
 

 
 
 

Gemeentelijk reglement betreffende cameratoezicht door middel van 
tijdelijke vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen van het 

openbaar domein. 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 augustus 2020 
 
 

Artikel 1. Begrippenkader  

 

ln dit reglement wordt verstaan onder:  

1° Niet besloten plaats: elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij  

toegankelijk is voor het publiek.  

2° “camerawet" de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik 

van bewakingscamera's  

3° "De GDPR verordening": verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG.  

4° "De verwerkingsverantwoordelijke": degene die de beslissing neemt tot de plaatsen 

van het camerasysteem en dit systeem beheert. De verwerkingsverantwoordelijke 

bepaalt de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de beelden/persoonsgegevens 

worden verwerkt.  

5° Bewakingscamera: elk vast, tijdelijk vast of mobiel of mobiel observatiesysteem dat 

de bewaking en het toezicht van de plaatsen tot doel heeft en dat hiervoor de beelden  

verwerkt.  

6° Vaste bewakingscamera: de vaste camera wordt niet verplaatst tijdens de  

vaststellingsperiode.  

7° Tijdelijke vaste bewakingscamera: de vaste bewakingscamera die voor een beperkte 

tijd op een plaats wordt opgesteld met als doel om een evenement of plaats te bewaken 

of om op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst om op een andere plaats te 

worden opgesteld.  

 

Artikel 2: Doel van de verwerking van camerabeelden  

 

Camerabewaking kan worden ingezet met volgende doelstellingen:  

- misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;  

- of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;  

- of de openbare orde te handhaven. 

 

Artikel 3: Lokalisatie van de bewakinqscamera's  

 

De tijdelijk vaste bewakingscamera's kunnen geplaatst worden in de gemeente Hoeilaart 

op de niet- besloten plaatsen:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

• • De speelterreinen Mariën inclusief de noordingang van het 

gemeenschapscentrum Felix Sohie (kant Tuinendaal);  

• • Tuin van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie (zuid- en oostkant van het 

gemeenschapscentrum Felix Sohie);  

• • Mariënparking;  

• • Borchvijver;  

• • Sport- en jeugdsite inclusief toegang tot het jeugdhuis, het skatepark en de 

doorgang tussen tennisterreinen en sporthal;  

• • Jan van Ruusbroecpark meer bepaald de ingang aan de Rode Kruisstraat (over 

de post), het parkpaviljoen en het gebied zitbank en speelterrein direct aan het 

gemeentehuis.  

• • De wijk Sloesveld.  

 

Artikel 4: Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van de 

beelden  

 

De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers op het openbaar  

domein van de directe omgeving van de bewakingscamera's. 

 

Artikel 5: Categorieën van persoonsgegevens. wijze van verkrijging  

 

De verwerking van de beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat personen te  

identificeren zijn. De bedoelde gegevens worden verkregen met behulp van  

bewakingscamera's in de openbare ruimte die opnames maken die later bekeken kunnen  

worden. Anderzijds kunnen onder toezicht van de politie beelden in realtime bekeken  

worden om onmiddellijk in te grijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de  

openbare orde.  

Bekijken van de beelden gebeurt altijd in het kader van de doelstellingen zoals 

beschreven in artikel 2 van dit reglement. Bewakingscamera's mogen in geen geval 

beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden of gericht zijn op het 

inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, 

etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand. Elk heimelijk 

gebruik van bewakingscamera's is verboden.  

 

Artikel 6: Het beheer, de bewerking en de verwerking van de beelden  

 

De verwerkingsverantwoordelijke van de beelden is de gemeente Hoeilaart. De gegevens  

mogen op geen enkele wijze bewerkt worden. De beelden zullen maximaal 30 dagen  

bewaard worden behalve wanneer de politie in het kader van een onderzoek het nodig 

acht om de beelden langer te bewaren. De tijdelijk vaste camera's zullen permanent 

werken en opnemen. De beelden worden bewaard bij de gespecialiseerde firma die de  

opnameapparatuur levert. Deze firma zal gehouden zijn de privacy verplichtingen en de  

verplichtingen van de GDPR verordening na te leven.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Artikel 7: Toegang tot de beelden  

 

Binnen het gemeentebestuur worden de volgende personen aangeduid om beelden op te  

vragen bij de gespecialiseerde firma die de opnameapparatuur levert:  

• • De algemeen directeur van de gemeente;  

• • Het afdelingshoofd Ruimte van de gemeente;  

• • De functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente.  

 

De toegankelijkheid tot de beelden en opnames van de camera's wordt beperkt. De  

gemeente waakt erover dat onbevoegde personen er geen toegang toe hebben.  

De politiezone Druivenstreek kan eveneens beelden opvragen bij deze firma.  

Degenen die toegang hebben tot de beelden hebben een discretieplicht omtrent de  

persoonsgegevens die de beelden opleveren.  

 

Artikel 8: Verbanden met andere persoonsregistraties  

 

Deze verwerking van de beelden heeft in principe geen verband met andere  

persoonsregistraties. De politie kan de gegevens uit de registratie gebruiken als  

bewijsmateriaal bij een incident vallend onder de cameradoelstelling, vermeld in artikel 

2.  

 

Artikel 9: inzagerecht  

 

Elke gefilmde persoon kan een gemotiveerd verzoek richten aan het gemeentebestuur 

voor het bekomen van inzage/kopij van de beelden conform de wet van 30 juli 2018. Het 

recht inzage en een kopij kan beperkt worden in het kader van artikel 12 van de 

camerawet.  

Hiervoor is de procedure van de rechten van betrokkenen in het kader van de AVG van  

toepassing.  

 

Artikel 10: Verstrekking aan de gemeentelijke en niet-gemeentelijke 

organisaties  

 

Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. In het  

kader van de opmaak van een proces-verbaal voor een gemeentelijke administratieve. 

sanctie (GAS)/milieu-inbreuk of milieumisdrijf kunnen ook gegevens worden verstrekt 

aan de betreffende politiefunctionarissen of de aangestelde provinciale GAS-ambtenaren 

en omgevingsambtenaar o.a. naar aanleiding van de handhaving van de gemeentelijke  

reglementen conform artikel 2.  

 

Artikel 11: Technische en organisatorische beveiliqheidsmaatregelen om 

toegang te verhinderen tot niet-gemachtigde personen  

 

De infrastructuur van de beeldopname is enkel toegankelijk door een beperkt aantal  

personen. De nodige beveiligingsmaatregelen worden nageleefd.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Artikel 12: Verwijdering en vernietiging van gegevens  

 

De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk met een maximum 

van 30 dagen. Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor een 

opsporingsonderzoek van de politie en als die moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens 

een rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een 

misdrijf, van schade of van overlast of het identificeren van een dader, een verstoorder 

van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, kunnen gegevens langer bewaard 

worden. De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en 

de gerechtelijke procedure zijn afgerond. Na de gestelde bewaarduur worden de beelden 

vernietigd. 

 

Artikel 13: informatieplicht  

De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie  

(pictogrammen) ter hoogte van de wegen/de toegang tot de gemeentelijke plaatsen die  

onder toezicht staan. De pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte vermeldingen.  

Deze signalisatie zal ten laatste één dag voor de inwerkingtreding van de camera's  

geplaatst worden. 

 

Artikel 14: Bijhouden van een register  

Elke camerabewaking wordt bijgehouden in de daartoe wettelijk voorziene registers.  

 

Artikel 15: Inwerkingtreding en tijdsduur  

 

Het reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan overeenkomstig  

artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur en eindigt op 31 december 2021 


