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Digitaal platform voor Brusselse camerabeelden
•
•
•

Het platform van de politiezone Brussel-West vormt de eerste stap in de ontwikkeling van
een gewestelijk videobeveiligingsplatform
Het videobeveiligingsplatform past binnen de uitbouw door Staatssecretaris Bianca Debaets
van Brussel als Smart City waar digitale technologie ten dienste staat van de Brusselaar
Het platform zal voor Minister-President Rudi Vervoort, bevoegd voor Preventie en Veiligheid
een essentieel onderdeel vormen van het gewestelijk communicatie- en crisiscentrum

Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets lanceert een digitaal platform voor het beheer
van de videobeveiligingsbeelden binnen de politiezone Brussel-West. Het platform vormt de eerste
stap in de ontwikkeling van een gewestelijk platform voor de uitwisseling van
videobeveiligingsbeelden.
De politiezone Brussel West is, met zijn 140 camera's, de eerste partner van een gewestelijk
videobeveiligingsplatform. Het digitaal platform van de politiezone Brussel-West maakt het mogelijk
om beelden uit te wisselen over de gemeentegrenzen heen van Sint-Agatha Berchem, Ganshoren,
Jette, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. In de toekomst zal het videobeveiligingsplatform
uitgebreid worden met andere politiezones en gewestelijke partners zoals de MIVB, Mobiel Brussel
of de Haven van Brussel.
“Het platform om camerabeelden uit te wisselen past binnen de uitbouw van Brussel als Smart City.
Digitale technologie op een slimme manier inzetten, verhoogt de levenskwaliteit en de veiligheid van
de Brusselaar,” stelt Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets. “Het gewestelijk
glasvezelnetwerk en het digitaal platform maken het mogelijk om camerabeelden te delen zodat
interventies snel en gecoördineerd verlopen, bijvoorbeeld om files na een verkeersongeluk te
vermijden.”
Het platform zorgt voor een opvolging in real time, een verbeterde coördinatie en snellere
interventies bij incidenten. Het videobeveiligingssysteem verbetert de verkeersveiligheid en zorgt
voor een goed beheer van de verkeersstromen bij ongevallen of betogingen. De privacy wordt
gewaarborgd door een Brusselse controlecommissie onder toezicht van het Brussels parlement.
Minister-President van de Brusselse Hoofdstelijle Regering Rudi Vervoort: "Het
videobeveiligingsplatform is een voorbeeld van de rol die het Gewest wil spelen in de coördinatie van
de veiligheidsdiensten in opvolging van de zesde Staatshervorming. Het platform zal een essentieel
onderdeel vormen van het gewestelijk communicatie-en crisiscentrum. "

Het videobeveiligingsplatform is opgericht door het CIBG (Centrum voor Informatica van het Brussels
Gewest) en wordt beheerd door IRISnet.
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