
Aangifte bij privacycommissie 
Elektronische aangifte bij privacycommissie 
 
I. WAT HOUDT DE AANGIFTE IN? 
 
Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u hiervan aangifte doen bij de Commissie. In 
principe moet dit gedaan worden door de eigenaar, maar u als installateur kunt dit, als geste, 
voor uw klant doen. In toepassing van de camerawet wordt hiervoor een specifieke elektronische 
aangifteprocedure voorzien. Er zijn verschillende mogelijkheden: 
1. De niet-besloten plaatsen 
 
Nog voor u als verantwoordelijke voor de verwerking een bewakingscamera plaatst in een niet-
besloten plaats, moet u: 
 
een positief advies bekomen van de betrokken gemeenteraad, en  
een positief advies bekomen van de betrokken korpschef van de politiezone. Uit dit advies blijkt 
dat een veiligheids-en doelmatigheidsonderzoek werd uitgevoerd en dat de plaatsing 
beantwoordt aan de privacywet.  
De thematische camera-aangifte gebeurt via het e-loket van de Commissie. Deze aangifte dient 
uiterlijk de dag vóór het gebruik van de bewakingscamera te worden ingediend. 
 
 
2. De besloten plaatsen die wel of niet toegankelijk zijn voor het publiek 
 
De thematische camera-aangifte gebeurt via het e-loket van de Commissie. U dient dit te doen 
uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera.  
 
Deze aangifte geldt als meldingsplicht aan de korpschef van de politie. 
 
Het formulier bevestigt dat het gebruik van de bewakingscamera overeenkomstig de privacywet 
gebeurt. 
 
 
3. De bewaakte arbeidsplaats 
De thematische camera-aangifte gebeurt via het e-loket van de Commissie. U dient dit te doen 
uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera. 
 
Uitzondering op de aangifte 
U moet geen aangifte doen wanneer u een bewakingscamera plaatst op een plaats die niet 
toegankelijk is voor het publiek en die alleen dient voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, dus 
in uw eigen woning. 
 
Bestaande camera’s 
Wanneer u al bewakingscamera’s hebt geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de 
camerawet, moet u ervoor zorgen dat u uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding ervan aan de 
bepalingen van de camerawet voldoet. Dit wil zeggen dat u onder meer een nieuwe aangifte 
moet doen voor 10 juni 2010. 
 
 
II. HOE EEN AANGIFTE DOEN? 
 
De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens kan op twee manieren worden 
aangegeven bij de Commissie: 

 de verantwoordelijke voor de verwerking kan rechtstreeks via de website van de Commissie een 
formulier invullen (zie punt III. HANDLEIDING THEMATISCHE AANGIFTE voor een stap voor 
stap begeleiding bij het aanmaken van de aangifte) 

http://lbsbeveiliging.com/pdf/Handleiding_elektronische_aangifte_1.pdf


 of hij kan een papieren formulier downloaden om af te printen. 
 
Voor elke aangifte dient men een bijdrage te betalen: 25 euro als de aangifte elektronisch 
gebeurt, 125 euro indien iemand het papieren formulier terugstuurt. Voor alle nieuwe aangiften 
die door éénzelfde verantwoordelijke voor de verwerking aan de Commissie worden verstuurd, 
en die hen op dezelfde postdatum bereiken, wordt een éénmalige vergoeding aangerekend. 
 
Hoewel de verwerking van de aangifte bij de Privacycommissie moet worden aangegeven voor 
ze wordt gestart, kan een bestaande aangifte naderhand gewijzigd of beëindigd worden. Voor 
een wijziging is een bijdrage van 20 euro vereist. 
 
Binnen de drie dagen krijgt u een ontvangstbewijs van uw aangifte en binnen de éénentwintig 
dagen zal de Commissie u vervolgens het volgende sturen: uw persoonlijk identificatienummer 
(HM-nummer), het identificatienummer van uw verwerking (VT-nummer), een kopie van de 
aangifte en ten slotte een factuur. 
 
 
III. HANDLEIDING THEMATISCHE AANGIFTE 
 
Met de thematische aangifte krijgt de verantwoordelijke van de verwerking de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een vereenvoudigd, gedeeltelijk door de Commissie ingevuld formulier voor 
de aangifte van welbepaalde gegevensverwerkingen. Deze thematische aangiften zijn uitsluitend 
beschikbaar in elektronische vorm. 
 
Heden zijn volgende thematische aangiften beschikbaar : 
 
camerabewaking op een niet-besloten plaats;  
camerabewaking op een besloten plaats;  
camerabewaking ten overstaan van tewerkgestelden op de bewaakte arbeidsplaats. 

 

http://lbsbeveiliging.com/pdf/Handleiding_elektronische_aangifte_1.pdf

