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Privacy en persoonsgegevens

HOOFDSTUK 3
GEBRUIK VAN CAMERA’S EN DE WET 

OP DE BESCHERMING VAN DE 
PRIVACY

Dominique Pissoort
Paul De Hert
Etienne Schoonbroodt

3.1. ALGEMENE CONTEXT

3.1.1. Doelstellingen van een netwerk van videobewaking

Het gebruik van bewakingscamera’s kan vanuit verschillende bekommernissen
gemotiveerd worden:
– om personen of bepaalde goederen te beschermen. Het kan hier dan zowel

gaan om zaken die strikt privé zijn, zoals woningen en hun bewoners, kantoor-
gebouwen, bouwwerven, enzovoort, als om private gebouwen die publiek toe-
gankelijk zijn1 en openbare ruimtes2;

– door de overheid, of door de persoon die de overheid hiertoe heeft aangesteld,
om inbreuken die strafrechtelijk gesanctioneerd worden te vervolgen. Dat is
het geval wat betreft de veiligheid bij voetbalwedstrijden3, onderzoeksdaden

1. Voor een nuttige opsomming van de inrichtingen die als publiek toegankelijk beschouwd worden,
kan beroep gedaan worden op de vijfentwintig categorieën uit het Koninklijk Besluit van 28 februari
1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de Wet van
30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzeke-
ring van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen en de Ministeriële Omzend-
brief van 3 maart 1992 met betrekking tot dit koninklijk besluit (deze teksten staan op
www.juridat.be).

2. Om te begrijpen wat er onder het begrip ‘openbare ruimte’ verstaan wordt, zelfs wanneer de eigenaar
van deze ruimte privé is, verwijzen we naar de verklaring van de begrippen ‘parking’ en ‘openbare
weg’ in de arresten van het Hof van Cassatie van 14 september 1978 en van 18 februari 1982 (te
raadplegen op www.cass.be).

3. Zie artikel 10, 6° van de wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden en het Koninklijk
Besluit van 22 februari 2006 betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera’s in de
voetbalstadions.

Afl. 22 – december 2006 Titel V / 71



Privacy en persoonsgegevens

verricht door privédetectives1, de verkeerspolitie2 en bijzondere opsporingsme-
thoden van de politie3;

– om de activiteiten op de werkplaats te controleren4;
– om vanuit commerciële doeleinden het consumentengedrag te bestuderen.5

3.1.2. Noodzaak van een wettelijk kader

Welk doel ook nagestreefd mag worden, het gebruik van bewakingscamera’s wordt
beschouwd als een aantasting van het grondwettelijke recht op respect voor het pri-
véleven. Daarom kan slechts een wet die een duidelijk en voldoende toegankelijk
juridisch kader schept, dergelijke inmenging in de privésfeer van personen toela-
ten.6

3.1.3. Toepassing van de wet op de bescherming van 
persoonsgegevens

Momenteel, en dat zo lang geen andere wet aangenomen wordt die de materie
regelt, is de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens7 (hierna ‘WVP’
genoemd) van toepassing. Daarvoor zijn verschillende logische redenen aan te
halen:

1. Artikelen 5 en 6 van de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective.
2. Artikel 62, alinea 2 en volgende van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het weg-

verkeer en Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997 Koninklijk besluit betreffende de bijzondere
modaliteiten van het overleg voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van
vaste automatisch werkende toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon bestemd om op de
openbare weg toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegver-
keer en haar uitvoeringsbesluiten.

3. Cf. met name het artikel 47 sexies van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd door het artikel 4
van de Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onder-
zoeksmethoden.

4. Camerabewaking op de werkplaats wordt gereglementeerd door de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 68 van 16 juni 1998 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats.

5. Om bijvoorbeeld de beste plaats te kiezen om bepaalde consumptiegoederen aan te bieden, om de
wijze waarop merkproducten aangeboden worden te bepalen, enzovoort.

6. Advies nr. 39/737/2 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State van 23 februari 2006 met
betrekking tot het Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen, Kamer, Doc 51
2187/002, p.5; document beschikbaar op www.dekamer.be, klik op ‘wetsontwerpen en wetsvoorstel-
len’ en vul ‘2187’ in het zoekveld in.

7. De gecoördineerde versie is te raadplegen op www.privacycommission.be.
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1. beelden zijn gegevens in de zin van de WVP. Wanneer ze betrekking hebben
op één of meerdere natuurlijke personen die geïdentificeerd zijn of kunnen
worden, zijn beelden persoonsgegevens;

2. het verzamelen van videobeelden houdt op zich al een verwerking in. Het
bewaren van de geregistreerde beelden is geen noodzakelijke voorwaarde om
de wet toe te passen, ook al blijft de tijd dat de beelden bewaard worden in de
ogen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
een belangrijk element in de beoordeling van de mate waarin het recht op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt. De WVP is
van toepassing vanaf het moment waarop de beelden gefilmd worden: zo val-
len ook de automatisch opgenomen beelden en beelden van erg korte duur
onder het toepassingsgebied van de wet, zoals bijvoorbeeld testbeelden die
gemaakt worden alvorens besloten wordt om de bewakingscamera’s effectief
te plaatsen;

3. de verwerking van beelden die onder de toepassing van de wet valt, strekt zich
voor de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uit
tot “elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet onderbroken, met of
zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook. Dit begrip is in
het bijzonder van toepassing op het gebruik van camera's.”1

De materie is derhalve stevig onderbouwd door verschillende belangrijke adviezen
van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer2:
– Advies nr. 14/95 van 7 juni 1995 betreffende de toepasselijkheid van de Wet

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens op beeldopnamen, en de
gevolgen ervan;

– Advies nr. 17/1999 van 10 mei 1999 betreffende het Ontwerp van Koninklijk
Besluit betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in sta-
dions, de oprichting van een bestand der beelden en de modaliteiten waaraan
dit bestand dient te voldoen;

– Advies uit eigen beweging nr. 34/1999 van 13 december 1999 betreffende de
verwerkingen van beelden, in het bijzonder verricht door middel van systemen
van video-toezicht;

1. Advies uit eigen beweging nr. 34/1999 van 13 december 1999 betreffende de verwerkingen van beel-
den, in het bijzonder verricht door middel van systemen van videotoezicht.

2. Te raadplegen op www.privacycommission.be; selecteer eerst ‘publicaties’ en daarna ‘search engine’.
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– Advies uit eigen beweging nr. 3/2000 van 10 januari 2000 betreffende het
gebruik van systemen van videotoezicht in de hal van een appartementsge-
bouw;

– Advies nr. 10/2005 van 15 juni 2005 betreffende het Ontwerp van Koninklijk
Besluit betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de
voetbalstadions;

– Advies nr. 8/2006 van 12 april 2006 betreffende het gebruik van cameratoe-
zicht in een kinderdagverblijf;

– Advies nr. 31/2006 van 26 juli 2006 betreffende het wetsvoorstel tot regeling
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.

3.1.4. Verplichtingen opgelegd door de WVP

Bij de toepassing van de WVP wordt uitgegaan van het respecteren van een aantal
algemene principes: de informatie- en aangifteplicht, het respecteren van de doel-
stellingen van de verwerking en de veiligheid van de verwerking en het respecteren
van het toegangsrecht, het recht om wijzigingen aan te brengen, het recht om gege-
vens niet aan te wenden en het recht om gegevens te laten verwijderen.

3.1.4.1. De verplichting om de gefilmde persoon in te lichten

– Aard van de informatie die moet doorgegeven woorden

Artikel 9 van de WVP bepaalt dat de gefilmde persoon op de hoogte gebracht moet
worden van een aantal elementen1:
a) de naam en het adres van de verantwoordelijke van de verwerking of, in voor-

komend geval, van zijn vertegenwoordiger;
b) de doelstellingen van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen een voorgeno-

men verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de
verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing; het spreekt voor
zich dat deze informatie niet moet gegeven worden wanneer de videobeelden
van de gefilmde personen niet voor marketingdoeleinden gebruikt worden;

d) andere bijkomende informatie, met name:
– de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens,
– het bestaan van een recht op toegang en op de verbetering van de per-

soonsgegevens die op hem betrekking hebben, behalve indien die verdere

1. Een afwijking van deze informatieplicht werd natuurlijk toegestaan voor camerabewaking door de
inlichtingendiensten van de politie.
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informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaron-
der de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om tegenover
de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen.

– Wijze waarop de informatie aan de gefilmde personen moet meegedeeld worden

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft in haar
Advies nr. 14/95 van 7 juni 1995 aan dat het volstaat om in het kader van artikel 9
van de WVP een bericht waarop voornoemde elementen duidelijk leesbaar zijn op
te hangen in de buurt van de camera.

De informatie betreffende het doel van de videobewaking moet correct en vol-
doende duidelijk en gedetailleerd worden weergegeven zodat alle betrokken perso-
nen zich bewust zijn van het feit dat ze door de maatregel getroffen worden. Een
bericht dat op algemene wijze aangeeft dat het om diefstalpreventie gaat, zou de
bedienden kunnen doen denken dat het enkel gaat om diefstal gepleegd door klan-
ten, terwijl de maatregel eveneens tot doel kan hebben de kassiers in het oog te hou-
den of de productiviteit van de werknemers te controleren.

– Gebruik van gegevens verkregen door schending van de informatieplicht

De informatieplicht tegenover werknemers staat vast. Toch kunnen videobeelden
van bewakingscamera’s een bewijs vormen tegen een werknemer, ook al werd hij
niet correct ingelicht over de videobewaking, en kan hij als gevolg hiervan zelfs
ontslagen worden.1

1. Arrest van het Hof van Cassatie van 2 maart 2005: “Overwegende dat het arrest aantoont dat ten
gevolge van een gewettigd vermoeden dat eiseres bij misdrijven is betrokken die zij ten nadele van
haar werkgever zou kunnen hebben gepleegd, deze laatste, in de voor het publiek toegankelijke win-
kelruimte waar zij werkte, videobewakingsapparatuur heeft geïnstalleerd die alleen gericht is op de
kassa waarop zij de aankopen van de klanten diende in te voeren;
Dat het arrest oordeelt dat de maatregel, die beperkt is qua opzet en alleen misdrijven wil laten vast-
stellen waarvan eiseres al sedert meerdere jaren werd verdacht, toereikend en ter zake dienend is,
geen afbreuk doet aan haar privéleven en haar recht niet belemmert om voor de vonnisgerechten de
tegen haar aangevoerde gegevens vrij tegen te spreken;
Overwegende dat de appèlrechters, over de grond van die vermeldingen, naar recht hebben kunnen
beslissen dat het gebrek aan voorafgaande informatie bij de bewaking van het door eiseres gebruikte
werkinstrument de strafrechter niet ertoe verplicht de vaststellingen die dank zij die bewaking zijn
gebeurd uit het debat te weren.”
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In het algemeen kent de rechtspraak van het Hof van Cassatie sinds 20031 een
opmerkelijke evolutie die ernaar neigt de gevolgen van de onregelmatigheid, waar-
door het bewijs verkregen werd, op het gebruik dat er op strafrechtelijk vlak van
gemaakt kan worden, te verzwakken.

