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Samenwerking tussen overheden
•

•

INTERGEMEENTELIJK

•

Decreet 6/7/2001, wijziging 28/06/16

•

Politiezones en hulpverleningszones deelnemen aan een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid

•

Samen aanbesteden, verbintenissen afsluiten samenwerken met de private sector

OVERHEIDSOPDRACHTEN
•

Decreet 6/7/2001, wijziging 28/06/16

•

Politiezones en hulpverleningszones samenwerken met andere publieke entiteiten om “in house” plaatsing

•

Samen plaatsen van overheidsopdrachten, dus samen aankopen

Samenwerking publiek en privaat
TOELATING ACTIVITEIT

INZET VAN DRONES

BEKIJKEN VAN BEELDEN

WET PRIVATE VEILIGHEID
• Uitvoeren van activiteiten op
de openbare weg (bv.
evenementen, toezicht en
controle binnen perimeters)

WET PRIVATE VEILIGHEID
WET PRIVATE VEILIGHEID
• Technische middelen (bv.
• Bekijken beelden (real-time)
drones) onder toezicht politie
vanop bewaakte site, gericht
op openbare weg t.b.v.
opdrachtgever
• Bekijken beelden (real-time)
camera’s geplaatst op
openbare weg t.b.v. overheid
(onder toezicht)

KB DRONES
• Drones niet boven bepaalde
installaties, mensenmassa’s,
afstanden luchthavens en
maximale vlieghoogte (al dan
niet buiten openbare ruimte)

KB DRONES
• Uitzondering voor opdrachten
overheid of staatsvliegtuig
(“soortgelijke operaties en
vergelijkbare activiteiten”)

TOELATING PLAATS
WET PRIVATE VEILIGHEID
• Principe toestemming nodig
• Perimeter rond “gevoelige
plaats”, waaronder plaatsten
wet private veiligheid (bij KB
bepaald, “bijzonder risico”)

CAMERAWET
CAMERAWET
• Gebruik van mobiele camera’s • Gemeenteraad geeft
“publiek toegankelijke plaats”
desgevallend positief advies
perimeter (Camerawet)

Multidisciplinair formulier risicovolle evenementen

Een mogelijk beredeneringsschema
STAP 1

STAP 2

STAP 3

Stel jezelf deze basisvragen

Check de finaliteiten

Check de regelgeving

1.
2.
3.

1.
2.

1.

Doel
Veiligheidsproblemen
Juiste middel

3.
4.

5.

Zelf doen of samenwerken met private
veiligheid?

Bewaking en toezicht
Misdrijven tegen personen of goederen of
overlast voorkomen, vaststellen of
opsporen
Openbare orde handhaven
Desgevallend formaliteiten vervullen (bv.
aanvraag DGLV en burgemeester)
Desgevallend opstartdossier
samenstellen (bv. risico-analyse en
privacy impact)

2.
3.
4.
5.

KB Drones (bv. vliegen boven
mensenmassa)
Camerawet (bv. bekijken beelden mobiele
camera)
Wet o/h Politieambt (bv. gevaarlijke
voorwerpen)
Wapenwet en Vliegtuigwet (bv. drones als
wapen)
Politieverordening (bv. geluid of toelating
opstijgen)

Perimeter bepalen voor gebruik technische Wet Private Veiligheid (bv.
middelen? Zelf gebruiken en zelf bekijken perimetercontroles)
of samenwerken private veiligheid?

Bezoek de VVSG-website voor meer informatie

