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INLEIDING 

 

Het formulier voor aangifte van bewakingscamera's is aangemaakt met toepassing van de 
«camerawet" (wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's).    

Doel van deze aangifteverplichting is dat de politiediensten weten waar er bewakingscamera's 
geplaatst zijn en over welk type camera's het gaat, zodat zij operationeel gezien, wanneer er zich 
een feit voordoet, weten of er beelden werden genomen en tot wie men zich moet richten om 
toegang tot deze beelden te krijgen.    

De camerawet is enkel van toepassing op bewakingscameras d.w.z. camera's die geplaatst en 
gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van plaatsen en die dienen om:  

- misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen, op te sporen,   
- overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te 

stellen, op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de 
openbare orde te handhaven.  

Deze wet is overigens niet van toepassing op de bewakingscamera's:  

- waarvan de plaatsing en het gebruik reeds door een bijzondere wetgeving geregeld zijn   
bijv.: de camera's van de politiediensten  
 

- op de werkplaats (gebruikt in het kader van de werkrelatie)  
 

- van de openbare inspectie- en controlediensten, waaronder de wet die hun bevoegdheden 
regelt, voorziet in de mogelijkheid om camera's te gebruiken in het kader van hun 
opdrachten.  

bijv.:douanediensten of diensten van de sociale inspectie.   

In alle andere gevallen  moet iedere persoon, natuurlijk of rechtspersoon (particulier, 
onderneming, administratie,...) een aangifte indienen wanneer hij/zij (vaste of mobiele) 
bewakingscamera's plaatst en/of gebruikt om een plaats te bewaken. 

Bijv.: 

- particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis te bewaken; 
- gemeentelijke overheden die bewakingscamera's plaatsen en gebruiken om overlast die 

wordt bestraft met gemeentelijke administratieve sancties te voorkomen, vast te stellen 
of op te sporen, of om de naleving te controleren van de gemeentelijke reglementen;  

- onderneming die camera's plaatst om haar gebouwen te beschermen tegen diefstal, 
beschadiging, inbraak, ... 

- … 

Enige uitzondering: het geval van de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn 
privéwoning een bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden 
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WIE MOET EEN AANGIFTE INDIENEN? 

De wet bepaalt dat wie verantwoordelijk is voor de verwerking zijn bewakingscamera’s moet 
aangeven. De verwerkingsverantwoordelijke is diegene die beslist om camera’s te plaatsen en die 
het doel ervan bepaalt. 

 Een installateur van camera’s kan geen aangifte indienen voor zijn cliënt. 
 Als de verwerkingsverantwoordelijke een rechtspersoon is, dan moet de aangifte 

worden gedaan door een persoon die deze wettelijk kan vertegenwoordigen. 
 Wanneer verschillende personen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking, 

moet slechts één van hen de aangifte indienen. 

Het is evenwel voorzien dat alarmcentrales de aangifte van de camera’s kunnen doen voor hun 
cliënt, op voorwaarde dat deze machtiging schriftelijk wordt aangetoond. 

 

HOE HET AANGIFTEFORMULIER OPVRAGEN? 

De applicatie om camera’s aan te geven is toegankelijk via de website www.aangiftecamera.be of 
u kan de link aanklikken op www.besafe.be . 

 

Op de website zal u zich moeten identificeren om een aangifte te kunnen doen. Dit kan op drie 
manieren: 

- Met de elektronische identiteitskaart (e-ID), 
- Met een burgertoken (afgeleverd op aanvraag door de FOD Beleid en Ondersteuning), 
- Via een unieke veiligheidscode die via een mobiele applicatie wordt afgeleverd. 

 

http://www.aangiftecamera.be/
http://www.besafe.be/
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Indien het voor u onmogelijk is om één van deze drie identificatiemiddelen te gebruiken, 
contacteer dan de FOD Binnenlandse Zaken via camerawet@ibz.fgov.be  . 

 

Zodra u bent aangemeld, verschijnen uw persoonlijke gegevens die u indien nodig kunt 
aanpassen. Vervolgens kan u een nieuwe aangifte van een camerabewakingssysteem indienen. 

 

 
 

 
  

mailto:camerawet@ibz.fgov.be
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HOE HET FORMULIER VOOR AANGIFTE VAN 
BEWAKINGSCAMERA’S INVULLEN? 

1. DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE  

 

Indien u een natuurlijk (lees: fysiek) persoon bent en geen onderneming vertegenwoordigt moet 
u de aangifte indienen als fysiek persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking. 

