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MOBILITEIT.
1)
2)

Kennisname advies korpschef politiezone Mechelen-Willebroek inzake het
gebruik van de scanscooter op Mechels grondgebied tot 31 december
2050.
Adviesverlening inzake het gebruik van de scanscooter door Streeteo op
Mechels grondgebied tot 31 december 2050.

De beslissing wordt genomen met 34 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman,
Marc Hendrickx, Catherine François, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine
Van den Brande, Kerstin Hopf , Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne,
Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau,
Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Shanna Jacops)
7 onthoudingen (Stef aan Deleus, Karel Geys, Hamid Rif fi, Farid Bennasser, Dirk Tuypens, Thijs
Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis
• 4 f ebruari 2021: Indigo vraagt m.b.t. het gebruik van de scanscooter op Mechels
grondgebied dat de stad en Indigo zich in regel stellen met de geldende wetgeving. Deze
toestemming voor het gebruik van de scanscooter moet gegeven worden door de
gemeenteraad.
• Collegebeslissing 1 maart 2021 – agendapunt 47: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• De scanscooter van Indigo valt onder een mobiele camera op een niet-besloten plaats,
waarvoor de procedure in artikel 7/1 van de camerawet van 21 maart 2007 dient te
worden gevolgd.
• De mobiele bewakingscamera's mogen in niet-besloten plaatsen enkel gebruikt worden met
het oog op de automatische nummerplaatherkenning, door of in opdracht van de
gemeentelijke overheden en voor de volgende doeleinden:
- 1° voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast
- 2° controleren van de naleving van de gemeentelijke reglementen inzake betalend
parkeren.
• Het gebruik van de mobiele bewakingscamera's, kan slechts worden toevertrouwd aan het
bij wet aangewezen personeel om vaststellingsopdrachten uit te voeren, binnen hun
bevoegdheidsgrenzen.

-

•

•

De beslissing om mobiele bewakingscamera's te gebruiken, wordt genomen na positief
advies van de gemeenteraad van de betrokken gemeente. Deze laatste verstrekt haar
advies, na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone waar de plaats zich
bevindt, te hebben geraadpleegd, en bepaalt de geldigheidsduur van dit advies.
- Het positief advies van de gemeenteraad kan worden hernieuwd, op gemotiveerd
verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke, bij het verstrijken van de
geldigheidsduur ervan.
- De aanvraag voor de toestemming voor het gebruik van de scanscooter omvat:
o De bijzondere doeleinden voor het gebruik van mobiele bewakingscamera's :
De doelstelling van de scanscooter is het controleren van de naleving van de
gemeentelijke reglementen inzake betalend parkeren. De scanscooter zorgt voor
een meer efficiënte werkwijze.
o De perimeter waarbinnen de mobiele camera’ (s) gebruikt worden (De
gebruiksperimeter kan overeenstemmen met het volledige grondgebied van de
betrokken gemeente):
De scanscooter wordt uitsluitend gebruikt binnen de betalende zones en de blauwe
zones zoals vastgesteld in het retributiereglement inzake parkeren. Alle straten die
worden opgenomen in dit retributiereglement vallen bijgevolg binnen de perimeter
van de scanscooter.
o De voorziene gebruiksmodaliteiten:
▪ De scanscooter bevat verschillende camera’s, uitsluitend voor
nummerplaatherkenning. Er worden geen live beelden gemaakt door de
scanscooter. De gegevens die worden verzameld door de scooter zijn:
nummerplaat van het voertuig, locatie & tijdstip.
▪ De scanscooter is herkenbaar door een officiële sticker en het gebruik ervan
wordt vermeld op de website van Streeteo.
▪ De scanscooter controleert d.m.v. een connectie naar de databases m.b.t.
parkeerbetalingen en vergunninghouders, of er voldaan is aan de bepalingen
van het regitributiereglement. Is dat niet het geval dan gaat er een signaal naar
de parkeerwachters, dewelke ter plaatse tot controle overgaan. Zij volgen
daarbij de normale procedures m.b.t. het al dan niet uitschrijven van een
retributie.
▪ De verzamelde gegevens van wagens die volledig in regel zijn met het
retributiereglement inzake parkeren worden onmiddellijk verwijderd. De data
van wagens in overtreding wordt verder behandeld zoals de gegevens
verzameld door de parkeerwachters, volgens dezelfde modaliteiten en
bewaartermijnen.
Verder stellen de stad en Indigo zich in regel met de geldende wetgevingen door (niet
limitatief ):
- Aangif te te doen van het gebruik van mobiele bewakingscamera’s op niet-besloten
locaties en deze aangif te bij te houden;
- Een schrif telijk register bij te houden van zijn beeldverwerkingsactiviteiten;
- Burgers te inf ormeren over het gebruik van een mobiele camera door het bevestigen
van een pictogram op het bewuste voertuig waarop de camera wordt gemonteerd en
via elk ander inf ormatiekanaal waarmee burgers duidelijk kunnen worden
geïnf ormeerd;
- Het register van de activiteiten van deze camera op eenvoudig verzoek van politie of
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ter beschikking te stellen.
De dienst mobiliteit raadt aan de geldigheidsduur voor de camera van de scanscooter gelijk
te stellen aan de looptijd van de concessieovereenkomst voor straatparkeren met Indigo.
De huidige overeenkomst is ingegaan op 29 juni 2020 en loopt tot 31 december 2050.

Juridische grond
• 21 maart 2007 - Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
• 27 april 2016 - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
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 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data
Protection Regulation (GDPR).
• 30 juli 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens.
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Financiële gevolgen
Geen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de korpschef van de politiezone
Mechelen-Willebroek inzake het gebruik van de scanscooter op Mechels grondgebied tot 31
december 2050.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent positief advies inzake het gebruik van de scanscooter door Indigo
op Mechels grondgebied voor de duurtijd van de concessieovereenkomst inzake
straatparkeren, die momenteel loopt tot 31 december 2050, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
• Transparantie verzekeren door het aanbrengen van het wettelijk voorziene pictogram op
het voertuig (scanscooter).
• Het gebruik van de mobiele bewakingscamera koppelen aan nummerplaatherkenning.
• De betrokkenen hun rechten waarborgen.
• Een ‘Data Protection Impact Assessment’ (DPIA) opstellen voorafgaand aan de
ingebruikname van de scanscooter.
• Een schrif telijk register bijhouden met de verwerkingen en de verwerkingsactiviteiten, dat
op eenvoudige vraag kan voorgelegd te worden aan de politie of de
gegevensbeschermingsautoriteit.
• De stad verzekert dat de noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen
genomen worden om de inf ormatieveiligheid maximaal te garanderen.
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