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Zitting van 24 november 2020
Transversaal/Integrale veiligheid

Goedgekeurd

15 2020_GR_00300 Cameraplan  - Reglement cameratoezicht door 
bewakingscamera's op het grondgebied van de 
stad Hasselt  - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de 
heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw 
Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf 
Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart 
Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Dietrich 
Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw 
Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de 
heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk Sweron, gemeenteraadslid; de heer 
Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, 
gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter 
Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Hasselt kent een uitgebreid cameranetwerk dat bestaat uit vaste en verplaatsbare 
bewakingscamera's op verschillende locaties in de stad, die zorgen voor een 
integraal veiligheids- en leefbaarheidsbeleid. 

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Het cameraplan van de stad Hasselt is een evolutief project. Binnen de verdere 
uitrol van het cameraplan zal er bijgevolg rekening gehouden worden met de 
volgende factoren, die wijzigingen aan het het cameraplan kunnen aanbrengen: 

 technologische evoluties ( in het kader van smart city);
 locaties, gebeurtenissen en fenomenen; 
 het op dat moment geldend wetgevend kader. 

Deze nota gaat dieper in op het wetgevend kader naar aanleiding van de 
camerawet en onze verplichting als openbaar bestuur in deze. 

We willen ons confirmeren aan de regelgeving maar tegelijkertijd streven naar een 
maximale inzet van camera’s en het gebruik van de beelden (data) door de stad 
Hasselt.

Camera’s genereren immers data, deze data willen we op termijn kunnen capteren 
om daaruit beleidsinformatie te halen. We willen wendbaar kunnen anticiperen op 
de evoluties. Dit sluit aan bij de filosofie van smart cities en de regelgevende 
initiatieven omtrent het gebruik van ANPR-camera’s.

Zo willen we onderscheid maken tussen hardware (de camera’s) en de software 
(anonimiseren en analyse van de data). De software willen we kunnen inzetten 
naargelang het doeleinde en in het kader van het vergaren van beleidsinformatie 
en willen we rechtsgronden creëren (vb. inzet drones via politiecodex) voor inzet 
van camera’s.

Maar we zullen te allen tijde ons confirmeren aan de GDPR bij de inzet van 
camera’s en opname van beelden (data) die kunnen leiden naar identificatie van 
een persoon.

Gebruik van camera’s en beelden (data) die vallen onder de doeleinden van 
bewakingscamera’s dienen zich te conformeren met de camerawet. Daarom zal er 
een ‘Reglement cameratoezicht door bewakingscamera’s op het grondgebied van 
de stad Hasselt’ worden voorgelegd aan de gemeenteraad en zullen de nodige 
procedures worden uitgewerkt en acties worden ondernomen om ons in orde te 
stellen met de camerawet.

Argumentatie
De afgelopen jaren werd er vanuit de stedelijke diensten hard ingezet om vormen 
van overlast terug te dringen en om de de politiediensten te ondersteunen in haar 
werking door het plaatsen van bewakingscamera's. 

Om deze en nieuwe camera's conform de geldende wetgeving omtrent 
cameratoezicht te kunnen inzetten, dient er tevens een "Reglement cameratoezicht 
door bewakingscamera's voor het grondgebied van de stad Hasselt " te worden 
opgemaakt. Dit reglement is een aanvulling op het besluit genomen rond het 
bewakingscameraproject (advies van de gemeenteraad voor 
bewakingscameraproject op het grondgebied van de stad Hasselt 
2017_GR_00216). Hierin zit tevens het verplichte advies van de korpschef inzake 
het bewakingscameraproject van de stad Hasselt vervat. 

Daarnaast is belangrijk om het werken met cameratoezicht zo werkbaar en efficiënt 
mogelijk te maken. Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de 
bevoegdheid voor het bepalen van de locaties waar het cameratoezicht geplaatst 
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wordt, te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. Dit zal op 
basis van regelmatige evaluaties van de overlastplaatsen gebeuren.

Juridische grond
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en 
fundamentele vrijheden;
Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 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, hierna afgekort tot “AVG”;

de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik 
van bewakingscamera’s, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018 ;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de 
beeldverwerkingsactiviteiten (aanmelding bestaande en nieuwe 
bewakingscamera’s via www.aangiftecamera.be) ;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt 
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (aanpassing bestaande en nieuwe 
pictogrammen bewakingscamera’s) . 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) 
vaste bewakingscamera's op het openbaar domein van de stad Hasselt. 

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het bijgevoegde reglement cameratoezicht door 
bewakingscamera's op het grondgebied van de stad Hasselt goed. 

Artikel 3

file://www.aangiftecamera.be
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De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid voor het bepalen van de plaatsen van 
de bewakingscamera's aan het college van burgemeester en schepenen. 