Indien u een vertegenwoordigende rol heeft bij een onderneming moet u eerst kiezen tussen twee 
mogelijkheden:  

- In eigen naam: u dient de aangifte van uw camerabewakingssysteem in als natuurlijk 
persoon (bijv.: particulier die aangifte doet van de bewakingscamera die hij heeft geplaatst om de 
ingang van zijn huis te bewaken).  

- Ik vertegenwoordig een onderneming: u vertegenwoordigt een rechtspersoon 
(onderneming, administratie, vzw, ...). Bijv.: verantwoordelijke van een onderneming die aangifte 
doet van het bewakingssysteem van de firma, aangifte voor een gemeentebestuur, ...  

 

 
 

Om een rechtspersoon te kunnen vertegenwoordigen, moet u  

- in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aangeduid zijn als wettelijk 
vertegenwoordiger van de onderneming  
Wanneer dit niet automatisch verschijnt, kijk dan na of u bent opgenomen in de rubriek 
« functies » op KBO Public Search 
(http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl) of 
contacteer een ondernemingsloket.  
 

- of moet een wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming u de rol “Aangiften 
alarmsystemen en camera’s” (Rollen Administratie - 
https://iamapps.int.belgium.be/rma/generalinfo?redirectUrl=/rma&language=nl) 
hebben gedelegeerd.  

 

Zoals hierboven vermeld, moeten wanneer verschillende personen samen verantwoordelijk zijn 
voor de verwerking van éénzelfde camerabewakingssysteem, slechts één van hen de aangifte 
indienen.  

Opgelet! Een natuurlijk persoon kan geen verwerkingsverantwoordelijke zijn voor een niet-
besloten plaats (openbare weg). 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl
https://iamapps.int.belgium.be/rma/generalinfo?redirectUrl=/rma&language=nl
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2. DE TYPE PLAATS DIE WORDT BEWAAKT 

Een aangifte moet worden ingediend per plaats die wordt bewaakt door de camera’s (hetzij 
een niet-besloten plaats, hetzij een besloten plaats; de besloten plaats kan al dan niet voor 
het publiek toegankelijk zijn). 

 

Niet-besloten plaats: «elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk 
is voor het publiek, waaronder de openbare wegen beheerd door de openbare overheden bevoegd 
voor het wegbeheer» (artikel 2 van de camerawet).  Meestal gaat het over de openbare weg.   

De wet stelt dat om verwerkingsverantwoordelijke te kunnen zijn voor een niet-besloten plaats, 
en er vaste bewakingscamera's te plaatsen, men een openbare overheid moet zijn.    

 Een particulier heeft geen toelating om bewakingscamera's te plaatsen op een niet-
besloten plaats!  

 Een onderneming kan niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking voor vaste camera's 
geplaatst op de openbare weg!  
Het enige mogelijke geval voor gebruik van camera's op de openbare weg door een andere 
persoon dan een openbare overheid, is het gebruik van mobiele ANPR-
bewakingscamera's voor rekening van de gemeente (met respect voor de camerawet en 
de private veiligheidswet!).  

 

 



 

8/31 

 

 

 

Alvorens bewakingscamera's te plaatsen en te gebruiken op een niet-besloten plaats, moet men 
in principe (uitzondering verderop) een positief advies krijgen van de gemeenteraad van de 
betrokken gemeente. Dat is een verplichte formaliteit.  

Als het gaat over tijdelijke bewakingscamera's of mobiele ANPR-bewakingscamera's, bepaalt het 
positief advies van de gemeenteraad een geldigheidsduur en een perimeter. Geef de 
geldigheidsduur hier aan. De perimeter moet aangegeven zijn in de informatie over de 
plaatsbepaling van de camera's. (de perimeter kan overeenkomen met het hele grondgebied van 
een gemeente). 

Het is mogelijk om verschillende adviezen van de gemeenteraad aan te geven, bijvoorbeeld in het 
geval waarin een afzonderlijk advies werd verstrekt voor de verschillende types camera's (vaste 
camera's en tijdelijke vaste camera's / mobiele ANPR-camera’s).  

Er is voorzien in één uitzondering op de noodzaak een voorafgaand positief advies van de 
gemeenteraad te verkrijgen. Het betreft het geval waarin de bewaakte niet-besloten plaats een 
autosnelweg of een weg is waarvoor een andere openbare overheid dan de gemeente 
verantwoordelijk is. Deze uitzondering zal bijvoorbeeld betrekking hebben op de gewesten.  

