
 

AANVRAAG TOT VRIJWILLIGE INTREKKING (STOPZETTING) 
VERGUNNING ONDERNEMING VOOR CAMERASYSTEMEN 

 
 

Indieningsprocedure: 

Wenst u de vergunde activiteiten van uw onderneming voor camerasystemen en, bijgevolg, de 

vergunning van deze activiteiten voor uw onderneming stop te zetten? Dan moet u een aanvraag tot 

vrijwillige intrekking van de vergunning als onderneming voor camerasystemen indienen bij onze 

administratie. U kan deze aanvraag indienen:  

- per mail naar uw dossierbehandelaar / de contactpersoon van uw onderneming bij onze 

administratie 

- per mail naar het algemeen mailadres private.veiligheid@ibz.be 

- of per aangetekend schrijven naar het volgende adres:  

FOD Binnenlandse Zaken 

Directie Private Veiligheid 

Handelsstraat 96 

1040 Brussel 

 

Opgelet! Tenzij de onderneming een andere datum vermeldt, gaat het besluit tot intrekking van de 

vergunning in op de datum waarop het verzoek tot intrekking wordt ingediend. Alle activiteiten met 

betrekking tot camerasystemen die na deze datum worden uitgevoerd, worden als onwettig 

beschouwd en kunnen derhalve worden bestraft met een administratieve boete. 

 

Te ondernemen stappen / documenten en gegevens die u bij de aanvraag moet voegen: 

1. Het bewijs leveren van de stopzetting van de activiteiten m.b.t. camerasystemen 

Het verzoek tot vrijwillige intrekking van de vergunning als onderneming voor camerasystemen 

moet een bewijs van daadwerkelijke stopzetting van deze activiteiten bevatten. Dit bewijs kan 

worden geleverd door middel van de (aanvraag tot) schrapping van de activiteiten in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zodat de onderneming niet langer activiteiten uitvoert 

die gerelateerd zijn aan camerasystemen. Dit kan  bv.:  

- door een einddatum bij de Nacebel-code "Hoofdactiviteit: 43.21103 - Installatie van 

bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal" op te nemen; 

- door een einddatum bij de Nacebel-code "Hoofdactiviteit: 80.200 - Diensten in verband met 

beveiligingssystemen" op te nemen; 

- of gebeurt eveneens wanneer alle activiteiten van de onderneming in de KBO beëindigd 

worden. 
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2. Het bewijs leveren van de betaling van de retributie en andere openstaande betalingen 

De jaarlijke retributie is verschuldigd voor elk kalenderjaar of gedeelte van een kalenderjaar 

waarin de onderneming een vergunning heeft. Indien u de vergunning in de loop van het 

kalenderjaar wenst in te trekken, bent u dus de retributie voor dat jaar verschuldigd. Uw 

dossierbehandelaar zal hierover contact met u opnemen om de betalingsmodaliteiten te bepalen. 

Ook openstaande boetes* moeten worden betaald vooraleer de vergunning kan worden 

ingetrokken.  

*Indien van toepassing, moet een bewijs van betaling bij het verzoek tot vrijwillige intrekking van 

de vergunning worden gevoegd. 

Aanvullende informatie voor buitenlandse ondernemingen: nadat de administratie heeft 

geverifieerd dat alle uitstaande schulden aan de Directie Private Veiligheid zijn vereffend, zal de 

betrokken bank schriftelijk worden verzocht de bankgarantie vrij te geven die naar aanleiding van 

de aanvraag tot een vergunning als onderneming voor camerasystemen is betaald. 

 

3. Het stopzetten van alle publiciteit voor activiteiten m.b.t. camerasystemen op naam van de 
onderneming 

 
De onderneming dient alle publiciteit voor activiteiten aangaande camerasystemen stop te zetten 
op haar website, sociale media, drukwerken (visitekaartjes, offertes, facturen, bedrijfskledij, ...), 
voertuigen, reclameborden, … 

 

Aandachtspunten: 

Om elke dubbelzinnigheid te vermijden die bijzonder nadelige gevolgen zou kunnen hebben, is het van 

essentieel belang dat de onderneming uitdrukkelijk vermeldt dat zij haar vergunning als onderneming 

voor camerasystemen wenst in te trekken, met vermelding van het correcte ondernemingsnummer 

waaronder zij is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een ander 

identificatienummer voor buitenlandse ondernemingen).   

Indien u ook een vergunning als onderneming voor alarmsystemen beschikt en u deze vergunning 

wenst stop te zetten, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw aanvraag. 

Indien u van plan bent alle activiteiten van de onderneming volledig stop te zetten, is het belangrijk 

ervoor te zorgen dat de administratie over de nodige informatie beschikt om u te kunnen contacteren 

totdat u per aangetekende brief in kennis bent gesteld van het besluit tot intrekking.  


