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Brussel, 25/04/2022

Mijnheer de Directeur,
Betreft :

BRUSSEL. Zuidstraat 8 / Beursplein 3. Aanvraag unieke vergunning voor het plaatsen
van een camera op paal en camera op de gevel voor de uitbouw van het CCTV 
cameranetwerk voor politiezone BrusselElsene (site 6 en 101).
Advies van de KCML

In antwoord op uw brief van 12/04/2022, sturen wij u het gunstig advies onder voorwaarden dat onze
Commissie over bovengenoemd onderwerp uitgebracht heeft tijdens haar vergadering van 20/04/2022.
Het Koninklijk Besluit van 19 november 1986 beschermt het geheel van de Beurssite als landschap, te
weten de Beurs en de omliggende site tot aan de tegenoverliggende rooilijnen, inbegrepen de openbare
wegenis. De Beurssite omvat zowel de Beurs van Brussel als het omliggende stadslandschap en de
archeologische overblijfselen van het klooster van de Franciscanermonniken. De Beurs zelf werd
gebouwd tussen 1869 en 1873 naar ontwerp van de architect Léons Suys en onderging verschillende
transformaties, zoals ingrepen aan de gevels door J. Brunfaut tussen 1892 et 1898, en de toevoeging
van een verdieping binnenin door stadsarchitect F. Malfait tussen 1924 en 1932.
De aanvraag maakt deel uit van een project voor de uitbouw van een CCTVcameranetwerk op 105
locaties in de openbare ruimte van de Politiezone BrusselElsene en betreft :
 het plaatsen van een paal (RAL 6009  dennengroen) met camera op het trottoir van de Beurs, tegenover
het pand gelegen aan de Henri Mausstraat 49 (site 6);
 het plaatsen van een camera en gevelkast op de gevel van het pand gelegen op nr. 3 van het Beursplein
(site 101);

Fotomontage met de voorgestelde inplantingen  afbeeldingen uit het aanvraagdossier
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Advies KCML
De KCML brengt een gunstig advies onder voorwaarden uit over de aanvraag.
Algemeen genomen meent de KCML dat dergelijke camera’s en bijbehorende gevelkasten elementen
zijn die geen meerwaarde bieden in het stedelijke landschap, in het bijzonder wanneer ze gevrijwaard
erfgoed betreffen. Ze pleit er algemeen genomen dan ook voor om de locaties erg zorgvuldig te kiezen
en zoveel mogelijk te vermijden dat deze camera’s op of in gevrijwaarde panden of landschappen
geplaatst moeten worden. De positie en kleur van de camera’s en bijbehorende gevelkasten dienen zo
goed mogelijk afgestemd te worden op de panden of sites (bijv. op de kleur aan de gevels).
Voor wat de huidige aanvraag betreft vraagt de KCML concreet
volgende aanpassingen door te voeren :
. site 101: de voorziene camera op paal zou een storend element
vormen in het beschermde landschap en ook de zichten op het
beschermde Beursgebouw niet ten goede komen. Bovendien houdt
de camera op paal geen rekening met de toekomstige herinrichting
van de Beurssite, die ook een nieuwe verlichting rond de Beurs
omvat. De KCML aanvaardt de plaatsing van deze camera op paal
dus niet en vraagt hem elders te plaatsen. Ze stelt in dat verband
voor om de camera te plaatsen op de gevel van het pand aan de
overzijde van de Zuidstraat (ongeveer ter hoogte van het nr. 4) .
Gevraagde locatie in het rood en alternatief
voorstel (te bestuderen) in het geel © Brugis

. site 6: de voorgestelde plaatsing van de camera en gevelkast op de gevel van het pand aan het
Beursplein nr.3 is aanvaardbaar mits :

de gevelkast zorgvuldig wordt geïntegreerd in de gevel met aandacht voor de architecturale
vormgeving van de gevel. Zo moet de kleur van de kast en de camera aan deze van de gevel
worden aangepast.
 de kabels en het gevelkastje op discrete wijze worden geplaatst zodat ze zo min mogelijk
zichtbaar zijn.
Deze aanpassingen dienen te gebeuren in overleg met de DCE en door haar te worden goedgekeurd.
Hoogachtend,
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