om de goedkeuring van de gemeenteraad te
bekomen om met (tijdelijke) vaste camera’s te werken;
Overwegende dat er regelmatig meldingen over allerlei vormen van overlast bij het lokale bestuur
Schoten en de lokale politie Schoten binnenkomen;
Overwegende dat de inzet van camera’s als middel een mooie toegevoegde waarde vormt aan het luik
preventie en repressie m.b.t. deze vormen van overlast;
Overwegende dat camera’s een aantal objectieve waarnemingen kunnen opleveren waardoor we de
straffeloosheid m.b.t. een aantal fenomenen kunnen terugdringen;
Overwegende dat het raadzaam is om als lokale politie Schoten en lokaal bestuur Schoten samen te
werken op het vlak van het gebruik van camera’s;
Overwegende dat het ondanks de samenwerking raadzaam is om de eigenheid en verantwoordelijkheid
van elke entiteit te vrijwaren inzake de inzet van camera’s;
Gelet op de afspraken die in een afsprakennota door het lokaal bestuur Schoten en de lokale politie
Schoten zullen worden vastgelegd en waarvan het voorontwerp wordt bijgevoegd.
Besluit: met 25 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen, 3 onthoudingen
Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De
Swaef, Walter Brat, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol,
Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte
Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Erik Maes, Lieven De
Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.
Erik Block, Peter Arnauw stemmen neen.
Kurt Vermeiren, Maya De Backer, Olivier Coppens onthouden zich.
Artikel 1
De machtiging te verlenen aan de lokale politie Schoten om, overeenkomstig art. 25 van de wet op het
politieambt, (tijdelijke) vaste camera’s te plaatsen en te gebruiken op niet-besloten plaatsen binnen het
grondgebied.
Artikel 2
Positief advies te verstrekken aan het lokale bestuur Schoten om, overeenkomstig de wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, (tijdelijke) vaste camera’s te
plaatsen en te gebruiken op niet-besloten plaatsen binnen het grondgebied. Een raadpleging van de
korpschef van de lokale politie Schoten gebeurde met een positief gevolg.
Artikel 3
De afsprakennota tussen de lokale politie Schoten en het lokale bestuur Schoten inzake cameragebruik
goed te keuren zodat beiden partijen die kunnen ondertekenen.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan de lokale politie Schoten en de dienst
integrale veiligheid van het lokale bestuur Schoten.
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Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet
Voor eensluidend afschrift,

Algemeen directeur

Voorzitter

Rony Lejaeghere

Lieven De Smet
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