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JD.- 50262/A.- Bewakingscamera’s.- Brussel Preventie & Veiligheid.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

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

Overwegende dat van Brussel Preventie & Veiligheid, Lignestraat 40 te 1000 Brussel,  betreffende de installatie van
bewakingscamera’s willen plaatsen op het grondgebied van de Stad Brussel, om het toezicht op goederen en personen te versterken.

Overwegende dat de installatie van bewakingscamera's volgens de wet van 21 maart 2007 een positief advies vereist van de
gemeenteraad van de gemeente waar de straten zich bevindt;

Overwegende dat de verantwoordelijke voor de behandeling van de beelden de Stad Brussel is;

Overwegende dat tevens dient herhaald te worden aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden dat krachtens artikel
5 § 4 van de wet van 21 maart 2007, het bekijken in real time van de beelden, opgenomen in een niet-besloten plaats, slechts
toegelaten is onder toezicht van de politiediensten;

Overwegende dat de korpschef van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene een positief advies heeft verleend;

Overwegende dat een pictogram dat de aanwezigheid van de camera’s meldt moet worden geplaatst bij het binnenkomen in de
gefilmde zone;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST :

Enig artikel : Onder voorbehoud van de naleving van de voorwaarden vervat in onderhavig besluit, een gunstig advies uitbrengen
over het verzoek van Brussel Preventie & Veiligheid, Lignestraat 40 te 1000 Brussel, betreffende de installatie van
bewakingscamera’s op het grondgebied van de Stad Brussel.
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