CAMERABEWAKING
WAT MAG?

NIET VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE BESLOTEN PLAATSEN
Wat
Beslissing door
Advies
Melding

Verwittiging

Elektronisch bij de Privacy Commissie www.privacycommission.be
Uiterlijk dag voor ingebruikname bewakingscamera.
Uitgezonderd geplaatst door een natuurlijk persoon en gebruikt voor
huishoudelijke/ persoonlijke doeleinden.
Pictogram. (model KB)*

Beelden

Camera niet specifiek gericht op plaatsen waarvan men niet verantwoordelijk is.
Uitgezonderd strikt noodzakelijk bij privé-ingang.

Real time

Door verantwoordelijke voor de verwerking of persoon onder zijn gezag. Voor opsporing en vaststelling van misdrijven, overlast en ordeverstoring om onmiddellijk te kunnen ingrijpen.

bekijken

www.pzvlas.be

Geen.

Heimelijke beelden. (geen pictogram)

Opgenomen
beelden

e-mail: crimpreventie@pzvlas.be

Verantwoordelijke verwerking.

Verbod

bekijken

Politiezone VLAS

Terreinen en gebouwen van ondernemingen, scholen, appartementsgebouwen en privé-personen.

De verantwoordelijke voor verwerking of persoon onder zijn gezag.
Voor bewijs misdrijf, overlast en voor opsporing en identificatie daders, ordeverstoorders, getuigen en slachtoffers.

Opslagduur

MAXIMUM 1 maand.
Zolang als nodig, indien gebruikt als bewijs gepleegd misdrijf, overlast
of identiteit dader, ordeverstoorder, getuigen en slachtoffers.

Andere

Voorzorgsmaatregelen toegang onbevoegden. Discretieplicht.
Bij misdrijf: kan wel spontaan overmaken aan politie en gerecht: moet
op hun verzoek. Geen ‘privacy’ beelden: intimiteit, filosofisch, religieus, politiek, syndicaal, etnisch, sociaal, seksueel en gezondheid.
Gefilmden: toegang via verantwoordelijke verwerking mits motivatie.

verplichtingen

NIET BESLOTEN PLAATSEN
Wat

Marktpleinen, winkelstraten, openbare parkeerterreinen, parken, provinciale domeinen.

Beslissing door
Advies
Melding

Verwittiging

Verantwoordelijke verwerking.
Gemeenteraad en Korpschef.
Elektronisch bij de Privacy Commissie www.privacycommission.be
Uiterlijk dag voor ingebruikname bewakingscamera.

Pictogram. (model KB)*

VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE BESLOTEN PLAATSEN
Wat
Beslissing door
Advies
Melding
Verwittiging

Shoppingcentra, stations, metrostations, lokettenzaal administratie, supermarkten, winkels.
Verantwoordelijke verwerking.
Geen.
Elektronisch bij de Privacy Commissie www.privacycommission.be
Uiterlijk dag voor ingebruikname bewakingscamera.
Pictogram. (model KB)*

Verbod

Heimelijke beelden. (geen pictogram)

Verbod

Heimelijke beelden. (geen pictogram)

Beelden

Camera niet specifiek gericht op plaatsen waarvan men niet verantwoordelijk is.

Beelden

Camera niet specifiek gericht op plaatsen waarvan men niet verantwoordelijk is.

Real time
bekijken

Door politie + personen in KB: voor tussenkomst bij misdrijven, overlast
en ordeverstoring.

Real time
bekijken

Door de verantwoordelijke voor verwerking of persoon onder zijn gezag.
Voor opsporing en vaststelling van misdrijven, overlast en voor opsporing
en identificatie daders, orde verstoorder, getuigen en slachtoffers.

Opgenomen
beelden bekijken

Door de verantwoordelijke voor verwerking of persoon onder zijn gezag.
Voor bewijs misdrijf, overlast en voor opsporing en identificatie daders,
ordeverstoorders, getuigen en slachtoffers.

Opslagduur

MAXIMUM 1 maand.
Zolang als nodig, indien gebruikt als bewijs gepleegd misdrijf, overlast of
identiteit dader, ordeverstoorder, getuigen, slachtoffer

Andere

Voorzorgsmaatregelen toegang onbevoegden. Discretieplicht. Bij misdrijf: kan wel spontaan overmaken aan politie en gerecht: moet op hun
verzoek. Geen ‘privacy’ beelden: intimiteit, filosofisch, religieus, politiek,
syndicaal, etnisch, sociaal, seksueel en gezondheid.
Gefilmden: toegang via verantwoordelijke verwerking mits motivatie.

Opgenomen
Voor bewijs misdrijf, overlast en voor opsporing en identificatie daders,
beelden bekijken ordeverstoorders, getuigen en slachtoffers.
Opslagduur

Andere
verplichtingen

MAXIMUM 1 maand.
Zolang als nodig, indien gebruikt als bewijs gepleegd misdrijf, overlast of
identiteit dader, ordeverstoorder, getuigen en slachtoffers.
Voorzorgsmaatregelen toegang onbevoegden. Discretieplicht.
Geen ‘privacy’ beelden: intimiteit, filosofisch, religieus, politiek, syndicaal, etnisch, sociaal, seksueel en gezondheid.
Gefilmden: toegang via verantwoordelijke verwerking.

verplichtingen

*Pictogram volgens KB bij toegangen en zichtbaar
Verplichte meldingen: Camerabewaking Wet van 21 maart 2007—Naam verantwoordelijke beeldverwerking en postadres en/ of e– mail.
Afmeting materialen: Een aluminium plaat van minstens 1,5 mm of geplastificeerde sticker.
0,60 m op 0,40 m niet besloten plaatsen en besloten
publiek toegankelijke plaatsen niet afgebakend door
een onroerend bouwwerk

0,297 m op 0,21 m (A4) besloten publiek
toegankelijke plaatsen wel afgebakend
ofwel 0,15 m op 0, 10 m

0,15 m op 0,10 m
besloten plaatsen niet voor het publiek
toegankelijk

