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PER E-MAIL

Tranparencia 
Ligue des droits humains
Mevr. Emmanuelle Hardy
22 Rue du Boulet
1000 BRUSSEL

Politiezone Antwerpen
Juridische dienst
Oudaan 5
2000 ANTWERPEN

Ons kenmerk: PZA/KZ/JUR/POB20211126
E-mail: juridischedienst@politie.antwerpen.be Uw kenmerk:

Vraag tot openbaarheid van bestuur

1. Feiten en context

Aanvrager: Ligue des droits humains - Transparencia.be - Emmanuelle Hardy
Datum aanvraag: 24 november 2021 gericht aan Politiezone Antwerpen 

Omschrijving van de gewenste bestuursdocumenten: 

a) Alle notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad die sedert 2005
beraadslagen over aangelegenheden betreffende de politiezone;

b) Alle documenten met betrekking tot de machtiging tot plaatsing van camera’s 
afgeleverd door de gemeente voor de politiezone, in overeenstemming met 
artikel 25/4 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met inbegrip van 
de adviezen van de korpschef ;

c) De impact- en risicoanalyses met betrekking tot de documenten vermeld in punt 
b;

d) documenten die voor advies zijn voorgelegd aan de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (voormalige 
gegevensbeschermingsautoriteit) en de uitgebrachte adviezen;

e) Alle documenten met betrekking tot overheidsopdrachten (aanbestedingen, 
bestekken, aankondigingen van gunningen, contracten) betreffende 
bewakingssystemen (vast en mobiel, visuele en/of thermische camera’s, drones 
en bodycams, ANPR, schakelaars en software, etc.) doorgegeven door de 
gemeente of de politiezone sinds 2005, in overeenstemming met de wet van 17 
juni 2016 op de overheidsopdrachten;

f) Het register met alle locaties van de vaste camera’s die door de lokale 
politiezone worden gebruikt;
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2. Juridische grond

Artikel 32 van de Grondwet

Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en 
gemeenten, B.S. 19 december 1997

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S. 30 juni 1994

Delegatiebesluit van 10 oktober 2010 (Besluit waarbij de burgemeester van Antwerpen de 
bevoegdheden in het kader van de openbaarheidswetgeving delegeert aan de korpschef van 
Lokale Politie Antwerpen)

3. Argumentatie

Ontvankelijkheid 

De aanvraag wordt ontvankelijk verklaard, gezien de aanvraag voldoet aan de formele vereisten:

- De aanvraag werd per e-mail ingediend op 24 november 2021 en door Politiezone Antwerpen 
ontvangen op 24 november 2021.

- De aanvraag vermeldt de gewenste bestuursdocumenten
- De aanvrager heeft zijn identiteit bekendgemaakt.
- De aanvraag werd gericht aan de bestuursinstantie die verondersteld wordt het gewenste 

document in haar bezit te hebben.

Beoordeling van de aanvraag

Voor wat betreft de gevraagde bestuursdocumenten onder uw vragen a), b) en c) kan ik u het volgende 
meedelen:

Tot 2018 was de stad Antwerpen verwerkingsverantwoordelijke voor alle camera’s die geïnstalleerd 
en/of gebruikt werden in het kader van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 
gebruik van bewakingscamera’s (Camerawet). De bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid van de 
stad Antwerpen stond in voor de agendering van de gemeenteraadsbesluiten over camera’s.  

Op 25 mei 2018 werd het politioneel cameragebruik uit het toepassingsgebied van de Camerawet 
gehaald om hun gebruik in de wet op het politieambt (WPA) te regelen. Sindsdien agendeert  Politiezone 
Antwerpen de gemeenteraadsbesluiten. Sinds deze wetswijziging zijn het merendeel van de 
gemeenteraadsbesluiten niet meer openbaar. In de toestemmingsaanvraag dienen immers operationele 
gegevens vermeld te worden  (type camera’s, de doeleinden waarvoor de camera's worden 
geïnstalleerd of gebruikt en de plaats maar ook de gebruiksmodaliteiten, de operationele 
noodwendigheden en een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (DPIA)).

Het recht van toegang kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd wanneer één of meerdere 
uitzonderingsgronden vermeld in artikel 6 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid 
van bestuur kunnen worden ingeroepen.
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Op de aanvraag zijn de relatieve uitzonderingsgronden vervat in art. 6, §1, 1°, 4° en 5° van de wet van 
11 april 1994 van toepassing. Artikel 6, §1, 1°, 4° en 5° van de wet van 11 april 1994 bepaalt dat de 
vraag om mededeling in afschrift van een bestuursdocument afgewezen wordt wanneer door de 
administratieve overheid wordt vastgesteld dat de openbaarmaking van het bestuursdocument niet 
opweegt tegen:

1° de veiligheid van de bevolking;

4° de bescherming van de openbare orde, de veiligheid of de verdediging van het land;

5° de opsporing of vervolging van strafbare feiten. 

