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BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS  

 
MEDEDELING AAN BEZOEKERS VAN DE GEBOUWEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 

Het directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging van het Europees Parlement (EP) hecht veel 
waarde aan het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens. Met zijn 
veiligheidsvoorschriften streeft het EP naar een grotere transparantie en naleving van de wetgeving 
over de bescherming van persoonsgegevens (Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 2000 – PB L 8 van 12.1.2001). 

Het directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging van het EP verzoekt de leden, het personeel, 
contractanten, bezoekers en interne/externe partners van de instelling persoonsgegevens te 
verstrekken en verwerkt deze voor de volgende doeleinden: 

- het verlenen van toegang tot de gebouwen van het Parlement en de controle daarop; 
- het onderzoeken van veiligheidsincidenten, het evalueren van dreigingen en het analyseren 

van risico's voor het EP. 

De juridische basis voor het optreden van het directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging wordt 
gevormd door een reeks besluiten van het Bureau van het EP, met name het besluit van 3 mei 2004 
(zoals gewijzigd).  

Belangrijke informatie:  

a) Wie een gebouw van het Parlement wil betreden, moet de volgende gegevens verstrekken: naam 
en voornaam, geboortedatum, nationaliteit en het type en referentienummer van een officieel 
identiteitsbewijs. Het officiële identiteitsbewijs van een individuele bezoeker kan worden gescand om 
deze gegevens te verkrijgen of om de identiteit van de bezoeker te bevestigen.   

b) Vertegenwoordigers van belangengroepen die toegangsrechten tot het EP aanvragen, dienen 
aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken, zoals bepaald in de voorschriften betreffende de 
toegang tot de gebouwen van het EP (zie ook de kennisgeving over de verwerking van 
persoonsgegevens inzake de "accreditatie van vertegenwoordigers van belangengroepen 
(lobbyisten)" en de bijbehorende privacyverklaring). Alle namens een organisatie optredende en/of als 
zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij de vorming en uitvoering van EU-beleid en 
aan wie het Europees Parlement een toegangskaart heeft verstrekt, staan ingeschreven in het 
transparantieregister van de Europese instellingen (zie 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=nl#nl). 

c) Het EP maakt gebruik van videobewaking om veiligheidsincidenten te voorkomen, beheersbaar te 
maken en te onderzoeken. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in het kader 
van het videobewakingssysteem is te vinden in de Bijlage – Nota over videobewaking in het 

Europees Parlement. 

d) Persoonsgegevens van leden, personeel, contractanten en bezoekers zullen niet voor andere dan 
de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt. Aan derden zal geen inzage in deze gegevens 
worden gegeven, tenzij dit met het oog op bovengenoemde doelstellingen noodzakelijk is en pas 
nadat de directeur-generaal Veiligheid en Beveiliging toestemming heeft gegeven. Er zullen 
passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van verwerkte 
persoonsgegevens te waarborgen en misbruik door derden te voorkomen. 

e) Vergaarde persoonsgegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard en na afloop van 
de bewaartermijn vernietigd, te weten: 
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- voor persoonsgegevens in verband met een accreditatieverzoek (zie onder a) en b)): de 
geldigheidsduur van de accreditatie plus ten hoogste een jaar (kan in specifieke gevallen 
worden verlengd tot twee jaar) ten behoeve van eventuele veiligheidsonderzoeken en 
risicoanalyses;  

- voor persoonsgegevens (beelden) afkomstig van het CCTV-systeem: zie bijlage; 

- voor persoonsgegevens in verband met een veiligheidsincident: tien jaar met het 
onderzoeksrapport. 

f) Elke persoon (datasubject) heeft naast het recht om te verzoeken om inzage in zijn of haar 
persoonsgegevens en, in voorkomend geval, om rectificatie daarvan, nog andere rechten, waaronder 
het recht om op dwingende, met zijn of haar situatie verband houdende gronden bezwaar te maken 
tegen de verwerking van die gegevens en deze in naar behoren gemotiveerde gevallen te laten 
verwijderen. 

g) Het directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging kan de uitoefening van de onder f) genoemde 
rechten beperken als uitoefening daarvan het succesvol uitvoeren van veiligheidsonderzoek zou 
kunnen belemmeren of tot onevenredige operationele risico's voor het EP zou kunnen leiden. De 
verantwoordelijke voor gegevensverwerking moet het datasubject in dat geval een formele 
rechtvaardiging van deze beperking verstrekken. Het datasubject heeft het recht hiertegen in beroep 
te gaan bij de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming. 

