
Cameraprotocol tussen de lokale politie Sint-Niklaas en de stad

Sint-Nitlaas om in het kader van bestuurlijke en gerechtelijke

opdrachten tijdelijk vaste camera's, op zichtbare wijze te kunnen
gebruiken in en rond het vaccinatiecentrum, in uitvoering van art.

25138 L,2" b) Wet op het politieambt (WPA)

Aanleiding en context

Gezien de veiligheidsrisico's die het vaccinatiecentrum aan het station met zich meebrengen, wilt de

stad Sint-Niklaas de onmiddellijke omgeving van.de site en het vaccinatiecentrum zelf extra

beschermen aan de hand van cameratoezicht. De camera's zijn een maatregel bovenop andere

beveiligingsmaatregelen die de gemeente zal nemen met het oog op een grondige en afdoende
beveiliging tegen ongewenste indringing. De camera's bekijken de rechtstreekse omgeving van de

site en enkele kritische locaties in het vaccinatiecentrum zelf. Doelstelling is de site zo goed als

mogelijk in beeld brengen op de monitorpost bij de dispatching van de lokale politie Sint-Niklaas. De

beelden worden lokaal opgenomen en zullen live doorgezet worden naar de lokale politie Sint-

Niklaas. Op deze manier kan een ongewenste toegang worden geregistreerd en opgevolgd worden
door de politiediensten, zodat de politie snel kan reageren als er feiten worden vastgesteld.

De site betreft een besloten plaats, waarvan de stad Sint-Niklaas tot en met 31 oktober 2O2t de

beheerder is voor de inrichting van een vaccinatiecentrum. Deze vorm van samenwerking met
politiediensten op het vlak van cameratoezicht is toegelalen conform art. 25/35 1; 2' b) Wet op het
politieambt (WPA), mits akkoord van de beheerdervan de besloten plaats, in casu de stad Sint-
Niklaas.

Juridische grond

De camera's die geplaatst worden, worden geplaatst en gebruikt conform de voorwaarden van de

Wet op het Politieambt.

OpL2januari202l kreeg de Korpschef van de lokale politie Sint-Niklaas de principiële toestemming
van de gemeenteraad voor het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera's door de politiezone

Sint-Niklaas.

Art.25/351, 2"b) bepaalt dat politiediensten in welbepaalde voor het publiek toegankelijke besloten
plaatsen, waarvan zij niet de beheerder zijn, tijdelijke vaste camera's kunnen plaatsen en gebruiken

mits het akkoord van de beheerder van de plaats. Bijkomende plaatsen die door hun aard aan een

bijzonder veiligheidsrisico onderhevig zijn, kunnen worden aangeduid in een koninklijk besluit.

Art. L van het KB van 6 december 2018 tot uitvoering van artike l258, 5 \,2", b) van de wet op het
politieambt duidt onder meer volgende type plaats aan

1) Plaatsen waar grote evenementen worden georganiseerd van culturele, maatschappelijke,

festieve, folkloristische, commerciële of sportieve aard;

2l die op basis van de WPA beschouwd kunnen worden als 'grote volkstoeloop' (art 22 WPA)

3) en waarbij een risicoanalyse heeft aangetoond dat het evenement een bijzonder risico stelt
voor de openbare veiligheid op basis van de algemene en specifieke veiligheidscontext
rekening houdend met het voorwerp of de context van de gebeurtenis



Argumentatie

Het vaccinatiecentrum ingericht in 't Bau-huis, Slachthuisstraat 60 te 9100 Sint-Niklaas, voldoet aan

de omschrijving in art. l- van het Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot uitvoering van artikel

25/3, g !,2", blvan de Wet op het politieambt. Het betreft een evenement van maatschappelijke

aard, waar een grote volkstoeloop kan verwacht worden en onderhevig aan een bijzonder

veiligheidsrisico. De finaliteit van de verwerking is legitiem. De camera's worden geplaatst in het

kader van de bewaking en het toezicht van het vaccinatiecentrum als kritische infrastructuur. Het

cameragebruik kadert binnen een wettelijke opdracht van de politie , met name nagaan of de

openbare veiligheid en gezondheid niet in het gedrang komt bij ongewenste indringen en

calamiteiten. De camera's worden gebruikt voor duidelijk omschreven en gerechtvaardigde

doeleinden. Het cameratoezicht uitgaande van de vooropgestelde doelstellingen is toereikend, ter
zake dienend en niet overmatig. Er wordt niet meer gefilmd dan noodzakelijk in het licht van de

vooropgestelde doelstellingen. Het beeldbereik is gefocust op de aangrenzende omgeving van de

site, de toegang en de plaats waar de vaccins worden bewaard. De politie bekijkt de beelden live. Uit

de risicoanalyses van 26 januari 2O2L en 4 februari 2021 blijkt dat er een reële noodzaak is voor de

inzet van politioneel cameragebruik waarbij de camera's live kunnen worden opgevolgd, naast de

veiligheidsmaatregelen die de gemeente zelf heeft genomen (inzet van bewakingsdiensten).