De onregelmatigheid van het bewijs heeft niet meer, ipso facto, tot gevolg dat het
bewijs nietig is. Dat is enkel het geval wanneer:
– een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste werd geschonden;
– de onregelmatigheid die begaan werd de betrouwbaarheid van het bewijs

ondermijnt of;
– het gebruik van het bewijs het recht op een billijk proces in de weg staat.

Meer nog, het uitsluiten van het bewijs dat aanleiding geeft tot de vrijspraak van de
vervolgde persoon op basis van de onregelmatige verwerving van het bewijs, is
enkel denkbaar in geval van een bewuste schending van de wet, bij ernstige nalatig-
heid of bij miskenning van de principes van een billijk proces. Buiten de drie eerder
vermelde hypothesen (een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste,
een onregelmatigheid die de betrouwbaarheid van het bewijs ondermijnt en een
gebruik dat een billijk proces in de weg staat) moet de rechter de toelaatbaarheid
van het bewijs beoordelen rekening houdend met het geheel van elementen van de
zaak, daarbij inbegrepen de manier waarop het bewijs werd verkregen en de
omstandigheden waarin de onregelmatigheid werd gepleegd.2

3.1.4.2. De verplichting om het camerabewaking aan te geven bij de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

– Verplichting voorafgaand aan het gebruik van camerabewaking

Naast de verplichting om de gefilmde personen te informeren, moet de onderne-
ming of het orgaan dat het netwerk van videobewaking beheert ook de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inlichten door een aangifte in
te dienen voorafgaand aan de exploitatie en de ingebruikneming van de camera’s.
Deze verplichting geldt niet voor bezoekers die gefilmd worden in het kader van
een toegangscontrole.

1. Arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 2003, referentie P030762N.
2. Arrest van het Hof van Cassation van 23 maart 2004, referentie P040012N.
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De WVP preciseert dat de aangifte moet gebeuren vooraleer wordt overgegaan tot
verwerking van de persoonsgegevens. Gebeurt dit niet, dan kan dit volgens
artikel 39, 7° van de WVP bestraft worden met een boete van honderd tot honderd-
duizend frank.
Persoonsgegevens verwerken zonder deze verwerking tijdig aan te geven is een
strafbaar feit. De aangifte is verplicht, of de gegevens nu bewaard worden of niet.
De afwezigheid van bewaring van de gegevens is wat betreft de bescherming van
het privéleven echter een belangrijk element in het licht van de impact van de ver-
werking, dit zou dus meegedeeld moeten worden in de aangifte.

Voor elk verschillend doeleinde waarvoor tot verwerking wordt overgegaan en voor
elke verschillende verwerking is een aangifte verplicht (bijvoorbeeld videobewa-
king om er op toe te zien dat de klanten niet stelen en om de productiviteit van de
werknemers op de werkvloer te controleren).

– Geen aangifteverplichting voor registratie van toegangscontrole

Deze aangifteverplichting is echter niet van toepassing op verwerkingen van per-
soonsgegevens die uitsluitend betrekking hebben op de registratie van bezoekers in
het kader van een toegangscontrole wanneer de verwerkte gegevens beperkt blijven
tot de naam en het beroepsadres van de bezoeker, de identificatie van zijn werkge-
ver, de identificatie van het voertuig van de bezoeker, de naam, afdeling en functie
van de bezochte persoon en het tijdstip van het bezoek. De verwerkte persoonsgege-
vens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de toegangscontrole en niet langer
worden bewaard dan nodig voor dat doel.1

3.1.4.3. Beperkingen aan het gebruik van bewakingscamera’s

Artikel 4 van de wet legt aan de onderneming of de overheid die verantwoordelijk is
voor het beheer van de bewakingscamera’s enkele beperkingen op. De opnamen
dienen:

1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt;

2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te
worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening

1. Artikel 58 van het Koninklijk Besluit ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
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houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen
van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalin-
gen, onverenigbaar is met die doeleinden. De persoonsgegevens mogen met
andere woorden dus enkel gebruikt worden voor het doel vermeld in de aan-
gifte. Videobewaking die volgens de aangifte enkel in het kader van antidief-
stal wordt gebruikt, mag dus niet dienen om de productiviteit van de
werknemers te controleren;

3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doel-
einden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden ver-
werkt;
a) volgens het principe van het adequate karakter van de verwerking van de

persoonsgegevens, moet de plaatsing van bewakingscamera’s een aanvul-
len middel blijven om de doelstelling te bereiken, en geen gunstmaatregel
voor de overheid of onderneming die de bewakingscamera’s beheert om
gegevens te verzamelen die ook op een andere manier verkregen kunnen
worden.1 De bewakingscamera’s moeten noodzakelijk en onvermijdbaar
zijn om het beoogde doel te bereiken; er moet aangetoond kunnen worden
dat andere maatregelen die in mindere mate een inbreuk vormen op het
privéleven ongeschikt zijn in het betreffende geval.

b) volgens de principes van pertinentie en van het niet-buitensporige karak-
ter van de verwerking, mag camerabewaking de identificatie van de
gefilmde personen niet toelaten tenzij deze identificatie noodzakelijk is
om het beoogde doel te verwezenlijken. Een controlesysteem dat de door-
stroming van het verkeer meet, moet de personen filmen van op een
afstand die voldoende groot is om hun anonimiteit te garanderen; zo moet
ook vermeden worden dat camera’s die de openbare weg filmen opnamen
maken van ingangen of vensters van privégebouwen, in het bijzonder
wanneer de gebouwen die in het gezichtsveld van de camera liggen een
kerk, een ingang van een vakbond, een ziekenhuis of het kabinet van een
medisch specialist zijn.

4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen
dienen te worden getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden

1. Zo kan er geen camerabewaking zijn aan de toegang van een onderneming wanneer er een prikklok
is; er mogen ook geen camera’s gebruikt worden wanneer de veiligheid van een lokaal in bepaalde
gevallen evengoed kan beschermd worden door minder indringende maatregelen, zoals een extra ver-
grendeling van de deuren of een alarmsysteem.
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waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt,
onnauwkeurig of onvolledig zijn, uit te wissen of te verbeteren;

5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer
te worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor
zij worden verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is.

– Afweging van de belangen van de verantwoordelijke voor de 
bewakingscamera’s aan het respect voor het privéleven van de gefilmde personen

De wettigheid van de verwerking van de beelden wordt beoordeeld door het alge-
meen belang of de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke voor de verwer-
king af te wegen aan het recht op bescherming van het privéleven van de gefilmde
persoon teneinde de inbreuk op de rechten van de particulier af te wegen aan het
nagestreefde doel van de geregistreerde beelden.

Zo is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
mening dat bij camerabewaking voor het beschermen van personen en goederen, de
inbreuk op het recht op bescherming van het privéleven door het verzamelen van
gegevens in openbare of publiek toegankelijke plaatsen niet opweegt tegen het
belang daar waar de opname gebeurt in het kader van preventie en vaststelling van
inbreuken op plaatsen die in het bijzonder zijn blootgesteld aan risico’s (bijvoor-
beeld bij geldtransporten).

Wanneer de bewakingscamera’s gebruikt worden op private plaatsen, moet dit vol-
gens de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gebeuren
met de uitdrukkelijke toestemming van de gefilmde personen.

– Beperkte bewaartijd van de beelden

Om de proportionaliteit te beoordelen van de inbreuk op de bescherming van het
privéleven als gevolg van de videobewaking, houdt de Commissie voor de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer eveneens rekening met het feit of de gegevens
al dan niet bewaard worden door de verantwoordelijke van de verwerking en hoe
lang ze bewaard worden. Volgens de Commissie wordt het risico op een inbreuk op
het privéleven groter naarmate de tijd dat de beelden bewaard worden toeneemt.

De Commissie gaat ervan uit dat de beelden niet langer mogen bewaard worden dan
de tijd die nodig is om het beoogde doel van de opnamen te realiseren.
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De Commissie illustreert haar visie met het voorbeeld van opnamen gemaakt op een
openbare plaats zoals een groene recreatieve ruimte. Het doel van de opnamen is in
dat geval om over onderzoekselementen te beschikken in geval personen of goede-
ren aangevallen worden, daarom is het niet nodig dat deze beelden langer dan een
halve dag of een dag bewaard worden vooraleer ze gewist worden.

Deze redenering van de Commissie lijkt niet correct: de proportionaliteit van de
inbreuk op de bescherming van het privéleven heeft niet zozeer te maken met de tijd
dat de beelden bewaard worden maar staat in relatie tot het gebruik dat van de beel-
den gemaakt wordt en de draagwijdte van de informatie die verzameld wordt met de
beelden van de personen die geïdentificeerd zijn of kunnen worden.

De tijd dat de beelden bewaard worden is meer in overeenstemming met het ade-
quate karakter van de veiligheid van de verwerking die de overheid of de onderne-
ming die de videobewaking beheert moet garanderen.

3.1.4.4. De verplichting om de exploitatie van de videobewaking te 
beveiligen

De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden moet de juistheid van de
verwerkte gegevens verifiëren en moet alle adequate veiligheidsmaatregelen nemen
om elke mogelijkheid tot manipulatie van de beelden en elk risico op vervalsing van
de gegevens te voorkomen.

Ook moet elk risico voorkomen worden dat een aantasting van de gegevens kan
teweeg brengen, zoals diefstal, uitwissing, enzovoort, net als elk risico op gebruik
voor andere doeleinden. Deze risico’s zijn des te groter naarmate de beelden langer
bewaard worden.

Daarom eist de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
dat de wijze van registratie en bewaring uitdrukkelijk gepreciseerd worden in de
aangiften van de verwerking van de beelden.

3.1.4.5. De verplichting toegang te verlenen tot de beelden

De bewaartijd van de beelden staat eveneens in verhouding tot de uitoefening van
het recht op toegang, verificatie, verbetering en verwijdering van de gefilmde perso-
nen. De WVP stelt in artikelen 10 en 12 dat een gefilmde persoon het recht heeft
kennis te verkrijgen van de hem betreffende persoonsgegevens en om in voorko-
mend geval rechtzetting, verwijdering of niet-aanwending van de gegevens te eisen.
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Het spreekt voor zich dat de persoon die gebruik maakt van dit toegangsrecht tot de
hem betreffende gegevens, voldoende gedetailleerde aanwijzingen moet geven om
zijn gegevens op de opnamen terug te vinden (datum, tijd en exacte locatie).

