Artikel 17 bis – Camerabewaking op de werkplet
Overwegende de wet die de installatie en het gebruik van bewakingscamera's regelt van 30
juli 2018 tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 (camerawet), kan een gemeentebestuur
zich met camera's uitrusten om aan vooraf bepaalde doeleinden te voldoen, met inachtneming
van het algemeen reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD).

Camera's mogen worden geïnstalleerd op voorwaarde dat bepaalde algemene rechtsbeginselen
in acht worden genomen:
- Het doelgerichtheidbeginsel: dat de werkgever een specifiek, legitiem en expliciet doel heeft
vastgesteld, dat het cameratoezicht rechtvaardigt;

- Het evenredigheidsbeginsel: dat suggereert dat het toezicht rechtstreeks verband moet
houden met het nagestreefde doel (na de door de installatie van de camera's beschreven
doeleinden). Het gebruik van de camera's zal moeten worden geregeld door middel van
procedures die aan alle gemeenteambtenaren bekend worden gemaakt.

- Het beginsel van transparantie : dat bepaalt dat correcte informatie aan de werknemers moet
worden verstrekt, zodat zij op de hoogte zijn van het doel van de verwerking en het doel
waarvoor de camera's zijn opgesteld. De werkgever moet in alle gevallen de werknemers op
de hoogte houden van de aanwezigheid van de camera's.

Bij de toepassing van deze wet bepalen we drie soorten plaatsen; de open ruimtes, de gesloten
ruimtes en de plaatsen die gesloten maar toegankelijk zijn voor het publiek.
Een open plaats wordt gedefinieerd als "elke plaats die niet door een omheining is afgebakend
en vrij toegankelijk is voor het publiek1".
Een voor het publiek toegankelijke gesloten plaats wordt gedefinieerd als "elk gebouw of elke
gesloten plaats die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door het publiek en waar diensten
aan het publiek kunnen worden verleend2".
Een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor het publiek wordt gedefinieerd als "een
gebouw of een afgesloten ruimte die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door regelmatige
gebruikers3".
Het besluit om een of meer bewakingscamera's te installeren op een gesloten en voor het
publiek toegankelijke plaats wordt genomen door de voor de verwerking verantwoordelijke.
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Dit besluit volgt op de goedkeuring van de gemeenteraad en de verklaring van de camera's
aan de FOD Binnenlandse Zaken4.
-

Het bekijken van de beelden is alleen toegestaan op basis van een procedure die vooraf is
uitgevoerd. Het bekijken is echter niet in real time en de toegang tot de beelden zal aan
geautoriseerde personen beperkt zijn. De raadpleging van de beelden gebeurt door de
Verantwoordelijke voor de Camera (A) in paren met de Gemeentesecretaris (A), de
Directeur Personeelszaken (A), de verantwoordelijke van de Sporthal (A), de Jurist (A) of
de Verantwoordelijke van de Sociale Zaken (A).

De beelden kunnen worden geraadpleegd op basis van een zogenaamd "observatierapport" en
alleen op basis van dit schriftelijke rapport.
Alle beelden die zullen worden geraadpleegd, zullen worden opgenomen in een
toegangsregister in toepassing van de wet5. De datum van de bezichtiging, de functionaris die
de beelden heeft bekeken en de verslagen van de bevindingen zullen als bijlage bij het register
worden gevoegd. Tegelijkertijd zal er een register van beeldverwerkingsactiviteiten worden
aangemaakt.
De bewaartermijn voor deze beelden is een maand6. Deze periode kan worden verlengd tot 3
maanden voor plaatsen die door hun aard een bijzonder veiligheidsrisico vormen.
Het gebruik van de beelden mag in geen geval invloed hebben op de beslissingen en
evaluaties van de medewerkers. De camera's zijn ingesteld voor de volgende doeleinden,
namelijk :
- De veiligheid en gezondheid van werknemers;
- De bescherming van gemeenschappelijk eigendom.
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