Protocol voor het gebruik van verplaatsbare vaste camera’s op een niet-besloten plaats
Tussen
PZ Brakel – Horebeke – Maarkedal – Zwalm (verwerkingsverantwoordelijke), met zetel Jagersstraat
29 te 9660 Brakel, vertegenwoordigd door waarnemend korpschef Delphine Schelpe
en
De opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse
Ardennen, afgekort IVLA (verwerkingsverantwoordelijke) met administratieve zetel MeersbloemMelden 46 A, 9700 Oudenaarde,
vertegenwoordigd door de voorzitter Mathieu De Cock en directeur Kris Dobbelaere
en
gemeente Zwalm (verwerkingsverantwoordelijke) met administratieve zetel Zuidlaan 36 te 9630
Zwalm, vertegenwoordigd door de burgemeester Eric De Vriendt en algemeen directeur Philip
Lefever,

Art. 1 Doel protocol
Dit document beoogt het kader vast te leggen waarin IVLA inzake camerabewaking optreedt als
verwerkingsverantwoordelijke gezien IVLA het doel bepaalt van de opdracht. IVLA verwerkt a
posteriori de beelden afkomstig van ‘verplaatsbare’ vaste camera’s geplaatst op niet-besloten
plaatsen op het openbaar domein in het volledige grondgebied van de gemeente.
Art. 2 Wetgeving
- Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de Wet van 21 maart 2007,
gewijzigd door de Ministeriële Omzendbrief van 13 mei 2011;
- Verord. (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, hierna afgekort tot “AVG”;
- Richtl. (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”);
- 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);
- 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;
- 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;
- Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens;
IVLA verklaart hierbij zich in orde te stellen met de toepasselijke wetgeving inzake camerabewaking
en privacy-reglementering.
Zo zal IVLA onder meer instaan voor de vereiste aangifte van de plaatsing en het gebruik van de
camerabewakingssystemen en dit volgens de nieuwe wetgeving (op elektronische wijze via het

centraal e-loket voor de aangifte van bewakingscamera’s dat door de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken ter beschikking wordt gesteld – cfr. KB van 8 mei 2018).
Art. 3 Doel van de verwerking van de beelden
Preventie, vaststellen en bewijslast opbouwen omtrent vastgestelde sluikstorten, zwerfvuil en
andere hiermee gerelateerde inbreuken bij glasbollen, andere collectieve afvalinzamelsystemen en
op hotspots.
De beelden zorgen voor een bewijslast en er kan informatie verschaft worden aan de lokale politie
en/of sanctionerend ambtenaar zodat de daders geïdentificeerd, opgespoord en beteugeld kunnen
worden.
Art. 4 Welke beelden worden opgenomen
De opname en verwerking van de beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de
onmiddellijke omgeving van de camera’s. De tijdelijke ‘verplaatsbare’ vaste camera’s worden
geplaatst op locaties waar er overlast vastgesteld wordt van sluikstort en zwerfvuil.
Bewakingsbeelden 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
en/of syndicale overtuiging, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de
gezondheidstoestand.
Art. 5 Wijze van verkrijgen
De beelden dienen van zodanige kwaliteit te zijn dat personen en voertuigen dag en nacht kunnen
geïdentificeerd worden.
De beelden van de bewakingscamera’s zullen NIET in real-time bekeken worden. De opnames zullen
retroactief bekeken worden teneinde vaststellingen te maken en bewijslast op te bouwen van
inbreuken op het algemeen politiereglement met betrekking tot sluikstorten en zwerfvuil van
toepassing op het grondgebied van de gemeente. Uitsluitend bij vaststelling van een inbreuk op een
bepaling zoals omschreven binnen het toepasselijke algemeen politiereglement, vastgelegd door een
camera en in geval van bruikbaar beeldmateriaal, kan verdere actie ondernomen worden.
In geval op beelden aanwijzingen zijn van misdrijven, andere dan inbreuken op de relevante
bepalingen van het algemeen politiereglement, worden de beelden onverwijld en zonder meer
overgemaakt aan de politie voor verdere opvolging door de politiediensten.
Art. 6 Informatieplicht
Elk heimelijk gebruik van een bewakingscamera is verboden.
IVLA zal het gebruik van een ‘verplaatsbare’ vaste camera steeds signaleren met aangepaste
uniforme pictogrammen die alle wettelijke verplichtingen bevatten. In het bijzonder een verborgen
camera zal steeds gesignaleerd worden met pictogrammen omtrent de bewakingsperimeter van de
camera.
Een plaats betreden waar een pictogram aangeeft dat er vaste camerabewaking plaatsvindt, geldt als
voorafgaande toestemming.
Art. 7 Rechten van de betrokkene
Iedere gefilmde persoon heeft het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking,
overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens en kan bezwaar maken tegen de verwerking van hem
betreffende persoonsgegevens conform artikels 15 – 23 AVG en artikel 11 van de kaderwet.
Wie toegang wenst tot zijn gegevens richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de
verwerkingsverantwoordelijke IVLA. Vragen waarvoor IVLA geen informatie kan of mag verschaffen
zullen doorgegeven worden aan de DPO van de politiezone of de DPO van het lokaal bestuur.
IVLA bevestigt de identiteit van de betrokkene door het opvragen van een kopie van de
identiteitskaart (met duidelijke foto) en rijksregisternummer. IVLA checkt of de identiteit van de
betrokkene kan bevestigd worden. IVLA registreert de vraag van de betrokkene in het register van
verzoeken tot inzage. Indien de identiteit niet bevestigd kan worden, stuurt IVLA een verzoek aan de
betrokkene met bevestiging van de ontvangst van zijn vraag en om zich persoonlijk aan te melden
om zijn identiteit te bevestigen. Indien de identiteit wel bevestigd kan worden, bevestigt IVLA de

