
SecuritasHome
Handleiding bewakingscamera's



1. AANGIFTE BEWAKINGSCAMERA’S

Wie?

De particulier die een camera plaatst of laat plaatsen om de ingang van zijn/haar huis of de tuin rond zijn/
haar huis te bewaken.

Uitzondering: camera’s die de binnenkant van het huis bewaken, voor persoonlijke en huiselijke 
doeleinden, hoeven niet te worden aangegeven.

Wanneer? 

Vóór de inwerkingstelling van uw bewakingscamera’s. Indien u uw bewakingscamera’s reeds had 
aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer, dan heeft u nog tot 25/05/2020 de tijd om uw aangifte opnieuw te doen.

Opgelet: Jaarlijks te actualiseren en te valideren.

Hoe? 
Elektronisch via www.aangiftecamera.be:

• Met uw e-ID of itsme;
• Met een burgertoken;
• Met een unieke veiligheidscode via een mobiele app.



2. REGISTER VAN BEELDVERWERKINGSACTIVITEITEN
Hoe? 

• Geschreven vorm (elektronisch of handgeschreven)
• Zie invulfiche;
• Deze informatie moet steeds up to date zijn.

3. PICTOGRAM
Wat? 

Aluminiumplaat van minstens 1,5mm dikte of geplastificeerde sticker aan de ingang van uw eigendom van 
minstens 0,15 x 0,10 m

Vermelding:
• “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”;
• Naam van de verwerkingsverantwoordelijke, adres en e-mail en/of  telefoonnummer.

4. EXTRA INFORMATIE
Meer weten over bewakingscamera’s of hulp nodig bij uw aangifte?

Algemene Directie Veiligheid en Preventie (www.besafe.be):
• 02 557 33 24
• vps@ibz.fgov.be

Camerahelpdesk:
• 02 739 42 80 (maandag tot vrijdag tussen 09u00 en 17u00)
• helpdeskcamera@eranova.fgov.be



INVULFICHE 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Naam/Namen: .....................................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Tel / GSM: ...........................................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................................

Datum van vandaag:...........................................................................................................................................

Datum van installatie camera: ...........................................................................................................................

Functionele beschrijving van de beeldverwerkingsactiviteiten 

Wettelijke basis: De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s
Doeleinden: Beveiliging van een privéwoning
Plaats van camera(‘s) (bv. voorgevel rechts)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Zone(s) die worden gefilmd (bv. oprit) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Worden beelden in real time bekeken? Ja  - dat is mogelijk
Indien ja, hoe? Via smartphone of website app bij live afspelen. Automatische opname bij 
bewegingsdetectie en alarm.

Categorieën gefilmde personen:  ☐ Bewoners   ☐ Bezoekers ☐ Andere:................................................
Categorieën ontvangers :  ☐ De geregistreerde persoon zelf  ☐ Meldkamer Securitas   

☐ Handhavingsdiensten (bv. politie)   ☐ Andere: ..........................................................................................
Doorgifte aan derde land/internationale organisatie   

☐ Geen doorgifte   

☐ Indien wel doorgifte:  ☐  Op basis van een adequaatheidsbesluit (art.45 AVG)

    ☐  Op basis van passende waarborgen (art46 AVG)

    ☐  Op basis van een afwijking voor specifieke situaties (art 49.1 AVG)

   ☐  Andere:...........................................................................................................
Bewaartermijn beelden (max. 1 maand) 30 dagen (opgelet: in te stellen)
Beveiligingsmaatregelen Toegang tot applicatie is beveiligd via login en paswoord
Hoe wordt toegang door niet-  gemachtigde personen verhinderd? Welke maatregelen zijn er genomen 
voor mededeling van gegevens aan derden?) Beelden worden bewaard in beveiligde cloudomgeving. 
Meldkamer of derde personen hebben geen toegang tot beelden. 


	Blank Page