 
Om gebruik te maken van uw rechten of voor nadere informatie kunt u zich rechtstreeks wenden tot:  
 
Directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging 
Europees Parlement 
Wiertzstraat 60  
B-1047 Brussel 
België 
E-mail: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu  
Website: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00c623acc4/Security-and-Access.html 
Tel.: +32 2 28 43994 
 
 
Dienst bescherming persoonsgegevens  
Europees Parlement  
KAD 02G028 
L-2929 Luxemburg   
E-mail: data-protection@ep.europa.eu  
Website: http://www.europarl.europa.eu/portal/nl/legal-notice?annexe  
Tel.: +352 4300 23595 
 
Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming 
Wiertzstraat 60 
B-1047 Brussel  
E-mail: edps@edps.europa.eu  
Website: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 
Tel.: +32 2 28 31900 
 
 

Brussel, september 2014 

 

mailto:Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00c623acc4/Security-and-Access.html
mailto:data-protection@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/portal/nl/legal-notice?annexe
mailto:edps@edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB


 

           NL 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS  
 

BIJLAGE – NOTA OVER VIDEOBEWAKING IN HET EUROPEES PARLEMENT 

In deze bijlage wordt – uitsluitend ter informatie – kort ingegaan op enkele belangrijke vragen over het 
videobewakingssysteem van het Europees Parlement. De volledige nota over het 
videobewakingsbeleid is op internet te vinden onder 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00c623acc4/Security-and-Access.html  of kan 
worden opgevraagd bij het directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging (zie contactgegevens 
hieronder).  
 
 
1 - Identiteit van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie  
 
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is het directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging 
van het Europees Parlement. De contactgegevens staan hieronder vermeld. 
 
 
2 - Korte beschrijving van het videobewakingssysteem  
 
Waar camera's worden opgehangen en onder welke hoek, wordt bepaald aan de hand van een 
methodologische risicoanalyse en een beoordeling van de gevolgen voor de gegevensbescherming. 
Er wordt op toegezien dat de camera's alleen gericht zijn op de meest relevante locaties binnen en 
buiten de gebouwen, zoals hoofdingangen, nood- en branduitgangen en de inrit van de 
parkeergarage, alsmede bij diverse belangrijke trappen, verbindingspunten en enkele gevoelige of 
beperkt toegankelijke zones die extra beveiliging behoeven. In zeer zeldzame gevallen kunnen onder 
zeer strenge voorwaarden tijdelijk losse, niet met het CCTV-systeem verbonden camera's worden 
aangebracht in het kader van een lopend onderzoek.  
 
 
3 - Rechtsgrondslag van de videobewaking  
 
Besluiten van het Bureau van het Europees Parlement van 6 december 2002, 3 mei 2004 en 6 juli 
2011 en het op 20 april 2013 goedgekeurde videobewakingsbeleid, zoals later bijgewerkt. 
 
 
4 - Vergaarde gegevens en doel van de videobewaking  
 
Vergaarde gegevens: Beeldopnamen (digitale beelden met tijd, datum en locatie). 
 
Doel: Het Europees Parlement gebruikt zijn videobewakingssysteem ten behoeve van de veiligheid, 
de beveiliging en de toegangscontrole. Het videobewakingssysteem levert een bijdrage aan de 
controle op de toegang tot onze gebouwen en aan het verzekeren van de veiligheid van onze 
gebouwen, de parlementsleden, het personeel en de bezoekers, alsmede van de in de gebouwen 
aanwezige of opgeslagen eigendommen en documenten.  Het videobewakingssysteem helpt bij het 
voorkomen, beheersbaar maken en, waar nodig, onderzoeken van veiligheidsgerelateerde 
incidenten, mogelijke dreigingen en ongeoorloofde fysieke toegang, inclusief het zich op 
ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot beveiligde gebouwen en beschermde ruimten, IT-
infrastructuur en operationele informatie, alsmede diefstal en fysieke agressie.  
 