ontvangst van de vraag en de opmaak van een antwoord binnen één maand volgend op de
ontvangstbevestiging.
De aanvraag moet vergezeld zijn van voldoende gedetailleerde vermeldingen. De privacy van derden
dient steeds gewaarborgd te worden en de belangen van de veiligheid dienen afgewogen te worden.
Art. 8 Bewaring gegevens
De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk en dit met een maximum van 30
dagen. Uitsluitend in het geval de gegevens noodzakelijk zijn voor een onderzoek van de politie of de
sanctionerend ambtenaar en moeten dienen als bewijsmateriaal: 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 een slachtoffer, kunnen gegevens
langer bewaard worden door de lokale politie conform de diverse wetgevingen.
Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd.
Art. 9 Verwerking en toegang tot de beelden
De beelden worden op gunstig advies van de gemeenteraad verwerkt door de intergemeentelijke
vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen. IVLA verklaart de beelden vertrouwelijk
en integer te behandelen en alle nodige maatregelen te nemen om de privacy te waarborgen.
Er geldt een concrete procedure omtrent de veilige overdracht van data (camerabeelden) en de
onderlinge uitwisseling.
Er wordt een beveiligd platform voor het delen van data opgezet met de desbetreffende politiezone
met individuele toegangen tot het systeem. Op dit platform zullen zowel de bestuurlijke verslagen als
de beelden en andere bewijslast ter beschikking gesteld worden van de desbetreffende politiezone.
De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld bij IVLA, MeersbloemMelden 46 A te 9700 Oudenaarde, teneinde de toegankelijkheid tot het systeem te kunnen bewaken.
Uitsluitend volgende personen hebben rechtstreeks toegang tot de beelden en slechts binnen het
kader van de hun opgedragen werkzaamheden:
- De vaststellers GAS in dienst van IVLA die voldoen aan de voorwaarden1 en aangesteld zijn
door de gemeenteraad;
- Lokale politiezone.
Deze personen hebben een discretie- en vertrouwelijkheidsplicht omtrent de persoonsgegevens die
de beelden opleveren. Bij overtreding kunnen sancties worden opgelegd.
Er wordt over gewaakt dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het systeem. De
gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.
In geval van een milieu inbreuk of milieumisdrijf kan de verwerkingsverantwoordelijke de
geregistreerde gegevens doorgeven aan de milieuambtenaren voor het opmaken van een procesverbaal. Er worden verder enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. In
het kader van de opmaak van een bestuurlijk verslag en de toepassing van de gemeentelijke
administratieve sancties kunnen de gegevens ook verstrekt worden aan de sanctionerend ambtenaar
die aangewezen werd bij gemeenteraadsbesluit.
IVLA zal als verwerkingsverantwoordelijke instaan voor het bijhouden en actualiseren van het
register van de beeldverwerkingsactiviteiten, zoals voorzien door art. 5, §3 camerawet en het KB van
8 mei 2018 betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s
voor de tijdelijke vaste camera. Het register zal een elektronische vorm aannemen dat zal ter
beschikking worden gesteld wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit of de politiediensten er
om vragen.
IVLA verklaart hierbij een Gegevens Bescherming Effect Beoordeling uit te voeren conform art. 35
AVG waarbij de functionaris voor gegevensbescherming wordt geraadpleegd.
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Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie,
aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling
van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie.

