
   

Staatssecretaris Bianca Debaets bevoegd voor Digitalisering en Verkeersveiligheid 

PERSBERICHT – Brussel, 2 april 2015 

Gewestelijk platform voor uitwisselen beelden beveiligingscamera’s 

• Oprichting gewestelijk videobeveiligingsplatform voor het uitwisselen van beelden van op termijn 

1620 Brusselse beveiligingscamera’s 

• Mobiel Brussel, MIVB, lokale politiezones en de Haven van Brussel treden toe 

• Beelden te gebruiken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, een vlottere mobiliteit en het 

verzekeren van de openbare orde 

• Platform beheerd door het CIBG en uitgebaat door IRISnet 

• Stapsgewijze uitbouw tegen 2018 

Op initiatief van staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets en minister-president Rudi 

Vervoort richt de Brusselse regering een gewestelijk platform op voor het uitwisselen van beelden 

van beveiligingscamera’s. Heel wat Brusselse overheidsdiensten beschikken nu over eigen 

camerasystemen. Het gewestelijk platform gaat deze versnippering tegen met het oog op 

gecoördineerde en snelle interventies. 

Beelden van beveiligingscamera’s zijn een belangrijke schakel in de keten van preventie en veiligheid. 

De beelden worden gebruikt voor verkeersveiligheid, een vlotte mobiliteit en het verzekeren van de 

openbare orde. De verschillende Brusselse overheidsdiensten hebben nu geen toegang tot elkaars 

beelden, waardoor informatie verloren kan gaan en interventies vertraging kunnen oplopen. 

Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets: “De beveiligingscamera’s van Mobiel Brussel, de 

Brusselse politiezones, de MIVB en de Haven van Brussel zijn nu niet met elkaar verbonden. Het 

gewestelijk platform maakt het mogelijk om de beelden te delen, in het belang van de veiligheid van 

de Brusselaar. De interventie na bijvoorbeeld een brand in een metrotunnel kan beter gecoördineerd 

verlopen. Of door het sneller wegtakelen na een ongeluk worden bijkomende files vermeden.“ 

In 2015 zullen in een eerste fase de MIVB en de politiezone West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, 

Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg) beelden uitwisselen. In de loop van 2016 volgen dan de 

Brusselse brandweer, Mobiel Brussel en andere politiezones. De Haven van Brussel sluit aan tegen 

2018. Het samenwerkingsverband wordt beheerd door het CIBG (Centrum voor Informatica van het 

Brussels Gewest) en uitgebaat door IRISnet. 

Staatssecretaris Bianca Debaets: “Naast de uitwisseling van beelden, biedt de gecoördineerde aanpak 

ook voordelen voor de deelnemende diensten en de Brusselaar. De politiezones en de gewestelijke 

diensten kunnen gebruik maken van de beste technologie, waarbij de ervaring van de verschillende 

diensten wordt gebundeld voor een slagkrachtig en kwaliteitsvol veiligheidsbeleid. De Brusselaar kan 



er ook zeker van zijn dat zijn privacy wordt gerespecteerd. Zo verleent een commissie toelating voor de 

uitwisseling van beelden en stelt elke partner een veiligheidsconsulent aan. Met het platform zet 

Brussel een verdere stap naar een Smart City waar digitalisering de kwaliteit van leven verbetert.” 

Minister-President Rudi Vervoort is verheugd over de totstandkoming van dit uitwisselingsplatform 

dat de coördinatie tussen de verschillende diensten voor preventie en veiligheid gaat versterken. “Dit 

project illustreert eens te meer hoe sterk het Gewest wil inzetten op een transversale aanpak van het 

beleid, gezamenlijk gedragen kosten, maar ook een betere dienstverlening aan de burgers. Het systeem 

zal trouwens verbonden worden met het communicatie- en crisiscentrum, waardoor alle partners 

gebruik kunnen maken van de beelden bij evenementen- en crisisbeheer. Ik twijfel er geen moment aan 

dat dit in de toekomst zal uitgroeien tot een essentieel instrument voor alle Brusselse overheden”, aldus 

Rudi Vervoort. 
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