3.1.5. De toekomstige wetgeving

In de toekomst zou de situatie wel eens grondig kunnen veranderen want de Senaats-
commissie Binnenlandse Zaken keurde op 5 december 2006 het Wetsvoorstel tot
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s goed.1 In dit voor-
stel wordt de WVP slechts ten aanvullende titel toegepast, dit wil zeggen in zoverre
ze zelf de situatie niet op een andere manier regelt. Voor de bestaande systemen van
camerabewaking wordt een overgangsperiode van drie jaar voorzien.

Met uitsluiting van videobewaking geregeld door een bijzondere wetgeving2 en van
videobewaking op de werkplaats met het oog op de veiligheid en de gezondheid, de
bescherming van goederen van de onderneming, de controle van het productiepro-
ces en de controle van de arbeid van de werknemer, zullen volgende principes de
plaatsing en het gebruik van camera’s regelen met het oog op bewaking en toezicht.

1. Elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is verboden. Als heimelijk
gebruik wordt beschouwd, elk gebruik van bewakingscamera’s zonder vooraf-
gaande toestemming van de gefilmde persoon.

2. Bewakingscamera’s mogen noch beelden opleveren die de intimiteit van een
persoon schenden, noch gericht zijn op het inwinnen van informatie over de
filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale ori-
gine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

3. De beslissing tot het plaatsen van een of meer bewakingscamera’s wordt geno-
men door de verantwoordelijke voor de verwerking.
a. Wanneer de camera’s geïnstalleerd worden in een plaats die niet door een

omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek – ‘niet-
besloten plaats’ genoemd – moet de verantwoordelijke voor de verwer-
king een positief advies gekregen hebben van gemeenteraad van de
betrokken gemeente en de korpschef van de betrokken politiezone. De

1. Te raadplegen op www.senaat.be, document 3-1734/6. Na de stemming in de Senaat, moet deze wet
nog besproken en goedgekeurd worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

2. Betreffende de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden, onderzoeksdaden verricht door privédetectives,
de politie op het wegverkeer en bijzondere opsporingsmethoden van de politie.
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korpschef moet aantonen dat een veiligheids- en doelmatigheidsanalyse
werd uitgevoerd en dat de plaatsing beantwoordt aan de in de WVP
bepaalde beginselen.

b. Wanneer de camera’s enerzijds geplaatst worden in een besloten gebouw
of plaats bestemd voor gebruik door het publiek waar diensten aan het
publiek kunnen worden verstrekt of anderzijds in een besloten gebouw of
plaats die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door de gewoonlijke
gebruikers, deelt de verantwoordelijke voor de verwerking dit slechts mee
aan de korpschef en de Commissie voor de bescherming van de privés-
feer.

4. Of het nu om een open of gesloten plaats gaat, voor het publiek toegankelijk of
niet, de verantwoordelijke voor de verwerking:
a. plaatst bij de toegang tot de niet-besloten plaats een pictogram dat aan-

geeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Dit pictogram is essentieel,
want het betreden van een plaats waar aangegeven wordt dat er camerabe-
waking plaatsvindt, houdt voorafgaande toestemming in;

b. ziet erop toe dat de bewakingscamera’s niet specifiek gericht worden op
een plaats waarvoor hij niet zelf de gegevens verwerkt, behalve mits
expliciete toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking van
de desbetreffende plaats.

5. De verantwoordelijke voor de verwerking deelt de beslissing tot plaatsing en
gebruik van bewakingscamera’s mee aan de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en dit uiterlijk de dag voor die waarop de
camera of de camera’s in gebruik genomen worden.

6. Het bekijken van beelden in real time is uitsluitend toegestaan onder toezicht
van de bevoegde overheid opdat de politiediensten onmiddellijk kunnen ingrij-
pen bij misdrijven, schade of ordeverstoring en in hun optreden optimaal kun-
nen worden gestuurd.

7. Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen te verza-
melen van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders,
ordeverstoorders, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren.

Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een mis-
drijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder,
een getuige of een slachtoffer, mogen ze niet langer dan één maand bewaard
worden.
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8. Uitsluitend de verantwoordelijke voor de verwerking inzake voor het publiek
toegankelijke besloten plaatsen of niet voor het publiek toegankelijke besloten
plaatsen of de persoon die onder zijn gezag handelt, heeft toegang tot de beel-
den. De verantwoordelijke voor de verwerking of de persoon die onder zijn
gezag handelt, neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen teneinde de toegang
tot de beelden te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

De verantwoordelijke voor de verwerking inzake voor het publiek toeganke-
lijke besloten plaatsen of niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen
of de persoon die onder zijn gezag handelt:
1º kan de beelden overdragen aan de politiediensten of de gerechtelijke

overheden indien hij feiten vaststelt die een misdrijf kunnen vormen en de
beelden kunnen bijdragen tot het bewijzen van die feiten en het identifice-
ren van de daders;

2º moet de beelden overdragen aan de politiediensten indien zij hierom ver-
zoeken in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke
politie en de beelden het vastgestelde misdrijf betreffen. Indien het een
private plaats betreft, kan de verantwoordelijke voor de verwerking of die
persoon die onder zijn gezag handelt, evenwel eisen dat er een gerechte-
lijk mandaat in het kader van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk
onderzoek wordt voorgelegd.

9. Iedere gefilmde persoon heeft recht van toegang tot de beelden.
Alles bij elkaar genomen neemt de nieuwe wet in wording niets weg van de
WVP, noch van haar gevolgen voor de beheerders en de gebruikers van bewa-
kingscamera’s. Ze vervolledigt enkel de WVP en voegt verplichtingen toe aan
de bestaande wettelijke voorschriften.

3.2. SPECIFIEKE TOEPASSINGEN VAN CAMERA’S

3.2.1. Camerasystemen in appartementsgebouwen

3.2.1.1. Inleiding

Op 10 januari 2000 maakte de Commissie een advies bekend betreffende het
gebruik van systemen van videotoezicht in de hal van een appartementsgebouw.1
Aanleiding vormde het groeiend aantal vragen gericht aan de Commissie betref-
fende het gebruik van camera’s in de hal van een appartementsgebouw.
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De Commissie wijst erop dat de wet van toepassing is op het gebruik van camera’s
van videotoezicht wanneer de gefilmde beelden betrekking hebben op een of meer-
dere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, of de beelden nu al
dan niet bewaard worden (art. 1, § 2 en art. 3). De hieronder behandelde beginselen
zijn daarom ontegenzeggelijk van toepassing op systemen van videotoezicht die
gebruikt worden in de hal van een appartementsgebouw.

3.2.1.2. Informatieverplichting

Krachtens artikel 9 van de wet dient de verantwoordelijke voor de gegevensverwer-
king de gefilmde personen de volgende informatie te verstrekken:
– de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking of diens

vertegenwoordiger;
– de doeleinden van de verwerking;
– het bestaan van een recht van toegang en verbetering voor de betrokken perso-

nen;
– de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens.

Een leesbaar bericht dat de supra vermelde informatie bevat, dient hiertoe duidelijk
zichtbaar in de inkomsthal geplaatst te worden opdat het vanaf de drempel van het
gebouw gezien kan worden.

3.2.1.3. Duidelijk formuleren van de doelstelling van de camera’s

De finaliteit van de camera dient duidelijk bepaald te worden. Het gebruik van
camera’s in de hal van een gebouw zal over het algemeen de bescherming tegen het
schenden van goederen en personen tot doeleinde hebben. Dit doeleinde zal duide-
lijk geformuleerd moeten worden in het bericht dat in de hal van het gebouw ter
informatie geplaatst wordt.

3.2.1.4. Eerst nadenken en overleggen met alle bewoners voordat een 
camera wordt geplaatst

De finaliteit van de verwerking moet bovendien gerechtvaardigd zijn. Krachtens het
‘proportionaliteitsbeginsel’ dienen daarom het algemeen belang of de gerechtvaar-

1. Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, advies nr. 03/2000 van 10 januari
2000 betreffende het gebruik van systemen van videotoezicht in de hal van een appartementsgebouw.
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digde belangen van de verwerker afgewogen te worden tegen het recht op bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer van de opgenomen persoon.

In het geval van het gebruik van camera’s in de hal van een gebouw, zijn de veilig-
heid van de personen die in het gebouw wonen en van hun goederen, evenals de vei-
ligheid van de bezoekers, enerzijds, en de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van de personen die in het gebouw wonen, maar ook van de bezoekers,
anderzijds, in het geding. De Commissie sprak zich in haar advies nr. 34/99 uit voor
een strikte beoordeling van de eerbiediging van het proportionaliteitscriterium
indien de systemen van videotoezicht gebruikt worden in voor het publiek niet-toe-
gankelijke plaatsen. Zij vroeg onder meer dat de toestemming van de betrokkenen
in aanmerking wordt genomen voor een dergelijke beoordeling.

Indien men in casu de hal van een gebouw niet als een voor het publiek niet-toegan-
kelijke plaats kan beschouwen, vereist haar functie van ‘toegangszeef’ tot een pri-
vate ruimte niettemin dat voldoende waarborgen ingevoerd worden. Zo zou men de
toestemming van de in het gebouw wonende personen moeten krijgen door middel
van bijvoorbeeld een stemming die conform is aan het reglement van de vereniging
van mede-eigenaars en/of -huurders.

Bij het onderzoek naar de wettigheid van de beoogde gegevensverwerking, dient
niet uit het oog verloren te worden dat deze verwerking een ‘gepast en noodzakelijk
middel’ moet vormen om het nagestreefde doel te bereiken.
Dit middel mag bovendien enkel gekozen worden indien andere maatregelen, die
minder inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer, zoals in voorkomend geval
extra grendelingen, versterkte ingangen, alarmsystemen, ‘onvoldoende of onuit-
voerbaar’ zijn.

3.2.1.5. Welke beelden en hoe ermee omspringen?

De gefilmde beelden dienen toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn,
uitgaande van het nagestreefde doeleinde. De camera in de ingangshal van een
gebouw moet op zulke wijze geplaatst zijn, dat in hun bereik maar die beelden
komen die strikt noodzakelijk zijn voor het beoogde toezicht.

