
PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN STAD SINT-

NIKLAAS NAAR POLITIEZONE VAN SINT-NIKLAAS

in het kader van het gebruik van ANPR-camera's voor de toegangscontrole van autoluwe zones en

verkeersfilters

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, $7, von het decreet van 78 juli 2008 betreffende het
e I e ktron ische bestu u rl ij ke ge geve nsve rkee r.

'TUSSEN

Stad Sint-Niklaas, met zetel Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door het college
van burgemeester en schepenen, voor wie tekenen: Lieven Dehandschutter, burgemeester, en

Johan Verhulst, algemeen directeur, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.22.LO.2O21,

lngeschreven in het KBO met nummer O2O7.464.192 waarvan de administratieve zetelzich bevindt
te Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

hierna : "Sint-Niklaas";

EN

Pof itiezone van Sint-Niklaas met hoofdcommissariaat gelegen te Dalstraat 26,9LOO Sint-Niklaas en

met ondernemingsnummer 0852.899.528, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Fabrice

Vandema lle, waa rnemend korpschef.

hierna: "PZ Sint-Niklaas";

Sint-Niklaas en PZ Sint-Niklaas worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een "partij" of
gezamenlijk als de "partijen'l;

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

Sint-Niklaas is een lokale overheid waarvan de werking is vastgelegd in het decreet van 22

december 2OI7 over het lokaal bestuur.

PZ Sint-Niklaas is een lokale politiezone, geregeld door de wet op de organisatie van de

geïntegreerde politiediensten van 7 december 1998.

ln uitvoering van het mobiliteitsplan en het wijkcirculatieplan werd door de gemeenteraad in

zitting van 22 oktober 2021- het reglement betreffende de toegang tot autoluwe zones en

verkeersfilters aangenomen. Dit reglement trad in werking.op L januari 2022. Hel reglement
voorziet dat in bepaalde straten van Sint-Niklaas een autoluwe zone of verkeersfilter wordt
ingericht, aangeduid en afgebakend met het verkeersbord C3 (verboden toegang) of het
verkeersbord F103 (voetgangerszone). Het reglement,bepaalt onder welke voorwaarden op

A.

B.

c.
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permanente wijze of voor een beperkte tijdsduur toegang kan worden verleend tot de

autoluwe zones en de verkeersfilters. De toegang tot deze autoluwe zones en verkeersfilters

zal worden gemonitord door ANPR-camera's (camera's die gebruik maken van de techniek van

automatische nummerplaatherkenning).

Artikel 3, 3o 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 gemeentel'ljke administratieve sanctie wanneer het gemeentelijk politiereglement hierin

voorziet. Het algémeen politiereglement voorziet dat het niet in acht nemen van het

verkeersbord C3 en F103 kan worden bestraft met een administratieve geldhoete.

De gemeenteraad van Sint-Niklaas gaf op 22 oktober 2021 toestemming aan PZ Sint-Niklaas

om ANPR-camera's op haar grondgebied te plaatsen voor de toegangscontrole van de

autoluwe zones en de verwerking van de beelden; onder het toepassingsgebied van de wet op

het politieambt van 5 augustus 1992, gewijzigd door de wet van 2L maart 2018.

Sint-Niklaas maakt een 'witte lijst' op met kentekennummers van voertuigen waarvoor een

vergunning (tijdelijk of permanent) wordt verleend voor toegang tot een autoluwe zone of
verkeersfilter. Deze lijst wordt door de mobiliteitsdienst van Sint-Niklaas softwarematig

aangemaakt en daarna ingelezen in de software die PZ Sint-Niklaas gebruikt om te verifiëren

of een voertuig al dan niet een vergunning heeft. Deze witte lijst maakt het voorwerp uit van

onderstaa nd'protoco l.

D. De pa,rtijen wensen overeenkomstig artikel 8, $1, van het decreet van L8 juli 2008 betreffende

het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met betrekking tot de

elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de

website van beide partijen.

De functionaris voor gegevensbescherming van Sint-Niklaas heeft op 8 november 2022 advies

met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

De functionaris voor gegevensbescherming van PZ Sint-Niklaas heeft op 8 november 2022

advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

Er werd geen advies gevraagd aan de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) en het

Controleorgaan op de politionele informatie (C.O.C.)

l. De partijen zullen het protocol, eens gesloten, publiceren op hun website.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1: Onderwerp

ln dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de

persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door Sint-Niklaas aanPZ Sint-Niklaas uiteengezet.

