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Algemeen bestuur - Veiligheid - Gebruik ANPR-camerabewaking op het grondgebied
van de politiezone Meetjesland centrum
aanwezig

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozittqr OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, algemeen directeur.

BEVOEGDHEID
De aanvraag van de politiezone Meetjesland Centrum dd. 22juni 2018 gericht aan de gemeenteraad
inzake het verkrijgen van een advies inzake de plaatsing van vaste ANPR-camera's op niet-besloten

plaatsen.

JURIDISCH KADER
De Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) dd. 25 mei 2018. Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 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.
De Wet van 2l maart 2018 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 gebruik van de bewakingscamera s, van de wet van 30 november 1998 houdende
regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober tot regeling van de
private en bijzonder veiligheid.

Het Koninklijk Besluit van I mei201B betretfende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van
bewakingscamera's.
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.
De beslissing van de politieraad van 14 juni 2018 principebeslissing tot het leveren en plaatsen van
een ANPR-netwerk conform het raamcontract van de federale politie.
MOTIVERING
Het blijkt dat de aanvraag en het advies tot plaatsing van het ANPR-netwerk het voorwerp dienen uit
te maken van een gemeenteraadsbeslissing.

Conform de wet van2l maart 2018 wordt er een nationaal register met de geolocalisatie van alle
door de politiediensten gebruikte vaste camera s door de federale politie bijgehouden en op een
digitale wijze bevVaard.

De politiezone Meetjesland centrum ging over tot het uitbouwen van een ANPR-netwerk op het
grondgebied van de politiezone.
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De camera's (Dual Lane met frontaal zicht in beide richtingen met een overzichtscamera en
aangesloten op het nationaal netwerk) zullen opgesteld worden op volgende locaties:

Sint-Laureins: N456 Molenstraat (net voorbij het kruispunt Or¡demansdijk/ Mollekot)
voor het in- en uitgaand verkeer.

N455

Sint-Margrietestraat (net voorbij het kruispunt met
Hondseindestraat) in- en uitgaand verkeer
Kaprijke: kruispunt Vaartstraat (N456) en E34:
r
ten noorden van de E34 voor het in- en uitgaand verkeer
.
ten zuiden van de E34 voor het in- en uitgaand verkeer
Eeklo: kruispunt R43 en N9
o
Leopoldlaan richting Eeklo voor het in- en uitgaand verkeer
o
Leopoldlaan richting Maldegem voor het in- en uitgaand verkeer
.
Ringlaan ten noorden van de N9 voor het in- en uitgaand verkeer
.
Ringlaan ten zuiden van de N9 voor het in- en uitgaand verkeer

Sint-Laureins:

De camera s kunnen een bijdrage leveren in het aanpakken van prioritaire fenomenen zoals
woninginbraken en diefstallen van en in voertuigen en van de criminaliteit in het algemeen.
De camera's kunnen bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid in de gemeente.
Het gebruik van de ANPR-camera s en de verwerking van de beelden zoals voorzien in de aanvraag

vormt een noodzakelijk, gepast en aanvullend doch niet overmatig middel voor het bereiken van de
beoogde doeleinden.

De camera's werden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
conform de wetgeving aangegeven.

ADVIES
Positief advies van dé korpschef van de politiezone Meetjesland centrum dd. 4 juni 2018.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

I
BESL¡SSING
Eniq artikel

De gemeenteraad verleent positief advies tot de uitbouw van een ANPR-camerabewaking
aangesloten op het nationaal netwerk op het grondgebied van de stad Eeklo en meer bepaald op
volgende locatie:

-

Eeklo: kruispunt R43 en N9
o
Leopoldlaan richting Eeklo voor het in- en uitgaand verkeer
.
Leopoldlaan richting Maldegem voor het in- en uitgaand verkeer
.
Ringlaan ten noorden van de Ng voor het in- en uitgaand verkeer
.
Ringlaan ten zuiden van de N9 voor het in- en uitgaand verkeer

Voor de hele politiezone:
twee mobiele camera's over de volledige politiezone.

STEMMING
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Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen

algemeen directeur
Voor eensluidend u ittreksel
voor de burþemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe ge meentewet)
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