Zo lijkt het overbodig en niet ter zake dienend dat het bereik van de camera bijvoor-
beeld de interfoontabel of de ingang van de privéappartementen bestrijkt. Over het
algemeen zou de camera gericht moeten zijn op de hoofdingang van het gebouw en
zou in geen geval zo geplaatst mogen zijn dat het mogelijk is om te weten naar welk
appartement een persoon die in de hal komt, zich begeeft.
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De beelden mogen bovendien enkel gebruikt worden in het kader van de aangege-
ven finaliteit en mogen geen aanleiding geven tot andere aanwendingen. Beelden
uit veiligheidcamera’s mogen niet strekken tot de bevrediging van de nieuwsgierig-
heid van bepaalde personen

3.2.1.6. Bewaartermijn en –modaliteiten van de beelden

Krachtens het principe dat “de gegevens niet langer bewaard mogen worden dan
voor de verwezenlijking van het nagestreefde doeleinde noodzakelijk is”, zouden de
door een camera in de hal van een gebouw opgenomen gegevens binnen een bijzon-
der korte termijn uitgewist moeten worden.

Daar de vaststelling van een inbreuk op goederen of personen in een appartements-
gebouw in het overgrote deel van de gevallen zal plaatsvinden binnen de uren die
volgen op het plegen van de inbreuk, lijkt een bewaringsduur van de gegevens van
24 uur of 48 uur bijgevolg voldoende ten aanzien van het nagestreefde doeleinde,
voor zover er binnen deze termijn geen inbreuk op goederen of personen wordt
vastgesteld.

De gegevens moeten bovendien bewaard worden door een bepaalde persoon1 en
mogen, afgezien van de door de wet voorziene mogelijkheden wat het recht van toe-
gang van iedere persoon tot zijn eigen gegevens betreft, niet voor derden toeganke-
lijk zijn.2

3.2.2. Bewakingscamera’s en de wetgeving inzake het collectief 
arbeidsrecht

3.2.2.1. Inleiding – betrokken collectieve arbeidsovereenkomsten

Op het arbeidsrechtelijke vlak bestaan er verschillende wetten die op zijn minst een
onrechtstreekse weerslag hebben op het domein van de visuele bewaking.3

1. Die over de nodige technische kennis beschikt om onder meer de betrokkenen in staat te stellen een
specifieke toegang tot hun persoonsgegevens uit te oefenen.

2. Art. 10 en 12 van de wet. Zie hoger in het advies nr. 34/99 van de Commissie voor meer details over
deze kwestie en over de na te komen verplichtingen op het vlak van de veiligheid van de gegevens.

3. Cf. DELARUE, R., “Bescherming van de privacy in de onderneming en de begrenzing van de patro-
nale prerogatieven”, Soc. Kron. 1992, p. 133-141, nr. 4; DE HERT, P., “Oude en nieuwe wetgeving
op controletechnieken in bedrijven”, Soc. Kron. 1995, p. 105-118, nr. 3; DE SCHUTTER, O., “La
vidéosurveillance et le droit au respect de la vie privée”, Journ. proc. 8 maart 1996, p. 20, nr. 300.
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De ondernemingsraden vinden hun bevoegdheden opgesomd in de Wet van 1948,
houdende de organisatie van het bedrijfsleven.1 Ondernemingsraden hebben tot taak
advies uit te brengen en alle suggesties of bezwaren te kennen te geven over alle
maatregelen die de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement
van de onderneming zouden kunnen wijzigen (art. 15a Wet 1948). Aangezien con-
troletechnieken (bv. cameracontrole) de arbeidsvoorwaarden in een bedrijf beïn-
vloeden, moet de ondernemingsraad vooraf geconsulteerd worden, voordat tv-cir-
cuits worden ingevoerd.

De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij wijzigingen van de arbeidsvoor-
waarden werd onder meer bevestigd in een collectieve arbeidsovereenkomst uit
1972, m.n. cao nr. 9.2 Om de ondernemingsraad toe te laten de opdrachten te vervul-
len die haar zijn toevertrouwd door artikel 15a van de Wet van 20 september 1948,
zal hij worden voorgelicht over de projecten en maatregelen die van aard zijn de
omstandigheden en de voorwaarden, waarin het werk in de onderneming of in een
van de afdelingen wordt uitgevoerd, te wijzigen (art. 10 cao 9).3 Volgens de Com-
mentaar bij cao 9 ligt het immers voor de hand dat de tekst van het genoemde
artikel 15a van de Wet van 1948 insluit dat de ondernemingsraad het recht heeft
advies uit te brengen en alle suggesties of bezwaren te kennen te geven over de
bestaande toestanden betreffende de organisatie van het werk, de arbeidsvoorwaar-
den en het rendement van de onderneming (commentaar bij art. 10 cao 9).

De Wet van 1948 en cao nr. 9 koppelen strafsancties aan het niet-naleven van de
overlegprocedures. De werkgever die de werking van de ondernemingsraad verhin-
dert zoals bepaald in deze wet, in de uitvoeringsbesluiten en in de door de Koning

1. Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, B.S. 27-28 september 1948.
2. Cao nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale

akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen ver-
bindend verklaard bij K.B. van 12 september 1972, B.S. 25 november 1972 en m.b.t. art. 10 van de
cao, aangevuld bij cao nr. 34 van 27 februari 1981, algemeen verbindend verklaard bij K.B. van
21 september 1981, B.S. 6 oktober 1981, erratum B.S. 4 december 1981.

3. “De (...) bedoelde inlichtingen moeten betrekking hebben op collectieve maatregelen die de arbeids-
omstandigheden en -voorwaarden zouden wijzigen. Wanneer deze maatregelen van toepassing zijn
op een beperkt aantal werknemers, zullen deze vooraf ingelicht en geraadpleegd worden. Zij kunnen
zich, op hun verzoek, laten bijstaan door een syndicale afgevaardigde. De maatregelen waarvan hier-
boven sprake is zullen onder meer omvatten: (...) de wijziging van de materiële en menselijke omge-
ving (bijvoorbeeld: inplanting van machines die de arbeidsvoorwaarden wijzigen...); (...) de
verandering in de fabricatie- en werkmethodes” (commentaar bij art. 10 cao 9). Dat camerabewa-
kingssystemen de materiële en menselijke omgeving op het bedrijf wijzigen, lijkt moeilijk weerleg-
baar. De ondernemingsraad is dan ook bevoegd. De ondernemingsraad moet krachtens cao 9 vooraf
geconsulteerd worden.
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algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten, is strafbaar
met een geldboete (art. 32, 2° Wet 1948). Eenzelfde boete kan de werkgever treffen
die de uitoefening van de opdrachten van de ondernemingsraad belemmert, inzon-
derheid door de bij de wet, haar uitvoeringsbesluiten of de door de Koning alge-
meen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten voorgeschreven
inlichtingen niet of niet volgens de gestelde regelen te verstrekken of de voorge-
schreven raadplegingen niet volgens de gestelde regelen te houden (art. 32, 3° Wet
1948). De ondernemingshoofden zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van
de boeten uitgesproken ten laste van hun directeurs, zaakvoerders of aangestelden
bij het toezicht of bij het bestuur (art. 34 Wet 1948).

Ook dient melding gemaakt te worden van cao nr. 39. De collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 39 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevol-
gen van de invoering van nieuwe technologieën, dateert van 1983.1 Luidens dit
akkoord dient de werkgever bij de introductie in een bedrijf van technologie met
‘belangrijke sociale consequenties’ een informatie- en consultatieprocedure te orga-
niseren. “Wanneer de werkgever heeft besloten over te gaan tot een investering in
een nieuwe technologie en wanneer die investering belangrijke collectieve gevolgen
heeft voor de werkgelegenheid, de werkorganisatie of de arbeidsvoorwaarden, dan
moet hij uiterlijk drie maanden voor het begin van de inplanting van de nieuwe
technologie, eensdeels informatie verschaffen over de aard van de nieuwe technolo-
gie, over de factoren die de invoering ervan rechtvaardigen alsmede over de aard
van de sociale gevolgen en anderdeels met de werknemersvertegenwoordigers over-
leg plegen over de sociale gevolgen van de invoering van de nieuwe technologie”.2
Controle mag dan niet de hoofdreden geweest zijn voor de cao, toch valt het eron-
der. De tekst is immers heel duidelijk en ook over de toepasbaarheid ervan op came-
rabewaking gericht op personeel bestaat weinig twijfel. Het akkoord is evenwel
alleen van toepassing op ondernemingen met minstens vijftig werknemers, waar-
door vooral de kleinere bedrijven uit de boot vallen. Arbeidsreglementen, daarente-
gen, dienen in alle bedrijven opgesteld te worden en dit met medewerking van de
werknemers, op straffe van strafsancties.
Ten slotte dient melding gemaakt te worden van de Wet op de arbeidsreglementen.
In zijn huidige vorm luidt het tweede en vijfde lid van artikel 6 van de Wet van
8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen als volgt: “Het arbeidsregle-
ment moet vermelden: 2° de wijze van meting van een controle op de arbeid met het

1. Cao nr. 39 N.A.R. van 13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale
gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën, algemeen verbindend verklaard bij K.B. van
25 januari 1984, B.S. 8 februari 1984.

2. Art. 2, § 1 cao 39.
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oog op het bepalen van het loon; (...) 5° de rechten en plichten van het toezichthou-
dend personeel”. Uit deze bepaling kan afgeleid worden, dat visuele controletech-
nieken in regel niet in een bedrijf kunnen worden ingevoerd, zonder eerst
aangekondigd te worden in het arbeidsreglement.1

3.2.2.2. Het opzet van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 68

De zojuist genoemde regelgeving wordt evenwel in de praktijk zelden toegepast.2
Toch gaat het om wetten waarvan de bepalingen die op algemene wijze zijn gefor-
muleerd en geen twijfel laten bestaan over het feit dat zij in deze aangelegenheid
van toepassing zijn. Er is bijgevolg behoefte aan extra regelgeving om het bestaan
en de relevantie van dit wettelijke kader te onderstrepen én tegelijkertijd dit kader te
verstevigen.

De Nationale Arbeidsraad heeft in 1998 een cao uitgebracht over de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabe-
waking op de arbeidsplaats.3 Deze overeenkomst heeft tot doel de eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer van de werknemers in de onderneming en de bescher-
ming van hun waardigheid en de vrijwaring van het fundamentele recht hierop te
waarborgen door, rekening houdend met de behoeften van een goede werking van
de onderneming, de doeleinden en voorwaarden te bepalen waaronder camerabewa-
king op de arbeidsplaats met of zonder bewaring van de beelden kan worden inge-
voerd.4

Bij het opstellen van de tekst heeft de Nationale Arbeidsraad zich laten inspireren
door de al bestaande regelingen over het gebruik van camerabewaking in arbeids-

1. DE SCHUTTER, O., “La vidéosurveillance et le droit au respect de la vie privée”, Journ. proc. 1996,
p. 16, nr. 298.

2. Niet alleen wordt de wet op het arbeidsreglement onvoldoende afgedwongen, ook wordt het toezicht
meer en meer toevertrouwd aan bewakingsondernemingen of gespecialiseerde securitycellen in het
bedrijf. Eigenlijk gaat het om nieuwkomers op de arbeidsvloer. Ze zijn een product van een nieuwe
tijdsgeest en zijn meestal niet gediend met arbeidsrechtelijke voorschriften. Overleg en voorlichting
inzake toezicht wordt aangevoeld als een aanslag op de eigen prerogatieven, als een bemoeienis bij
hun job. Alleen met het wetboek van strafrecht en de wet op het politieambt wordt nog enigszins
rekening gehouden; het arbeidsrecht wordt genegeerd (DE HERT, P., l.c., 117).