F

G

H
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Artikel 2r Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeline als de inzameling van

de persoonsgeFevens

Sint-Niklaas heeft de gegevens oorsprohkelijk verzameld voor volgende doeleinden: het aanmaken van

een 'witte lijst' met kentekennummers van voertuigen waarvoor een vergunning (tijdelijk of
permanent) wordt verleend voor toegang tot een autoluwe zone of verkeersfilter. Deze autoluwe
zones en verkeersfilters werden bepaald bij gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2021, in het
gemeentelijk reglement betreffende de toegang tot autoluwe zones en verkeersfilters.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6,1., el AVG, zijnde de vervulling van een taak van

algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de

verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Sint-Niklaas vraagt de persoonsgegevens op bij de

aanvrager van de vergunning, alsook de Dienst voor lnschrijvingen van Voertuigen, als authentieke
bron.

De beoogde gegevensverwerking door de stad Sint-Niklaas gebeurt in het kader van de procedure tot
het opleggen van een administratieve geldboete voor overtredingen op de verkeersborden C3 en F103,

vastgesteld met automatisch werkende toestellen, in uitvoering van artikel 3,3" van de wet van 24 juni

2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en in uitvoering van de bijzondere
politieverordening betreffende de overtredingen op het stilstaan en parkeren en de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende
toestellen, aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2021.

De beoogde gegevensverwerking door PZ Sint-Niklaas gebeurt op grond van art. 25/I en 25/4 van de

Wet op het politieambt (5 augustus 1-992) en in art. 44/tL/3 sexies-44/11l3 decies. Art44/4 54 WPA

en de MFO3 fiche C02 laten toe dat er vanuit een technische gegevensbank correlaties worden gelegd

met gegevensbanken bedoeld in art44/2 $1 en 2 WPA, of met andere gegevensbanken waaitoe de

politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België

binden en de Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

Artikel 3, 3" van de wet va n 24 juni2013 betreffende de gemeentelijke admiÀistratieve sa ncties bepaa lt
tevens dat overtredingen van de bepalingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, uitstuitend
vastgesteld door automatisch werkende toestellen, kunnen worden bestraft met een gemeentelijke

administratieve sanctie wanneer het gemeentelijk politiereglement hierin voorziet.

Voertuigen die zonder vergunning een autoluwe zone of verkeersfilter inrijden zijn in overtredÍng met
het verkeersbord C3 of F103 behalve wanneer voor het voertuig een vergunning is verleend, wat moet
blijken uit de witte lijst, voor voertuigen die niet beschikken over een vergunning wordt een vaststelling
opgesteld door de lokale politie Sint-Niklaas die wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar
met het oog op het opstarten van de procedure tot het opleggen van eeir administratieve geldboete.
Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door PZ Sint-Niklaas is in dat
opzicht verenigbaar met de doeleinden waarvoor Sint-Niklaas de gegevens oorspronkelijk heeft
verzameld, binnen het kader van de gemeentelijke administratieve sancties voor
verkee rsove rtred i ngen.
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Artikel 3: De Êevraagdê persoonsFegevens en de cateForieën en omvanF van de

Revraagde persoonsÊegevens conform het proportionaliteitsbeFinsel

ln onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die

worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de

gegevens.

De stad Sint-Niklaas bezorgt op periodieke basis geactualiseerde lijsten van kentekenplaten van

vergunninghouders aan de PZ Sint-Niklaas. De lijsten worden telkens vervangen door nieuwe lijsten.

De oude lijsten worden niet bewaard.

Artikel 4: De categorieën van ontv?ngers en derden die mogeliiks de gegevens

eveneens verkriigen

PZ Sint-Niklaas zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2",

vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:

Volgende diensten van PZ Sint-Niklaas zullen toegang hebben tot de gevraagde

persoonsgegevens:

o de dienst ICT van de PZ Sint-Niklaas

o de afdeling verkeer van de PZ Sint-Niklaas

Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de

uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.

Elke eventuele mededeling van de gevraagde pe.rsoonsgegevens door PZ Sint-Niklaas moet

voorafgaandelijk aan Sint-Niklaas worden gemeld en moet uiteraard in overeenstemming zijn met de

relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van

persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat PZ Sint-Niklaas waar vereist een protocol sluit voor

de mededeling van de gevraagde gegevens.

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeli ns en de duur va n de mededelins

De persoonsgegevens zullen periodiek worden opgevraagd van zodra er een wijziging gebeurt Ín de

witte lijst van vergunningshouders.

ldentifÍcatiegegeve ns

Kentekennummer

Naam, voornaam, adresgegevens van de aanvrager, alsook het

kentekennummer van het voertuig van de aanvrager.

