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DOEL: Besluiten
Op grond van artikel 27 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en artikel 38 van het
Vrijstellingsbesluit behorende bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het het college van
burgemeester en wethouders bevoegd verwerking van persoonsgegeven zoals cameraregistratie, die
vallen onder de beheersverantwoordelijkheid van de gemeente Haarlem, te melden bij het College
Bescherming Persoonsgegevens.
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Onderwerp: Camerabewaking Parkeergarages, Fietsenstalling en Publiekshal
Reg. Nummer: VVH/VHR2011/241792

1. Inleiding
Bij besluit van 14 december 2004 heeft het college besloten dat het beveiligen van
gemeentelijke eigendommen en objecten in beginsel is toegestaan en dat hiervoor
een algemeen kader zou worden ontwikkeld, zodat specifieke verzoeken tot het
plaatsen van camera’s voor beveiliging van gemeentelijke objecten zorgvuldig
kunnen worden afgewogen. Op 31 oktober 2006 heeft het college de nota
‘Camerabeveiliging Gemeentelijke Objecten’ vastgesteld. Op basis van dit
beleidskader wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente als eigenaar en/of
beheerder voor de veiligheid van objecten dat gediend wordt met camerabewaking
afgewogen tegen de belangen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
burgers.

Het gebruik van camera’s met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen,
terreinen en zaken die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke
(eigenaar of beheerder) is vooral bedoeld om objecten en de directe omgeving
daarvan te beveiligen en incidenten zoals vandalisme, inbraak en diefstal vast te
kunnen leggen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geeft ruimte aan de
gemeente in haar hoedanigheid als eigenaar of beheerder, aan wie de zorg voor die
objecten en personen welke die objecten bezoeken is toevertrouwd, om de nodige
beveiligingsmaatregelen te nemen, zonodig door middel van camerabewaking. Met
name artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit WBP geeft aan dat zonder melding bij
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dit soort cameratoezicht is
toegestaan mits voldaan aan bepaalde eisen zoals het verwijderen van
camerabeelden binnen 24 uur.

In de huidige en toekomstige Publiekshal, alsmede de openbare parkeergarages
(Raaks, Appelaar, Kamp, Houtplein, Cronje, Station, Ripperda en de fietsenstalling
Stationsplein) die geëxploiteerd worden door de gemeente Haarlem wordt gebruik
gemaakt van camerabewaking en –beveiliging. Deze camera’s zijn tot op heden niet
gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens omdat daartoe geen
noodzaak bestond. Deze vorm van verwerking van persoonsgegevens door het
registreren van camerabeelden voldeed aan de eisen zoals die gesteld zijn in artikel
38 van de Vrijstellingsbesluit WBP, zodat dit niet gemeld hoefde te worden. In de
praktijk is gebleken dat niet altijd voldaan kan worden aan de eisen uit het
vrijstellingsbesluit, zodat deze registratie van camerabeelden gemeld dienen te
worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de camerabewaking van parkeergarages, fietsenstalling

en de publiekshal te melden bij het Centraal Bureau Persoonsgegevens.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.

3. Het besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant. De betrokkenen ontvangen
na besluitvorming informatie over dit besluit.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Bestuur.

Collegebesluit
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3. Beoogd resultaat
Door camerabewaking- en beveiliging in de gemeentelijke parkeergarages en de
publiekshal van de gemeente te melden bij het College Bescherming
Persoonsgegevens wordt de rechtmatigheid van camerabewaking- en beveiliging
gewaarborgd. Het doel van camerabewaking is het vastleggen van incidenten en het
bewaken van objecten en eigendommen en het beveiligen van personen.

4. Argumenten
4.1 rechtmatigheid camerabewaking,
Om de rechtmatigheid van camerabewaking en –beveiliging in de gemeentelijke
parkeergarages (inclusief fietsenstalling op het stationsplein) en de publiekshal,
waar al jarenlang gebruik wordt gemaakt van camerabewaking, te waarborgen is het
noodzakelijk dat dit wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

4.2 vastleggen incidenten
Door beeldregistraties van camera’s in parkeergarages en de publiekshal worden
incdenten vastgelegd die als bewijs kunnen dienen ingeval van civielrechtelijke
(schadeclaims) of strafrechtelijke procedures. In dat laatste geval kunnen de
camerabeelden worden gevorderd door politie en justitie.

