
 

 

Uittreksel 
 
Gemeenteraad d.d. 24 augustus 2020 
 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Tim Vandenput, waarnemend voorzitter 
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en 
Annelies Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie 
Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Youri Vandervaeren, 
raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Steven Coppens, voorzitter 
Julie Delwick, raadslid 
 

 
TECHNISCHE DIENST. ADVISEREN PLAATSING EN GEBRUIK VAN TIJDELIJKE 
VASTE BEWAKINGSCAMERA'S OP NIET-BESLOTEN PLAATSEN VAN HET 
OPENBAAR DOMEIN EN GOEDKEURING VAN REGLEMENT CAMERATOEZICHT. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 
Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 
 

Voorgeschiedenis 
 

• 14 februari 2020: eerste overleg met gemeente Hoeilaart en korpschef lokale 
politiezone Druivenstreek over de plaatsing van camera's op niet-besloten plaatsen 
van het openbaar domein.  

• 13 juli 2020: vraag van de gemeente aan de korpschef Sébastien Verbeke voor de 
opmaak van een veiligheidsanalyse en politie advies.  

• 31 juli 2020: ontvangst per e-mail van advies korpschef Sébastien Verbeke. 
 
Feiten en context 
 
De laatste maanden werden er een aantal veiligheidsproblemen (vandalisme en 
brandstichting, fysiek geweld, sluikstorten, graffiti, afpersing, wildparkeren, joyriden,...) 
vastgesteld op volgende locaties: 

• De speelterreinen Mariën inclusief de noordingang van het gemeenschapscentrum 
Felix Sohie (kant Tuinendaal); 

• Tuin van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie (zuid- en oostkant van het 
gemeenschapscentrum Felix Sohie); 

• Mariënparking; 
• Borchvijverweg; 
• Sport- en jeugdsite inclusief toegang tot het jeugdhuis, het skatepark en de 

doorgang tussen tennisterreinen en sporthal; 
• Jan van Ruusbroecpark meer bepaald de ingang aan de Rode Kruisstraat (over de 

post), het parkpaviljoen en het gebied zitbank en speelterrein direct aan het 
gemeentehuis. 

• De wijk Sloesveld 
 
Regelmatig wordt er overlast gerapporteerd op deze locaties. 
 
Cameratoezicht, en meer bepaald de plaatsing van tijdelijke vaste camera's op niet-
besloten plaatsen, kan een nuttig hulpmiddel vormen voor de objectieve waarneming van 
overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers 
en getuigen en een nuttig hulpmiddel zijn voor de gerichte en efficiënte politie-inzet. 
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Met het plaatsen van camerabewaking kan een afschrikkingseffect worden gecreëerd 
alsook de mogelijkheid om potentiële misdrijven te registreren en daders te identificeren. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke van de camerabeelden dient hieromtrent een beslissing 
te nemen. Deze beslissing dient genomen te worden nadat de gemeenteraad een positief 
advies heeft gegeven. De gemeenteraad verstrekt zijn advies na voorafgaandelijk de 
korpschef van de betrokken politiezone te hebben geraadpleegd. 
Om het cameratoezicht op een niet-besloten plaats van het openbaar domein te kunnen 
invoeren moet een reglement worden aangenomen dat de modaliteiten van het 
cameratoezicht regelt. 
 
Juridische gronden 
 

• Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele 
vrijheden.  

• Verordening (EU) nr. 2016/679 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.  

• Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's, zoals nadien gewijzigd. 

• Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

• Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt 
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, zoals nadien gewijzigd. 

• 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, zoals nadien gewijzigd. 

 
Advies 
 
Op 13 juli werd aan de korpschef Sébastien Verbeke een politieadvies en veiligheidsanalyse 
gevraagd voor bovenvernoemde locaties.  
Op 16 juli bevestigde de korpschef dat de veiligheidsanalyse zal worden uitgevoerd voor 
deze locaties.  
Het advies werd ons doorgestuurd per e-mail op vrijdag 31 juli (zie bijlage). 
 
Argumentatie 
 
Om de overlastproblemen aan te pakken zet de gemeente Hoeilaart naast de camera's ook 
in op controle door politie, afvalstewards, inzet van een jeugdopbouwerker ... 
 
In eerste plaats dient er gefocust te worden op de problematiek rond volgende locaties: 

• De speelterreinen Mariën inclusief de noordingang van het gemeenschapscentrum 
Felix Sohie (kant Tuinendaal); 

• Tuin van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie (zuid- en oostkant van het 
gemeenschapscentrum Felix Sohie); 

• Mariënparking; 
• Borchvijverweg; 
• Sport- en jeugdsite inclusief toegang tot het jeugdhuis, het skatepark en de 

doorgang tussen tennisterreinen en sporthal; 
• Jan van Ruusbroecpark meer bepaald de ingang aan de Rode Kruisstraat (over de 

post), het parkpaviljoen en het gebied zitbank en speelterrein direct aan het 
gemeentehuis. 

• De wijk Sloesveld 
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Cameratoezicht kan het veiligheidsprobleem of het onveiligheidsgevoel reduceren en dient 
als één van de maatregelen die de veiligheid in deze zone kan verhogen. 
Hiertoe dient de gemeenteraad een reglement in te voeren en een positief advies te 
verstrekken betreffende cameratoezicht op deze locaties.  
 
Om de impact van het cameratoezicht te kunnen meten, is het nodig om deze over een 
voldoende lange periode te gebruiken, bijgevolg is cameratoezicht van september tot eind 
december 2021 aangewezen.  
 
Opdat de burger geïnformeerd zou worden over het cameratoezicht op de plaatsen die hij 
betreedt, dienen de nodige waarschuwingen te worden aangebracht in de buurt. 
Losstaand van de wettelijke verplichte pictogrammen is het tevens aangewezen om de 
aanwezigheid van camerabewaking voorafgaand aan de plaatsing en gebruik te 
communiceren via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen. 
Er dient rekening gehouden te worden met de aanbeveling omtrent de bescherming van 
de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de 
openbare weg. 
 
In bijlage het reglement voor de plaatsing van tijdelijke, vaste camera's op niet-besloten 
ruimte van de openbare weg. 
 
Cameratoezicht in het gemeenschapscentrum Felix Sohie moet worden meegenomen in 
het verhaal van de cameratoezicht. De plaatsing van camera's op deze locatie wordt 
behandeld in een apart dossier omdat hier wordt gekeken naar de plaatsing van vaste, 
definitieve camera's. Deze camera's zullen dan permanent en niet tijdelijk worden 
geplaatst. 
 
Financieel advies 
 

Financiële 
gevolgen niet 
voorzien 

Actie: A-1.3.0 
We zetten slimme camera's 
in. 
AR: 613230 - BI: 0490-30 
IP: IP-GEEN 

Krediet te voorzien in 
eerstvolgende aanpassing 
meerjarenplan: 
2020: 15.000 euro 
2021: nog te ramen en voorzien in 
AMJP eind 2020. 

 
BESLUIT: 18 stemmen voor: Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, 
Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Youri 
Vandervaeren en Tim Vandenput 
1 onthouding: Luc Meganck 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van tijdelijke, vaste 
bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen van het openbaar domein. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt het reglement in bijlage goed 'Gemeentelijk reglement betreffende 
cameratoezicht door middel van tijdelijke vaste bewakingscamera’s op niet-besloten 
plaatsen van het openbaar domein'. 
 
Uittreksel voor 
 
Technische dienst, afdelingshoofd Ruimte 
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Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Tim Vandenput 
Waarnemend voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
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