Doelbeperking: Het EP bewaakt geen zones waarin men een hoge mate van privacy mag 
verwachten. Op het grondgebied van België, Luxemburg en Frankrijk blijft de bewaking beperkt tot 
een zo smal mogelijke strook rond onze gebouwen. Het systeem wordt niet gebruikt om het werk van 
medewerkers of de aanwezigheid van personen te controleren. Het systeem wordt evenmin ingezet 
als onderzoeksinstrument of in het kader van tuchtrechtelijke procedures, tenzij er sprake is van een 
veiligheidsincident of crimineel gedrag.  
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5 - Wie heeft toegang tot de videobeelden en aan wie mogen deze openbaar worden gemaakt  
 
Wie heeft toegang tot de gegevens: Bevoegde veiligheidsmedewerkers van het EP zelf en extern 
bevoegd beveiligings- en onderhoudspersoneel.  
 
Openbaarmaking en overdracht:  De informatie die met behulp van het videobewakingssysteem 
wordt verzameld, mag openbaar worden gemaakt aan de veiligheidsdiensten van andere Europese 
instellingen of aan veiligheids-, rechts- of wetshandhavingsinstanties van EU-lidstaten ten behoeve 
van lopend onderzoek of met het oog op onderzoek naar en vervolging van misdrijven. Elke 
overdracht of openbaarmaking aan instanties buiten het directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging 
wordt gedocumenteerd en wordt voorafgegaan door een strenge beoordeling van de noodzaak van 
overdracht. 
 
 
6 - Hoe wordt de informatie beschermd en gevrijwaard  
 
Er worden voortdurend technische en fysieke maatregelen genomen om te garanderen dat het 
systeem beveiligd is en de gegevens beschermd zijn. De beelden van de bewakingscamera's en/of 
de technische architectuur van het videobewakingssysteem zijn alleen toegankelijk voor het 
bevoegde personeel, terwijl in de individuele toegangsprofielen is vastgelegd welke operaties zijn 
toegestaan.   
 
 
7 - Hoe lang worden de opnamen bewaard  
 
De opgenomen beelden worden maximaal twee maanden bewaard. Als beelden moeten worden 
opgeslagen als bewijs van een veiligheidsincident of om het incident verder te onderzoeken, mogen 
zij voor de duur van het onderzoek worden bewaard en kunnen zij, zo nodig, samen met de 
onderzoeksresultaten maximaal tien jaar worden gearchiveerd. 
 
 
8 - Hoe kunnen datasubjecten de hen betreffende informatie controleren, wijzigen of laten 
schrappen en wat zijn de beroepsmogelijkheden  
 
Voor vragen over het videobewakingssysteem en de verwerking van persoonsgegevens kan contact 
worden opgenomen met het directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging. Burgers hebben het recht 
op inzage in hun persoonsgegevens en kunnen die gegevens onder bepaalde voorwaarden, die 
nader zijn uitgewerkt in het videobewakingsbeleid, corrigeren en aanvullen. Elk verzoek om inzage in 
en correctie, blokkering en/of schrapping van persoonsgegevens moet worden gericht aan: 
 
Directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging 
Verantwoordelijke voor videobewaking 
Europees Parlement 
Wiertzstraat 60  
B-1047 Brussel 
België 
E-mail: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu  
Tel.: +32 2 28 31171 
Fax: +32 2 28 46940 
 
Eenieder heeft het recht om verhaal te halen bij de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming via het e-mailadres edps@edps.europa.eu, indien hij/zij van mening is dat er 
inbreuk gemaakt is op zijn/haar rechten krachtens Verordening (EG) nr. 45/2001 als gevolg van de 
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verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door het Europees Parlement. Alvorens hiertoe over te 
gaan, bevelen wij aan dat betrokkene met het oog op een oplossing eerst contact opneemt met het 
directoraat-generaal Veiligheid en Beveiliging (zie contactgegevens hierboven) en/of de functionaris 
voor gegevensbescherming bij het Europees Parlement (tel.: +352 4300 23595 of e-mail: data-
protection@ep.europa.eu).  
 
 
9 - Hyperlinks naar informatie over videobewaking bij het EP en gegevensbescherming  
 
Beleid van het EP inzake videobewaking:  
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/00c623acc4/Security-and-Access.html   
 
Richtsnoeren videobewaking van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
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