Wijziging wetgeving bewakingscamera’s & GDPR :
wat verandert er precies voor u ?
1. m.b.t informatie- & aangifteplicht t.o.v. de overheden
2. m.b.t. meldingsplicht t.o.v. bezoekers via pictogram
3. m.b.t. gebruik van camerabeelden
De wet van 21 maart 2007 voor regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's,
doorgaans de 'camerawet' genoemd, regelt sinds een tiental jaar het gebruik van camerabewaking.
Deze camerawet heeft te maken met een domein dat voortdurend in evolutie is. Het gebruik van
bewakingscamera’s stijgt onafgebroken en de cameramodellen alsook de gebruiksmogelijkheden ervan
nemen constant toe. Daarom werd de camerawet, ondanks haar recente bestaan, reeds herhaaldelijk
gewijzigd sinds 2007.
Sinds 25 mei 2018 is het nieuwe KB van 8 mei 2018 inzake de aangifte van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera’s in werking getreden, samen met de GDPR (General Data
Protection Regulation). Dit nieuwe uitvoeringsbesluit op de camerawet van 21 maart 2007 wil een
wetgeving zijn die met de tijd mee evolueert en conform is met de nieuwe Europese GDPR
wetgeving. De nieuwe camerawet en de GDPR moeten allebei toegepast worden, wetende dat de
GDPR blijft primeren op de wet.
Indien u de beveiligingscamera’s ook gebruikt om de werknemers of het productieproces te
controleren? valt dit onder de CAO nr. 68 die het juridisch kader vormt voor camerabewaking op
de arbeidsplaats.

Als beveiligingsspecialist leggen we u graag uit wat u allemaal moet doen om in orde te zijn met
de nieuwe wetgeving. Zo vermijdt u boetes, klachten of problemen met bewijsvoering en kunt u
gerust zijn.
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1. Informatie- en aangifteplicht t.o.v. de overheden :

▪

Nieuwe website voor online aangifte van camerabewaking : www.aangiftecamera.be
-

-

-

-

-

▪

Aangifte voor camerabewaking op meerdere plaatsen
-

▪

Franstalige website : www.declarationcamera.be.
De aangifte van bewakingscamera’s valt nu -net als de aangifte van alarmsystemenonder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en moet nu
gebeuren bij de politiediensten i.p.v. bij de vroegere Privacy Commissie.
De aangifte moet gebeuren door de verantwoordelijke voor de verwerking van de
beelden. Indien dit een rechtspersoon is, dan moet dit gebeuren door een wettelijk
vertegenwoordiger van de organisatie. Indien iemand anders de aangifte wil doen,
moet deze persoon eerst officieel deze rol toegekend krijgen van de wettelijke
vertegenwoordiger via de website voor rollenbeheer bij de overheid.
De aangifte moet gebeuren de dag voor ingebruikname van de camera’s, steeds upto-date (bijgewerkt) zijn en minimum 1 keer per jaar gevalideerd worden.
Zich aanmelden voor de aangifte kan via elektronische identiteitskaart, burgertoken
of een unieke veiligheidscode (via mobiele applicatie).
Indien de persoon die de aangifte doet, ook privé over een alarmsysteem beschikt,
zal hij/zij bij het inloggen ook het eigen alarmsysteem zien staan.
Bij de rubriek “lokalisatie en beschrijving van bewakingscamera’s” moet er minimum
één camera per site aangegeven worden. In het “register camera” dat tevens
bijgehouden moet worden (zie verder) moeten wél alle camera’s met hun lokalisatie
vermeld worden.
Om HET opzoeken van de lokalisatie mogelijk te maken, moet u van bij de start van
de aangifte de notificatie in uw browser om uw locatie te gebruiken, accepteren.
Hierdoor zal bij de aangifte automatisch deze locatie gebruikt worden.
Een handleiding voor de aangifte vindt u op de website www.besafe.be.
Zie bijlage / handleiding nieuwe aangifte camera overheid

Art 4 van de wet zegt : Er wordt een aangifte ingediend per plaats die door camera’s
wordt bewaakt. Indien er verschillende plaatsen worden bewaakt door éénzelfde
camerabewakingssysteem, kan de aangever deze verschillende plaatsen registreren
binnen éénzelfde sessie, zonder zijn identificatiegegevens opnieuw in te geven. De
wet definieert geen afstand tussen de verschillende locaties.
Dit laatste is van toepassing wanneer het “camerabewakingssysteem” één duidelijk
geheel vormt. Met andere woorden wanneer beelden bewaard of bekeken worden
van op één plaats met één softwarepakket, kan dit aanzien worden als één systeem
en volstaat één aangifte voor het geheel. Hiervoor kunt u in de rubriek “lokalisatie en
beschrijving van camera’s” telkens minimum één nieuwe camera toevoegen met
bijhorende specifieke lokalisatie.

