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Openbare vergadering

Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een nietbesloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwefvuil
De gemeenteraad

Feiten en context
De gemeenteraad keurde op 2Tjanuari 2020 het reglement goed op het gebruik van een
verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake
sluikstorten en zwerfvuil.
Ondertussen werd echter ook het GAS-reglement aangepast en dient ingevolge deze
aanpassing de artikelnummers te worden gewijzigd.
Deze beslissing is dus enkel een rechtzetting van de artikelnummers van het GAS reglement
om het reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera te kunnen toepassen.
IVM was aangesteld voor artikels 41 Achterlaten van afval, 42 Huishoudelijk afval en
vergelijkbaar bedrijfsafval, 43 Selectieve inzameling en 44 Gebruik van de straatvuilnisbak volgens het oude GAS-reglement van 1 januari 20L6.
Artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 mag hernomen worden,
maar dan volgens de artikels 40. Afvalvrij houden van openbaar domein; 41. Huishoudelijk
afval en vergelijkbaar bedrijfsafval; 42 Selectieve inzameling; 43. Gebruik van de
straatvuilnisbak - zoals omschreven in het GAS-reglement van 1 januari 2020.

Hogere regelgeving

.
¡
.
.
¡
.

Dec'reet over het lokaal bestuur
Wet van 08 december 1992 tqt bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet)
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2OOg,3 augustus
2OL2 en 4 april 2014 (Camerawet)
Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, zoals gewijzigd door het koninklijk
besluit van 21 augustus 2009
Ministeriele omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's zoals
gewijzigd door de:omzendbrief van 13 mei 2011
!4 december 2Ot7 - De federale ministerraad keurde een voorontwerp van wet tot
wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed. De
nieuwe camerawet zal opgesplitst worden in een luik politioneel gebruik, dat volledig
nieuw is en technisch gezien opgenomen zal worden in de Wet op het Politieambt
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(WPA), en in een luik dat de bestaande Camerawet (Wet van 21 maart 2OO7) zal

wijzigen.
27 april2OL6 - verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens van
natuurlijke personen in de EU door een natuurlijk persoon, een onderneming of een
organisatie, in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens
21 maart 2018 - Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van
camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet
van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid4 mei 2016 - toepassing vanaf 25 mei 2018_nieuwe Privacywetgeving, de
Algemene Verorden ing Gegevensbescherm ing.
B mei 2018 - Koninklijk Besluit van betreffende de aangiften van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de
beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's
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Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de goedkeuring van het
cameraproject
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 betreffende de goedkeuring van
het reglement op het gebruik van een verplaatsbare camera
Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende de goedkeuring van het
reglement op het gebruik van een verplaatsbare camera

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

AÊikel

1.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies voor de plaatsing van 'verplaatsbare'vaste

camera's op openbaar domein door de intergemeentelijk opdrachthoudende vereniging voor
huisvu i lverwerki ng Meetjesland

Artikel

2.
De gemeenteraad keurt volgend reglement, over het gebruik van de'verplaatsbare'vaste
camera's op een niet-besloten plaats, goed:
Art 2.1 Doel van de verwerking van de beelden

Voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen omtrent sluikstort en zwerfvuil bij de
glasbollen en op hotspots. De hotspots worden bepaald door de gemeente, eventueel in
overleg met de lokale politie. Dit zijn plaatsen waar er hinder is van sluikstorten en/of
zwerfvuil. Ook in het geval van vandalisme aan de glasbolsites of aan de camera's kunnen de
beelden een meerwaarde betekenen,
Aan de hand van de beelden informatie verschaffen aan de politie of sanctionerend ambtenaar
zodat de daders kunnen opgespoor:d en geTdentificeerd worden.
Art.2.2 Welke beelden worden opgenomen
De verwerking van de beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de
onmiddellijke omgeving van de camera's,
De vaste bewakingscamera's (verplaatsbaar) worden geplaatst op locaties waar er overlast is
van zwerfvuil en/of sluikstort.
Bewakingscamera's mogen in geen geval 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.
Art. 2.3 Wijze van verkrijgen
De beelden dienen van zodanige kwaliteit te zijn dat personen en voertuigen dag en nacht
kunnen geÏdentificeerd worden.
De gegevens verkregen van de bewakingscamera's zullen n¡et in real-time bekeken worden
maar na het bekijken van de opnames. De opnames zullen slechts bekeken worden.na het
vaststellen van een sluikstort of de aanwezigheid van zwelfvuil.
Arl 2.4 Informatiepl icht
Elk heimelijk gebruik van vaste bewakingscamera's is verboden.
Een plaats betreden waar een pictogram aangeeft dat er vaste camerabewaking plaatsvindt,
geldt als voorafgaandelijke toestemming. De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd
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met aangepaste signal¡satie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de
gemeente. De pictogrammen bevatten alle wettelijke verplichtingen.
Art. 2.5 Inzagerecht
Iedere gefilmde persoon heeft het recht op toegang tot de beelden, Dit recht kan natuurlijk
slechts uitgeoefend worden indien de beelden werden opgeslagen en bewaard. Wie toegang
wenst tot zijn gegevens richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor
de verwerking, De aanvraag moet vergezeld zijn van voldoende gedetailleerde vermeldingen
teneinde de juiste plaats van de gegevens in de opname te kunnen lokaliseren (datum, uur,
juiste plaats), De privacy van derden die zichtbaar zijn op de film dient beschermd te worden
en de belangen van de veiligheid dienen afgewogen te worden.
Art. 2.6 Verwijdering en vernietiging gegevens
De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk, dit met een maximum
van 1 maand. Alleen in het geval de gegevens noodzakelijk zijn voor een onderzoek van de
politie of sanctionerend ambtenaar en moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens een
rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf,
van schade, van overlast of het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare
orde, een getuige of slachtoffer, kunnen gegevens langer bewaard worden,
De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de
gerechtelijke of bestuurlijke procedure zijn afgerond. Na de gestelde bewaarduur worden de
beelden vernietigd.
Art2.7 Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is het gemeéntebestuur van De
Pinte.
Art 2.8 Verwerking & toegang tot de beelden
De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld bij IVM, SintLaureinsesteenweg 29 te 9900 EEKLO, teneinde de toegankelijkheid tot het systeem te
kunnen bewaken.
Rechtstreekse toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de
hun opgedragen werkzaamheden :
o De vaststellers GAS-overtreding in dienst van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVM
. De lokale politiezone
Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden
opleveren.
Er wordt over gewaakt dat onbevoegde personen geen toegang hebbdn tot het systeem.
De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen.
De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden
In geval van een onderzoek naar overlast, kan de verwerker de verkregen gegevens
doorgeven aan de gemeentelijke ambtenaren, milieuambtenaren voor het opmaken van een
proces-verbaal van een milieu inbreuk of een milieumisdrijf.
Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. In het
kader van de opmaak van een bestuurlijk verslag kunnen de gegevens ook verstrekt worden
aan de sanctionerend ambtenaar.

Artikel 3.
Vaststeller GAS
Er wordt machtiging verleend aan de vaststeller GAS, in dienst bij IVM (Intergemeentelijke
opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland), om vaststellingen te
doen inzake sluikstort en zwerfvuil volgens het GAS-reglement.
. Aanstelling van vaststeller GAS voor de bevoegdheden inzake zwerfvuil en sluikstoft
volgens de artikels:
Artikel 40 - Afvalvrij houden van het openbaar domein
Artikel 41 - Huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval
Artikel 42 - Selectieve inzameling
Artikel 43 - Gebruik van de straatvuilnisbak
. Aanstelling van vaststellers GAS, in dienst bij IVM, door de gemeente.
Persoonliik qegevens van de vaststellers GAS:
o Mevrouw Steenbeke Heidi
Mevrouw Neyt Annelies
Voorwaarden om aangesteld te kunnen worden als vaststeller:
- Minimaal 18 jaar oud zijn
- Geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen (uittreksel uit het strafregister)
- Minstens beschikken over: getuigschrift hoger secundair onderwijs (kopie van het diploma)
- In max. 10 dagen een opleiding van 40u gevolgd hebben in een erkende opleidingsinstelling
(brevet vaststeller GAS uitgegeven door de politieschool)
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Beide personen voldoen aan de vereiste voorwaarden.

Artikel 4.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de intergemeentelijke opdrachthoudende
vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland en de lokale politie inzake het plaatsen van
verplaatsbare vaste camera's goed.

Artikel 5.

De uitvoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera's
wordt beperkt tot 31 december 2025.
Namens de gemeenteraad
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Voor gelijkvormig afschiift
De Pinte, IOIO9/2O20

Goethals
Algemeen directeur

Lokaal bestuur De Pinte

Kathleen

Voorzitter g

4/4

linck
nteraad

