Bewakingscamera’s:
Bewakingscamera’s zijn nu al een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan de ene kant
veiliger door maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen en laten voortdurend in beeld
gebracht. Onze privacy is hierdoor flink aangetast. Net daarom is de Camerawet in het leven
geroepen.
 Camerabewaking:
Volgens de Camerawet 1 is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat
beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:
De bewakingscamera mag nooit stiekem of heimelijk worden gebruikt. De Camerawet
verbiedt dit. Dit betekent dat u als gefilmde persoon altijd uw voorafgaande toestemming
moet geven. Het feit dat u een plaats binnenkomt waar een pictogram u over het gebruik van
een bewakingscamera inlicht, wordt aangezien als een voorafgaande toestemming.
Pictogram:

De verplichte vermeldingen:
1° “Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007”;
Deze vermelding bevat de wettelijke grondslag en de bewakingsfinaliteit; zij is identiek voor
iedereen.

•

1

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). Zoals gewijzigd bij wet van 30 juli 2018 “tot wijziging van de wet van 21 maart 2007
tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van
de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”
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2° de naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de
verwerking, en in voorkomend geval van zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken
personen de rechten bedoeld in de AVG kunnen uitoefenen;
•

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die heeft beslist
om bewakingscamera's te plaatsen en de doeleinden ervan heeft vastgelegd.
3° het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer waarop de
verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden. (De
vermelding van het telefoonnummer is een nieuwe bepaling van het koninklijk besluit van
28/05/2018)

•

De gefilmde personen moet een middel hebben om de verantwoordelijke voor de verwerking
te bereiken teneinde het recht op toegang en de andere rechten voorzien in de wetgeving
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uit te oefenen.
4° in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
(DPO) (nieuwe bepalingen van het koninklijk besluit van 28/05/2018)

•

In bepaalde gevallen verplicht de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking om een
functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen (bijv.: overheidsinstellingen,
grootschalige verwerkingen). Voor meer informatie over de DPO, raadpleeg de site van de
Gegevensbeschermingsautoriteit;
E-mailadres: dpo.cpasxl@cpasxl.irisnet.be
Rechten van gefilmde personen
De rechten die de AVG biedt aan personen hebben ook betrekking op filmopnames van hen.
Het wordt hen zo toegestaan om tot deze beelden toegang te hebben, ze recht te zetten, te wissen
of hun verwerking te beperken. Ze moeten hun vraag om tot de beelden toegang te krijgen niet
motiveren, maar enkel voldoende gedetailleerde aanwijzingen aanvoeren om de
verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid te bieden om de op hen betrekking hebbende
beelden terug te vinden.
Deze rechten hebben evenwel slechts betrekking op de afbeeldingen waarop de betrokken
persoon zichtbaar is. De AVG mag niet ingeroepen worden om beelden te bekijken die
geregistreerd werden voor of na het voorbijgaan van de gefilmde persoon. Een persoon die een
tas op een perron in het station is vergeten, mag dus niet vragen om de beelden te bekijken die
genomen werden nadat zijn trein vertrokken is. Indien een inbraak in een woning gebeurt op
het moment dat de eigenaars op vakantie waren, zullen enkel de politiediensten de camera’s
van de aanpalende gebouwen mogen bekijken.
Werknemer:
Camerabewaking op de arbeidsplaats, met of zonder bewaring van de beelden, is enkel
toegelaten voor een aantal welomlijnde (limitatief omschreven) doeleinden. Deze vier
doeleinden zijn de volgende:

•

veiligheid en de gezondheid;
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•

bescherming van de goederen van de onderneming;

•

controle van het productieproces, die zowel betrekking kan hebben op machines om de goede
werking ervan na te gaan, als op werknemers ter evaluatie en verbetering van de
werkorganisatie;

•

controle van de arbeid van de werknemer;
Indien het doeleinde van de camerabewaking controle van de arbeid van de werknemer is, mag
dit niet tot gevolg hebben dat beslissingen en beoordelingen door de werkgever enkel gebaseerd
worden op gegevens die via deze camerabewaking verkregen zijn.
Bewaartermijn:
De bewaartermijn is nooit langer dan één maand, behalve als de opgenomen beelden een
bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het
identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een
slachtoffer.
De Camerawet stelt echter dat voor bepaalde plaatsen, welke moeten aangeduid worden door
de Koning, de maximale bewaartermijn van 1 maand verlengd kan worden naar 3 maanden.
Het handelt telkens over plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico kunnen inhouden.
Voorbeelden van dergelijke plaatsen zijn: stations, luchthavens, nucleaire sites, militaire
domeinen, penitentiaire instellingen, …
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/voor-welke-doeleinden
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