Bijlagen
1. Reglement bewakingscameras publieke ruimte - Hasselt - versie 

GRnov20.pdf

Gekoppelde besluiten
 2017_GR_00216 - Bewakingscameraproject - Advies van de gemeenteraad 

voor bewakingscameraproject op het grondgebied van de Stad Hasselt - 
Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



Reglement cameratoezicht door bewakingscamera’s op het grondgebied van de stad Hasselt 
 
 

Artikel 1: Toepassingsgebied 
 

Huidig reglement is van toepassing op alle vaste, tijdelijk vaste en mobiele bewakingscamera’s 

geplaatst in de openbare ruimte (openbaar domein en vrij toegankelijke overheidsgebouwen 
en publieke instellingen) van de stad Hasselt. 

 
Artikel 2: Begripsbepalingen 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
1) Wet van 30 juli 2018: de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; 
2) Camerawet: de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, art 5, §2 (vaste bewakingscamera), 
art 5; §2/1 (tijdelijk vaste bewakingscamera) en art 7§1 (mobiele bewakingscamera); 

3) Verwerkingsverantwoordelijke: degene die de beslissing neemt tot het plaatsen van het 
camerasysteem. Inzake is de stad Hasselt de verwerkingsverantwoordelijke; 

4) Personen onder gezag van verwerkingsverantwoordelijke: degene die de zorg heeft voor de 
technische verwerking van de gegevens of daarin een aandeel heeft. Het college van 
burgemeester en schepenen duidt de personen aan die toegang hebben tot het bekijken en 
overdragen alsook tot de verwerking van de beelden en aan wie de gegevens kunnen worden 
meegedeeld binnen het kader van de gestelde doelstellingen; 

5) GBA: de gegevensbeschermingsautoriteit; 
6) Cameratoezicht: toezicht met behulp van camera- videotechnieken voor veiligheidsdoeleinden;  
7) Verwerking van beelden: elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet onderbroken, met of 

zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook; 
8) Bewakingscamera: vaste, tijdelijk vaste en mobiele bewakingscamera’s; 
9) Vaste bewakingscamera: bewakingscamera die een vaste plaats heeft en niet verplaatst kan 

worden van de plaats die onder toezicht staat voor de vaststellingen; 
10) Tijdelijk vaste bewakingscamera: de vaste bewakingscamera die verplaatst kan worden van een 

plaats die onder toezicht staat naar een andere plaats die onder toezicht staat, afhankelijk van de 
ernst en de frequentie van overlast, schade of misdrijven, zonder dat deze bewakingscamera 
gedurende de vaststellingen verplaatst kan worden; 

11) Mobiele bewakingscamera: bewakingscamera die tijdens de observatie wordt verplaatst om vanaf 
verschillende plaatsen of posities te filmen; 

12) ANPR-camera: intelligente bewakingscamera voor de automatische nummerplaatherkenning, al 
dan niet mobiel. 

 
Artikel 3: Doel van de verwerking van beelden 

 

De beelden van de bewakingscamera’s op het grondgebied van stad Hasselt worden verwerkt voor 

volgende doeleinden:  

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

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

- de naleving van gemeentelijke reglementen en reglementen van hogere overheden te controleren; 

- de openbare orde te handhaven. 
 

Artikel 4. Lokalisatie van de bewakingscamera’s 
 

 

De bewakingscamera’s kunnen op niet-besloten plaatsen over het gehele grondgebied van Hasselt en in 
de publieke gebouwen van de verwerkingsverantwoordelijke ingezet worden.  
 

De lijst van locaties voor camera’s op de niet besloten plaatsen en de publieke gebouwen van de 

verwerkingsverantwoordelijke wordt vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en wordt 

regelmatig geëvalueerd en herbekeken op basis van de actuele noden. De lijst met locaties is raadpleegbaar 

op de website van stad Hasselt. 
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De verwerkingsverantwoordelijke ziet erop toe dat de bewakingscamera’s niet specifiek gericht worden op 
een plaats waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke niet zelf de gegevens verwerkt, tenzij hij daarvoor 
expliciet de toestemming heeft van de verwerkingsverantwoordelijke van de betrokken plaats. 

 
Artikel 5: Categorieën van gegevens, wijze van verkrijging 

 

De beelden voor de verwerking zijn van zodanige kwaliteit dat personen, voorwerpen en omgeving kenbaar 
worden. 
 
De in het eerste lid bedoelde beelden worden verkregen met behulp van bewakingscamera’s op een publiek 
toegankelijke plaats op het grondgebied van stad Hasselt die niet in real time opgevolgd worden, tenzij dit 
wettelijk toegelaten is. 
 
De 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 van een persoon. 
 
Elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is verboden. 

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

 

De verwerkingsverantwoordelijke is stad Hasselt. 
 
De politie kan de gegevens uit de registratie gebruiken als bewijsmateriaal bij een incident vallend onder 
de cameradoelstelling, omschreven in artikel 3 van onderhavig reglement. Er worden enkel gegevens 
verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden ingeval van een onderzoek in het kader van de 
doeleinden omschreven in artikel 3 van huidig reglement door de persoon die onder het gezag van de 
verwerkingsverantwoordelijke toegang heeft tot de beelden.  
 