Wanneer men onder deze uitzondering valt, moet men dus om de aangifte verder te kunnen 
invullen het vak «Deze niet-besloten plaats is een autosnelweg of een niet-gemeentelijke weg» 
aanvinken. Men moet dit vak enkel aanvinken als men wel degelijk een openbare overheid is die 
bevoegd is voor het wegbeheer en niet afhangt van de gemeente. In het tegenovergestelde geval 
is een positief advies van de gemeenteraad steeds vereist! Zelfs in dat geval zal trouwens de 
betrokken politiedienst alsnog moeten worden geraadpleegd: geef de naam van de geraadpleegde 
politiedienst op alsook de datum van de raadpleging. 

 

Besloten plaats : Elk gebouw of elke door een omsluiting afgebakende plaats (= duidelijke visuele 
afscheiding of een aanduiding waardoor de plaatsen duidelijk van elkaar onderscheiden kunnen 
worden), al dan niet voor het publiek toegankelijk.  
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Voorbeelden: 

- Voor het publiek toegankelijke besloten plaats: gemeentebestuur, bank, winkel, 
winkelcentrum, parking, ...  

- Niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats: privéwoning, delen van 
ondernemingen voorbehouden voor de bedienden, appartementsgebouw, ...  
 

 Men kan dus zeggen dat:  
- Iedere particulier die de ingang van zijn privéwoning of zijn tuin filmt, een besloten plaats 

bewaakt, en erop moet toezien dat zijn camera niet naar de openbare weg gericht is maar 
naar zijn eigendom (Opgelet: een natuurlijke persoon die een bewakingscamera plaatst en 
gebruikt om de binnenkant van zijn privéwoning te bewaken, moet geen aangifte 
indienen!);  

- Iedere onderneming die bewakingscamera's plaatst in een gebouw, een besloten plaats 
bewaakt;  

- Een open parking aangeduid met een bord “private eigendom” een besloten plaats is; 
- Een openbare vervoersmaatschappij die camera's plaatst in haar treinen, trams, bussen, 

om de binnenkant van deze voertuigen te bewaken,bewakingscamera's in besloten 
plaatsen installeert;  

- Een taxichauffeur die een bewakingscamera installeert om de cabine van zijn taxi te 
bewaken, een besloten plaats bewaakt,  

- … 

 

3. HET ADRES VAN DE PLAATS 

 

 

 

Vermeld hier het adres van de bewaakte plaats waarvoor u de aangifte indient.   

Indien het gaat over een  

- besloten plaats met verschillende adressen; 
- niet-besloten plaats met verschillende adressen of bepaald door een perimeter (tijdelijke 

bewakingscamera's of mobiele ANPR-bewakingscamera's),  

geef een referentieadres op.  

Voorbeelden: 

- voor een niet-besloten plaats: adres van het gemeentebestuur;  
- voor een besloten plaats: postadres van een bedrijventerrein 
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(Dit adres zal als basis dienen voor de plaatsbepaling van de vaste bewakingscamera's op kaart).  

Ook indien het gaat over het aangifte doen van vaste bewakingscamera's die geplaatst zijn om de 
binnenkant van één of meerdere voertuigen te filmen, moet men een referentieadres vermelden 
(bijv.: garage voor bussen van een openbare vervoersmaatschappij).  

Het adres van de aangever wordt automatisch getoond, maar u kunt het wijzigen indien het niet 
overeenkomt met het adres van de bewaakte plaats/ het referentieadres (door te klikken op “Zoek 
een ander adres”).   
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4. PLAATSBEPALING EN BESCHRIJVING VAN DE BEWAKINGSCAMERA’S  

4.1. PLAATSBEPALING 

4.1.1. NIET-BESLOTEN PLAATSEN 

 

Voor een niet-besloten plaats zijn de verschillende te lokaliseren en beschrijven cameratypes 
waarvan u aangifte kan doende volgende:  

- Vaste camera (onbepaalde duur): het betreft bewakingscamera's die vast geplaatst zijn op 
een plaats en waarvan de plaatsingsduur niet beperkt is vastgesteld.  
Voorbeelden: bewakingscamera's geplaatst in de straten voor het algemeen toezicht.  
 

- Tijdelijke vaste camera: Zelfde type als de vaste bewakingscamera's, maar waarvan de 
plaatsingsduur beperkt is, bijvoorbeeld in het kader van een welbepaald evenement. 
 
Voorbeeld: camera geplaatst om de kerstmarkt of een concert te bewaken.  
 

- Verplaatsbare tijdelijke vaste camera:  Zelfde type als de vaste bewakingscamera's, maar  
voor een beperkte tijd op een plaats opgesteld (enkele dagen, enkele weken, ...) met als 
doel op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst om te worden opgesteld op een 
andere plaats overeenkomstig de doeleinden die eraan werden toegewezen.  
 
