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Laga Newsflash 
Nieuwe formaliteiten en voorwaarden 
voor de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s 

 

 

Samen met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (« AVG ») werden wijzigingen 

aangebracht aan de zogenaamde “camerawet” van 21 maart 
2007. 
 

Vanaf 25 mei 2018 zijn er immers nieuwe formaliteiten en 
voorwaarden van toepassing voor de plaatsing en het gebruik 

van bewakingscamera’s. Zo voorziet de wet in een nieuwe 
procedure voor aangifte aan de politiediensten, nieuwe 
vermeldingen die moeten worden toegevoegd aan de 

pictogrammen die aangeven dat er camerabewaking 
plaatsvindt, alsook in het verplicht bijhouden van een register 

over de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s. 
De verwerkingsverantwoordelijken die reeds over 
bewakingscamera’s beschikken, zijn evenzeer gehouden om 

zich aan die nieuwe regelgeving aan te passen. 
 

De nieuwigheden die worden aangebracht aan de regelgeving 

kunnen worden samengevat als volgt: 
 

Aangifte bij de politiediensten  

De verwerkingsverantwoordelijken die beslissen om camera’s 

te plaatsen, moeten voortaan aangifte doen van hun 
bewakingssysteem bij de politiediensten via een 
onlineapplicatie op de website van de FOD Binnenlandse Zaken 

(www.aangiftecamera.be). De aangifte moet worden 
bijgewerkt telkens wanneer er wijzigingen worden 

aangebracht aan de camerabewaking of wanneer de camera’s 
buiten gebruik wordt gesteld. De aangifte moet in elk geval 
ten minste éénmaal per jaar worden gevalideerd door de 

http://www.aangiftecamera.be/


verwerkingsverantwoordelijke. Een aangifte bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de 

Privacycommissie) is daarentegen niet meer vereist. 
 

De verwerkingsverantwoordelijke die een nieuw 

camerabewakingssysteem plaatst, moet uiterlijk de dag vóór 
de aanvang van de camerabewaking aangifte doen. Voor de 

reeds bestaande systemen moet de aangifte uiterlijk op 
25 mei 2020 gebeuren. 
 

Nieuwe vermeldingen op de pictogrammen die 
camerabewaking signaleren 

De wetgeving die vóór 25 mei 2018 van toepassing was, legde 

reeds de verplichting op om een pictogram aan te brengen 
wanneer een camerabewakingssysteem werd geplaatst. 
 

De nieuwe bepalingen brengen de tekst die op die 
pictogrammen moet staan in overeenstemming met de AVG. 
Zo wordt bijvoorbeeld een verwijzing toegevoegd naar de 

functionaris voor de gegevensbescherming en de verplichting 
om bijkomende contactgegevens op te nemen. Voor de 

bestaande systemen moeten de pictogrammen uiterlijk op 
11 december 2018 worden aangepast. 
  

Register over de beeldverwerkingsactiviteiten 
van bewakingscamera’s  

Het is voortaan ook wettelijk verplicht om een register over de 

beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s bij te 
houden (« cameraregister »). Dat cameraregister vormt een 
aanvulling op het register van de verwerkingsactiviteiten van 

persoonsgegevens ingevoerd door de AVG. De wet bepaalt als 
dusdanig een geheel van specifieke informatie met betrekking 

tot de verwerking van camerabewakingsbeelden die moet 
worden opgenomen in het register van de 
verwerkingsactiviteiten bovenop de verplichte informatie op 

basis van de AVG. De wet bepaalt geen overgangstermijn voor 
de reeds bestaande systemen. Bijgevolg moeten de 

verwerkingsverantwoordelijken zich met onmiddellijke 
ingang aan de nieuwe verplichting conformeren. 
 

Verhouding tussen de wet van 21 maart 2007 en 
de CAO nr. 68 

De wet van 21 maart 2007 is van toepassing op de plaatsing 

en het gebruik van bewakingscamera’s met als doel misdrijven 
tegen personen of goederen of overlast vast te stellen of op te 
sporen.  
 

De wet van 21 maart 2007 is daarentegen in principe niet van 
toepassing op bewakingscamera’s op de werkplaats met het 

oog op het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid, de 
bescherming van de goederen van de onderneming, de 

controle van het productieproces en de controle van de arbeid 
van de werknemer. De plaatsing en het gebruik van dergelijke 
bewakingscamera’s is geregeld in collectieve 

arbeidsovereenkomst nr. 68 (“CAO nr. 68”). 
 

Wanneer de bewakingscamera’s zowel onder het 

toepassingsgebied van de camerawet als onder het 
toepassingsgebied van de CAO nr. 68 vallen (bijvoorbeeld een 



camera geplaatst in een winkel met de bedoeling om zowel de 
klanten als de werknemers te filmen), bepaalt de wet voortaan 

uitdrukkelijk dat de verplichtingen op basis van beide 
reglementeringen tegelijkertijd gerespecteerd moeten worden. 

Bij onverenigbaarheden tussen de respectievelijke 
verplichtingen, hebben de bepalingen van de camerawet 

voorrang. 
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