
I.  Projectbeschrijving  

 A. Context
De alarm- en camerasystemen duiken steeds meer op in het kader van de beveiliging van burgers en onderne-

mingen. Voor een efficiënte aanpak van inbraken is het belangrijk dat de politie de beelden ervan kan bekijken. 

 B. Werking 

Een camera (privé of commercieel) wordt bij de installatie gewoonlijk op een centrale aangesloten. Op het ogen-

blik dat er een beweging op deze camera wordt vastgesteld, gaat het alarm in de centrale af. Daar kan men zien 

of het om een inbraak of een andere illegale activiteit (bv. vandalisme) gaat. 

De centrale verwittigt dus de politie, maar het ‘Live View’-project gaat nog een stap verder. Bedoeling is dat de 

centrale de livebeelden van de inbraak naar de politie doorstuurt. Zo kan de politie een efficiëntere interventie 

starten, kent ze de context op voorhand (gewapend/niet-gewapend, één of meerdere personen ...) en zijn de 

interveniërende politiemensen beter beschermd. Achteraf kunnen de beelden eveneens gebruikt worden in het 

kader van het gerechtelijke onderzoek. 

 C. Doelstellingen 

• Beter interveniëren op het moment van de inbraak zelf. 

• De daders op heterdaad betrappen. 

• De politiemensen beter beschermen. 

• Mogelijke daders ontmoedigen met het ‘politiealert’-logo bij de particulier of onderneming, wat betekent dat het  

   systeem (onrechtstreeks) in verbinding staat met de politie.

• De burgers stimuleren om een alarmsysteem te installeren. 

• Het gerechtelijke onderzoek verbeteren. 

 D. Doelgroep 

Enerzijds zijn de daders en slachtoffers een doelgroep, anderzijds de politiemensen. 

 

II.  Middelen 

Partners:

• De alarmcentrale: stuurt de beelden door naar de politie.

• Interventieploeg: analyseert de beelden en zet een gerichte actie op.

• Burgers: installeren de camera’s.

• De Alarm Centrale Associatie (ACA) en de politiezone moeten samen een protocol uitwerken. 

Live view (geïnspireerd op het Nederlandse model)



Kosten: 

• Voor de politie: een ontvangstterminal voor de beelden (pc en server nog niet geraamd).

• Voor de burger: een alarmsysteem. 

III.  Evaluatie 

Het project bevindt zich nog in de testfase.

Positieve punten / meerwaarde: 

• Er kunnen meer daders worden gevat.

• De politiemensen zijn beter beschermd, want ze weten wat hen te wachten staat.

Aanbevelingen: 

Er is een goede verstandhouding nodig tussen de burger en de alarmcentrale enerzijds, en tussen de alarmcen-

trale en de politie anderzijds.

IV.  Overdraagbaarheid

Aandachtspunten: 

Voor de Privacycommissie vormt dit geen probleem, want de beelden worden enkel doorgestuurd in geval van 

een inbraak. Bovendien zijn de burgers hier ook van op de hoogte.  

V.  Meer info?

 A. Contactpersoon 

Marc Garin – Korpschef PZ Bergen-Quevy

E-mailadres: marc.garin@policemonsquevy.be

Tel. 065 40 43 01

 B. Ondersteuningsmateriaal 
/