Voorbeeld: camera die alle weken wordt verplaatst op het hele grondgebied van een 
gemeente om sluikstorten op te volgen.  
 

- Mobiele ANPR-camera: Camera voor automatische nummerplaatherkenning, gemonteerd 
op een voertuig, gebruikt in het kader van artikel 7/1 van de camerawet (voor de 
gemeentelijke administratieve sancties inzake parkeren/verkeersovertredingen, of voor 
het controleren van de betaling van retributies voor het parkeren). 

 

Het is mogelijk om in één en dezelfde aangifte, aangifte te doen van het gebruik van 
verschillende types bewakingscamera's op éénzelfde plaats.  

 

Om een type camera te beschrijven, klik op het teken “+”, rechts van de tabel. Voor iedere plaats, 
van camera, moet men klikken op “+” en een lijn in de tabel toevoegen.  
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Vaste camera’s  

Om uw vaste bewakingscamera's te lokaliseren, duid voor elke camera de plaats aan op de 
geografische kaart. Als er zich verschillende camera's met dezelfde kenmerken op dezelfde plaats 
bevinden, geef dan het aantal camera's van deze plaats aan.  
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Tijdelijke vaste camera’s 

Om uw tijdelijke (voor onbepaalde duur) vaste bewakingscamera's te lokaliseren, duid elke paats 
van dit soort camera aan op de geografische kaart.   Als er zich verschillende camera's met dezelfde 
kenmerken op dezelfde plaats bevinden, geef dan het aantal camera's van deze plaats aan.  

 
 

 Voor beide categorieën van camera’s kan u ervoor kiezen om alle 
plaatsbepalingsgegevens in te vullen in de excel-tabel, die bij het formulier is gevoegd 
(klik op de pijl), in plaats van ze te situeren op de kaart.  
In deze tabel kan u de geografische gegevens van iedere camera (breedtegraad, 
lengtegraad, azimut) en de technische kenmerken aangeven. 

Download de tabel, vul hem in, en voeg hem bij de aangifte.  
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Verplaatsbare tijdelijke vaste camera's 

Om de «verplaatsbare» tijdelijke vaste camera's te lokaliseren, moet u de gebruiksperimeter 
ervan beschrijven. Deze perimeter wordt beschreven in het positief advies van de gemeenteraad 
(behalve als u zich in de uitzondering bevindt waar dit advies niet vereist is, met name het geval 
van een autosnelweg of een niet-gemeentelijke weg).  

 

 
 

Om een nieuwe perimeter aan te maken, kiest u hiervoor een naam.  Beschrijf hem vervolgens in 
het daartoe voorziene veld, zoals hij, in voorkomend geval, werd beschreven in het positief advies 
van de gemeenteraad. Deze perimeter zal dan worden bewaard en u kan hem indien nodig 
opnieuw gebruiken.    

 

 
 

Geef eveneens aan hoeveel verplaatsbare tijdelijke vaste camera's worden gebruikt binnen deze 
perimeter.  
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Mobiele ANPR-camera's 

Om de mobiele ANPR-bewakingscamera's te lokaliseren, moet u de gebruiksperimeter ervan 
beschrijven. Deze perimeter wordt beschreven in het positief advies van de gemeenteraad en kan 
overeenkomen met het hele grondgebied van de gemeente.  

 

 
 

Om een nieuwe perimeter aan te maken, kiest u hiervoor een naam.  Beschrijf hem vervolgens in 
het daartoe voorziene veld, zoals hij is beschreven in het positief advies van de gemeenteraad.  
Deze perimeter zal dan worden bewaard en u kan hem indien nodig opnieuw gebruiken.    

Geef eveneens aan hoeveel mobiele ANPR-camera's binnen deze perimeter worden gebruikt.  

 

Wanneer u al uw bewakingscamera’s beschreven heeft, kan u in de samenvattende tabel het type 
camera’s, de plaatsbepaling en het aantal camera’s zien dat u beschreven heeft. Door in deze tabel 
te selecteren, kan u wijzigingen aanbrengen in wat u heeft ingevuld. Indien u verschillende 
cameratypes beschreven heeft en uw tabel uit verschillende lijnen bestaat, kan u ook, dankzij de 
selectielijst boven de tabel, het type camera selecteren (filteren) dat u wenst te zien 
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4.1.2. BESLOTEN PLAATSEN 

 

 
 

 

Voor een besloten plaats zijn de verschillende cameratypes waarvan u aangifte kan doen, die u 
kan lokaliseren en beschrijven, de volgende : 

- Vaste camera (eventueel tijdelijk): het betreft vaste bewakingscamera's die al dan niet 
tijdelijk worden geplaatst op een plaats, voor de bewaking van en het toezicht op deze 
plaats.  
Voorbeelden: bewakingcamera's geplaatst om de veiligheid van een woning of een winkel 
te waarborgen.  
Voorbeeld van tijdelijke vaste camera: camera geplaatst uitsluitend om een festival te 
bewaken dat plaatsvindt in een besloten perimeter (camera wordt verwijderd na afloop 
van het evenement).  
 