Operationele informatie aangaande de camerabewaking (waaronder specificaties over de werking van 
het camerabewakingssysteem, het aantal camera’s in een gebied aanwezig en de keuze van de 
standplaats van de camera’s) kan niet worden vrijgegeven. Gezien de vrijgave van deze informatie zou 
betekenen dat informatie wordt vrijgegeven over de operationele en tactische inzet van Politiezone 
Antwerpen. Met het oog op de opsporing of vervolging van strafbare feiten op het grondgebied van 
Antwerpen en in het belang van de openbare orde en veiligheid, kunnen deze gegevens dan ook niet 
worden vrijgegeven. 

Bijgevolg wordt geoordeeld dat het publiek belang in verband met de bescherming van de openbare 
orde en de veiligheid, veiligheid van de bevolking en de opsporing of vervolging van strafbare feiten in 
deze zwaarder doorweegt dan de openbaarmaking. Keuzes rond onder meer het aantal en het type van 
camera per locatie houden vanzelfsprekend tactische overwegingen in. Wanneer deze openbaar 
zouden worden gemaakt, wordt de openbare orde en veiligheid ernstig in gevaar gebracht en kan de 
opsporing van strafbare feiten in het gedrang komen. Deze informatie mag dan ook in geen geval 
worden vrijgegeven. 

De openbare besluiten kan u raadplegen via de link: 
https://www.antwerpen.be/info/5571719fb2a8a7d6018b45c2/gemeenteraad-zittingen-beeldverslagen-
en-besluiten

De overige door u gevraagde bestuursdocumenten die niet gepubliceerd werden, bevatten 
operationele informatie aangaande de camerabewaking met het oog op het leveren van een hoog 
veiligheidsniveau in de stad Antwerpen. 

Overzicht openbare raadszittingen:

 Cameratoezicht Antwerpen Noord. Locatiekeuze. Goedkeuring. Concretisering beleidsrichtlijn, 
CB 30.06.2006, jaarnummer 8089

 Cameratoezicht. Aanvraag vergunning straalverbinding. Goedkeuring, CB 01.09.2006 
jaarnummer 10572

 Cameratoezicht. Aansluiting elektriciteit zonder meter. Goedkeuring, CB 22.09.2006, 
jaarnummer 11514

 Cameratoezicht. Overeenkomst van terbeschikkingstelling tussen de syndicus in casu de 
beheerder van de mede-eigendom Antwerp Tower, European Property Management 
Corporation N.V. (EPMC) en . Goedkeuring. Introductie beleidsrichtlijn, CB 22.09.2006, 
jaarnummer 11648

 Cameratoezicht. Kennisgeving uitbreiding aan privacycommissie. Goedkeuring collegiale 
brief. Concretisering beleidsrichtlijn, CB 29.09.2006, jaarnummer 11897

 Cameratoezicht. Bevraging bewoners. Goedkeuring collegiale brief. Concretisering 
beleidsrichtlijn, CB 20.10.2006, jaarnummer 12794

https://www.antwerpen.be/info/5571719fb2a8a7d6018b45c2/gemeenteraad-zittingen-beeldverslagen-en-besluiten
https://www.antwerpen.be/info/5571719fb2a8a7d6018b45c2/gemeenteraad-zittingen-beeldverslagen-en-besluiten
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 Cameratoezicht. Bevraging bewoners. Goedkeuring principe port betaald door bestemmeling.. 
Concretisering beleidsrichtlijn, CB 27.10;2006 jaarnummer 13252

 Cameratoezicht. Bevraging bewoners. Goedkeuring collegiale brief. Concretisering 
beleidsrichtlijn, CB 10.11.2006, jaarnummer 13829

 Cameratoezicht. Bevraging bewoners. Goedkeuring principe port betaald door bestemmeling. 
Concretisering beleidsrichtlijn, CB 10.11.2006, jaarnummer 13830

 Cameratoezicht. Gebruik van de masten van de Lijn. Gebruiksvoorwaarden. Goedkeuring. 
Introductie beleidsrichtlijn, CB 10.11.2006, jaarnummer 13833

 Cameratoezicht. Gebruik van de masten van de Lijn. Gebruiksovereenkomst. Goedkeuring. 
Introductie beleidsrichtlijn, GR 17.11.2006, jaarnummer 2541

 Cameratoezicht. Gebruik van de masten van de Lijn. Gebruiksovereenkomst. Goedkeuring. 
Introductie beleidsrichtlijn, CB 17.11.2006, jaarnummer 14222

 Cameratoezicht. Aansluiting electriciteit camera's. Vastlegging van krediet. Goedkeuring, CB 
01.12.2006, jaarnummer 14839

 2012_GR_00709 - Cameratoezicht - Camerabewaking niet-besloten plaats - Kiel. Gunstig 
advies -Goedkeuring

 2013_GR_00176 - Cameratoezicht - Camerabewaking niet-besloten plaats. Gunstig advies – 
Goedkeuring