Art. 10 Procedure
Alle partijen garanderen een goede samenwerking met het oog op een vlotte afhandeling van de
dossiers. De partijen verlenen bijstand aan de andere bij het doen nakomen van de verplichtingen uit
de AVG en de kaderwet, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter
beschikking staande informatie.
Na vaststelling van overlast, waarbij een nummerplaat duidelijk leesbaar in beeld en/of een duidelijk
herkenbaar individu als bewijslast kan worden genomen, wordt door de GAS-vaststeller binnen haar
bevoegdheden een beschrijvend bestuurlijk verslag (BV) opgesteld. De beelden samen met enkele
relevante screenshots worden samen met het BV voor identificatie en verder gevolg op een
beveiligde omgeving ter beschikking gesteld aan de PZ. De PZ maakt dit met een aanvullend PV op
zijn beurt over aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar. Er worden geen persoonsgegevens na
identificatie doorgegeven vanuit de politie aan IVLA.
Bij een vaststelling waarbij aanvullend bewijsmateriaal (bv. persoonsgegevens) gevonden worden in
het achtergelaten afval, wordt het aangetroffen materiaal gelabeld en als bewijslast toegevoegd aan
het verslag.
IVLA staat na de vaststelling in voor opruiming van het achtergelaten afval en verhaalt bij elke
identificatie de opruimkosten via een onkostennota aan de gemeente. De gemeente verhaalt
conform het geldende reglement de onkostennota bij de overtreder aanvullend op een eventuele
administratieve geldboete opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.
Het (ver)plaatsen, onderhouden en overdracht van data voor de camera’s gebeurt door IVLA. De
camera’s worden in samenspraak tussen IVLA, de milieuambtenaar van de gemeente en/of de
politiediensten ingezet op ‘hotspots’2 sluikstorten. IVLA identificeert, inventariseert en actualiseert
deze locaties in samenspraak met de milieudienst van de gemeente aangezien beide partijen vanuit
hun taken en bevoegdheden een goed zicht hebben op de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek in de
gemeente. IVLA informeert bij inzet van een camera proactief de gemeente- en politiediensten.
Art. 11 Meldingsplicht
Zodra een partij foutieve, onnauwkeurige, onvolledige of overtollige gegevens in de
persoonsgegevens vaststelt, meldt zij dat onmiddellijk aan de andere partijen die na onderzoek en
zonder onredelijke vertraging de gepaste maatregelen treffen.
De partijen informeren elkaar over wijzigingen met impact op voorliggend protocol en in
voorkomend geval over wijzigingen omtrent de verwerkers.
Art. 12 Procedure bij gegevenslek
De partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), de Richtlijn Gegevensbescherming of andere relevante wet- of
regelgeving om elkaar en zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek
dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens met impact op beide partijen en in
voorkomend geval onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om
de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te herstellen. Alle partijen zullen uiterlijk binnen 72
uur nadat een gegevenslek werd vastgesteld de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte
stellen.
De partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om de
beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.
Art. 13 Communicatie
De inzet van camerabewaking tegen sluikstorten en zwerfvuil heeft in eerste instantie een preventief
doel. IVLA communiceert en sensibiliseert in samenwerking met de gemeente over de inzet van
camera’s in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil.
Deze overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de
beoogde doorgifte van persoonsgegevens.
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Met ‘hotspots’ sluikstorten wordt elke plaats/locatie bedoeld die gevoelig is voor sluikstorten en/of zwerfvuil.
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Kris Dobbelaere
directeur IVLA

Philip Lefever
algemeen directeur gemeente Zwalm