Juridische aspecten
Bij besluit van 14 december 2004 heeft het college besloten dat het beveiligen en
bewaken van gemeentelijke eigendommen en objecten met camera’s in beginsel is
toegestaan. Conform de nota Camerabeveiliging gemeentelijke objecten
(PD/VHT/2006/886, d.d. 31/10/2006) wordt het voorstel - om de camera’s in de
gemeentelijke parkeergarages en publiekshal te melden bij het CBP - voorgelegd
aan het college en ter informatie gestuurd naar de commissie bestuur. Onderdeel
van het protocol is het volgen van een checklist om ervoor te zorgen dat een goed
gebruik van camera’s wordt gewaarborgd. De checklist is opgesteld door het
College Bescherming Persoonsgegevens. Hiermee wordt voldaan aan de
voorwaarden die worden gesteld aan camerabeveiliging vanuit art. 38 Wet
bescherming Persoonsgegevens. De ingevulde checklists zijn bijgevoegd als bijlage
1 en 2.

Financiële aspecten
Het melden van camerabewaking bij het CBP heeft geen financiële consequenties.

Communicatie aspecten.
In de parkeergarages is kenbaar gemaakt met stickers op de hoofd entree bak, de
inrit terminals, de betaalautomaten en uitritterminals. Bij de publiekshal is
camerabewaking kenbaar gemaakt door middel van herkenbare stickers op de
entreedeuren.

5. Kanttekeningen
Camerabewaking en camerabeveiliging maakt inbreuk op op privacy van het
publiek. Het algemeen belang van rust en orde in de publiekshal overheerst. Om de
inbreuk op de privacy zo veel mogelijk te beperken worden de beelden die gemaakt
zijn in parkeergarages na 7 dagen vernietigd. Correct gebruik en beperking van de
inbreuk op privacy wordt geborgd door te werken volgens de checklist van het
CBP.



3

De camerabeelden in de publiekshal worden slechts gebruikt als er sprake is van
een incident. Dan worden de beelden bewaard en zo nodig overhandigd aan de
politie. De standaardbeelden waarop ‘normale gedrag’ staat, worden standaard na
24 uur gewist. Voorts is er geen sprake van constante camerabewaking. Het is
slechts mogelijk om achteraf de beelden te bewaren (door ze op cd te branden). Er
is dus geen monitor waarop standaard de hal bewaakt wordt.

6. Uitvoering
Na het collegebesluit wordt camerabewaking in de publiekshal en de
parkeergarages gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Zodra de
publiekshal in de Raakspoort in gebruik wordt genomen zal de melding bij het CBP
ambtshalve worden gewijzigd.

7. Bijlagen
Bijlage I: meldingsformulier camerabewaking en beveiliging parkeergarages
Bijlage II: meldingsformulier camerabewaking en beveiliging publiekshal

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage I: meldingsformulier camerabewaking en beveiliging parkeergarages

verwerkingen persoonsgegevens
gegevensverwerking: Camerabewaking en beveiliging
registratienummer: wbp jaar/nummer

hoofdafdeling: Wijkzaken
afdeling: Dagelijks Beheer en Techniek
contactpersoon:
telefoon:
aanvang verwerking:

1. Welk object wordt bewaakt/beveiligd/beschermd door de inzet van
camera’s?

De openbare parkeergarages Raaks/Appelaar/Kamp/Station/Houtplein en Cronjé
(allen geëxploiteerd door de gemeente Haarlem) en de fietsenstalling Stationsplein

Houtplein Wagemakerslaan 1 2012 DJ Haarlem
Kamp De Witstraat 1 2011 DV Haarlem
Appelaar Damstraat 12 2011 HA Haarlem
Cronjé Kleverlaan 12 2023 JG Haarlem
Station Lange Herenstraat 11 2011 LK Haarlem
Raaks Zijlvest 45 2011 VB Haarlem
Fietsenstalling
station

Stationsplein 4 2011 LR Haarlem

2. Omschrijf het probleem waarvoor camerabeveiliging en –bewaking een
oplossing biedt:

Het 24 uur per dag houden van toezicht in de garages en het vastleggen van
incidenten. Daarmee wordt de veiligheid vergroot. Camerabeveiliging biedt een
oplossing ter bestrijding van fraude, heeft een preventieve werking ter bestrijding van
vandalisme, heeft een toegevoegde waarde in de veiligheidsbeleving bij gebruikers
van de garage en wordt ingezet in het productieproces t.w. de controle op doorgang
bij in-en uitrijden ter voorkoming van stagnatie.