- Mobiele camera: Camera die wordt verplaatst terwijl ze de beelden verzamelt om te filmen 
vanaf verschillende plaatsen of posities.   
Voorbeelden: camera's gemonteerd op een drone, bodycam, draagbare camera, ...  
 

- Camera die filmt in een voertuig: Camera geplaatst in een voertuig om de binnenkant van 
dit voertuig te filmen.  
Voorbeelden: camera's in een bus, een tram, een trein.  
 
OPGELET:  
- Er is voorzien dat iedere aangifte betrekking heeft op een door camera's bewaakte plaats, 
zelfs indien verschillende plaatsen bewaakt worden door hetzelfde systeem! Indien u 
verwerkingsverantwoordelijke bent voor verschillende plaatsen, dan moet u 
verschillende aangiftes indienen binnen éénzelfde sessie.   
- Bijgevolg kan men, in éénzelfde aangifte voor een besloten plaats, gelijktijdig aangifte 
doen van vaste camera's en camera's in een voertuig: aangezien een voertuig wordt 
beschouwd als een plaats, kan u in éénzelfde aangifte «vaste camera» en «camera in 
voertuig» niet selecteren. 
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- Gemakshalve is het evenwel mogelijk dat éénzelfde verwerkingsverantwoordelijke in 
éénzelfde aangifte aangifte doet van de camera’s die geplaatst zijn in verschillende 
voertuigen.  

 

Vaste camera's en tijdelijk vaste camera's  

Om uw vaste camera's (al dan niet tijdelijk) te lokaliseren, duidt u de plaats van de vaste en 
tijdelijk vaste bewakingscamera's aan op de geografische kaart.  Als er zich verschillende camera's 
op dezelfde plaats bevinden, geef dan het aantal camera's aan van deze plaats.  

 

 
 

Opgelet! Uw aangifte mag slechts betrekking hebben op één enkele plaats. U mag op de kaart dus 
niet de punten aanduiden die niet verwijzen naar het referentieadres dat u eerder had vermeld.  

Indien u een particulier bent en u aangifte doet van het camerabewakingssysteem dat u heeft 
geplaatst om uw woning te bewaken, duid dan op de kaart uw adres aan en geef het aantal 
camera's aan dat u heeft geplaatst.  

De gps-lokalisatie kan u hierbij helpen. Klik op de daartoe voorziene knop.  

 

Indien u dit wenst, kan u de te downloaden tabel invullen (door te klikken op de pijl) en alle 
plaatsbepalingsgegevens van uw camera’s in deze tabel invullen (lengtegraad, breedtegraad, 
azimut), alsook de technische kenmerken, in plaats van ze te situeren op de kaart. Voeg deze tabel 
vervolgens bij de aangifte. 
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Mobiele camera's 

De mobiele bewakingscamera's worden gelokaliseerd met betrekking tot het adres van de 
bewaakte plaats/ referentieadres dat u eerder heeft aangegeven. Geef het aantal betrokken 
camera's aan.  U kan vervolgens beschrijven in welk geval u zich bevindt met betrekking tot het 
gebruik van mobiele bewakingscamera's in een besloten plaats.   

 

 
 

(Vaste) camera's in een voertuig 

Zoals eerder vermeld, kan deze optie niet worden geselecteerd als u de vaste camera’s (te situeren 
op de kaart) reeds geselecteerd heeft.  

Indien u aangifte doet van vaste bewakingscamera's die geplaatst worden in een voertuig (om de 
binnenkant van het voertuig te filmen), identificeer dan het voertuig aan de hand van zijn 
identificatienummer en/of zijn nummerplaat.   

Indien de aangifte betrekking heeft op verschillende voertuigen, identificeer dan elk van deze 
voertuigen en geef aan hoeveel camera's voor elk voertuig of elke «groep van voertuigen» 
uitgerust met dezelfde camera’s,  betrokken zijn.  
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Ook voor dit type camera kan u de Excel tabel downloaden, invullen en bij uw verklaring voegen. 
In dit Excel bestand identificeert u een groep voertuigen en het (totaal) aantal betrokken camera’s, 
alsook, indien u hierover beschikt, de technische kenmerken van deze camera’s (deze laatste 
informatie is facultatief, zoals op het formulier).  

