21 MAART 2007. - Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's.
HOOFDSTUK III/1. - Voorwaarden waaronder het gebruik van mobiele
bewakingscamera's is toegestaan.
Art. 7/1. De politiediensten kunnen gebruik maken van mobiele bewakingscamera's in het kader van
grote volkstoelopen, als bedoeld in artikel 22 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. Het
betreft uitsluitend niet-permanente opdrachten die tevens in uitvoeringstijd beperkt zijn.
Mobiele bewakingscamera's kunnen worden gebruikt in een niet-besloten plaats of een voor het
publiek toegankelijke besloten plaats.
Art. 7/2. § 1. De beslissing tot het gebruik van mobiele bewakingscamera’s in een niet-besloten
plaats wordt genomen door de officier van bestuurlijke politie aan wie de operationele
verantwoordelijkheid is toevertrouwd in overeenstemming met de artikelen 7/1 tot 7/4 van de wet van
5 augustus 1992 op het politieambt. Hij brengt de betrokken burgemeester of burgemeesters hiervan
zo spoedig mogelijk op de hoogte.
§ 2. De beslissing tot het gebruik van mobiele bewakingscamera’s in een voor het publiek
toegankelijke besloten plaats wordt genomen door de burgemeester.
De operationele verantwoordelijkheid wordt waargenomen door de officier van bestuurlijke politie
aangewezen in overeenstemming met de artikelen 7/1 tot 7/4 van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt.
Enkel bij uiterste hoogdringendheid kan deze laatste zelf besluiten tot het gebruik van mobiele
camera's. Hij brengt de betrokken burgemeester hiervan onmiddellijk op de hoogte.
§ 3. De officier van bestuurlijke politie, bedoeld in de paragrafen 1 en 2, waakt er tevens over dat het
gebruik van de camera's doelmatig en efficiënt is en in overeenstemming is met de in de wet van 8
december 1992 bepaalde beginselen.
Wanneer de officier van bestuurlijke politie beslist over te gaan tot het gebruik van mobiele camera's,
geeft hij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kennis van die beslissing
ten laatste op de dag die voorafgaat aan de genoemde volkstoeloop, behalve in het geval van
dringende noodzakelijkheid. In dat laatste geval dient hij ten laatste binnen de zeven dagen een
kennisgeving aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te bezorgen.
§ 4. Het bekijken van deze beelden in real time door de politiediensten is uitsluitend toegestaan,
opdat de bevoegde diensten zich preventief kunnen opstellen en onmiddellijk kunnen ingrijpen bij
misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde en deze diensten in hun optreden
optimaal kunnen worden gestuurd.
§ 5. Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan teneinde :
- preventieve maatregelen te nemen om een verstoring van de openbare orde te vermijden;
- bewijzen te verzamelen van feiten die een misdrijf opleveren of een aantasting van de openbare
orde;
- bewijzen te verzamelen van feiten die schade of overlast veroorzaken;
- een dader, een verstoorder van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te
identificeren.
§ 6. Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of
van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een
getuige of een slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand bewaard.

