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Plaatsing ANPR-camera's E19 Brecht - GR/2018/023
Juridisch kader
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
De wet van 12 november 2009 houdende de wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
Het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's.
De ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's zoals gewijzigd door de wet van 12 november
2009.
Historiek
De gemeenteraad is door de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's gehouden tot de voorafgaande raadpleging van de korpschef wanneer men een
bewakingscamera met het oog op bewaking en toezicht in een niet-besloten plaats wenst te plaatsen en
gebruiken.
Advies
Het positief advies van de korpschef G. Smet van 22 februari 2018 om over te gaan tot de plaatsing van
de beoogde bewakingscamera's die de mogelijkheid bieden op bewaking en toezicht in een niet-besloten
plaats in Brecht op de E19/A1 (richting noord en zuid), ter hoogte van de brug met de N133 Bethovenstraat.
Motivatie
Door de Federale Politie werd op 15 februari 2018 een aanvraag ingediend tot de plaatsing en
ingebruikname van een of meerdere bewakingscamera’s op volgende sites:
Op de E19/A1 in Brecht (richting Noord), ter hoogte van de brug met de N133 – Bethovenstraat;
Op de E19/A1 in Brecht (richting Zuid), ter hoogte van de brug met de N133 – Bethovenstraat.
Om een greep te krijgen op de verplaatsingen van gezochte of te volgen personen enerzijds en
anderzijds deze informatie conform de Wet op het Politieambt ter beschikking te kunnen stellen van de
politieambtenaren op nationaal niveau, is de creatie van een ANPR-netwerk op het Belgische
autosnelwegennet een operationele noodzaak.
De meerwaarde van een nationaal ANPR-netwerk in de strijd tegen den georganiseerde criminaliteit staat
buiten kijf. Zo kunnen deze gegevens politioneel worden aangewend voor volgende zaken:
Real time blacklisting van geseinde voertuigen.
Real time blacklisting voor niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen.
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Retroactieve data analyse: rondtrekkende dadergroepen, gedragspatroonherkenning, terrorisme.
ANPR kan daarnaast ook een bijdrage leveren voor de verkeersveiligheid: dynamische
verkeersaansturing, real-time verkeersinformatie, beeldvorming en verkeershandhaving aan de hand van
trajectcontrole.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts.
Raadslid P. Van Assche verwijst naar een krantenartikel. Ik las vandaag in HLN een artikel met titel 'rage
against the machine : burgers in persstad San Francisco vallen robots en zelfrijdende auto's aan'. Een
lokaal dierenasiel, dat blijkbaar een security robot mee op patrouille had, moest de security robot van de
straat halen na kritiek van de bevolking én moordpoging op de robot
Raadslid P. Van Assche stelt dat er geen man overboord is, maar wilt uit dit verhaal aanhalen dat er met
betrekking tot robotisering van onze maatschappij een nieuwe waardenschaal wordt gehanteerd.
Is een ANPRcamera geen robot in light versie? Willen wij onze samenleving beetje bij beetje overlaten
aan robots? Kunnen wij nog van proportionaliteit spreken? Is dit nog wel een vermoeden van onschuld?
Is dit in overeenstemming met mensenrechten? Een terrorist wordt professioneler en zal werken met
valse nummerplaten. De brave burgers boeten voor wat anderen bij ons hebben geïmporteerd.
Stemming:
Met 24 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van
Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena
Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi
Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De
bruyn, Johan Bellens), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog)
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad verleent positief advies aan de Federale Politie voor de hierboven vermelde
locaties voor de plaatsing van een vast netwerk van nummerplaatlezers waarbij de gelezen gegevens
worden doorgestuurd naar het beveiligde backoffice systeem van de Federale Politie.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Federale Politie en de lokale politie
Voorkempen.
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