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De Gemeenteraad,

Dagorde: Principiële toestemming voor het gebruiken van de mobiele camera's door
de politiezone.

Bevoegdheden, wetten en reglementen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41 .
Het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele
vrijheden.
De Vordering (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de ven/verking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).
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).
De Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 2, §2,
artikel 286, artikel 287 en artikel 288.
De Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992 (WPA), in het bijzonder artikel 25/4, §1, 1°.
Aanleiding en context
De korpschef van de lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke heeft op 22 april 2021 een
toestemmingsaanvraag tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het
gebruiken van mobiele camera's opgemaakt.
Deze aanvraag beschrijft het type camera, de doeleinden, de gebruiksmodaliteiten, de
impact- en risicoanalyse op operationeel niveau, de impact- en risicoanalyse op niveau van
de bescherming voor de persoonlijke levenssfeer en de rechten.
Eén van de camera's die de politiezone Biankenberge - Zuienkerke wil inzetten, is de body
Cam. Een body Cam is een draagbare camera die op of aan het lichaam wordt bevestigd en
die videobeelden en audio kan registreren, opslaan en optioneel real-time verzenden. De
camera kan gemakkelijk aan de kleding of uitrusting bevestigd worden. Het fiimen met een
body Cam is feitelijk een observatie met behulp van een technisch middel: een vorm van
versterkte waarneming. De camera registreert datgene waarop hij gericht is, in veel gevallen
dus de gebeurtenissen die de drager zelf meemaakt, ziet en/of hoort
De politiezone wil deze camera's en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de
opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de
beperkingen die de WPA oplegt. Voor opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in
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art. 15 WPA, geldt geen beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze
camera's.

Voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in art. 14 WPA, geldt volgende
beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera's:
"Art. 25/3, §2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie van
bestuurlijke politie bedoeld in artikel 44/5, §1, is uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld
in artikel 44/5, §1, eerste lid, 2° tot 6°. Wat artikel 44/5, §1, eerste lid, 5° betreft, kan dat
gebruik bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien van de categorieën van personen
bedoeld in artikelen 18, 19 en 20".
De inzet en gebruik van de body Cam kadert in een zeer restrictief wettelijk kader. Het kan
niet altijd, niet onbeperkt en enkel als het toegestaan is. De korpschef is algemeen bevoegd
om te beslissen over het gebruik van de body Cam. De korpschef of zijn aangestelde beveelt
het gebruik van de body Cam onder zijn verantwoordelijkheid en laat toezien op de naleving
van de proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen.
De korpschef van de lokale politiezone vraagt om 40 body Cams van het Merk Axis W100 te
gebruiken.
De politiezone Blankenberge/Zuienkerke kan mobiele camera's gebruiken op het
grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van
de betrokken gemeenteraden.
Verwijzingsdocumenten
De toestemmingsaanvraag van de korpschef van de lokale politiezone
Blankenberge/Zuienkerke van 22 april 2021 tot het verkrijgen van een principiële
toestemming voor het gebruiken van mobiele camera's door de politiezone,
Besluit
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Principiële toestemming verlenen voor het gebruiken van mobiele camera's door de
politiezone in een niet-besloten plaats, desgevallend een besloten plaats waarvan ze niet de
beheerder is, op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 2
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik
van de camera's op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige
wettelijke bepalingen. Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des
Konings.
Artikel 3
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke
politie.
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

1.0.

De Algemeen Directeur De Voorzitter
F. Goethals G. Quintens

c.
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