
EN EN

Videobewakingsbeleid van het Europees Parlement

Goedgekeurd door de
directeur-generaal Beveiliging en Veiligheid van het
Europees Parlement

Bijgewerkt januari 2022



2/9

EN

Inhoudsopgave
1. Toepassingsgebied ..............................................................................................................3
2. Doelbinding ...........................................................................................................................3
3. Rechtsgrondslag ..................................................................................................................3
4. Bewaakte ruimten.................................................................................................................4

4.1. Ad-hocvideobewaking.......................................................................................................... 4

5. Verzamelde persoonlijke informatie en technische specificaties van het systeem.....5
6. Toegang tot de afbeeldingen en verstrekking van de informatie ...................................5

6.1 Toegangsrechten voor personeel en systeembeheerders .......................................... 5

6.2 Verstrekking en doorgifte..................................................................................................... 6

7. Bewaartermijn .......................................................................................................................6
8. Beveiligingsmaatregelen .....................................................................................................6
9. Voorlichting van het publiek ...............................................................................................7
10. De rechten van betrokkenen ...............................................................................................7
11. Recht om een klacht in te dienen .......................................................................................8
12. Raadplegingen en zelfevaluatie inzake gegevensbescherming .....................................9



3/9

EN

1. Toepassingsgebied

Het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid van het Europees Parlement
(hierna “DG SAFE” genoemd) maakt gebruik van videobewaking om toezicht te
houden op specifieke ruimten, evenementen, activiteiten of personen met een visueel
bewakingssysteem, het zogeheten gesloten televisiecircuit (CCTV).

Dit videobewakingsbeleid beschrijft het videobewakingssysteem van het Europees Parlement,
het doel en het gebruik ervan, en de bestaande waarborgen ter bescherming van de
persoonlijke rechten van betrokkenen als bedoeld in Verordening (EU) 2018/1725 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen van de Unie (hierna “Verordening (EU) 2018/1725”
genoemd).

2. Doelbinding

Het videobewakingssysteem biedt ondersteuning bij het waarborgen van de beveiliging en
veiligheid zoals vastgelegd in de regeling inzake beveiliging en veiligheid in het Europees
Parlement1.

DG SAFE vertrouwt op het videobewakingssysteem om mogelijke bedreigingen voor de
orde en veiligheid te voorkomen, tegen te gaan of te beheersen, met inbegrip van
ongeoorloofde fysieke toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement of tot
beperkte of gevoelige zones, IT-infrastructuur of -informatie.

DG SAFE kan verder gebruikmaken van CCTV-beelden als onderdeel van
veiligheidsonderzoeken en aanvullende onderzoeken die in het kader van zijn mandaat
worden uitgevoerd.

De doorgifte van CCTV-opnamen vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de
voorwaarden van punt 6.2: “Verstrekking en doorgifte”.

Het videobewakingssysteem wordt niet voor andere doeleinden gebruikt2.

3. Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van het videobewakingssysteem van het Europees Parlement gelden de
volgende rechtsgrondslagen:

- Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 15 januari 2018 betreffende
de regeling inzake beveiliging en veiligheid in het Europees Parlement (2018/C
79/04);

1 Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 15 januari 2018 betreffende de regeling inzake
beveiliging en veiligheid in het Europees Parlement (2018/C 79/04).
2 Artikel 4 van Verordening (EU) 2018/1725.
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- Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van
23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties
van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG;

- Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 17 juni 2019 houdende de
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) 2018/1725;

- Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 15 april 2013 over de regels
voor de behandeling van vertrouwelijke informatie door het Europees Parlement, PB
C 96 van 1.4.2014, blz. 1;

- Informatiebeveiligingsbeleid in het Europees Parlement van 2 juni 2020, Geda
(D(2020)14287).

4. Bewaakte ruimten

DG SAFE beslist over cameralocaties, kijkhoeken en zones onder videobewaking, met
volledige inachtneming van de richtsnoeren van de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming3.

Camera’s worden op basis van een risicobeoordeling geplaatst om ervoor te zorgen dat ze
alleen gericht zijn op de meest relevante locaties, zones en aanzichten binnen en buiten
gebouwen en op die manier de correcte naleving van dit beleid waarborgen.