3. Welk doel wil men bereiken door het inzetten van camerabeveiliging- en
bewaking?

x De bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke
personen

x De beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen
x De bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden

De beveiliging van een productieproces
x Het vastleggen van incidenten

Licht toe:



Zie toelichting bij vraag 2

4. Motiveer waarom het beheerbelang zwaarder weegt dan de privacy van
burgers?

Een parkeergarage en de ondergrondse fietsenstalling is een ruimte waar weinig
toezicht is door derden of waar gelijktijdig veel mensen zich bevinden. Daarnaast is
er geen daglichttoetreding. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden voor illegale
handelingen.

5. Welke andere maatregelen worden getroffen om de doelstelling zoals
ingevuld bij vraag 3 te bewerkstelligen?

De garages zijn zo ingericht dat er zoveel mogelijk openheid/zicht is, er wordt zo veel
mogelijk heldere verlichting en kleuren toegepast en er is regelmatig een beheerder
aanwezig. Er is regelmatig toezicht door medewerkers van Parkeerbeheer en van
bureau Handhaving en projectmatige inzet door regiopolitie. Daarnaast is een deel
van de openingstijden een beheerder aanwezig. De fietsenstalling Stationsplein heeft
een continue bezetting door beheerders. Deze stalling is dermate groot dat de
beheerder nooit volledig overzicht over de stalling heeft.

6. Verklaar waarom het doel niet met minder ingrijpende maatregelen dan de
inzet van camera’s kan worden gerealiseerd? (met andere woorden waarom
is het gebruik van camera’s proportioneel)

Het is niet mogelijk om in alle garages en op alle verdiepingen continu toezicht te
laten uitvoeren door de beheerders. Het fysieke toezicht vindt daarbij plaats tussen
07:00 en 24:00 uur. Buiten deze tijden zijn de garages onbemensd. En ook dan is
niet gegarandeerd dat incidenten worden gezien. Incidenten zijn niet anders vast te
leggen dan met camera’s.

7. Welke gegevens worden vastgelegd?

Alle handelingen die door camerabeelden worden waargenomen

8. Wat is de ruimtelijke reikwijdte van de camera?

Ongeveer 30 meter, in principe wordt bijna de gehele garage (intern), bestreken door
de camera’s. Dit geldt in ieder geval voor de in-en uitritten, betaalautomaten,
trappenhuizen, liften en kritische locaties welke het productieproces in gevaar
kunnen brengen. Overigens zijn de camera’s niet gericht op de openbare ruimte
buiten de garages.

9. Welke onderdelen van het object wordt met camerabeelden vastgelegd?



Zie boven

10. Op welke wijze is het gebruik van camera’s ter beveiliging en bewaking van
objecten en personen kenbaar gemaakt?

Door aanbrengen van stickers op de hoofd entree bak, de inrit terminals, de
betaalautomaten en uitritterminals

11. Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

7 dagen

12. Op welke wijze zijn de camerabeelden beveiligd tegen inbreuken door
derden?

Camerabeelden worden via een gesloten circuit opgeslagen

13. Op welke wijze kan een individu inzage krijgen over persoonsgegevens
(camerabeelden) die op hem of haar betrekking hebben?

Via een verzoek aan de gemeente tenzij sprake is van een strafbaar feit via politie of
justitie.

Is dit vastgelegd in een protocol of procedure? Nee

14. Geef stapsgewijs aan wat er gebeurt met de camerabeelden ingeval van
een incident?

Aangifte politie, op verzoek van officier van justitie bij vordering overgedragen

15. Welke functionarissen en organisaties hebben toegang tot de
camerabeelden?

Bedrijfsleiding Parkeerbeheer en de beheerder in de centrale die dienst heeft.

16. Overige opmerkingen

Geen.



