
Bewakingscamera’s: een steeds evoluerende materie 
 
 
Bewakingscamera’s zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken en komen steeds meer 

in de privésfeer voor. Elektronische beveiligingsmaatregelen vormen voor de 

diefstalpreventieadviseur een 

aanvulling op de organisatorische en 

bouwkundige maatregelen. 

 

Als diefstalpreventieadviseur zijn we 

op de hoogte van de wetgeving en 

globale toepassingsmogelijkheden 

van bewakingscamera’s. Voor 

technische en meer gedetailleerde 

vragen verwijzen we door. 

 

1. Juridisch kader 

De wet van 21 maart 2007 bepaalt de plaatsingsmodaliteiten en het gebruik van de 

bewakingscamera’s (B.S. 31/05/2007). 

 

Het koninklijk besluit van 9 maart 2014 legt de categorieën vast van personen die bevoegd 

zijn om in real time de beelden te bekijken van de bewakingscamera’s die in niet-besloten 

plaatsen geïnstalleerd zijn (B.S. 24/03/2014), nl: 

- agenten van politie; 

- personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; 

- militairen die werden ter beschikking gesteld van het administratief en logistiek kader 

van de politiediensten overeenkomstig de wet van 16/07/2005. 

 

Zij worden door de korpschef van de betrokken zone en in overleg met de verantwoordelijke 

voor de verwerking voor de niet-besloten plaats aangeduid en volgen een opleiding van 8 

uur. 

 

Tijdens het bekijken van de beelden in real time hebben zij een permanente 

communicatiemogelijkheid met de politiedienst onder wiens controle zij de beelden bekijken.  

Bij het zien van een feit dat een misdrijf, een schadegeval, overlast of een openbare 

ordeverstoring kan veroorzaken, kunnen zij de politie onmiddellijk verwittigen (artikel 2).  

 



2. Praktische vragen 

 
Als diefstalpreventieadviseur krijgen wij vaak praktische vragen omtrent alarmsystemen en 

camerabewaking waarvan het antwoord niet altijd voor de hand ligt. 

 

Een hersenbreker uit de praktijk: 

Een bewoner heeft voor zijn eigen appartement op de derde verdieping 

een camera geplaatst in de hal. De camera is gericht op de lift. Nu vraagt 

de syndicus, mag dit en moeten er bepaalde spelregels gevolgd worden? 

 

Voor dergelijke complexe vragen kan je terecht bij de privacy commissie: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 

+32 (0)2 274 48 35 

commission(at)privacycommission.be 

 
Het antwoord van de privacy commissie luidt op 5/03/2014:  

 

 

3. Meer informatie 

 http://www.privacycommission.be/nl/bewakingscameras 

 https://besafe.ibz.be/NL/Politie/onze_projecten/Pages/Cameraconsult.aspx 

 

 

 

 

 

Opgesteld door Femke Mertens – provincie Vlaams-Brabant dienst maatschappelijke veiligheid 

Geraadpleegde bronnen: 
- KB 9 maart 2014 tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn om in real time de 

beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot 
bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen moeten voldoen (B.S. 24/03/2014) 

- Email privacy commissie 5 maart 2014 
 

Bron afbeeldingen: 
http://transelec.eu/bewakingscamera-waarop-letten/ 
www.johnfkennedy.nl 
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