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BIJLAGE BIJ ARBEIDSREGLEMENT : CAMERABEWAKING IN GEBOUWEN STAD MENEN en 
OCMW MENEN, IN COMBINATIE MET BADGES TOEGANGSCONTROLE en 
COPIERS/PRINTERS 
 

1. Algemeen 

Onder camerabewaking wordt verstaan: het bewakingssysteem met één of meerdere camera’s dat 
ertoe strekt om bepaalde plaatsen, goederen of activiteiten 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. 

Onder toegangscontrole wordt verstaan: het systeem dat via een gepersonaliseerde badge registreert 
wie het gebouw binnenkomt of in welke lokalen het personeelslid binnen geweest is indien het 
badgesysteem een gewoon sleutelplan vervangt. 

De gepersonaliseerde badges sturen ook de copiers / printers aan. 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
§1. Dit reglement is opgesteld om de camerabewaking en de toegangscontrole in te voeren rekening 
houdend met de vereisten van  
- de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, naast  
- de bepalingen van de Grondwet ( artikel 22 ) en  
- de Camerawet van 16 april 2018 en  
- het KB van 08 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van 
bewakingscamera’s en 
- het KB van 28 mei 2018 tot wijziging van het KB van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze 
waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt en 
- het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ( in het bijzonder artikel 8 EVRM ).  
 
§ 2. Vertrekkend vanuit de behoeften van de goede werking van het stadsbestuur ( OCMW bestuur ) 
worden, in dit reglement, de principes van finaliteit, proportionaliteit en transparantie beschouwd als 
waarborgen die essentieel geacht worden voor de bescherming van de verwerking van de 
persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer van de personeelsleden. 

- Het principe van finaliteit van het gebruik van de camerabewaking en de toegangscontrole is 
vastgelegd in pt. 4 over de doeleinden en deze zijn vooral ingegeven door economische 
motieven en beveiligingsmotieven. 

- Door het principe van proportionaliteit garandeert dit reglement dat de werkgever, door zijn 
beheerders van de camerabewakingen toegangscontrole, de camerabewaking en de 
toegangscontrole niet zal aanwenden op een wijze die onverenigbaar is met de uitdrukkelijk 
omschreven doeleinden in pt. 4.  

- Het principe van transparantie vindt zijn uitwerking in het voldoen aan de 
informatieverplichting: dit reglement geeft informatie over de nagestreefde doeleinden (pt. 4), 
over het functioneren van de camerabewaking en de toegangscontrole (pt.7) en over 
diegenen die toegang hebben tot de beelden en de gegevens (pt.6), de rechten van het 
personeelslid om kennis te nemen van de gegevens en de informatie die door de 
camerabewaking en de toegangscontrole werden geregistreerd en de bewaartijd van de 
beelden en gegevens.  

 
In zoverre de camerabewaking en de toegangscontrole een inmenging in de persoonlijke levenssfeer 
van de werknemer tot gevolg heeft, moet deze tot een minimum beperkt blijven. 

2. Toepassingsgebied 

Dit reglement geldt voor alle personeelsleden van stad Menen en OCMW Menen. 
 
De camerabewaking is aangebracht in volgende gebouwen van het OCMW, arbeidsplaats voor zowel 
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OCMW personeel als personeel van Stad Menen. Sommige gebouwen hebben een toegangscontrole 
via een gepersonaliseerde badge. De toegangscontrole kan uitgebreid worden tot meerdere 
gebouwen in de toekomst: 

-WZC Andante:2 camera’s binnen het gebouw nl. in hoofdingang en dienstingang 
                         4 camera’s rond gebouw nl. oprit personeelsparking, hoek fietsenstalling, oprit 
                         publieke parking, en onder luifel hoofdingang 
                         7 videofoons nl. 3 ingangspoorten achteraan, in/uitgang linnen, personeelsingang, 
                         uitgang vuil linnen Beethoven, hoofdingang. 

- Centrale en sociale diensten Noorderlaan: 8 camera’s binnen gebouw nl. in onthaal, inkomhal, bij 
dienstingang, benedenverdieping gang links en rechts en eerste verdieping gang recht voor en links  
en rechts. 
In het gebouw Noorderlaan is er eveneens een toegangscontrole ‘ Blue Control’ waarbij de 
gepersonaliseerde personeelsbadge als sleutel voor de diverse lokalen fungeert. 

- Assistentiewoningen Vlasblomme: 4 camera’s binnen gebouw nl. inkomsas, fietsenstalling, 
                                                          vuilnisberging en gang ter hoogte van achteruitgang. 

- LDC Allegro, verdieping Vredegerecht en verdieping !Mpuls: 7 camera’s binnen gebouw nl. inkom 
gelijkvloers, griffie Vredegerecht, inkom sas 1 ste verdieping, dienstinkom vredegerecht 1 ste 
verdieping inkom, Vredegerecht, dienstinkom benedenverdieping, inkom sas 2 de verdieping. 
De lokale dienstencentra Allegro en Dorpshuis zijn beide voorzien van een toegangscontrole waarbij 
een gepersonaliseerde personeelsbadge als sleutel voor de diverse lokalen fungeert. 

