
 

  

Camerabewaking 

Wat mag? 
 

 

VOOR HET PUBLIEK 

TOEGANKELIJKE BESLOTEN 

PLAATSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiezone VLAS 

e-mail: PZ.Vlas@police.belgium.eu 

www.pzvlas.be 

Plaatsen waar de toegang 

niet wordt afgebakend door 

een onroerend bouwwerk 
 

Verplichte melding (zie logo) 

Aluminium plaat 1,5 mm 

dikte, 60 op 40 cm  

Camerabewaking Wet van 21 maart 2007 
 

Naam verantwoordelijke verwerking 
 

Postadres, e-mailadres of telefoonnummer 
 

In voorkomend geval 

Naam verantwoordelijke 

gegevensbescherming 
 

Website verantwoordelijke 

Plaatsen waar de toegang wél wordt 

afgebakend door een onroerend 

bouwwerk 
 

Verplichte melding (zie logo) 

Aluminium plaat 1,5 mm dikte, of 

geplastificeerde sticker  

29,7 op 21 cm (A4) of 15 op 10 cm 



VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE BESLOTEN PLAATSEN 
 

Wat Elk gebouw of elke door een omsluiting afgebakende plaats bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten aan het publiek 
kunnen worden verstrekt. 
Shoppingcentra, stations, metrostations, lokettenzaal administratie, supermarkten, winkels. 

Beslissing door Verantwoordelijke verwerking: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het doel en middelen voor de verwerking van de 
gegevens bepaalt. 

Advies  Geen 
Uitgezonderd positief advies van de gemeenteraad na raadpleging van de korpschef voor camera’s gericht op een perimeter 
rechtstreeks rond de plaats 

Melding - Aan de politiediensten: elektronisch bij www.aangiftecamera.be 
Uiterlijk dag vóór ingebruikname bewakingscamera 
- Iedere wijziging dient te worden gemeld via www.aangiftecamera.be. 
- Bijhouden van een register met de beeldverwerkingsactiviteiten in schriftelijke, al dan niet elektronische vorm. 

Verwittiging Pictogram. (model KB) bij de toegang tot de door het publiek toegankelijke besloten plaats 

Verbod Heimelijke beelden. (= geen pictogram) 

Beelden Camera niet specifiek gericht op plaatsen waarvoor men niet verantwoordelijk is. 

Real time bekijken Uitsluitend toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde. 
Door de verantwoordelijke voor de verwerking of persoon onder zijn gezag. 
Uitgezonderd op een controlescherm, geplaatst in de nabijheid van een bewakingscamera, die openbaar de beelden verzamelt. 

Opnemen beelden Uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken 
en voor opsporing en identificatie daders, ordeverstoorders, getuigen en slachtoffers.  
Door de verantwoordelijke voor de verwerking of persoon onder zijn gezag. 

Opslagduur MAXIMUM 1 MAAND. Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van feiten en identificeren van personen. 
Verlengd tot DRIE MAANDEN voor plaatsen die, door hun aard, een bijzonder veiligheidsrisico inhouden. 

Andere verplichtingen Voorzorgsmaatregelen toegang onbevoegden. Discretieplicht. 
Bij misdrijf of overlast: beelden spontaan overmaken aan politie en gerecht is mogelijk; moet kosteloos op hun verzoek. In sommige 
gevallen kan de verantwoordelijke de voorlegging van een mandaat eisen. 
Geen ‘privacy’ beelden: intimiteit, filosofisch, religieus, politiek, syndicaal, etnisch, sociaal, seksueel en gezondheid. 
Gefilmden: toegang via verantwoordelijke verwerking mits verzoek en detaillering om de betrokken beelden precies te lokaliseren. 

Mobiele bewakingscamera Camera die kan verplaatst worden tijdens het gebruik. Meldingsverplichting. 
- In het kader van private en bijzondere veiligheid 
- Enkel op gedeelten van de besloten plaats waar niemand wordt verondersteld aanwezig te zijn. 

 

http://www.aangiftecamera.be/

