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Reglement vast en verplaatsbaar cameratoezicht door INTERZA op het openbaar domein
van de gemeente Steenokkerzeel.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente- en politiediensten ontvangen af en toe klachten van allerhande vormen van overlast
door sluikstorten.
Cameratoezicht is een nuttig hulpmiddel voor de objectieve waarneming van sluikstorten.
Bij de omliggende intercommunales zijn er positieve ervaringen met betrekking tot inzet van
verplaatsbare camera's.
Het gaat om camera's die beelden registreren en deze beperkte tijd opslaan.
De nodige waarschuwingen dienen in de buurt te worden aangebracht opdat de burger
geïnformeerd is over het lopende cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt.
Deze waarschuwingsborden vermelden de nodige informatie die opgelegd wordt door de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens.
Er moet duidelijk rekening gehouden worden met de aanbevelingen omtrent de bescherming van
de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg.
De start van het project zal ook in de media worden aangekondigd.
De intercommunale INTERZA is de houder is van de opnames en de gemaakte beelden. De
directeur van INTERZA duidt de personen aan die toegang hebben tot de verwerking en aan wie
de gegevens kunnen worden meegedeeld binnen het kader van de gestelde doelstellingen.
De raad van bestuur van INTERZA nam reeds meerdere beslissingen om te komen tot inzet van
sluikstortcamera's binnen de aangesloten gemeenten, als afschrikking en handhaving naar de
sluikstorters.
Zij stelt een geactualiseerd camerareglement voor om tot een versterkte handhaving te komen.
De korpschef van de lokale politie Politiezone KASTZE heeft op 8 augustus 2019 zijn advies
gegeven.
De invoering van cameratoezicht dient voor advies aan de gemeenteraad te worden voorgelegd en
deze dient een positief advies te geven.
Dit reglement vervangt dan het reglement 'Verplaatsbaar cameratoezicht op het openbaar domein
ter bestrijding van de overlast door sluikstorten', goedgekeurd in de gemeenteraad van 21
december 2017.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt onderstaand reglement aan de
gemeenteraad voorgelegd:
Reglement vast en verplaatsbaar cameratoezicht op het openbaar domein
Artikel 1: Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:

1° “wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens;
2° “camerawet”, de wet van 21 maart 2018 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s;
3° “verantwoordelijke voor de verwerking”, degene, die de beslissing neemt tot de plaatsen van het
camerasysteem en dit systeem beheert. De intercommunale Interza is de verantwoordelijke voor
de verwerking van de opname en de gemaakte beelden.
4° “verwerker”, degene, die de zorg heeft voor de technische verwerking van de gegevens of
daarin een aandeel heeft. De leidend ambtenaar van Interza 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;
5° “Commissie”, de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
6° “cameratoezicht”, toezicht met behulp van camera- en videotechnieken voor
veiligheidsdoeleinden;
7° “verwerking van beelden”, elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet onderbroken,
met of zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook.
8° “verplaatsbare camera”, de vaste camera die verplaatst kan worden van een plaats die onder
toezicht staat naar een andere plaats die onder toezicht staat, afhankelijk van de ernst en de
frequentie van overlast, schade of misdrijven, zonder dat deze camera gedurende de
vaststellingen verplaatst kan worden.
Artikel 2: Doel van de verwerking van beelden
De verwerking van beelden omvat volgende doelstellingen:
- voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast onder de vorm van sluikstorten;
- voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast onder de vorm van inbraak op het
recyclagepark;
- verschaffen van informatie die de politie in staat stelt bedoelde overlast en misdrijven op te
sporen en te vervolgen.
Artikel 3: Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van beelden
De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de onmiddellijke
omgeving van de camera’s.
De verplaatsbare bewakingscamera’s kunnen worden geplaatst op locaties waar sluikstorten
worden vastgesteld of verwacht worden.
De vaste bewakingscamera’s kunnen worden geplaatst op volgende locaties:
- het gemeentelijk recyclagepark;
- locaties van het openbaar domein waar sluikstorten worden vastgesteld of verwacht worden.
Bij toevoeging van nieuwe locaties zal de gemeenteraad hiervan in kennis gesteld worden.
Er wordt op toegezien dat de bewakingscamera'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.
Artikel 4: Soorten van gegevens, wijze van verkrijging
De verwerking van beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat personen te identificeren
zijn.
De in het eerste lid bedoelde gegevens worden verkregen:
- met behulp van camera’s in de openbare ruimte die niet in real time opgevolgd worden
(opnames);
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.
Elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is verboden.
Artikel 5: Het beheer, de bewerking en de verwerking van beelden
De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is INTERZA.
De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen.
De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.
Artikel 6: Toegang tot de beelden
De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld in de hoofdzetel van
INTERZA, Hoogstraat 185, Zaventem teneinde de toegankelijkheid tot het systeem te kunnen

bewaken.
Rechtstreeks toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun
opgedragen werkzaamheden:
- de leidend ambtenaar;
- de door de leidend ambtenaar aangeduide personeelsleden van de intercommunale belast met
taken rond de handhaving van sluikstorten.
Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden
opleveren.
De leidend ambtenaar waakt erover dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het
systeem.
In het geval van een onderzoek naar criminele feiten of andere vormen van overlast dan deze
vermeld in artikel 2, kan de verwerker de verkregen gegevens doorgeven aan de
(inter)gemeentelijke ambtenaren en/of lokale toezichthouders of politie voor het opmaken van een
proces-verbaal voor een gemeentelijke administratieve sanctie of een inbreuk op de
milieuwetgeving.
Artikel 7: Verbanden met andere persoonsregistraties
Deze verwerking van beelden heeft in principe geen verbanden met andere persoonsregistraties.
De politie kan de gegevens uit de registratie gebruiken als bewijsmateriaal bij een incident vallend
onder de cameradoelstelling, vermeld in artikel 2.
Artikel 8: Verstrekking aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties
Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden.
In het kader van de opmaak van een proces-verbaal voor een gemeentelijke administratieve
sanctie of een inbreuk op de milieuwetgeving. kunnen ook gegevens worden verstrekt aan de
betreffende politiefunctionarissen, gemeentelijke ambtenaren en/of lokale toezichthouders.
Artikel 9: Verwijdering en vernietiging van gegevens
De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1
maand.
Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor opsporingsonderzoek van de politie en moeten
dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren tot
het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of het identificeren van een dader, een
verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, kunnen gegevens langer
bewaard worden.
De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de gerechtelijke
procedure zijn afgerond.
Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd.
Artikel 10: Informatieplicht
De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter
hoogte van de invalswegen/de toegang tot de plaatsen die onder toezicht staan / ter hoogte van
het recyclagepark. De pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte vermeldingen.
Artikel 11: Inzagerecht
Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden.
Hij richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform
de artikelen 10 en volgende van de wet van 8 december 1992.
Van dit besluit en de plaatsen waarop vast en verplaatsbaar cameratoezicht van toepassing kan
zijn, zal door INTERZA melding gedaan worden conform alle wettelijke verplichtingen.
Juridische overwegingen
Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
De bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De bepalingen van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.
De nieuwe camerawet van 21 maart 2018 of de 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 veiligheid.

De wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens;
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Conform de camerawet van 21 maart 2018 kunnen deze camera's enkel geplaatst worden na
positief advies van de gemeenteraad.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad keurt het 'Reglement vast en en verplaatsbaar cameratoezicht op het
openbaar domein' door INTERZA in de gemeente Steenokkerzeel goed.
2. Dit reglement treedt in werking, 5 dagen na publicatie, overeenkomstig artikelen 287 en
288 van het Decreet Lokaal bestuur.
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