Meer in het bijzonder worden camera’s geïnstalleerd om toezicht te houden op de in- en
uitgangen van gebouwen en de onmiddellijke nabijheid daarvan, met inbegrip van openbare
toegangszones (zoals hoofdingangen, nooduitgangen en brandweergangen, ingangen van
parkeergarages, VIP-voorrijstroken, de Esplanade enz.). Daarnaast wordt met camera’s
toezicht gehouden op verschillende belangrijke trappen of verbindingspunten, alsook
prominente zones die extra beveiliging vereisen, zoals zones met waardevolle goederen,
vertrouwelijke en gevoelige informatie, of zogenaamde “gevoelige zalen” en zones met
beperkte toegang.

Op ruimten met zeer hoge verwachtingen op het gebied van privacy, zoals individuele
kantoren of vrijetijdsruimten, wordt geen toezicht gehouden.

Het toezicht buiten de gebouwen van het Parlement is beperkt tot zo smal mogelijke strook
die nodig is om de uitvoering van dit beleid te waarborgen, en gebeurt in overeenstemming
met de relevante EU- en nationale wetgeving.

4.1. Ad-hocvideobewaking

In naar behoren gemotiveerde gevallen kan DG SAFE voor een specifiek doel en voor een
beperkte periode gebruikmaken van ad-hocvideobewaking.

Camera’s voor ad-hocvideobewaking worden geïnstalleerd op schriftelijk verzoek en met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur-generaal van DG SAFE.

3 De richtsnoeren zijn beschikbaar op:
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf en hier:
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance-follow_en
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Van ad-hocvideobewaking kan gedurende maximaal één maand gebruikgemaakt worden.
Voor een verlenging van deze termijn moet de bovengenoemde procedure worden herhaald.

Camera’s maken uitsluitend opnamen tijdens vooraf bepaalde tijdstippen.

Beelden die door middel van ad-hocvideobewaking zijn opgenomen, worden niet
opgeslagen, behalve wanneer zij relevant zijn voor een veiligheidsonderzoek, in welk geval
zij samen met het onderzoek worden opgeslagen.

In naar behoren gemotiveerde gevallen en na raadpleging van de functionaris voor
gegevensbescherming kan ad-hocvideobewaking verborgen worden geïnstalleerd.

5. Verzamelde persoonlijke informatie en technische specificaties van het systeem

Het videobewakingssysteem van het Europees Parlement is een standaard CCTV-systeem.
Alle camera's zijn 24 uur per dag operationeel, gedurende zeven dagen in de week.

De meeste camera’s registreren alleen variaties in pixels, wat betekent dat de toegang tot
echte beelden afhankelijk is van de detectie van een beweging door het systeem. Iedere
beweging die door de camera's in de ruimte die onder bewaking staat wordt waargenomen,
wordt onder vermelding van het tijdstip, de datum en de locatie opgenomen. In dat geval
maakt de beeldkwaliteit de identificatie van personen of andere details in de beelden
mogelijk.

Voor alle camera’s, ongeacht of deze functioneren op basis van bewegingsdetectie, gelden
dezelfde strenge veiligheidsmaatregelen.

Het systeem maakt momenteel geen gebruik van CCTV met geluidsopname. Het Europees
Parlement gebruikt geen webcams voor videobewaking.

Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) 2018/1725 is het videobewakingssysteem
niet bedoeld om bijzondere categorieën gegevens te verzamelen.

6. Toegang tot de afbeeldingen en verstrekking van de informatie

6.1 Toegangsrechten voor personeel en systeembeheerders

Alleen de directeur-generaal van DG SAFE (hierna “de verwerkingsverantwoordelijke”
genoemd) is bevoegd om toegangsrechten te verlenen, te wijzigen of in te trekken.

Toegangsrechten worden verleend aan gebruikers op een “need-to-know”-basis (degenen
voor wie toegang strikt noodzakelijk is om hun taken uit te voeren) en zijn beperkt tot het doel
van het onderhavige CCTV-beleid en het technisch onderhoud van het systeem.

DG SAFE houdt een intern register van toegangsrechten bij en registreert systematisch alle
opvragingen van beelden. Opvraging van beelden voor technisch onderhoud vindt plaats
zonder beeldvisualisatie.
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6.2 Verstrekking en doorgifte

DG SAFE kan CCTV-beelden verstrekken of doorgeven aan de veiligheidsdiensten van
andere Europese instellingen of aan veiligheids-, gerechtelijke of
rechtshandhavingsautoriteiten van een EU-lidstaat. Dergelijke doorgiften mogen alleen
plaatsvinden op verzoek van deze partijen — er zijn geen regelmatige of routinematige
doorgiften — en overeenkomstig de in dit deel beschreven procedure4.

