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CCTV / CAMERABEWAKING

Camerawet
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). De camerawet is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s met het oog op bewaking en toezicht.

De wet omschrijft een bewakingscamera als elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft:
•
•
•

misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of
overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of
de orde te handhaven.

Hiervoor verzamelt, verwerkt of bewaart het systeem beelden.

CAO68: Camera’s op het werk
Enkel toegelaten indien voorwaarden CAO worden gerespecteerd, en voor volgende doelen:
•
•
•
•

Veiligheid en gezondheid
Bescherming van goederen van de onderneming
Controle productieproces (zowel werknemers als machines)(werknemers = tijdelijk!)
Controle van de arbeid van de werknemer (tijdelijk!)

Pictogram
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CCTV / CAMERABEWAKING

Niet besloten plaats

Besloten plaats
Publiek toegankelijk

Besloten plaats niet publiek
toegankelijk

Definitie

Elke plaats die niet door een
omsluiting is afgebakend en vrij
toegankelijk is voor het publiek

Elk besloten gebouw of elke
besloten plaats die uitsluitend
bestemd is voor het gebruik
door de gewoonlijke gebruikers.

Voorbeeld

openbare weg, een park,
gemeenteplein, openbare
parkeerplaats,…

Elk besloten gebouw of elke
besloten plaats bestemd voor
het gebruik door het publiek
waar diensten aan het publiek
kunnen worden verstrekt.
handelszaken, loketzaal bank,
bioscoop, restaurant, hotel,
openbaar vervoer , sportzaal,
sportterrein, kerkgebouw,
kabinet dokter, campings,…
Aanmelden Privacycommissie en
korpschef lokale politie

Procedure

Pictogram

Plaatsen

Bekijken
Real-time
beelden

• Positief advies van
gemeentebestuur en
korpschef lokale politie
• Aanmelden Privacycommissie
en korpschef lokale politie
• Invullen formulier
• Verplicht aan alle
toegangswegen tot gefilmde
plaats
• Formaten:
- 60x40cm
-aluminiumplaat min 1.5mm

Plaatsen die niet beheerd
worden, mogen niet gefilmd
worden, tenzij het niet anders
kan
Doel: opdat politie onmiddellijk
kan ingrijpen.
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Plaatsen die niet beheerd
worden, mogen niet gefilmd
worden, tenzij het niet anders
kan
Doel: opdat politie onmiddellijk
kan ingrijpen

Aanmelden Privacycommissie en
korpschef lokale politie
Uitzondering: privéwoning,
persoonlijk huishoudelijk
gebruik: geen aanmelding niet
vereist.
• Verplicht aan alle
toegangswegen tot gefilmde
plaats
• Formaten:
- 60x40cm
- 29.7x21 cm (A4)
- 15 x 10 cm
- aluminiumplaat min 1.5mm
of geplastificeerde sticker
Uitzondering: privéwoning,
persoonlijk huishoudelijk
gebruik: geen aanmelding niet
vereist.
Plaatsen die niet beheerd
worden, mogen niet gefilmd
worden, tenzij het niet anders
kan
Niet bepaald

Onder toezicht van bevoegde
overheid.
Max 30 dagen bewaren

Opname
beelden

• Verplicht aan alle
toegangswegen tot gefilmde
plaats
• Formaten:
- 60x40cm
- 29.7x21 cm (A4)
- 15 x 10 cm
- aluminiumplaat min 1.5mm
of geplastificeerde sticker

familiewoning,
appartementsgebouw,
kantoorgebouw, fabriek,
boerderij,…

Max 30 dagen bewaren

Max 30 dagen bewaren
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