 

 

Wanneer u al uw bewakingscamera’s beschreven heeft, kan u in de samenvattende tabel het type 
camera’s, de plaatsbepaling en het aantal camera’s zien dat u beschreven heeft. Door in deze tabel 
te selecteren, kan u wijzigingen aanbrengen in wat u heeft ingevuld. Indien u verschillende 
cameratypes beschreven heeft en uw tabel uit verschillende lijnen bestaat, kan u ook, dankzij de 
selectielijst boven de tabel, het type camera selecteren (filteren) dat u wenst te zien. 
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4.2. TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE CAMERA’S  
(FACULTATIEVE VELDEN BEHALVE HET 1STE) 

 

 
 

Over hoeveel camera's van hetzelfde type gaat het? :  Dit punt werd hoger beschreven bij het 
punt over de plaatsing.  

Wanneer het gaat over camera's die u moet lokaliseren op de kaart, kan u voor éénzelfde plaats 
op de kaart aangeven hoeveel camera's betrokken zijn bij de antwoorden die u in dit kader geeft.   

Wanneer het gaat over camera's die gebruikt worden binnen een perimeter, of op een adres, moet 
u eveneens aangeven over hoeveel camera's het gaat.   

 

Azimut van de camera : indien het gaat om camera’s waarvan u de plaats hebt bepaald op de 
kaart, kan u ook de richting van deze camera’s aangeven (N, NO, O, Z, …).  
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Indien u aangifte heeft gedaan van mobiele camera's voor een besloten plaats, kan u het geval 
van gebruik selecteren waarin u zich bevindt (onder de gevallen waarin de camerawet voorziet)  : 

- Gebruik van mobiele camera's door bewakingsagenten in het kader van hun situationele 
bevoegdheden:  dit betreft bijzondere plaatsen die een groot risico inhouden voor de 
veiligheid (luchthavens, havens, internationale stations, ...).  Dit betreft dus specifieke 
gevallen.  Kies deze optie pas nadat u zich ervan vergewist hebt dat u voldoet aan de 
voorwaarden van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid; 

- Gebruik van mobiele camera's in een besloten plaats, of de delen van deze besloten plaats, 
waar niemand wordt verondersteld aanwezig te zijn. 
 
Voorbeeld: gebruik van mobiele camera's in een winkel tijdens de sluitingsuren, in de 
onbewoonde delen van een industrieterrein, in een onderneming 's nachts, ...  
Dit gebruik kan worden gemaakt door bewakingsagenten voor rekening van de 
verwerkingsverantwoordelijke.  
 

 

 

Doel van de plaatsing van de camera's : geef aan welke doelstelling u nastreeft met camera's. 
Er zijn drie mogelijkheden: :  

- Observatie: het gaat over camera’s geplaatst/gebruikt om een observatie te doen 
(overzicht voor detectie), 

- Herkenning: het gebruik van camera’s heeft als doel bekende personen, situaties of 
voorwerpen te herkennen, of   

- Identificatie: de camera’s hebben als doel (onbekende) individuen, nummerplaten te 
identificeren, ... . 
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U kan verschillende mogelijkheden kiezen.   

 

Voor de besloten plaatsen : Preciseer of het gaat over tijdelijke bewakingscamera's:  

Gaat het over bewakingscamera's die uitsluitend geplaatst en gebruikt worden voor een 
welbepaalde periode (bijvoorbeeld in het kader van een evenement:  festival, concert, ...), gelieve 
dit dan aan te geven en de gebruiksperiode van deze camera's te vermelden.   

 

 
Beeldschermresolutie : vermeld de beeldschermresolutie van uw bewakingscamera's in pixels.  

 

 
 

Gaat het over intelligente bewakingscamera's? : de intelligente bewakingscamera's zijn 
camera's die onderdelen bevatten waarmee de beelden al dan niet autonoom kunnen worden 
geanalyseerd/gefilterd, terwijl ze al dan niet gekoppeld zijn aan registers of bestanden.   

 Het kan gaan over camera's die geluiden, bewegingen, warmtebronnen, enz. detecteren, 
maar eveneens camera's die automatisch nummerplaten herkennen.  
OPGELET: De enige camera's die gekoppeld zijn aan bestanden met persoonsgegevens en 
die toegelaten zijn door de camerawet, zijn de ANPR-camera's! Men mag dus bijvoorbeeld 
geen camera's met gezichtsherkenning gebruiken met het oog op bewaking en toezicht! 
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Vervolgens kan u, in het hiertoe voorziene vrije veld, een beschrijving geven van de technische 
informatie van uw bewakingscamera('s):  vermelding van het merk, het model, de leverancier, 
eventueel de installateur,... 