Elke verstrekking of doorgifte is onderworpen aan de goedkeuring van de
verwerkingsverantwoordelijke, een grondige beoordeling van de noodzaak van een
dergelijke verstrekking of doorgifte, en het advies van de Juridische Dienst van het Europees
Parlement.

In gevallen waarbij een lid van het Parlement betrokken is, is de formele goedkeuring van de
Voorzitter van het Europees Parlement vereist. In gevallen waarbij een personeelslid
betrokken is, is de formele goedkeuring van de secretaris-generaal vereist.

De functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement wordt in kennis
gesteld van een dergelijke verstrekking of doorgifte.

DG SAFE documenteert het proces in zijn geheel.

7. Bewaartermijn

DG SAFE bewaart de CCTV-beelden gedurende één maand.

In het kader van een veiligheidsonderzoek verkregen beelden worden bewaard voor de duur
van het onderzoek en worden, indien relevant, gedurende maximaal 10 jaar samen met het
onderzoek bewaard. DG SAFE documenteert deze bewaring strikt.

8. Beveiligingsmaatregelen

Het Europees Parlement maakt gebruik van de beste beschikbare privacyvriendelijke
technologische oplossingen, in overeenstemming met de beginselen van “privacy door
ontwerp” en “minimale gegevensverwerking”.

DG SAFE baseert zich op een reeks technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
om de gegevens in de CCTV-beelden te beschermen.

Het CCTV-systeem zelf is niet aangesloten op een ander systeem buiten het Europees
Parlement en is alleen toegankelijk voor specifiek daartoe gemachtigd personeel van DG

4 DG SAFE geeft geen gehoor aan verzoeken om “datamining” of het proces om gegevens vanuit verschillende
invalshoeken te analyseren en in nuttige nieuwe informatie samen te vatten.
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SAFE. DG SAFE versleutelt gearchiveerde videobestanden tijdens de bewaartermijn en
registreert zorgvuldig alle manipulaties van het systeem.

Bovendien stelt DG SAFE de verwerving van toegangsrechten afhankelijk van het volgen van
verplichte interne opleidingen en vertrouwelijkheidsverplichtingen.

DG SAFE blurt systematisch beelden die kunnen leiden tot de identificatie van personen die
niet betrokken zijn bij een veiligheidsonderzoek of een aanvullend onderzoek.

De nodige regelingen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat het videobewakingssysteem van
het Europees Parlement kan functioneren in geval van stroomuitval, teneinde de minimale
veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden te waarborgen.

9. Voorlichting van het publiek

Het Europees Parlement informeert het publiek over het videobewakingssysteem door middel
van:

- kennisgevingen ter plaatse om het publiek te waarschuwen dat er toezicht plaatsvindt
en om hun essentiële informatie te verstrekken over de verwerking van dat toezicht;

- samenvattingen van het beleid inzake videobewaking bij ontvangstbalies en op de
website van het Europees Parlement;

- publicatie van het beleid inzake videobewaking op het intranet en de internetsite van
het Europees Parlement.

In het kader van alle drie methoden is er een e-mailadres beschikbaar met behulp waarvan
betrokkenen nadere vragen kunnen stellen en informatie kunnen verkrijgen over hun rechten.

10. De rechten van betrokkenen

DG SAFE stelt elke met camera geïdentificeerde persoon individueel in kennis

wanneer DG SAFE:

- zijn identiteit registreert;
- zijn identiteit langer bewaart dan de reguliere bewaartermijn;
- de beelden gebruikt in procedures waarbij de persoon betrokken is;
- de beelden verstrekt of doorgeeft buiten DG SAFE.

Leden van het publiek hebben het recht hun rechten op bescherming van persoonsgegevens
uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 uit te oefenen door elk verzoek te richten tot de
verwerkingsverantwoordelijke:

De verwerkingsverantwoordelijke videobewaking bij het Europees Parlement
Directeur-generaal Beveiliging en Veiligheid
Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel
E-mailadres: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
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Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek, stuurt DG de verzoeker een
ontvangstbevestiging5.