3. Koninklijk Besluit van 20 september 1998, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewa-
king op de arbeidsplaats, B.S. 2 oktober 1998.

4. Cf. art. 1 cao nr. 68.
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rechtelijke context.1 De cao omschrijft wat onder camerabewaking op de arbeids-
plaats moet worden verstaan, onder welke voorwaarden die bewaking is toegelaten
en welke voorschriften ter zake moeten worden nageleefd. Ze stelt zich eveneens tot
doel de inhoud van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te concreti-
seren voor wat de camerabewaking betreft. De overeenkomst bevestigt en
concretiseert de principes van de Privacywet, namelijk het finaliteitsprincipe, het
proportionaliteitsprincipe en de informatieverplichting naar de werkplaats toe. Ook
wil de collectieve arbeidsovereenkomst ook rekening houden met de wettelijke en
conventionele bepalingen inzake informatie en consultatie van de werknemersverte-
genwoordigers.2

3.2.2.3. De inhoud van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 68

Artikel 2 geeft de volgende definitie van wat onder camerabewaking dient te wor-
den verstaan: “Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst dient
onder camerabewaking te worden verstaan elk bewakingssysteem met een of meer
camera’s dat ertoe strekt om bepaalde plaatsen of activiteiten op de arbeidsplaats te
bewaken vanuit een punt dat zich geografisch op een afstand van die plaatsen of
activiteiten bevindt met of zonder het oog op bewaring van de beeldgegevens die het
inzamelt en overbrengt”.

1. Behoudens de hoger besproken wetten m.b.t. het collectieve arbeidsrecht, verwijst de N.A.R. naar de
volgende juridische instrumenten die als leidraad bij het opstellen van de CAO hebben gediend: het
verdrag nr. 108 van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen ten
opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, door België geratificeerd bij
Wet van 17 juni 1991; de aanbeveling nr. R(89)2 van het Comité van Ministers van de Raad van
Europa “m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens wanneer deze aangewend worden voor werk-
gelegenheidsdoeleinden”, die de principes van het vorige verdrag preciseert naar de arbeidsrechte-
lijke context toe; de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; de gedragscode inzake de bescherming van
de persoonsgegevens van de werknemers, door de Raad van Bestuur van de IAO tijdens zijn 267ste
zitting van november 1996 aangenomen en waaraan de N.A.R. al tijdens de voorbereidende fase
heeft deelgenomen, wat geleid heeft tot zijn advies nr. 1.160 van 23 juli 1996; art. 22 van de Bel-
gische Grondwet, dat het recht op eerbiediging van het privé-leven erkent; de Wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens; het advies nr. 14/95 van 7 juni 1995 van de Privacycommissie betreffende de toepasselijk-
heid van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van de persoonsgegevens op beeldopnamen en de gevolgen ervan. Op een aantal
van deze instrumenten wordt later teruggekomen.

2. Commentaar bij art. 1 cao nr. 68.
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Conform artikel 5 van de Privacywet1 geeft de cao een overzicht van de doeleinden
waarbij camerabewaking is toegelaten. Camerabewaking op de arbeidsplaats is,
aldus de cao, enkel toegelaten voor het nastreven van een van de volgende doelein-
den2:
1° de veiligheid en gezondheid;
2° de bescherming van de goederen van de onderneming;
3° de controle van het productieproces3;
4° de controle van de arbeid van de werknemer.

De werkgever dient het doeleinde van de camerabewaking duidelijk en expliciet te
omschrijven.4 Uit de aan deze bepaling in de cao toegevoegde commentaar blijkt
ook dat het gebruik van camera’s is toegestaan voor opleidingsdoeleinden, aange-
zien dit geen bewaking betreft. Bij geheime camerabewaking, gelden, aldus de
commentaar, de bepalingen van het Strafwetboek en kan deze vorm van bewaking
enkel in overeenstemming met de voorschriften van het Wetboek van Strafvorde-
ring ingevoerd worden. Dit betekent dus dat het aan de werkgevers niet toegelaten
is in het geheim te filmen. In de gevallen waarin dit nodig blijkt, m.n. bij een ver-
moeden van een criminele activiteit, dient een beroep gedaan te worden op de
publieke overheden.5

Cruciaal in de cao is het verschil tussen voortdurende en tijdelijke camerabewa-
king.6 Daarbij wordt ook een onderscheid gemaakt welke doeleinden mogen wor-

1. Art. 5 Privacywet bepaalt immers dat persoonsgegevens maar mogen worden verwerkt voor duidelijk
omschreven en wettige doeleinden.

2. Art. 4, § 1 cao nr. 68.
3. De controle van het productieproces kan betrekking hebben op zowel de machines als op de werkne-

mers. Als de controle enkel betrekking heeft op de machines, beoogt zij de goede werking ervan na te
gaan. Als de controle betrekking heeft op de werknemers, betreft zij de evaluatie en verbetering van
de werkorganisatie.

4. Art. 4, § 2 cao nr. 68.
5. Cf. de commentaar bij art. 4 cao nr. 68: “Deze collectieve arbeidsovereenkomst laat de mogelijkheid

voor het gebruik van camera’s voor opleidingsdoeleinden onverlet aangezien dit geen bewaking
betreft.
Er moet bovendien opgemerkt worden dat bij geheime camerabewaking de bepalingen van het straf-
wetboek gelden en dat deze vorm van bewaking enkel in overeenstemming met de voorschriften van
het wetboek van strafvordering kan ingevoerd worden. Tenslotte beoogt artikel 4, § 1, 4° niet om de
werknemer voortdurend in beeld te brengen”.

6. Beide begrippen worden gedefinieerd in art. 5 cao nr. 68: “De camerabewaking is voortdurend als de
camera of camera’s op permanente wijze functioneren. De camerabewaking is tijdelijk als de camera
of camera’s hetzij tijdelijk hetzij vast geïnstalleerd zijn maar slechts gedurende één of meerdere
perioden functioneren”. In de literatuur wordt opgemerkt dat de onduidelijkheden gelaten door deze
definities, de grootste zwakte vormen van de cao.
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den nagestreefd bij voortdurende en/of tijdelijke bewaking. Voortdurende of
tijdelijke camerabewaking is toegestaan met het oog op de veiligheid en gezond-
heid, de bescherming van de goederen van de onderneming en de controle van het
productieproces, die enkel betrekking heeft op de machines (art. 6, § 2).

Camerabewaking mag enkel tijdelijk zijn als de controle van het productieproces
betrekking heeft op de werknemers en i.g.v. controle van de arbeid van de werkne-
mer (art. 6, § 3). De commentaar bij het desbetreffende artikel preciseert dat voort-
durende camerabewaking van de machines enkel toegelaten is in de mate dat het
niet de bedoeling is om de werknemer te viseren.

Behoudens de omschrijving van de toegelaten finaliteiten, besteedt de overeen-
komst aandacht aan de nadere concretisering van het proportionaliteitsprincipe. Erg
nauw aansluitend bij de bewoordingen van artikel 5 van de oorspronkelijke Wet van
8 december 1992, luidt het dat de werkgever de camerabewaking niet mag aanwen-
den op een wijze die onverenigbaar is met het uitdrukkelijk omschreven doeleinde
(art. 7, eerste lid). Dit impliceert bijvoorbeeld dat beelden opgenomen met het oog
op het voorkomen of vaststellen van inbreuken op de veiligheid, niet mogen worden
gebruikt om de gedragingen van een persoon te analyseren of als verdoken prik-
klok. De camerabewaking dient, uitgaande van dit doeleinde, toereikend, ter zake
dienend en niet overmatig te zijn (art. 7, tweede lid). Dit betekent o.a. dat de
opname zo moet gebeuren, dat niet onnodig overbodige beelden worden opgeno-
men.

Artikel 8 van de cao stelt principieel dat de camerabewaking geen inmenging in de
persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg mag hebben. Als de bewa-
king wél een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg
heeft, moet de inmenging tot een minimum beperkt worden, volgens de procedure
bepaald in de artikelen 10 en 11 (infra) (art. 8). Op de keper beschouwd bevat de
cao drie soorten procedurevoorwaarden. Een overzicht.

3.2.2.4. Procedurevoorwaarden die altijd moeten worden nageleefd

Vóór en bij het opstarten van de camerabewaking moet de werkgever de onderne-
mingsraad over alle aspecten van de camerabewaking informatie verschaffen, zoals
bepaald in § 4 en overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeids-
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raad gesloten nationale akkoorden en Collectieve Arbeidsovereenkomsten
betreffende de ondernemingsraden.1
Bij ontstentenis van een ondernemingsraad wordt deze informatie verschaft aan het
comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis daarvan, aan
de vakbondsafvaardiging van de onderneming of, bij ontstentenis daarvan, aan de
werknemers.2

Bij het opstarten van de camerabewaking moet de werkgever de betrokken werkne-
mers informatie verschaffen over alle aspecten van de camerabewaking en ‘min-
stens’ over de volgende aspecten van de camerabewaking:
– het nagestreefde doeleinde;
– het feit of de beeldgegevens al dan niet bewaard worden;
– het aantal en de plaatsing van de camera(‘s);
– de betrokken periode of perioden waarin de camera(’s) functioneert (functione-

ren).3

Deze plicht tot informering heeft tot doel de transparantie met betrekking tot de
camerabewaking te vergroten en een dialoog mogelijk te maken en zodoende de
invoering ervan in een klimaat van vertrouwen te laten plaats hebben.4

3.2.2.5. Procedurevoorwaarden die altijd moeten worden nageleefd bij 
controle van de arbeid

Controle van de arbeid van de werknemer is een van de vier toegelaten finaliteiten
krachtens artikel 4 van de cao, die er onmiddellijk aan toevoegt dat dit conform
artikel 9, § 2 van de cao dient te gebeuren. Ook wordt in artikel 4 opgemerkt dat het
nastreven van dit doeleinde niet tot gevolg mag hebben dat beslissingen en beoorde-
lingen door de werkgever enkel gebaseerd worden op gegevens die via camerabe-
waking verkregen werden.