Verantwoording

proportionaliteit

woarom elk

noodzakelijk is

gevraagde doel.

gegeven

voor het

De gegevens zijn noodzakelijk om de vergunningshouder te

identificeren, alsook het voertuÍg, teneinde de vergunningshouder

te vrijwaren van geregistreerde overtredingen middels de ANPR-

camera's.
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De periodÍeke mededeling van de persoonsgegevens blijft geldig zolang dit protocol en het
gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2O2! en het gemeentelijk reglement betreffende de toegang
tot autoluwe zones en verkeersfilters van kracht is.

Artikel 6: Beveiliginesmaatreeelen

Beide partijen,nemen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens en de mededeling
van de gegevens te beveiligen. Volgende algemene maatregelen werden door Sint-Niklaas getroffen:

een veiligheidsbeleid hebben

een veiligheidsplan hebben dat periodiek wordt herzien

een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen hebben

een informatieveiligheidscel aangesteld hebben

een procedure m.b.t. de behandeling van datalekken hebben

de medewerkers van de organisatie, incl. ingehuurd of tijdelijk personeel en eventuele derde
partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, zijn
gehouden tot een confidentialiteitsplicht die wetielijk en/of contractueel is opgelegd, ingelicht
omtrent de regels van de AVG en de informatieveiligheidsinstructies die zie moeten respecteren
de toegang tot de gegevens wordt beperkt tot de personen die daar in het kadervan de uitoefening
van hun taak ofopdracht toegang tot moeten hebben (toegangsbeheer)

het (lokale) netwerk van de organisatie is minimaal beveiligd met een actieve firewall, antimalware
en een wachtwoordbeleid

Specifiek met betrekking tot de gegevensmededeling werden volgende maatregelen getroffen:

De witte lijsten worden elektronisch door de stad overgemaakt aan de PZ Sint-Niklaas (thans via e-mail,
in de nabije toekomst via een webapplicatie).

PZ Sint-Niklaas treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter
beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere verwerking: alleen de daartoe
gemachtigde personeelsleden kunnen de lijsten importeren/raadplegen in de toepasselijke
softwaretoepassing. De lijsten worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het uitfilteren
va n vergu n ninghouders u it de ge registree rde ove rtredingen.

PZ Sint-Niklaas moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen.
Op eenvoudig verzoek van Sint-Niklaas moet PZ Sint-Niklaas hiervan aan Sint-Niklaas het bewijs
overmaken.

ln het geval PZ Sint-Niklaas voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van

,voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet de PZ Sint-Niklaas

uitsluitend beroep op verwerkers die afdoeÀde garanties met betrekking tot het toepassen van
passende technische en orgariisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten
van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van

de betrokkene. is gewaarborgd. PZ Sint-Niklaas sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een

verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28. van de algemene verordening
gegevensbescherming. Partijen bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde

gegevens verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.

Pagina 5 van 7



Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens

Zodra de partijen één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, yerouderde

of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt (al dan niet op basís van

een mededeling van de betrokkene, meldt zij dat onmiddellijk aan de andere partij die na onderzoek

binnen een redelijke termijn van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen treft en de

andere partij daar vervolgens van op de hoogte brengt.

Artikel8: Sanctie bii niet-nalevi ng

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2", kan

Sint-Niklaas dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke

ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien PZ Sint-Niklaas deze persoonsgegevens verwerkt in strijd

met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de blgemene verordening gegevensbescherming of met

andere relevante wet- of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de

verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 9: Meldinssplichten

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming

om elkaar 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. De partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig

of 
'nodig 

achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.

PZ Sint-Niklaas brengt Sint-Niklaas onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving met

impact op voorliggend protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in

voorkomend gevalvan wijzigingen omtrent de verwerkers.

Elke partij is gehouden volgens de op haar van toepassing zijnde wet- regelgeving om van elke inbreuk

haar bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis te stellen van eventuele inbreuken op de

beveiligingsmaatregelen. Het is echter niet toegestaan dat een bij dit protocol betrokken partij zonder

voorafgaande bespreking en toestemming de toezichthoudende partij dewelke niet bevoegd is voor

haar organisatie in te lichten.

Artikel 10: Toepasseliik recht en geschillenbeslechtins

Dit protocolwordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de

bevoegde rechtbank in Sint-Niklaas.

Artikel 11: lnwerkingtreding en opzqgging

Dit protocol treedt in werking op datum van ondertekening.
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Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming dit protocol te allen tijde schriftelijk opzeggen.

Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de
gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Sint-Niklaas, op 21 november 2O22 in evenveel exempla er pártijen zijn.

Lieven Dehandschutter

Burgemeester

Sint-Niklaas

Johan Verhulst

Algemeen directeur

Sint-Niklaas

Fabrice Va il

Korpschef wd.

PZ Sint-Niklaas
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