 2013_GR_00814 Lokale Politie Antwerpen. Camerabewaking niet-besloten plaats - Gunstig 
advies - Goedkeuring; 

 2014_GR_00183 - Cameratoezicht - Camerabewaking niet-besloten plaats. Advies – 
Goedkeuring

 2015_GR_00569-Cameratoezicht. Camerabewaking niet-besloten plaats. Deurne. Gunstig 
advies. Goedkeuring. Concretisering beleidsrichtlijn  

 2015_GR_00615 - Cameratoezicht - Camerabewaking niet-besloten plaats. ANPR. Gunstig 
advies -

 2017_GR_00346 - Cameratoezicht - Camerabewaking niet-besloten plaats. Advies – 
Goedkeuring

 2017_GR_00749 - Cameratoezicht - Camerabewaking niet-besloten plaats. Advies – 
Goedkeuring

 2017_GR_00803 - Cameratoezicht - Camerabewaking niet-besloten plaats. Advies - 
Goedkeuring

 2018_GR_00212 - Cameratoezicht - Camerabewaking niet-besloten plaats. Advies – 
Goedkeuring

  2018_GR_00564 - Cameratoezicht - Toestemmingsaanvraag gebruik mobiele camera's op 
grondgebied politiezone – Goedkeuring

 2018_GR_00565 - Cameratoezicht - Toestemmingsaanvraag plaatsing en gebruik 
bewakingscamera’s niet besloten plaats – Goedkeuring

  2018_GR_00592 - Cameratoezicht - Camerabewaking niet-besloten plaats. Advies – 
Goedkeuring

 2019_GR_00310 - Politiezone Antwerpen Cameratoezicht - Gebruik camera's niet-besloten 
plaats in kader van politieopdrachten. Aanpassingen naar aanleiding van nieuwe regelgeving 
– Goedkeuring.

 2020_CBS_01261 - Cameratoezicht - Vastlegging kredieten 2020 – Goedkeuring
 2021_CBS_02521 - Cameratoezicht - Vastlegging kredieten 2021 – Goedkeuring
 2021_GR_00364 Politiezone Antwerpen. Cameratoezicht -Toestemmingsaanvraag gebruik 

mobiele camera's (drone of RPAS) op grondgebied politiezone – Goedkeuring (deels 
openbaar)
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Vraag d:

Op 25 mei 2018 werd de aangifteplicht bij de CBPL afgeschaft. Tegelijk werd de applicatie voor zowel 
het indienen en het beheren van de aangiften als het openbaar Register definitief afgesloten. Door de 
sluiting van de applicatie voor aangiften kunnen de aangiften niet meer worden geraadpleegd.

Vraag e:

Gezien de omvang van de gevraagde documenten en de algemeenheid van uw vraag kan gelet op 
artikel 6, §3, 3° en 4° van de wet van 11 april 1994 niet ingegaan worden op deelaspect e) van uw 
verzoek

Vraag f:

Algemene informatie betreffende de standplaatsen van de vaste camera’s op basis van de aanduiding 
van de straatnamen is publiek. Deze informatie is beschikbaar op de website van Politiezone 
Antwerpen: https://www.politieantwerpen.be/cameratoezicht/locaties 

4. Besluit

Op grond van bovenvermelde motivering wordt uw aanvraag tot openbaarheid van bestuur van 24 
november 2021 gedeeltelijk ingewilligd.

https://www.politieantwerpen.be/cameratoezicht/locaties
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5. Beroep

Tegen deze beslissing kan u een verzoek tot heroverweging richten tot de juridische dienst van de 
Politiezone Antwerpen (Oudaan 5, 2000 Antwerpen). Terzelfdertijd verzoekt u de Commissie voor de 
toegang tot bestuursdocumenten een advies uit te brengen.
De Commissie brengt haar advies ter kennis aan de verzoeker en de Politiezone Antwerpen binnen een 
termijn van dertig dagen na ontvangst van het verzoek. Bij ontstentenis van kennisgeving binnen de 
voorgeschreven termijn wordt aan het advies voorbijgegaan.
De Politiezone Antwerpen brengt binnen de vijftien dagen na ontvangst van het advies of na verloop 
van de termijn waarbinnen kennis moest worden gegeven van het advies, haar beslissing tot inwilliging 
of afwijzing van het verzoek tot heroverweging ter kennis van de verzoeker en van de Commissie. Bij 
ontstentenis van kennisgeving binnen de voorgeschreven termijn, wordt de overheid geacht een 
beslissing tot afwijzing te hebben genomen.
Tegen deze beslissing kan de verzoeker beroep instellen overeenkomstig de wetten op de Raad van 
State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973. Het beroep bij de Raad van State is in 
voorkomend geval vergezeld van het advies van de Commissie. [1]

Opgemaakt te Antwerpen, 

Serge Muyters
Eerste Hoofdcommissaris van politie
Korpschef

[1] Art. 8, § 1 en § 2 Wet van 11 april 1994 betreffende openbaarheid van bestuur, B.S. 30 juni 1994.
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