
   
 

 

POLICY CAMERABELEID JOGEM 

 

1. Onderwerp 

 

Deze policy betreft de verwerking van camerabeelden, dewelke opgenomen worden op het 

terrein beheerd door “VZW JEUGDZORG”, gelegen te Ringlaan 50, 3550 Heusden-Zolder, 

met als ondernemingsnummer 0415.654.007, hierna genoemd “JOGEM”. Het terrein 

gelegen op het voornoemde adres betreft een publiek toegankelijke besloten plaats.  

2. Rechtsgrond 

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 

plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. 

3. Doelstelling gebruik van bewakingscamera’s 

 

Doelstellingen: 

• visuele controle m.b.t. de status van de toegangsdeuren en -poorten omwille van 

ongewenste toegang; 

• opvolging van bezoekers in de publieke delen; 

• bewaking en toezicht om misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen; 

• bescherming van de goederen van JOGEM; 

 

De filmbeelden worden niet gebruikt om de vrijwilligers of degene die gebruik maken van 

de lokalen te controleren.  

4. Betrokkenen 

 

De betrokkenen zijn de gefilmde personen. Het betreft bijzondere persoonsgegevens 

aangezien jongeren in beeld worden gebracht, het individu kan geïdentificeerd worden en 

uit de beelden, leeftijd, geslacht, etnische afkomst, …(art.9 GDPR) kan afgeleid worden.  

5. Gebruik van de beelden  

  

5.1 Veiligheidsmaatregelen  

 

Met betrekking tot het bekijken van de beelden wordt absolute discretie voorgeschreven.  

Dit betekent dat de medewerkers die beelden bekijken de wettelijke privacy vereisten 

naleven: 

• Finaliteit: de verwerking van persoonsgegevens (camerabeelden waarop personen 

identificeerbaar zijn) kadert binnen de camerawet (art. 2,4°);  

• Proportionaliteit: de verwerking is beperkt tot het strikt noodzakelijke om de doelen 

te verwezenlijken. De camerabewaking is daarom toereikend, ter zake dienend en 

niet overmatig;  

• Confidentialiteit: de beelden met persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde 

partijen zonder toestemming van de betrokkenen of wettelijke basis. 

 

 



 
  

 

Medewerkers erkennen hun verantwoordelijkheid in het veilig omgaan met 

persoonsgegevens en stellen zich waakzaam op om te vermijden dat onbevoegden zich 

toegang verschaffen tot persoonsgegevens. Ze verbinden zich ertoe om incidenten 

(datalek) en inbreuken tegen het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens te 

melden aan hun oversten. 

 

Daarenboven worden de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen 

getroffen (cfr. algemene verordening gegevensbescherming (AVG) art 32).   

 

5.2 Toegang (real time) 

 

De beelden worden niet in real-time bekeken. Uitsluitend na het vaststellen van een 

misdrijf of beschadiging zal een medewerker van JOGEM de beelden bekijken. De 

medewerker zal vervolgens de politie inlichten teneinde strafrechtelijke vervolging te 

waarborgen. 

 

5.3 Verwerking beelden 

 

De opgenomen beelden zullen eerlijk en rechtmatig worden verwerkt: met andere 

woorden: de camerabewaking mag enkel dienen om de vooropgestelde doelen te 

verwezenlijken.  

De beelden worden maximum één (1) maand  bewaard, uitgezonderd die beelden die 

noodzakelijk zijn voor het bewijzen van een misdrijf of aangebrachte schade.  

 

De personen die toegang hebben tot de beelden (de gemachtigden), hebben een 

discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren, met dien verstande 

dat de verantwoordelijke voor de verwerking of de persoon die onder zijn gezag handelt, 

de beelden: 

- kan 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 identificeren van de daders; 

- moet overdragen aan de politiediensten indien zij hierom verzoeken in het kader 

van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie en de beelden het 

vastgestelde misdrijf betreffen.  

Hiertoe verkrijgen ze de nodige credentials om toegang te krijgen tot de database met 

beelden. 

 

5.4 Register 

 

Elke keer dat opgeslagen gegevens worden geraadpleegd zal dit geregistreerd worden in 

het voorziene register van JOGEM met vermelding van de code, de locatie (camera), van 

wie de opdracht komt, wie de beelden bekijkt, op welke datum de beelden bekeken 

werden. 

 

Indien er geen criminele daad werd vastgesteld mogen de beelden niet langer dan één (1) 

maand bewaard blijven. 

 

Bij overhandiging aan derden (politie) zal er steeds vermeld worden datum, uur en persoon 

van de overhandiging op ofwel elektronische manier (filetransfer) of magnetische drager 

(USB disk of DVD). 
 



 
  

 

6. Informatie aan de betrokkenen 

  

Aan alle ingangen van het voornoemde terrein met camerabewaking wordt een pictogram 

aangebracht dat wijst op de aanwezigheid van (vaste) camerabewaking. Zo worden 

personen geïnformeerd alvorens een dergelijke plaats te betreden.  

 

In de algemene privacyverklaring van JOGEM wordt deze verwerking van camerabeelden 

openbaar gecommuniceerd (AVG Art.13-14). De privacyverklaring is terug te vinden op de 

website.   

7. Rechten van de betrokkenen 

 

JOGEM voorziet dat de betrokkene al zijn rechten, zoals voorgeschreven in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming art. 12 - 23, kan aanwenden. 

Iedere gefilmde persoon heeft het recht op toegang tot de beelden. Dit recht kan natuurlijk 

slechts uitgeoefend worden indien de beelden werden opgeslagen en bewaard. Wie 

toegang wenst tot zijn gegevens richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de 

administratie van JOGEM op volgend e-mailadres info@jogem.be  

 

Dankzij de verplichting om het verzoek te motiveren kan de verantwoordelijke voor de 

verwerking de belangen van de aanvrager afwegen tegenover de belangen van de 

veiligheid. De aanvraag moet vergezeld zijn van voldoende gedetailleerde vermeldingen 

teneinde de juiste plaats van de gegevens in de opname te kunnen lokaliseren (datum, 

uur en juiste plaats).  

 

Ongeacht of de betrokkene al dan niet aanwezig wenst te zijn bij de opzoeking en de 

voorstelling van de hem betreffende gegevens, dient deze opzoeking bovendien uitgevoerd 

te worden door de voorzitter van JOGEM of door één van de personen die hiertoe 

gemachtigd zijn. Deze verschillende garanties zijn onontbeerlijk om de privacy te 

beschermen van derden die zichtbaar zouden zijn op de film. 

8. Locatie van de camera’s 

 

 