- WZC Ceres: 2 camera’s binnen gebouw nl. sas hoofdingang en aan ontvangstbalie 
                       4 camera’s buiten nl. leverancierspoort, dienstingang, fietsenstalling, ingang keuken  
                       Engelse koer 
                       2 videofoons nl. aan hoofdingang en leverancierspoort. 

De camerabewaking is aangebracht in volgende gebouwen, arbeidsplaats voor zowel Stadspersoneel 
en, occasioneel, OCMW personeel. Sommige gebouwen zijn voorzien van een toegangscontrole via 
een gepersonaliseerde badge. De toegangscontrole kan uitgebreid worden tot meerdere gebouwen in 
de toekomst: 

- Park Ter Walle: 4 camera’s aan de gevels van het gebouw en 2 camera’s in het gebouw nl. aan de 
                            ingang en in het serverlokaal. 

- CC De Steiger, bibliotheek: 5 camera’s binnen gebouw: inkom toegangsdeuren, inkom 
tentoonstellingszaal, passage artiestenloge, bovenhal inkom, kelder. 
In de toekomst kunnen er nog camera’s bijgeplaatst worden in inkom 2, gang cafetaria, inkom 3 en 
bovenhal sportkant. 

- Zwembad Sluizenkaai 77:4 camera’s binnen gebouw nl. gangen van kleedkamers gericht op lockers, 
twee toegangspoorten, kassa gericht op bezoekers 
                                            2 camera’s rond gebouw gericht op fietsenstalling en parking 
                                            1 camera aan ingang van sporthal. 

- Stadhuis: toegangscontrole. 
 

In de toekomst kunnen er nog camera’s geplaatst worden in andere gebouwen zoals Sporthal Lauwe 
en Ontmoetingscentrum Lauwe. 

3. Doeleinden 

De camerabewaking en de toegangscontrole is opgevat als algemeen beheersysteem dat moet leiden 
tot het gemakkelijker behalen van volgende doelen: 

- De beveiliging van de gebouwen en de goederen van zowel Stad Menen, AGB Menen en 
OCMW als van gebruikers en personeel tegen diefstal, inbraak, brandstichting, vandalisme,…. 
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- Het beveiligen van personeelsleden en gebruikers en bezoekers tegen agressiviteit en het 
vergroten van het veiligheidsgevoel. 

- Het terugdringen van vandalisme en/of inbraken en/of sluikstorten of andere overlast door de 
preventieve werking van camera’s. 

- Het gebruik van de gepersonaliseerde badge garandeert de vertrouwelijkheid van de 
documenten bij het kopiëren en/of printen en streeft eveneens ecologisch/economische 
doeleinden na.  

- De toegangscontrole via gepersonaliseerde personeelsbadges vervangt een regulier 
sleutelplan waarbij de badges als sleutels fungeren. 
 

 
De bewakingscamera’s zijn continu functioneel maar de beelden worden niet in real time bekeken 
zodat er geen continue controle uitgeoefend wordt. 
 
Opgenomen beelden en gegevens van de toegangscontrole kunnen evenwel gebruikt worden bij een 
gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van een incident of een misdrijf en op verzoek van 
politiediensten. 

4. Rechten en verplichting van de werknemer 

Ieder personeelslid wordt via deze bijlage bij het Arbeidsreglement op de hoogte gebracht van de 
camerabewaking en de toegangscontrole, de doeleinden en de modaliteiten. 
De werkgever verschaft deze informatie telkens ook via de onthaalbrochure aan elk nieuw 
aangeworven personeelslid. 

Elk personeelslid is gerechtigd om onjuiste gegevens, die op hem betrekking hebben, te doen 
verbeteren. 
Elk personeelslid kan, mits gemotiveerd verzoek aan de hiërarchische lijn, toegang vragen tot het 
bekijken van de opgenomen beelden waarop het personeelslid op te zien is of tot de gegevens van 
toegangscontrole gelinkt aan zijn gepersonaliseerde badge. 

Elk personeelslid kan de verwijdering van zijn persoonsgebonden gegevens vragen indien deze 
onvolledig, niet ter zake dienend of langer bewaard worden dan de toegestane duur. Elke 
personeelslid mag de verwijdering van de opgenomen beelden en gegevens van de toegangscontrole 
vragen bij uitdiensttreding. 
 
De werkgever informeert de werknemer, binnen 10 werkdagen, over het al dan niet of in welke mate 
er gevolg gegeven wordt aan de het verzoek tot verbetering of verwijdering of tot toegang tot de 
beelden of gegevens. 