 

 
 

 Dit kader kan worden ingevuld voor elke lijn van de tabel waarin de plaatsbepaling en de 
beschrijving van uw bewakingscamera's worden vermeld.   

Afgezien van de eerste vraag (aantal camera’s) van dit deel van het formulier, gaat het over 
facultatieve informatie. maar door op die vragen te antwoorden, kunnen de 
politiediensten beter het type beelden inschatten die zij zouden kunnen verkrijgen bij een 
aanvraag tot toegang.   
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5.  INFORMATIE BETREFFENDE DE VERWERKING VAN DE BEELDEN 

Het deel «Informatie betreffende de verwerking» bestaat enkel uit verplichte velden.  

 

 
 

Aan welk type bewakingscamera is deze informatie verbonden?  Dit kader bevat vragen 
waarop de antwoorden kunnen verschillen al naargelang het type betrokken camera.  Indien u 
verschillende types camera's heeft gekozen in de beschrijving van uw camerabewakingssysteem, 
kan deze informatie betreffende de verwerking dus worden ingevuld voor ieder type camera dat 
eerder werd vermeld. Als deze informatie identiek is voor al uw camera's, ongeacht of zij vast, 
mobiel, al dan niet tijdelijk zijn, kan u het tabblad «alle types camera's» selecteren.   

 

 
 

Filmen de camera’s 24u/24, 7d/7?: Preciseer of het gaat over camera's die permanent werken 
of niet.  

Voorbeeld: een mobiele camera filmt niet permanent.  
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Worden de beelden opgenomen ? 

Indien ja, beantwoord de volgende vragen: 
 

- wordt er continu opgenomen  ?  

Worden alle beelden die door de camera's worden verzameld automatisch opgenomen?  

Voorbeeld: een camera die slechts in werking treedt wanneer een beweging wordt gedetecteerd, 
neemt soms alleen de beelden op die verzameld worden na de detectie van deze beweging.  

- Hoelang worden de beelden bewaard ? 

Maximale bewaringstermijn voorzien door de wet: 1 maand  

Uitzondering: voor sommige plaatsen, bepaald bij koninklijk besluit van 6 december 2018, die 
beschouwd worden als plaatsen die een bijzonder risico inhouden voor de veiligheid, bedraagt de 
maximumtermijn drie maanden.  

De plaatsen die onder deze categorie vallen, zijn de volgende:  

- Luchthaven die voor commercieel verkeer is opengesteld 
- Station 

- Voertuigen van openbaar vervoer van de openbare vervoersmaatschappijen 

- Nucleaire site 

- Militair domein 

- Gevangenis (in de zin van artikel 2, 15°, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende 
het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden) 

- Gemeenschapscentrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd 

- Forensisch psychiatrisch centrum (bedoeld in artikel 3, 4°, c), van de wet van 5 mei 2014 
betreffende de internering) 

- Havenfaciliteit (bedoeld in artikel 5, 6° en 7°, van de wet van 5 februari 2007 betreffende 
de maritieme beveiliging) 

- SEVESO-instelling 

- Nationale Bank van België 

- Geldtelcentrum (in de zin van artikel 2, 20°, van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling 
van de private en bijzondere veiligheid). 

 

Als de plaats waarvoor u de aangifte indient één van de bij koninklijk besluit van 6 
december 2018 bepaalde risicoplaatsen is, heeft u de mogelijkheid om het type risicoplaats te 
kiezen in de overeenkomstige lijst en vervolgens een termijn te kiezen die overeenkomt met 
maximaal 3 maanden, 13 weken of 91 dagen,  
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 Als de plaats die het voorwerp uitmaakt van de aangifte deze uitzondering niet 
geniet, kunt u de beelden niet langer dan 1 maand/4 weken/31 dagen bewaren!  
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Worden de beelden bekeken in real time?   

Zijn er personen die de plaats bewaken door continu de beelden te bekijken achter een scherm?  
(opgelet: zie erop toe dat de wetgeving private veiligheid wordt nageleefd!) 

Klik op ja of neen 

 

 
 

De plaats voor de verwerking van de beelden verschilt van de plaats waar de camera's 
zijn opgesteld: worden de beelden bekeken/bewaard op een andere plaats dan de bewaakte 
plaats? Indien ja, gelieve dan de gegevens van deze plaats aan te geven. Het kan gaan over een 
alarmcentrale (in dit geval is het onderzoek gebaseerd op het KBO-register) of de vermelding 
van een ander adres. 
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6. CONTACTPERSOON 

Gelieve de gegevens van de persoon aan te geven waarmee de politiediensten contact kunnen 
opnemen, wanneer zij toegang wensen te hebben tot de opgenomen beelden, bijvoorbeeld in het 
kader van een onderzoek.  