Wanneer de camerabewaking de controle van de arbeidsprestaties tot doel heeft, en
meer bepaald de meting en de controle met het oog op het bepalen van het loon, of
implicaties heeft ten aanzien van de rechten en verplichtingen van het toezichthou-
dende personeel, past de werkgever de hoger beschreven ‘minimale’ procedure tot
informering toe, maar verschaft hij deze informatie in het kader van de procedure

1. Art. 9, § 1. cao nr. 68.
2. Art. 9, § 1. cao nr. 68.
3. Art. 9, § 3 juncto 4. cao nr. 68.
4. Commentaar bij art. 9 cao nr. 68.
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bepaald bij artikel 11 en verder van de Wet van 8 april 1965 betreffende de arbeids-
reglementen.1 Immers, in dit specifieke geval van meting en controle met het oog op
het bepalen van het loon of van implicaties ten aanzien van de rechten en verplich-
tingen van het toezichthoudende personeel, gelden krachtens de Wet van 8 april
1965 betreffende de arbeidsreglementen specifieke regels. De werknemer kan meer
bepaald op elk ogenblik en zonder tussenpersoon – onverminderd het recht op bij-
stand van zijn vakbondsafgevaardigde – inzage nemen van het arbeidsreglement en
de wijzigingen eraan. De werkgever geeft hem hier bovendien een afschrift van.2

3.2.2.6. Procedurevoorwaarden die altijd moeten worden nageleefd bij 
een inmenging in het privéleven

De artikelen 10 en 11 van de overeenkomst werken de consultatieplicht uit. Ze vul-
len de informatieprocedure aan in het geval er, overeenkomstig artikel 8 van de cao,
sprake is van een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer, wat
in beginsel moet worden vermeden of zo beperkt mogelijk moet worden gehouden.
Als naar aanleiding van de informatie blijkt dat de camerabewaking implicaties kan
hebben voor de persoonlijke levenssfeer van een of meerdere werknemers, wijdt de
ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, het comité voor preventie en
bescherming op het werk, een onderzoek aan de maatregelen die dienen te worden
genomen om de inmenging in de persoonlijke levenssfeer tot een minimum te
beperken (art. 10, § 1).

Indien de camerabewaking ingevoerd wordt met het oog op de controle van het pro-
ductieproces, die betrekking heeft op de werknemers of met het oog op de controle
van de arbeid van de werknemer – in deze gevallen mag de camerabewaking hoog-
stens tijdelijk zijn – wordt dit onderzoek eveneens uitgevoerd door de onderne-
mingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk. Bij
ontstentenis van deze organen gebeurt het onderzoek in samenspraak tussen de
werkgever en de vakbondsafvaardiging uitgevoerd (art. 10, § 2).

De ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, het comité voor preventie en
bescherming op het werk, moet bovendien regelmatig de gehanteerde bewakings-
systemen evalueren en voorstellen doen met het oog op herziening in functie van de
technologische ontwikkelingen.3

1. Art. 9, § 2 cao nr. 68.
2. Commentaar bij art. 9 cao nr. 68.
3. Art. 11 cao nr. 68.
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– Implicaties

– Wanneer camera’s geen inmenging vormen op de persoonlijke levenssfeer
dient alleen een informatieprocedure gevolgd te worden en geen consultatie-
procedure.

– Wanneer camera’s wel een inmenging vormen op de persoonlijke levenssfeer
dienen beide procedures gevolgd te worden.

– Wanneer geen ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming
bestaan, wordt de vakbondsafvaardiging altijd geïnformeerd.

– Wanneer camera’s inmenging vormen op de persoonlijke levenssfeer en er is
noch een ondernemingsraad, noch een comité voor preventie en bescherming,
dan wordt de vakbondsafvaardiging alleen betrokken bij consultatieprocedure
wanneer die strekt tot het filmen van mensen en m.a.w. tijdelijk moet zijn.

– Er is niet gedacht om de vakbondsafvaardiging in deze gevallen een bevoegd-
heid tot regelmatige herevaluering te geven, een bevoegdheid die de onderne-
mingsraad of het comité voor preventie en bescherming wél hebben.

– De cao maakt geen melding van cao nr. 39. We herinneren eraan dat luidens dit
akkoord, de werkgever bij de introductie in een bedrijf van technologie met
‘belangrijke sociale consequenties’ een informatie- en consultatieprocedure
dient te organiseren. Deze strenge procedure wordt bijgevolg niet toepasselijk
gemaakt wanneer een bedrijf overgaat tot camerabewaking.

– In tegenstelling tot cao nr. 39 m.b.t. nieuwe technologieën1, is deze overeen-
komst van toepassing op alle ondernemingen die camera’s plaatsen. Bovendien
spitst dit akkoord zich uitdrukkelijk toe op het toezicht, m.n. de camerabewa-
king op de arbeidsplaats, daar waar controle zeker niet de hoofdreden was van
cao nr. 39.

1. Deze cao is enkel van toepassing op ondernemingen met minstens 50 werknemers.
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3.2.2.7. Extra werkgeversverplichtingen wanneer beelden worden 
opgenomen

– Wanneer camera’s geen inmenging vormen op de persoonlijke levenssfeer
dient alleen een informatieprocedure gevolgd te worden en geen consultatie-
procedure.

– Wanneer camera’s wel een inmenging vormen op de persoonlijke levenssfeer
dienen beide procedures gevolgd te worden.

– Wanneer geen ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming
bestaan, wordt de vakbondsafvaardiging altijd geïnformeerd.

– Wanneer camera’s inmenging vormen op de persoonlijke levenssfeer en er is
noch een ondernemingsraad, noch een comité voor preventie en bescherming,
dan wordt de vakbondsafvaardiging alleen betrokken bij consultatieprocedure
wanneer die strekt tot het filmen van mensen en m.a.w. tijdelijk moet zijn.

– Er is niet gedacht om de vakbondsafvaardiging in deze gevallen een bevoegd-
heid tot regelmatige herevaluering te geven, een bevoegdheid die de onderne-
mingsraad of het comité voor preventie en bescherming wél hebben.

– De cao maakt geen melding van cao nr. 39. We herinneren eraan dat luidens dit
akkoord, de werkgever bij de introductie in een bedrijf van technologie met
‘belangrijke sociale consequenties’ een informatie- en consultatieprocedure
dient te organiseren. Deze strenge procedure wordt bijgevolg niet toepasselijk
gemaakt wanneer een bedrijf overgaat tot camerabewaking.

– In tegenstelling tot cao nr. 39 m.b.t. nieuwe technologieën1, is deze overeen-
komst van toepassing op alle ondernemingen die camera’s plaatsen. Bovendien
spitst dit akkoord zich uitdrukkelijk toe op het toezicht, m.n. de camerabewa-
king op de arbeidsplaats, daar waar controle zeker niet de hoofdreden was van
cao nr. 39.

1. Deze cao is enkel van toepassing op ondernemingen met minstens 50 werknemers.
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3.2.2.8. Extra werknemersrechten wanneer beelden worden opgenomen

Een beetje overbodig bepaalt de cao dat de werknemers bij elk cameragebruik met
beeldopname altijd een beroep kunnen doen op de bepalingen van de artikelen 10,
12 en 13 van de Privacywet1, m.a.w. op de rechten op inzage, verbetering en tussen-
komst van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

‘Overbodig’ inderdaad, aangezien bijvoorbeeld het inzagerecht krachtens de Priva-
cywet ook mogelijk is wanneer er geen beeldopname is – in dit geval strekt de uit-
oefening van het recht tot controle van de camerastand. Ook kan altijd een beroep
gedaan worden op de Commissie, ook bij camerabewaking zonder beeldopname.

Interessant is de cao wanneer erin wordt bepaald dat de werknemers bij de uitoefe-
ning van ‘deze’ rechten, recht hebben op bijstand van hun vakbondsafgevaardigde.2
Deze bijstand ontbreekt in de WVP en kan als een nuttige aanvulling beschouwd
worden. Strikt genomen wordt dit recht evenwel alleen toegekend bij camerabewa-
king met beeldopname. Het spreekt evenwel vanzelf dat naar de geest van de cao en
met het oog op de verbintenis van goede trouw ook moet worden gedacht aan dit
recht op bijstand bij klachten of vragen over camerabewaking zonder beeldopname.

3.2.2.9. Het standpunt van het Hof van Cassatie inzake de onwettigheid 
van een bewijs verkregen via de plaatsing van een 
bewakingscamera op de werkplek zonder respect voor de 
voorgeschreven formaliteiten

– Inleiding

Het is interessant de reglementering ontwikkeld door middel van arbeidsovereen-
komsten (zie infra) te vergelijken met de rechtspraak van het Hof van Cassatie ten
aanzien van de toelaatbaarheid van bepaalde bewijzen, zelfs deze die onrechtmatig
werden verkregen. Inderdaad, laten meerdere arresten van het Hof van Cassatie,
zoals eerder werd aangehaald, het bewijs verkregen via bewakingscamera’s op de
werkplek toe, terwijl ze de hierboven vermelde principes niet naleven.

1. Art. 12 juncto 14, eerste lid cao nr. 68.
2. Art. 12 juncto 14, tweede lid cao nr. 68.
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– Standpunt van het Hof van Cassatie inzake onwettig verkregen bewijs

Sinds 2003 heeft de rechtspraak van het Hof van Cassatie een belangrijke evolutie
ondergaan inzake de sanctionering van een onrechtmatig verkregen bewijs.1

Traditioneel kon de rechter zijn mening over de schuld van een verdachte niet base-
ren op een onwettig bewijs.2

Deze regel werd een eerste keer genuanceerd door het Hof van Cassatie in een
arrest van 14 oktober 2003. Volgens dit arrest leidt de omstandigheid dat een bewij-
selement onwettig is verkregen niet ispo facto tot de uitsluiting hiervan. Dit zal niet
het geval zijn, tenzij:
– hetzij de naleving van bepaalde vormvoorwaarden die zijn voorgeschreven op

straffe van nietigheid, werd geschonden;
– hetzij de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft

aangetast;
– of hetzij het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk pro-

ces.

In een arrest van 23 maart 2004 heeft het Hof van Cassatie het zelfde standpunt
ingenomen en verder gepreciseerd. Het stelt vooreerst dat naar Belgisch recht het
gebruik van een bewijs in principe niet geoorloofd is indien dit bewijs werd verkre-
gen door de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van
misdrijven is belast of een aangever met miskenning van een regel van het strafpro-
cesrecht, ingevolge een schending van het recht op privacy, met miskenning van het
recht van verdediging of met miskenning van het recht op menselijke waardigheid.

Buiten de hierboven aangehaalde drie hypotheses moet de rechter de toelaatbaar-
geid van het bewijs toetsen in het licht van artikel 6 E.V.R.M. en artikel 14 van het
Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke en politieke rechten, rekeninghou-
dend met de het geheel van de elementen van de zaak, waaronder ook de manier
waarop het bewijs werd verkregen en de omstandigheden waarin de onregelmatig-
heid werd begaan.3

1. Nota van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie Vandermeersch, onder Cass., 2 maart
2005 (beschikbaar via de site www.juridat.be).