De bewakingscamera’s werken permanent en de beelden moeten een waarmerk (datum en uur) bevatten 
om de echtheid ervan te garanderen. De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden. 

 
Artikel 7: Toegang tot de beelden 

 
Volgende personen hebben rechtstreekse toegang tot de beelden, uitsluitend en slechts binnen de 
doeleinden omschreven in artikel 3 van huidig reglement en in het kader van de hun opgedragen 
werkzaamheden: 

- De door het college van burgemeester en schepenen aangeduide diensten en/of ambtenaren en 

bewakingsagenten (Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere 

veiligheid) die in het kader van de uitoefening van hun functie toegang tot de beelden dienen te 

hebben;  

- De door de korpschef aangewezen politiefunctionarissen van de politiezone LRH. 
 

Deze personen hebben discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren.  
 

Bij langdurige afwezigheid van een van de personen die onder het gezag van de 
verwerkingsverantwoordelijke toegang heeft tot de beelden of bij hoogdringendheid of noodzaak kan het 
college van burgemeester en schepenen een vervanger aanduiden. 
 
Artikel 8: Verbanden met andere persoonsregistraties 

 

De verwerking van beelden omschreven in huidig reglement heeft geen verbanden met andere 
persoonsregistraties. 
 
Enkel ANPR bewakingscamera’s  kunnen gekoppeld zijn aan registers of bestanden van persoonsgegevens 
met het oog op de automatische nummerplaatherkenning, mits deze registers of bestanden verwerkt worden 
met inachtneming van de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
er een machtiging is voor verleend.   
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Artikel 9: Overdracht aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties 
 

 

Ingeval van een onderzoek in het kader van de doeleinden omschreven in artikel 3 van huidig reglement 
kunnen de personen die hiertoe aangeduid zijn door het college van burgemeester en schepenen:  

- de verkregen gegevens overdragen aan de politiediensten en de gerechtelijke overheden. 

- de verkregen gegevens doorgeven aan de gemeentelijke ambtenaren in het kader van hun functie.  
 
 

Artikel 10: Verwijdering en vernietiging van gegevens 
 

De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1 maand. 
 

Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor opsporingsonderzoek van de politie en moeten dienen 
als bewijsmateriaal tijdens een gerechtelijke procedure, 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 11: Informatieplicht (KB 28/05/2018) 
 

De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte 
van de invalswegen tot het grondgebied van stad Hasselt en de toegang tot de plaatsen die onder toezicht 
staan. De pictogrammen bevatten alle wettelijke vermeldingen. 

 

Artikel 12: Inzagerecht 
 

Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden en kan daartoe een gemotiveerd verzoek 
richten aan de verwerkingsverantwoordelijke.  

Dit verzoek wordt gericht aan de data protection officer (DPO) van de verwerkingsverantwoordelijke, via 
privacy@hasselt.be. 

Dit verzoek bevat voldoende gedetailleerde aanwijzingen om de betrokken beelden precies te kunnen 
lokaliseren. De verwerkingsverantwoordelijke kan het verzoek tot toegang inwilligen door aan de gefilmde 
persoon de beelden waarop hij of zij voorkomt te laten bekijken, zonder hem of haar een kopie van gegevens 
te verstrekken, teneinde te waarborgen: 

1) de rechten en vrijheden van anderen;  
2) de openbare veiligheid of de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van 

strafbare feiten. 
 

Het recht op toegang kan beperkt worden in functie van de bescherming van de rechten en vrijheden van 
derden en/of in functie van de bescherming van de openbare veiligheid. 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking beantwoordt het verzoek binnen een redelijke termijn en ten 
laatste binnen de 30 dagen. 
 
Artikel 13. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om toegang te verhinderen tot niet-
gemachtigde personen 

 

De verwerkingsverantwoordelijke, of de persoon die onder zijn gezag handelt, neemt alle nodige 
voorzorgsmaatregelen teneinde de toegang tot de beelden te beveiligen tegen toegang door 
onbevoegden. 
 
De personen die toegang hebben tot de beelden hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens 
die deze beelden opleveren. 
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De verwerkingsverantwoordelijke, legt dit ook op aan alle partijen waarmee  stad Hasselt samenwerkt inzake 
het cameratoezicht op publiek toegankelijke  plaatsen op het grondgebied van Hasselt. 
 
Artikel 14. Register van gegevensverwerking  

 

De verwerkingsverantwoordelijke houdt voor de bewakingscamera’s een register bij van de 

beeldverwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. 

 

Artikel 15. Contactpersoon verwerkingsverantwoordelijke 
 

De contactpersoon van de stad Hasselt is de ‘Expert Veiligheid’ van de stad Hasselt, via 
camera@hasselt.be. 

 
Artikel 16: Inwerkingtreding – overgangsbepalingen 

 

Dit reglement treedt in werking op de dag van goedkeuring door de gemeenteraad. 

Dit reglement is van toepassing tot 31 december 2026. 

 

De bewakingscamera’s worden aangemeld via www.aangiftecamera.be. 
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http://www.aangiftecamera.be/
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