Overgangsperiode voor reeds bestaande aangiftes
-

Wie reeds eerder aangifte deed via het e-loket van de Privacy Commissie, moet de
aangifte dus toch opnieuw doen tegen 25 mei 2020.
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▪

Register camera bijhouden (in kader wet camera)
-

-

▪

De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens moeten per site een
camera register bijhouden (al dan niet onder elektronische vorm), met informatie
over het type en plaats van de camerabewaking, bepaald bij Koninklijk Besluit. Dit
kan onder de vorm van een Excel sheet
Wij hebben hiervan een voorbeeld/template uitgewerkt die u als basis kan gebruiken.
Zie bijlage / info aangifte & template register camera en GDPR

Register verwerkingsactiviteit bijhouden (in kader wet GDPR)
-

-

-

De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens moeten per site ook een
activiteitenregister bijhouden (al dan niet onder elektronische vorm), met informatie
over het type en het gebruik van de camerabewaking, bepaald bij Koninklijk Besluit.
Deze moeten op aanvraag ter beschikking gesteld worden van de
Gegevensbeschermingsautoriteit (d.i. de vroegere Privacy Commission of CBPL) en
de politiediensten.
Wij hebben hiervan een voorbeeld/template uitgewerkt die u als basis kan gebruiken.
Zie bijlage / info aangifte & template register camera en GDPR

2. Meldingsplicht t.o.v. bezoekers via pictogram
▪ De

wettelijke
meldingsplicht
een pictogram blijft gelden.

door

middel

van

▪ De richtlijnen op vlak van plaats, vorm, materiaal en
afmetingen van de pictogrammen uit het KB dd 21/8/2009
blijven ongewijzigd.

▪ De richtlijnen op vlak van inhoud van de pictogrammen
zijn wel gewijzigd in de nieuwe wetgeving. Volgende
zaken moeten vermeld worden op het pictogram :
-

naam en het postadres van de verantwoordelijke
voor de verwerking van de gegevens van de camerabewaking. Dit zijn gegevens die
men reeds moest voorzien in kader van de wet van 21 maart 2007 - verplicht

-

contactgegevens van de DPO (Data Protection Officer) indien er een DPO
aangesteld is in kader van de GDPR wetgeving. Dit kan een e-mail adres zijn in de
vorm
van
dpo@naambedrijf.be
enkel
indien
van
toepassing.

-

naam van de website van de verantwoordelijke voor de verwerking van de
beelden indien er een website is en er op die website een privacy statement vermeld
wordt (wat verplicht is in kader van de GDPR wetgeving) – enkel indien van
toepassing.

▪ Overgangsperiode voor bestaande aangiftes
-

Uiterlijk tegen 1 december 2018 moeten alle bestaande pictogrammen aangepast
worden naar de nieuwe richtlijnen.
Voor nieuwe camerasystemen, moeten meteen de juiste pictogrammen gebruikt
worden.
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▪ Telefoonnummer of mail adres mag vermeld worden
-

Indien men dit wenst, mag men op het pictogram nu ook een e-mailadres of telefoon
nummer zetten van de verantwoordelijke van de verwerking van de camerabeelden.

▪ Bestelling gepersonaliseerde pictogrammen bij A&E Security
-

Indien u dit wenst, kunt u via A&E Security gepersonaliseerde (gedrukte)
pictogrammen bestellen die voldoen aan de wettelijk verplichte melding van
camerabewaking.
Hiertoe volstaat het de bijgevoegde bestelbon in te vullen.
zie bijlage / bestelbon nieuwe pictogrammen camera

-

3. Gebruik van camera’s
▪

Gebruik van vaste bewakingscamera's op de openbare weg :
-

Een vaste bewakingscamera die geïnstalleerd is in bijvoorbeeld een winkel, kan
aangevuld worden met een controlescherm dat de beelden in het openbaar toont. Dit
controlescherm kan in de nabijheid van de camera geplaatst worden om de
preventieve werking ervan te versterken.
Bewakingsagenten kunnen, onder toezicht van de politiediensten, in real time de
beelden bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen
geïnstalleerd zijn.
De toegang tot de beelden wordt eveneens toegelaten aan de overheden en
diensten die bevoegd zijn voor de coördinatie van belangrijke evenementen.
De bewakingscamera's die gebruikt worden om toe te zien op de naleving van de
gemeentelijke parkeerretributiereglementen, en het naleven van alle gemeentelijke
reglementen vallen er binnen.

-

-

▪ Gebruik van mobiele bewakingscamera’s zoals draagbare camera's, drones,
bodycams, enz…is toegelaten in een besloten plaats, uitsluitend in drie gevallen:
-

Gebruik door bewakingsagenten.
In de besloten plaatsen, of delen van deze plaatsen, waar niemand verondersteld
wordt aanwezig te zijn.
Gebruik door een natuurlijke persoon voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden
in een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats (bv. de eigenaar van een
groot privaat eigendom).

-

Vragen of meer info?
▪ Helpdesk van de overheid voor vragen of problemen m.b.t. de aangifte :
-

technische vragen : Tel 02 739 42 80 of helpdeskcamera@eranova.fgov.be
inhoudelijke vragen: camerawet@ibz.fgov.be (FR: loicameras@ibz.fgov.be)

▪ meer info i.v.m. de wetgeving voor bewaking en beveiliging :
-

www.vigilis.be
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