2. D.w.z. een bewijs verkregen door een handeling verboden bij wet, een handeling die niet te verzoe-
nen is met de substantiële regels van de strafprocedure of met de algemene rechtsbeginselen (Cass.,
13 mei 1986, Rev. dr. pén. crim., 1986, 905 met de conclusies van procureur-generaal DU JARDIN.

3. Eerder aangehaalde nota van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie.
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In een derde arrest van 16 november 2004 preciseert het Hof van Cassatie verder
dat noch uit artikel 6 van het E.V.R.M., dat een eerlijk proces garandeert, noch uit
artikel 8 van dit verdrag, dat het recht op eerbiediging van privé- en familieleven
bekrachtigt, noch uit enige grondwets- of wettelijke bepaling kan afgeleid worden
dat het bewijs verkregen in strijd met het fundamenteel recht nooit toelaatbaar zou
zijn. Het is de rechter die beslist wat de gevolgen zijn van de onregelmatigheid. Hij
beschikt dus over een ruime beoordelingsbevoegdheid.

In zijn arrest van 27 februari 2001 stelt het Hof van Cassatie dat de eerbiediging van
het privéleven zoals vastgelegd in artikel 8, eerste lid E.V.R.M. geen absoluut recht
is en dat de bepaling niet verhindert dat een werkgever, op grond van een gewettigd
vermoeden van betrokkenheid van zijn werknemer bij te zijnen nadele gepleegde
misdrijven, maatregelen neemt om door middel van camerabewaking, in een door
hem uitgebate, en voor het publiek toegankelijke winkelruimte, nieuwe strafbare
feiten te voorkomen of vast te stellen.
Volgens het Hof impliceert deze bewaking geen inbreuk op het recht op eerbiedi-
ging van het privéleven in de zin van artikel 8, tweede lid E.V.R.M. en vereist deze
verdragsbepaling niet dat de bedoelde maatregel van de werkgever vooraf wordt
aangekondigd.1

– Arrest van het Hof van Cassatie van 2 maart 2005

In deze zaak steunden de bewijselementen tegen eiseres (tewerkgesteld aan de kassa
van een winkel) uitsluitend op een videobewaking waaraan ze onderworpen was op
haar werkplaats, zonder voorafgaand hiervoor ingelicht te worden.

De eiseres riep als cassatiemiddel onder meer de schending van artikel 9 van de
Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 682 in (verplichting de werknemer te informe-
ren).

Het Hof van Cassatie heeft dit middel verworpen op basis van de hieronder ver-
melde principes, aangezien het de rechter toekomt de gevolgen van de onregelma-
tigheid in de verkrijging van bewijzen tegen eiseres te beoordelen.

Het Hof van Cassatie was in deze zaak van oordeel dat de werkgever op basis van
een gewettigd vermoeden dat zijn werkneemster inbreuken kon hebben begaan, in
de winkel waar ze werkte, een toestel voor videobewaking had geïnstalleerd. Dit

1. Hoger aangehaalde nota van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie.
2. zie infra 2.2.4.
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toestel was enkel gericht op de kassa waarop de eiseres de aankopen van klanten
registreerde.

Het Hof was van oordeel dat het betwiste toestel voor videobewaking bedoeld was
om de vaststelling van inbreuken, waarvan eiseres reeds meerdere jaren werd ver-
dacht, mogelijk te maken. Het Hof oordeelde eveneens dat het toestel passend was
en geen inbreuk vormde op haar privéleven noch haar het recht ontnam het tegenbe-
wijs te leveren voor de haar voor het gerecht ten laste gelegde elementen;

In een ander middel riep eiseres eveneens een schending van artikelen 4, 9 en 17
van de Privacywet in. Het Hof van Cassatie heeft eveneens dit middel verworpen
aangezien de bewakingscamera enkel gericht was op het kasregister van een winkel,
in een plaats toegankelijk voor het publiek, en niet op eiseres zelf. Bijgevolg hadden
de geregistreerde gegevens niet het karakter van persoonsgegevens in de zin van de
Privacywet.1

3.2.3. Gebruik van camera’s vanuit beroepsdoeleinden

3.2.3.1. Enkele regelingen gericht op bepaalde beroepen

– De VRT-voorschriften bepalen dat elk gebruik van een opname met verborgen
camera, vooraf schriftelijk moet zijn toegestaan door de betrokken persoon.2
Voor niet- openbare televisie en lokale radio’s bestaan er vage verwijzingen
naar de plichtenleer van de journalisten.3

– Sociale inspecteurs mogen in het kader van hun bevoegdheden vaststellingen
doen door middel van het maken van foto’s, film- en video-opnamen.4

1. Men kan zich vragen stellen bij deze redenering aangezien artikel 1 van de Privacywet persoonsgege-
vens definieert als “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon
(…)”. Zelfs als de camera enkel gericht zou zijn op het kasregister van de winkel, dan nog zou de kas-
sierster zeer waarschijnlijk identificeerbaar zijn, al was het maar op basis van de datum en uren
waarop de beelden werden geregistreerd.

2. Zie art. 43 van de “Voorschriften, gebruiken en aanbevelingen inzake radio- en tv- berichtgeving
voor de journalisten van de B.R.T.”, in NEELS, L., VOORHOOF, D. en MARTENS, H., Medialex,
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1990, 505.

3. Zie: VOORHOOF, D. en BREWAEYS, E., noot onder Brussel 26 oktober 1989, T.B.B.R. 1991, p.
248, nr. 3.

4. Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. Zie hiervoor ook: “Bevoegdheden van
de sociale inspecties”, Sociale Actualiteit 18 april 1990, p. 3, nr. 302.
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– Voor gerechtsdeurwaarders bestaat er een rondschrijven van de Nationale
(beroeps)kamer, dat hen verbiedt over te gaan tot het schaduwen, het maken
van opnamen of het fotograferen met telelens. Heimelijk gedane vaststellingen
worden niet als geldig bewijs aanvaard.1

– De Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingson-
dernemingen en de interne bewakingsdiensten, bepaalt dat niemand zonder
zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven, door een bewakingsonder-
neming of een interne bewakingsdienst bewaakt of beschermd kan worden.2 In
tegenstelling tot de Detectivewet (infra), bevat de wet geen bepalingen die uit-
drukkelijk ingaan op het gebruik van visuele technische technieken.

Het is alleszins op dit ogenblik niet erg duidelijk hoe het gebruik van camera’s
door bewakingsondernemingen zich verhoudt tot de basisfilosofie van de Wet
van 10 april 1990. Deze wet, die minder streng is dan de Detectivewet (infra),
gaat er immers van uit dat bewakingsagenten fysisch zichtbaar zijn en daarom
gemakkelijker te controleren zijn door de burger. Wanneer bewakingsagenten
evenwel vanuit een controlecamera meerdere camerabeelden observeren, valt
deze waarborg weg en is geen directe controle door de burger van het doen en
laten van de bewakingsagent mogelijk. Bovendien ontbreekt in dit geval vaak
de uitdrukkelijke toestemming, zoals geëist door de wet, van de bewaakte per-
soon.

– De Wet van 30 oktober 1998 voegt in het Strafwetboek een artikel 442bis in
met het oog op de strafbaarstelling van belaging.3 De nieuwe bepaling luidt als
volgt: “Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten
dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren,
wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met
geldboete van vijftig frank tot driehonderd frank of met een van die straffen
alleen. Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf kan alleen vervolging worden
ingesteld op een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd.” Uit de
parlementaire voorbereidingen van de wet blijkt een aarzeling van de wetgever
tussen een beperkte en een ruime opvatting van het begrip ‘belaging’. Op som-
mige plaatsen wordt inderdaad een ruime opvatting van het begrip gehanteerd

1. BERTRAND, J.C., “De vaststelling van overspel”, De Gerechtsd. 1992, p. 18, nr. 1.
2. Art. 8, § 5 in fine Wet 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen

en de interne bewakingsdiensten, B.S. 29 mei 1990.
3. Wet van 30 oktober 1998 die een art. 442bis in het Strafwetboek invoegt met het oog op de strafbaar-

stelling van belaging, B.S. 17 december 1998.
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of gesuggereerd, wat in concreto betekent dat, bijvoorbeeld, het schaduwen
van personen of het langdurig in het oog houden, al dan niet met camera’s,
onder deze strafbaarstelling zou vallen.1

3.2.3.2. Gebruik van camera’s door privédetectives

Detectives oefenen, net als bewakingsondernemingen overigens, opdrachten uit die
dicht aanleunen bij politietaken en om die reden in België sterk gecontroleerd wor-
den. Een studie leert dat privédetectives in België de volgende visuele methoden
aanwenden: lezen van brieven, onderzoek van vuilnis, binnenkijken en binnendrin-
gen in de woonst, bespieden, achtervolgen en het maken van beeldopnamen en
infiltratie.2

– De Wet van 19 juli 1991

De Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetectives3 verbiedt
privédetectives informatie in te winnen over de politieke, godsdienstige, filosofi-
sche of vakbondsovertuiging, de gezondheidstoestand of, behoudens uitzondering,
de seksuele geaardheid van zijn medeburgers.4 Via een wetswijziging in 1996 werd
hieraan nog mutualistische gezindheid en de raciale en etnische herkomst van der-
den toegevoegd.5 Via deze bepaling heeft de wetgever bepaalde elementen van de
persoonlijke levenssfeer bijzonder willen beschermen door ze immuun te maken
voor nasporingen.6 Zelfs met toestemming van de betrokken persoon aan de detec-
tive of aan de opdrachtgever van de detective, zijn dergelijke nasporingen strafbaar,
aldus de rechtsleer, aangezien deze bepalingen van openbare orde zijn.7

1. Cf. Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot invoeging van een strafbaarstelling van stalking,
Parl. St. Kamer (G.Z.) 1996-97, nr. 1046/ 1 en ook het Verslag uitgebracht door de heer Th. GIET,
Parl. St. Kamer (G.Z.) 1996-97, nr. 1046/ 8.

2. VAN LAETHEM, W., DECORTE, T. en BAS, R., Private politiezorg en grondrechten, Leuven, Uni-
versitaire Pers, 1995, 125-155.

3. Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, B.S. 2 oktober 1991, erratum
B.S. 11 februari 1993, Wet van 10 april op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemin-
gen en de interne bewakingsondernemingen, B.S. 29 mei 1990. Zie ook de jaarrapporten bij deze laat-
ste wet, uitgegeven door de Algemene Rijkspolitie bij Politeia.