5. Beheerders van de camerabewaking en toegangscontrole ( los van zorgregistratie ) 

De beheerders van de camerabewaking zijn 
- voor gebouwen van het OCMW: in eerste lijn, de personeelsdienst en, in tweede lijn, de Algemeen 
Directeur. 
- voor gebouwen van IVA Zorg Menen: in eerste lijn, verantwoordelijke logistieke diensten en 
kwaliteitscoördinator, onthaalmedewerkers en technisch medewerker en, in tweede lijn, Directeur van 
het Woonzorgcentrum of de Directeur Thuis- en Ouderenzorg of Directeur Gehandicaptenzorg en het 
Hoofd van het IVA Zorg. 
- voor gebouwen van AGB: in eerste lijn, de Directeur van het AGB Menen. 
- voor CC De Steiger: in eerste lijn, Directeur CC De Steiger. 

De beheerders van de toegangscontrole zijn 
- voor gebouwen van OCMW: in eerste lijn, personeelsdienst en, in tweede lijn, de Algemeen 
Directeur. 
- voor gebouwen van IVA Zorg: in eerste lijn, onthaalmedewerkers, technisch medewerker en in 
tweede lijn, Directeur van het Woonzorgcentrum of Directeur Thuis- en Ouderenzorg of Directeur 
Gehandicaptenzorg en het Hoofd van IVA Zorg. 
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- voor gebouwen van Stad Menen: in eerste lijn, personeelsdienst en gebouwenbeheerder, in tweede 
lijn, de Algemeen Directeur. 

De beheerders van de copiers/printers: in eerste lijn, de dienst ICT, en in tweede lijn, de Algemeen 
Directeur. 

De beheerders van de camerabewaking en toegangscontrole verstrekken aan het betrokken 
personeelslid, op diens schriftelijk verzoek, in begrijpelijke vorm, de gegevens en de informatie die 
door camerabewaking en de toegangscontrole worden geregistreerd en dit binnen de termijn van één 
week na aanvraag. 
 
Het bestuur neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
toegang tot de gegevens en de beelden en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijft tot de 
bevoegde personen en tegen verlies van de gegevens of elke andere niet-toegestane verwerking van 
de gegevens of beelden. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke neemt de lijst van de personen die toegang hebben tot de 
camerabewaking en de toegangscontrole, met beschrijving van hun hoedanigheid ten opzichte van de 
verwerking van de gegevens, op in het verwerkingsregister. 
 
De functionaris voor de gegevensbescherming beschermt, in samenwerking met de 
informatieveiligheidscel, de rechten van de betrokken personeelsleden conform de wetgeving, vermeld 
in pt. 2. 

De beheerders, verwerkingsverantwoordelijke, functionaris voor de gegevensbescherming en de 
leden van de informatieveiligheidscel zijn gehouden door een discretieplicht.  

6. Verwerking beelden en gegevens 

§1.De beelden van de camerabewaking en de gegevens van de toegangscontrole worden 
opgenomen maar worden slechts bekeken en geraadpleegd naar aanleiding van een incident zoals 
agressie …of een misdrijf zoals inbraak, vandalisme, diefstal,…of na schriftelijke vraag van de 
politiediensten. 

§2. De verwerking in de zin van opvragen, raadplegen, bekijken en/of gebruiken van de opgeslagen 
gegevens gebeurt alleen mits toestemming van de daartoe bevoegde personen. 
- Bevoegde personen voor Stad Menen: 
Algemeen Directeur  
Directeur van AGB  
- Bevoegde personen voor OCMW: 
Algemeen Directeur 
Hoofd van IVA Zorg Menen 
- Bevoegde personen CC De Steiger. 
Directeur. 

§3. De verwerkte beelden en gegevens kunnen maximaal 1 maand bewaard worden. De niet-
geanonimiseerde gegevens van de copiers/printers worden maximaal 1,5 jaar bewaard. De uitlezing 
van de copiers/printers gebeurt periodisch, nuttig voor een globale rapportering. 
Bij gerechtelijke procedures of op vraag van politiediensten kunnen de gegevens langere tijd bewaard 
worden wanneer ze relevant zijn voor het bewijs van schadelijke feiten of feiten die een misdrijf 
vormen of indien ze het mogelijk maken om de dader, een getuige of een slachtoffer van een misdrijf 
te identificeren. 

§4. Personeelsleden die zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot de beelden of de gegevens van de 
toegangscontrole, of deze beelden en/of gegevens verspreiden, kunnen gesanctioneerd worden zoals 
bepaald in het arbeidsreglement, de rechtspositieregeling en de deontologische code. 
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7.  Klachtenprocedure 

Indien een personeelslid meent benadeeld te zijn in zijn rechten door de camerabewaking en/of de 
toegangscontrole, kan het personeelslid zich richten tot hiërarchische lijn. 

Het personeelslid kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die een 
onderzoeksbevoegdheid heeft. 

Contactadres: Gegevensbeschermingsautoriteit 
                        Drukpersstraat 35 
                        1000 Brussel 
                        tel: 02/ 274 48 00 
                        fax: 02/274 48 35 
                        per e-mail: contact@apd-qba.be 

8. Contactpersoon 

De Algemeen Directeur  
Grote Markt 1 of Noorderlaan 1/A000 
8930 Menen 

 

 

 