Bijlage II: meldingsformulier camerabewaking en beveiliging publiekshal

verwerkingen persoonsgegevens
gegevensverwerking: Camerabewaking en beveiliging
registratienummer: wbp jaar/nummer

hoofdafdeling: Dienstverlening
afdeling: Balieteam
contactpersoon:
telefoon:
aanvang verwerking: 1 januari 2009

1. Welk object wordt bewaakt/beveiligd/beschermd door de inzet van
camera’s?

De publiekshal van Haarlem aan de Zijlsingel wordt beveiligd door camera’s. Indien
er een incident plaatsvindt bij een van de balies is het mogelijk om achteraf de
camerabeelden te bekijken. Het is niet zo dat de publiekshal door middel van
bemand cameratoezicht constant bewaakt wordt.

2. Omschrijf het probleem waarvoor camerabeveiliging en –bewaking een
oplossing biedt:

Zoals hierboven reeds is aangegeven, in geval van een incident met een agressieve
klant. Ook kunnen de beelden gebruikt worden bij eventuele vernielingen aan het
pand.

3. Welk doel wil men bereiken door het inzetten van camerabeveiliging- en
bewaking?

De bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke
personen
De beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen
De bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden
De beveiliging van een productieproces

X Het vastleggen van incidenten

Licht toe:

Als er een incident heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om de beelden achteraf in
te zien en zo nodig te overhandigen aan de politie. De beelden kunnen dan ten
behoeve van bewijsvoering geleverd worden.

4. Motiveer waarom het beheerbelang zwaarder weegt dan de privacy van
burgers?



Het algemeen belang van rust en orde in de publiekshal overheerst. De
camerabeelden worden slechts gebruikt als er sprake is van een incident. Dan
worden de beelden bewaard en zo nodig overhandigd aan de politie. De
standaardbeelden waarop ‘burgers’ staan, worden standaard na 24 uur gewist.
Voorts is er geen sprake van constant cameratoezicht. Het is slechts mogelijk om
achteraf de beelden te bewaren (door ze op cd te branden). Er is dus geen monitor
waarop standaard de hal bewaakt wordt.

5. Welke andere maatregelen worden getroffen om de doelstelling zoals
ingevuld bij vraag 3 te bewerkstelligen?

Om de orde te bewaren en zo nodig te herstellen is er altijd een beveiligingsbeambte
in de publiekshal aanwezig. Daarnaast is er een zogeheten Interventieteam, die –
zodra er op de alarmknoppen gedrukt is – assistentie komen verlenen.

6. Verklaar waarom het doel niet met minder ingrijpende maatregelen dan de
inzet van camera’s kan worden gerealiseerd? (met andere woorden waarom
is het gebruik van camera’s proportioneel)

Zie antwoord op vraag 1 t/m 5

7. Welke gegevens worden vastgelegd?

Alle beelden waarop een camera gericht is. In het kort komt het erop neer dat er in
de hal en in het waardegebied camera’s zijn die – gericht op de balies – gegevens
vastleggen. Mensen en handelingen aan de balies worden vastgelegd.

8. Wat is de ruimtelijke reikwijdte van de camera?

De camera’s die gericht zijn op de publiekshal hebben een reikwijdte van
ca. 5 – 8 meter. De overige camera’s zijn dichterbij afgesteld.

9. Welke onderdelen van het object wordt met camerabeelden vastgelegd?

Publiekshal, kasgebied, waardegebied ( kluis), hoofdentree, 2 x pers.entree,
Buitengebied bij toegangsdeur waardegebied

10. Op welke wijze is het gebruik van camera’s ter beveiliging en bewaking van
objecten en personen kenbaar gemaakt?

Via herkenbare stickers op de entreedeuren

11. Hoe lang worden de camerabeelden bewaard?

20 dagen



12. Op welke wijze zijn de camerabeelden beveiligd tegen inbreuken door
derden?

Via een pin-code

13. Op welke wijze kan een individu inzage krijgen over persoonsgegevens
(camerabeelden) die op hem of haar betrekking hebben?

Via de politie of OM

Is dit vastgelegd in een protocol of procedure? nee

14. Geef stapsgewijs aan wat er gebeurt met de camerabeelden ingeval van
een incident?

Bevoegd persoon vraagt om camerabeelden na incident. Beelden worden getoond.
Bij herkenning word eea doorgespeeld aan de politie. Politie bekijkt ter plekke
beelden. Bij duidelijkheid worden opnames gebrand op cd.

15. Welke functionarissen en organisaties hebben toegang tot de
camerabeelden?

Locatiebeheer; suppoost, teammanager balie, politie , OM

16. Overige opmerkingen

geen