Rqkening houdend met het belang van vaccineren voor de openbare gezondheid en de risico's die

mogelijke calamiteiten hebben op de vaccÍnatiestrategie, is politioneel cameratoezicht zeker

verantwoord zodat de politie snel kan reageren als bij feiten. Er wordt daarom een samenwerking

opgezet tussen de lokale politie Sint-tttiklaas en de gemeente in haar rol van beheerder van het

vaccinatiecentrum conform arl.25/35 !, 2" b) Wet op het politieambt (WPA).

PROTOCOL

Tijdens een gezamenlijk overleg tussen de lokale politie Sint-Niklaas en de gemeente Sint-Niklaas is

besloten tot gezamenlÍjke ingebruikstelling van tijdelijk vast cameratoezicht.

De partijen in het protocol betreffen:

1) Voor de beheerder van de voor het publiek toegankelijke besloten plaats: stad Sint-Niklaas,

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen

2l Voor de politionele overheden: korpschef van de lokale politie Sint-Niklaas

Het protocol verleent toestemming aan de lokale politie Sint-Niklaas voor het gebruik van tijdelijke
vast cameratoezicht in en rond het vaccinatiecentrum gelegen Slachthuisstraat 60 te 9100 Sint-

Niklaas, conform art. 25/35 I,2" bl WPA en legt de voorwaarden vast m.b.t. het beheer en het

gebruik van de tijdelijke vaste camera's

Volgende protocolafspraken worden gemaakt,

1) Voorwerp

De stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen geeft

toestemmingaan de lokale politieSint-Niklaasom in het kadervan al hun opdrachten (bestuurlijke

en gerechtelijke politie) tijdelijk vaste camera's, op zichtbare wijze te gebruiken in de voor het

publiek toegankelijke besloten plaats gelegen Sldchthuisstraat 60 te 9100 Sint-Niklaas , waarvan zij

tijdelijk de beheerder is. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de lokale

politie Sint-Niklaas en volgens de voorwaarden die de wet op het politieambt hieromtrent oplegt.



2l Type installatie

Het betreffen tijdelijke vaste camera's verbonden met het cameranetwerk van de lokale politie Sint-
Niklaas. De beelden worden opgenomen op de cameraservervan de lokale politie Sint-Niklaas.

Opstellingsplaats camera i .

De betrokken plaatsing wordt gekozen in overleg tussen de lokale politie Sint-Niklaas en de

gemeente sint-Niklaas

3) Bepaling van de gebruiksomstandigheden

De lokale politie Sint-Niklaas is ontvanger van de beelden. De WPA voorziet dat een politiezone een

camera kan gebruiken in het kadervan alhun opdrachten. Het betreffen opdrachten van bestuurlijke
en gerechtelijke politie (artikel 14 en 15 WPA). De camera wordt zichtbaar gebruikt, d.w.z. dat de

lokale politie Sint-Niklaas verantwoordelijk is voor de vereiste pictogrammen. De lokale politie Sint-
Niklaas houdt de verwerking in een digitaal register bij, zoals bepaald in ar|".25/8 Wet Politieambt,
opdat de gebruiken van de camera's worden gelogd. De toegang tot de beelden is strikt geregeld.

Alleen gemandateerde personen hebben toegang tot de live en gearchiveerde beelden. De beelden
worden opgeslagen op het cameranetwerk van de lokale politÍe Sint-Niklaas. De opgenomen beelden
worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk met een maximum van L maand. Alleen het
beeldmateriaal dienstig vooi een opsporingsonderzoek van de politie of dienstig als bewijsmateriaal
tijdens een rechtszitting kan langer worden bijgehouden

4l lnwerkingtreding en duur van het protocol

Het protocol treedt in werking op 8 februari 2O2I en eindigt na afbraak van het vaccinatiecentrum



Opgemaakt te Sint-Niklaas, op O8-O2-2O2L, in zo veel exemplaren als er partijen zijn.
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Voor de lokale litie Sint-Niklaas,

Gwen Merckx,
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