Niet besloten plaatsen:
openbare wegen, parken

Publiek toegankelijke
besloten plaatsen:
winkels, restaurants,
loketzalen, stations

Niet publiek
toegankelijke
besloten plaatsen:
woningen, kantoren,
fabrieken, boerderijen

Beslissingsprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking
mits positief advies van
- Gemeenteraad
- Korpschef (diens advies
moet een veiligheids- en
doelmatigheidsanalyse
bevatten, en er moet ook uit
blijken dat de plaatsing
beantwoordt aan de
beginselen van de
Privacywet).

Kennisgeving

Ten laatste één dag voor de ingebruikname (met standaardformulier, wellicht via
internet):
- aan de Privacycommissie
- aan de Korpschef van de politiezone
(in het standaardformulier moet men bevestigen bij het
gebruik de Privacywet na te leven)
Uitzondering:
Vrijstelling van elke
kennisgeving wanneer de
camera’s aangewend
worden door een natuurlijke
persoon voor persoonlijk of
huiselijk gebruik

Verwittiging van
gefilmde personen

Modelpictogram met inlichtingen, bij de toegang.
Betreden van de plaats impliceert toestemming met camerabewaking.

Voorwaarden bij het
filmen

Men mag geen beelden nemen zonder toestemming van de gefilmde persoon (heimelijke
beelden).
Beelden mogen niet specifiek gericht zijn op een plaats waarvan men niet zelf de
verantwoordelijke voor de verwerking is
tenzij de verantwoordelijke
Uitzondering:
voor de verwerking van die
Bij de bewaking van een
plaats ermee akkoord is.
private ingang zijn beelden
van de aangrenzende niet
besloten of besloten publiek
toegankelijke plaats
toegelaten wanneer ze tot
het strikte minimum
beperkt worden.
Beelden zijn verboden wanneer ze:
- de intimiteit schenden, of
- erop gericht zijn informatie in te winnen over de filosofische, religieuze, politieke,
syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de
gezondheidstoestand.

Gebruik van de
beelden

In real time bekijken van de beelden
Enkel om de politie
onmiddellijk te laten
tussenkomen, en hierbij te
sturen, bij misdrijven,
schade of ordeverstoring.
Voorwaarden en personen
vastgelegd per KB.
Steeds onder toezicht van
de bevoegde overheid.

Enkel om onmiddellijk te
kunnen ingrijpen bij
misdrijven, schade of
ordeverstoring

Onbeperkt

Opnemen van beelden
Enkel om bewijzen te verzamelen van feiten die een
misdrijf opleveren of schade veroorzaken, en daders,
ordeverstoorders, getuigen of slachtoffers op te sporen en
te identificeren

Onbeperkt

Toegang tot de beelden
Onbeperkt

Enkel door de verantwoordelijke voor de verwerking of de
persoon die onder zijn gezag handelt.
De beelden moeten beveiligd zijn tegen toegang door onbevoegden.
Wie toegang heeft, moet ook een discretieplicht naleven omtrent de persoonsgegevens
die de beelden opleveren.
Beelden waaruit een misdrijf blijkt, mag men wel aan de politiediensten of de
gerechtelijke autoriteiten overdragen. Men kan hiertoe ook verplicht worden.
Gefilmde personen kunnen de verantwoordelijke voor de verwerking gemotiveerd de
toegang vragen tot beelden waarop ze te zien zijn. Bij weigering kunnen ze de
bemiddeling van de Privacycommissie vragen of gerechtelijke stappen ondernemen.
Bewaartermijn

Onbeperkt wanneer de beelden kunnen bijdragen tot het bewijs van een misdrijf of van
schade, of tot de identificatie van een dader, ordeverstoorder, getuige of slachtoffer.
Anders één maand.

Duur plaatsing

Onbeperkt

Specifieke regelingen

Per KB kan het gebruik van bepaalde toepassingen verboden worden of onderworpen
aan bijkomende voorwaarden.

Strafbepalingen

Schending van de regels inzake verboden beelden of de toegang tot de beelden:
geldboete van 250 tot 1.000 euro.
Schending van de voorwaarden voor het plaatsen en gebruiken van camera’s, inclusief
het verbod op heimelijke beelden: geldboete van 25 tot 100 euro.
Dezelfde boetes gelden ook voor zij die over beelden beschikken waarvan ze
redelijkerwijze kunnen vermoeden dat ze met schending van de bewuste regels
verkregen werden.

Overgangsmaatregelen

Bewakingscamera’s geplaatst voor de datum van inwerkingtreding van de wet moeten
uiterlijk drie jaar na haar inwerkingtreding aan de wet voldoen.