DG SAFE geeft betrokkene binnen 30 kalenderdagen een inhoudelijk antwoord op zijn vraag,
tenzij de verwerkingsverantwoordelijke om gegronde redenen niet in staat is de termijn na te
leven. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene in kennis van eventuele
vertragingen en de redenen daarvoor.

Om toegang te krijgen tot hun gegevens moeten betrokkenen hun identiteit onomstotelijk
bewijzen, en, waar mogelijk, de datum, het tijdstip, de locatie en de omstandigheden
vermelden van de beelden waartoe zij toegang wensen te krijgen, en moeten zij een recente
foto van zichzelf verstrekken om DG SAFE in staat te stellen hen te identificeren aan de hand
van de onderzochte beelden.

De verwerkingsverantwoordelijke mag weigeren gevolg te geven aan een verzoek van een
betrokkene indien dit kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het
repetitieve karakter ervan6. DG SAFE beoordeelt dit geval per geval. Het is aan de
verwerkingsverantwoordelijke om de kennelijk ongegronde of buitensporige aard van het
verzoek aan te tonen.

In geval van een bijzonder ingewikkeld verzoek of indien een verzoek waarschijnlijk een risico
tot gevolg heeft voor de rechten en vrijheden van andere betrokkenen, wordt de functionaris
voor gegevensbescherming van het Europees Parlement geraadpleegd door de
verwerkingsverantwoordelijke.

Het Europees Parlement brengt verzoekers geen kosten in rekening voor de uitoefening van
hun rechten op het gebied van gegevensbescherming.

De verwerkingsverantwoordelijke kan beperkingen opleggen aan de rechten die bij
Verordening (EU) 2018/1725 aan betrokkenen zijn toegekend, wanneer de uitoefening
van dat recht het doel van het veiligheidsonderzoek in gevaar zou brengen7. DG SAFE
onderzoekt deze mogelijkheid per geval en documenteert, in voorkomend geval, de
procedure naar behoren en stelt de functionaris voor gegevensbescherming van het
Europees Parlement op de hoogte van dergelijke beperkingen.

11. Recht om een klacht in te dienen

Eenieder heeft het recht een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming (e-mailadres: edps@edps.europa.eu) indien hij van mening is dat zijn
rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 zijn geschonden als gevolg van de
verwerking van zijn persoonsgegevens door het Europees Parlement. DG SAFE beveelt aan
dat personen voordat een klacht indienen, nadere informatie trachten te verkrijgen van:

5 Deze ontvangstbevestiging is niet nodig indien binnen dezelfde termijn van vijf werkdagen een inhoudelijk
antwoord op het verzoek wordt gegeven. Het antwoord wordt aan de betrokkene toegezonden binnen de in
artikel 14, leden 3 en 4, van Verordening (EU) 2018/1725 vastgestelde termijnen.
6 Artikel 14 van Verordening (EU) 2018/1725.
7 Artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 en bijlage I bij het Besluit van het Bureau van het Europees Parlement
van 17 juni 2019 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) 2018/1725.
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De verwerkingsverantwoordelijke videobewaking bij het Europees Parlement:
Directeur-generaal Beveiliging en Veiligheid
Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel
E-mailadres: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

en/of

Functionaris van het Europees Parlement voor
gegevensbescherming

Telefoon: +352 4300 23595
E-mailadres: data-protection@ep.europa.eu

Personeelsleden kunnen ook een herzieningsverzoek bij hun tot aanstelling bevoegd gezag
indienen uit hoofde van artikel 90 van het Statuut.

12. Raadplegingen en zelfevaluatie inzake gegevensbescherming

Het Europees Parlement beheert zijn videobewakingssysteem in volledige overeenstemming
met Verordening (EU) 2018/1725.

DG SAFE heeft de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Parlement
geraadpleegd bij het opstellen van dit beleid.

DG SAFE voert periodieke evaluaties uit van de gegevensbescherming om na te gaan of:

- het videobewakingsbeleid correct wordt uitgevoerd (nalevingsgerichte controle);
- er nog steeds behoefte is aan het systeem voor videobewaking;
- het systeem nog dienstig is aan de gestelde doeleinden;
- er nog steeds geen adequate alternatieven voorhanden zijn;
- er regelmatig een oefening inzake minimale gegevensverwerking uitgevoerd wordt.


