
Vergadering raadscommissie VIII. Onderwijs, PIVO en Veiligheid
NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 6/11/2018
Voorzitster Ingrid Claes Aanvangsuur 14:00 uur

Aanwezig
Ingrid Claes, Mia Van der Elst, Jozef De Borger, Rik De Baerdemaeker, Vera Meulemans, Roger
Heyvaert, Jo Stulens, Geert Schellens, Ann De Martelaer, Luc Debraekeleer, Sonia Van 
Laere, Joris Van den Cruijce, Hilde Kaspers, Elke Wouters, Lena Ghysels, Nicole Geerseau-Desmet, 
Diederik Dunon, Linda Van den Eede, Katleen Bury, Sarah Sneyers, Jaak Pijpen, Jan Laeremans, 
raadsleden;
Jos De Boeck, directeur directie Mens;
Geert Hollants, bestuurssecretaris Informatica PIVO;
Betty Kiesekoms, bestuurssecretaris Onderwijs;
Jolien T’Syen, deskundige directiesecretariaat Mens

Verontschuldigd
Daniël Fonteyne, raadslid;
Tom Dehaene, Monique Swinnen, Walter Zelderloo, gedeputeerden;
Karen Huybrechts, diensthoofd Gebouwen;
Karl Pottie, expert ICT staf

Agendapunten

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de raadscommissie ‘Onderwijs, PIVO en Veiligheid’ van 11 september 2018 
wordt goedgekeurd.

2. Uitbreiding en upgrade van cameranetwerk PIVO - goedkeuring bestek en 
plaatsingsprocedure

Jos De Boeck, directeur directie Mens, geeft een korte toelichting aan de hand van een 
PowerPoint. Deze presentatie wordt digitaal op extranet bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter, Ingrid Claes, vraagt of hier vragen over zijn.

Jan Laeremans, raadslid, vraagt of er in het verleden incidenten zijn geweest op de terreinen van 
het PIVO, en wie de gemaakte beelden bekijkt: gebeurt dit enkel in geval van een incident? Hij 
vraagt verder of er ook implicaties zijn voor het personeel dat alle beelden bekijkt/zal moeten 
bekijken.



Jos De Boeck antwoordt dat er eerst en vooral wordt ingezet op sociale controle (alertheid) via 
het eigen personeel en de docenten en daarnaast ook via camerabewaking. In het verleden 
werden zo door personeel en/of docenten bijvoorbeeld al wagens opgemerkt die daar niet 
thuishoorden, er werden reeds ook personen opgemerkt die zonder toelating en met welke 
bedoelingen (?) foto’s namen van bepaalde gebouwen op de site.
In deze gevallen worden de beelden geconsulteerd. Er zijn ook al inbraken geweest (o.a. bij 
Carval), in dergelijke gevallen worden de beelden ook geconsulteerd.

Vandaag gaat het om een 4- à 5-tal mensen, voornamelijk techniekers, die de beelden in 
mozaïekbeeld, vooral overdag, kunnen bekijken ifv “beveiliging”. De “bewaking” is er vooral  voor 
avonden, nachten en weekends. Als het dreigingsniveau wordt opgetrokken ( cfr. afgelopen jaar) 
dan wordt er intensiever gebruik gemaakt van de camerabewaking omdat het PIVO 
gecatalogiseerd wordt als “politiecommissariaat” en dan worden er ook nog andere en extra 
maatregelen getroffen.

Jan Laeremans vraagt hoelang deze beelden worden bijgehouden: gaat het over dagen, weken?

Jos De Boeck zegt dat hij hier zelf niet meteen zicht op heeft en wendt zich tot Geert Hollants.

Geert Hollants, bestuurssecretaris Informatica PIVO, antwoordt dat het om minstens 24 uur gaat, 
maar vermoedt een aantal weken. Dit wordt nagekeken en later bij dit verslag gevoegd.

Betreffende de bewaringstermijn van de beelden kan na nazicht het volgende aan het 
verslag worden toegevoegd:

Volgens de nieuwe camerawet geldt dat:
“Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van 
schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de 
openbare orde, een getuige of een slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand 
bewaard.” Ook: “de beelden worden maximaal 1 maand bewaard tenzij deze beelden een 
bijdrage kunnen leveren om één of meerdere incidenten te bewijzen, in welk geval de 
termijn tot 3 maanden kan verlengd worden”.

Dit wil zeggen dat men op het nieuwe camerasysteem een periode van 1 maand zal 
instellen. Indien de wet later wijzigt, kan dit aangepast worden.

Jan Laeremans geeft aan dat het hem logisch lijkt dat deze beelden op zijn minst enkele weken 
worden bijgehouden.

Jos De Boeck vermeldt dat de beelden nu ook worden bijgehouden, maar dat er ook voor 
gezorgd moet worden dat de wettelijke bepalingen rond het gebruik van de beelden 
gerespecteerd blijft.

Jan Laeremans verwijst naar de vermelding dat er in het verleden reeds verdachte voertuigen op 
de terreinen van het PIVO werden gezien en vastgelegd, en vraagt zich af waarom er dan geen 
gebruik wordt gemaakt van nummerplaatherkenning.

Jos De Boeck antwoordt dat het PIVO een opleidingscentrum is, en dat het niet de taak van het 
PIVO is om verdachte voertuigen op te sporen, het PIVO is geen operationele politiedienst. Het 
PIVO wil er met de camerabewaking voor zorgen dat men het type voertuig en de nummerplaat 
kan zien / lezen, zodat men dit indien nodig kan doorgeven aan de politie, die dan een onderzoek 
kan voeren.

Het is niet de bedoeling om een automatische link te maken met de databanken van de politie – 
zoals wél gebeurt bij invalswegen van steden en gemeenten – aangezien dit te ver zou leiden 
voor het PIVO als opleidingscentrum. Dit werd in het verleden ook al afgetoetst bij de gemeente 
Asse en politiezoen AMOW.

Jos De Boeck bedankt de raadsleden voor 6 jaar constructief beleid t.a.v. het Pivo.



De voorzitter, Ingrid Claes, vraagt of er nog vragen zijn over het voorstel. Er zijn geen verdere 
vragen.

Het voorstel wordt goedgekeurd.

3. Rondvraag

De voorzitter, Ingrid Claes, geeft de kans om vragen te stellen. Er zijn geen bijkomende vragen.

De voorzitter, Ingrid Claes, bedankt de raadsleden van harte voor de inzet van de voorbije zes 
jaar, zij bedankt ook Jos De Boeck en de aanwezige medewerkers van het PIVO, alsook 
secretaris Betty Kiesekoms. De voorzitter kijkt uit naar de toekomst. Daaropvolgend wordt de 
raadscommissie beëindigd.

Einduur van de vergadering 14:20 uur

De secretaris, De voorzitter,

Betty Kiesekoms Ingrid Claes