4. Zie art. 7 Wet 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detectives, B.S. 2 oktober 1991.
5. Art. 7 Wet 19 juli 1991, gewijzigd door art. 7 Wet 30 december 1996 tot wijziging van de Wet van

19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, B.S. 14 februari 1997. Zie: VOSSEN, B.,
“De wet op privé-detectives opgefrist”, Vigiles 1997, p. 42, nr. 1; CAPPELLE, J. en VAN LAE-
THEM, W., Het statuut van de privé-detective, Brussel, Politeia, 1997, 197 p.

6. CAPPELLE, J. en VAN LAETHEM, W., o.c., 120. Deze auteurs gaan in extenso in op de verbodsbe-
palingen.

7. CAPPELLE, J. en VAN LAETHEM, W., o.c., 120.
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– De oorspronkelijke regeling inzake cameragebruik

De Wet van 19 juli 1991 bevatte tot 1997 ook een bepaling die de privédetectives
verbood om “personen die zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke
plaatsen, met behulp van enig toestel te bespieden dan wel te doen bespieden, of
opzettelijk beelden van hen op te nemen dan wel te doen opnemen, zonder dat de
beheerder van die plaats OF de betrokken personen daarvoor hun toestemming heb-
ben gegeven”.1 Deze bepaling in combinatie met artikel 19 van de wet, stelt het
bespieden of opzettelijk maken van opnamen van personen strafbaar, voor zover dit
met behulp van bepaalde toestellen gebeurt, bijvoorbeeld een telelens, en hetzij de
personen in kwestie hetzij hun plaatsvervanger hun toestemming niet gaven.2 Het
opstellen van toestellen met de bedoeling de genoemde misdrijven te plegen, is
eveneens strafbaar.

In de Memorie van Toelichting bij de wet, werd de volgende verduidelijking toege-
voegd: “Deze handelingen zijn evenwel alleen strafbaar voor zover de personen in
kwestie zich op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen bevinden, zoals een pri-
véwoning. In die zin is bijvoorbeeld het bespieden en fotograferen van iemand die
zich op de openbare weg bevindt, niet strafbaar in het kader van deze wet. Dit doet
uiteraard geen afbreuk aan de bestaande rechtspraak, op burgerrechtelijk gebied,
inzake de reproductie van foto’s”.3
In de rechtsleer werd het begrip ‘niet voor het publiek toegankelijke plaats’ aan de
hand van voorbeelden uit andere wetgeving en aan de hand van de grondwettelijke
bepalingen inzake de vrijheid van vergadering, aanzienlijk verduidelijkt.4 Deze
situatie doet zich in de regel voor wanneer de toegang gesloten is of wanneer geïn-
dividualiseerde toegangsbewijzen geëist worden die worden gecontroleerd. Con-
creet betekent dit dat alleen private plaatsen, zoals een privéwoning, een gesloten
bedrijfsruimte of een plaats waar een privéfeestje doorgaat, onder de strafrechtelijke
bescherming vallen. Het observeren of maken van beeldopnamen op publiek toe-
gankelijke plaatsen (zoals winkels, cafés of dancings) en op openbare plaatsen (par-
ken, wegen) is niet strafbaar, onder voorbehoud van de rechtsbescherming, geboden
door het auteursrecht en de grondrechten.5

1. Zie art. 5 Wet 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detectives, B.S. 2 oktober 1991.
2. Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet tot regeling van het beroep van privédetective,

Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1259/1, 8.
3. Idem.
4. CAPPELLE, J. en VAN LAETHEM, W., o.c., 114, met verw. naar LANCKSWEERDT, E., “Het toe-

passingsgebied van de Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsonder-
nemingen en de interne bewakingsdiensten”, in Bewaking en beveiliging, Brugge, Die Keure, 1991.

5. CAPPELLE, J. en VAN LAETHEM, W., o.c., 114-115.
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– De nieuwe, strengere regels inzake cameragebruik

De Wet van 30 december 1996 tot wijziging van de Detectivewet, gaat artikel 5 van
de Detectivewet, dat m.b.t. één aspect te ruim werd geacht, herschrijven. De loutere
toestemming van de beheerder van een plaats volstaat niet langer om alle aanwezi-
gen in het geheim te filmen of er beelden van te maken. Het nieuwe eerste lid van
artikel 5 van de wet luidt voortaan als volgt: “Het is de privédetective verboden om
personen die zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met
behulp van enig toestel te bespieden dan wel te doen bespieden, of opzettelijk beel-
den van hen op te nemen dan wel te doen opnemen, zonder dat de beheerder van die
plaats EN de betrokken personen daarvoor hun toestemming hebben gegeven”.1

Voortaan is het nemen van beelden niet alleen onderworpen aan de voorafgaande
toestemming van de beheerder van de plaats, maar ook van de personen die zich
daar bevinden. Deze dubbele toestemmingsvereiste2 ligt in de lijn van de basisfilo-
sofie van het strenge afluisterverbod, vervat in de Wet van 30 juni 1994 betreffende
het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommuni-
catie (infra).

De dubbele toestemming dient vooraf gegeven te worden. Het maken van foto’s is
onwettelijk wanneer de betrokken personen pas nadien hun akkoord verlenen.3 Vol-
gens de rechtsleer, kan de toestemming blijken uit de omstandigheden of expliciet
(mondeling of schriftelijk) worden gegeven.4

Artikel 1, § 2 van de Wet van 19 juli 1991 bepaalt uitdrukkelijk dat journalisten,
gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten en genealogen buiten haar toepas-
singsgebied vallen.5 Het verbod op het inwinnen van bepaalde gevoelige informatie
en dit op het nemen van beelden en bespieden van personen, geldt dus enkel voor de
privédetectives en niet voor andere burgers. Onder meer de Raad van State heeft
erop gewezen dat deze situatie weinig bevredigt. Iedereen kan observatietoestellen
gebruiken of informatie over personen inwinnen; de inhoud van deze waarborgen
zou m.a.w. moeten gelden voor alle burgers en niet alleen voor privédetectives.6

1. Art. 5, gewijzigd door art. 5 Wet 30 december 1996 tot wijziging van de Wet van 19 juli 1991 tot
regeling van het beroep van privé-detective, B.S. 14 februari 1997.

2. CAPPELLE, J. en VAN LAETHEM, W., o.c., 115.
3. CAPPELLE, J. en VAN LAETHEM, W., o.c., 116.
4. CAPPELLE, J. en VAN LAETHEM, W., o.c., 116.
5. Extra beroepen worden niet via wet, maar via koninklijk besluit uitgezonderd. Zo zondert het K.B.

van 30 juli 1994 onder meer maatschappelijke assistenten en gerechtsexperten uit. Cf. K.B. 30 juli
1994, B.S. 14 september 1994.

6. Raad van State, advies over het ontwerp van regeling van het beroep van privé-detective, Parl. St.
Senaat 1990-91, nr. 1259/1, 38.
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– Wat te doen tegen observerende of filmende detectives?

Om te controleren of de privédetective zich binnen de wettelijke grenzen gehouden
heeft, voorziet de wet op de privédetective twee wegen. Ten eerste staat het de per-
soon die zich gefilmd of geschaduwd weet vrij om zich tot de burgerlijke rechter te
wenden. Die kan de privédetective gelasten het opdrachtenboek, waarvan sprake in
artikel 8 van de Detectivewet, en het verslag ten behoeve van de opdrachtgever,
waarvan sprake in artikel 9 van de Detectivewet, te overhandigen om zich zo een
beeld te vormen van de daden gesteld door de privédetective op basis van de
bestaande wetten.

Ten tweede voorziet de wet in controlebevoegdheden én sanctiemogelijkheden in
hoofde van de ambtenaren van de dienst Algemene Rijkspolitie. Deze dienst maakt
deel uit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op grond van artikel 17 van de
wet beschikken deze ambtenaren over het recht processen-verbaal op te stellen die
bewijskracht hebben tot het bewijs van het tegendeel. Ook beschikken zij over
ruime onderzoeksbevoegdheden. Zo kunnen zij zich onder meer toegang verschaf-
fen tot het agentschap van de privédetective tijdens de gewone openings- of werku-
ren en kunnen zij overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, evenals
alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de
bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden nageleefd en inzon-
derheid ter plaatse de bescheiden, stukken, registers, boeken, schijven, banden of
informatiedragers die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben,
doen voorleggen en daarvan uittreksels, afschriften of kopies nemen. Deze weg is
zonder enige twijfel de meest geschikte en goedkope.

Of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in deze
bevoegd is, is niet duidelijk. Ondanks haar benaming, is de Commissie niet bevoegd
voor elk probleem dat raakt aan de persoonlijke levenssfeer. Meer bepaald vereist
de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat er
sprake is van een verwerking van persoonsgegevens, wat impliceert dat de privéde-
tective bevindingen hetzij opslaat in een computer, hetzij verwerkt in een gestructu-
reerd manueel bestand. Wanneer de privédetective filmt met een digitale camera,
lijkt deze voorwaarde vervult. Anders is het wanneer de detective zich beperkt tot
het schaduwen van een persoon en hierover aantekeningen maakt.

De Wet van 19 juli 1991 legt nergens op hoe de privédetective het opdrachtenboek
en het verslag ten behoeve van de opdrachtgever dient op te stellen. In de vaklitera-
tuur wordt bovendien aangedrongen dat de betrokkenen beide documenten niet op
automatische wijze opstellen om vervalsingen van de inhoud uit te sluiten. Het is
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dan ook niet met grote zekerheid mogelijk aan te nemen dat de Wet van 8 december
1992 van toepassing is, dat de Commissie in deze kan optreden en dat men zich
rechtstreeks tot de privédetective in kwestie kan wenden met een verzoek tot inzage
in zijn persoonsgegevens op grond van laatstgenoemde wet.

Welke weg u ook neemt, er rijst nog een ander probleem, met name of de privéde-
tective in kwestie al dan niet rechtmatig heeft gehandeld. Dit probleem lijkt ons het
meest pertinente. Behoudens de al besproken bepalingen uit de Detectivewet, die
doorgaans begrepen worden als negatieve bevoegdheidsgrenzen, bepaalt de wet niet
wat de detective wél mag. Het uitgangspunt schijnt te zijn dat “Wat niet verboden
wordt, mag”. Het is bijgevolg ver van duidelijk of een burger kan optreden tegen
een detective die filmt op, bijvoorbeeld, de openbare weg. Om te weten wat mag en
wat niet mag, is de rechtsbehoevende bijgevolg aangewezen op de schaarse recht-
spraak en op de zuinige voorbeelden over wat die privédetectives nu eigenlijk
mogen in de parlementaire voorbereidingen bij de Detectivewet. Ook de parlemen-
taire voorbereiding bij de wet op de belaging bevat wat (verwarrende) informatie.

De blz. 107 t.e.m. 154 vallen weg.
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