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GEMEENTERAAD
Zitting van 22 oktober 2021
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid 
(Vooruit); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer 
Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan 
Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El 
Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, 
raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, 
raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); de heer Koen De 
Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, 
raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Tamara De Boey; de heer 
Johan Verhulst, algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Hedwig Smet, Commissaris

Verontschuldigd:
de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen 
directeur
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In uitvoering van het mobiliteitsplan en het wijkcirculatieplan werd in bepaalde straten een 
autoluwe zone ingericht, aangeduid en afgebakend met het verkeersbord C3 (verboden 
toegang) of het verkeersbord F103 (voetgangerszone). De toegang tot deze autoluwe zones zal 
worden gemonitord door ANPR-camera's (camera's die gebruik maken van de techniek van 
automatische nummerplaatherkenning). 
Artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
bepaalt dat overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 
uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen, kunnen worden bestraft met een 
gemeentelijke administratieve sanctie wanneer het gemeentelijk politiereglement hierin 
voorziet. Het algemeen politiereglement voorziet dat het niet in acht nemen van het 
verkeersbord C3 en F103 kan worden bestraft met een administratieve geldboete.
Omdat de lokale politie de beelden van de ANPR-camera's door middel van een lokale server 
zal verwerken voor het opmaken van vaststellingen die vervolgens zullen worden overgemaakt 
aan de dienst van de sanctionerend ambtenaar, is de lokale politie verantwoordelijke voor de 
verwerking, en vallen deze camera's onder het toepassingsgebied van de wet op het politieambt 
van 5 augustus 1992, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018.
Artikel 25/4 van deze wet bepaalt dat een politiedienst camera's kan gebruiken in een niet-
besloten plaats op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt mits een voorafgaande 
principiële toestemming van de gemeenteraad wanneer het gaat om een politiezone.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gebruik van ANPR-camera's voor toegangscontrole 
van de autoluwe zones goed te keuren.

Juridische grond
Wet op het politieambt van 5 augustus 1992, en latere wijzigingen.
Wet van 7 december 1998 houdende de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Op volgende plaatsen zijn ANPR-camera's geplaatst voor de toegangscontrole van autoluwe 
zones:
- Nieuwstraat (één camera);
- Stationsstraat (één camera);
- Collegestraat (twee camera's);
- Gouden Regenlaan/Hogenakkerstraat (één camera);
- Kroonmolenstraat (twee camera's);
- Breedstraat (één camera);
- hoek Richard Van Britsomstraat - Paul Snoekstraat (één camera).
De ANPR-camera's werden door Proximus nv geplaatst op basis van een raamovereenkomst van 
de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (zoals goedgekeurd door de beslissing van 
de gemeenteraad van 21 december 2017 en de beslissing van het college van burgemeester en 
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schepenen van 27 december 2017).
De ANPR-camera op het kruispunt Richard Van Britsomstraat - Paul Snoekstraat is gegund aan 
de tijdelijke handelsvennootschap Proximus-Trafiroad (zoals goedgekeurd door de beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen van 16 november 2020) op basis van een 
raamovereenkomst voor de aankoop en installatie van automatische systemen voor 
nummerplaatherkenning, gegund door de federale politie. 

Adviezen
Politie: Gunstig advies.
De lokale politie zal instaan voor het opmaken van de processen-verbaal en deze vervolgens 
overmaken aan de dienst van de sanctionerend ambtenaar.
Voor het beheer van de 'witte lijst' is het stadsbestuur verantwoordelijk.
Mobiliteit: Gunstig advies.
Kristof Van Bogget: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld), 14 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V, Ilse 
Bats (Vooruit), PVDA) en 4 onthoudingen (Vooruit (exclusief Ilse Bats)) 

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan de lokale politiezone Sint-Niklaas voor het gebruik van vaste 
ANPR-camera's op volgende niet-besloten plaatsen voor de toegangscontrole van autoluwe 
zones, afgebakend en aangeduid door het verkeersbord C3 of het verkeersbord F103:
- Breedstraat (één camera);
- Collegestraat (twee camera's);
- Gouden Regenlaan/Hogenakkerstraat (één camera);
- Kroonmolenstraat (twee camera's);
- Nieuwstraat (één camera);
- Stationsstraat (één camera);
- hoek Richard Van Britsomstraat - Paul Snoekstraat (één camera).

Bijlagen
Situatieplan ANPR-camera's
Aanvraag korpschef toestemming gemeenteraad ANPR autoluwe zones
DPIA vaste ANPR toegangscontrole autoluwe zones PZ Sint-Niklaas
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