U kan tot drie contactpersonen aangeven.  Let erop dat u de gegevens vermeld van personen die 
in staat zijn om snel te antwoorden op de verzoeken tot toegang.  

 

 
 

7. VERBINDING MET EEN ALARMSYSTEEM 

Behalve indien uw alarmsysteem wordt aangegeven en beheerd door een alarmcentrale, moet 
voor de besloten plaatsen de verbinding met een alarmsysteem eveneens aangegeven zijn. 

Indien de besloten plaats (het camerabewakingssysteem waarvoor u aangifte doet), verbonden is 
met een bestaand alarmsysteem (waarvan u zelf de aangifte beheert), kunt u dat aangeven.  Indien 
dit niet het geval is, kunt u klikken op de link om aangifte te doen van uw alarmsyste(e)m(en), 
zoals de wetgeving op de private veiligheid u oplegt. 
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8. VERKLARING NALEVING VAN DE WETGEVING 

 
De bewakingscamera's waarvoor u aangifte doet, moeten worden geplaatst en gebruikt 
overeenkomstig:  

- De camerawet  ; 
- De Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR)  

Indien u de verplichtingen uit deze verordening niet naleeft, kunnen u strafrechtelijke sancties 
worden opgelegd.  

 

MOGELIJKHEID OM DE AANGIFTE ALS CONCEPT OP TE SLAAN 

Als u een gedeeltelijk ingevulde aangifte wilt bewaren om later te voltooien, of als u sommige 
gegevens van uw aangifte wenst te controleren alvorens ze te valideren, is het mogelijk uw 
aangifte op te slaan als concept. U kunt slechts één concept bewaren. Als u meerdere aangiftes 
moet indienen, is het weliswaar niet mogelijk om meerdere concepten op te slaan. 

 

In plaats van op "aangifte valideren" te klikken, klikt u onderaan het formulier op "opslaan" 
(linkerknop). Dit concept zal dan gedurende dertig dagen worden bewaard. Wanneer deze termijn 
voorbij is, hebt u er geen toegang meer toe (de gegevens worden automatisch gewist). U moet dus 
steeds binnen deze termijn van dertig dagen het invullen van de aangifte voltooien en de aangifte 
valideren.  

 

Om toegang te hebben tot uw concept, moet u zich gewoon aanmelden en, in plaats van op "Een 
nieuw camerabewakingssysteem registreren" te klikken, klikken op "Een opgeslagen aangifte 
valideren".  

 

 
 

Zodra u het concept hebt aangevuld, kunt u ofwel de aangifte valideren, ofwel het concept 
opnieuw opslaan om het later te valideren (het concept zal dan worden bewaard voor een nieuwe 
termijn van dertig dagen). 

  

https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-04/loi_cameras-_version_coordonnee-04-2018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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AANPASSING VAN DE AANGIFTE EN JAARLIJKSE VALIDERING 

Zodra uw aangifte werd gevalideerd wordt ze opgenomen in de tabel “Mijn aangiftes” op de 
thuispagina van de applicatie (waarop u toekomt na identificatie zoals hoger uitgelegd). 

U heeft dus steeds toegang om wijzigingen aan te brengen, met name wanneer uw 
camerabewakingssysteem verandert (nieuwe camera, verwijdering van een camera, wijziging van 
een bewaartermijn, …). Ook indien uw systeem buiten werking wordt gesteld of wordt verwijderd 
(of indien u niet meer de verantwoordelijke bent), moet u dit melden (een knop is daartoe 
voorzien: “De aangifte verwijderen”). 

 

 
 

De regelgeving verplicht u om uw aangifte up-to-date te houden. U staat met andere woorden 
garant voor de juistheid van de gegevens die u aangeeft. Bij elke wijziging die u aanbrengt aan uw 
systeem moet u de aangifte aanpassen. 

In ieder geval moet u jaarlijks uw aangifte valideren, zelfs als er niets werd gewijzigd. Deze 
verplichting heeft als doel te waken over de blijvende juistheid van de gegevens. Zonder deze 
jaarlijkse validering kunnen de gegevens worden beschouwd als ongeldig en kunnen ze uit de 
databank worden verwijderd. 

 

 

Voor meer informatie over deze wetgeving, gelieve te raadplegen:  

- De website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse 
Zaken: www.besafe.be; 

- De website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/   

 

http://www.besafe.be/
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

