
 

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 
tekst van het videobewakingsbeleid is te vinden op het volgende internetadres:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/stay-informed/security-and-
access 

of kan worden opgevraagd bij het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid (zie 
contactgegevens hieronder). 
 
1 – Identiteit van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie 

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is het directoraat-generaal 
Beveiliging en Veiligheid 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, 6 juli 2011 en 15 januari 2018 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 maakt gebruik van een videobewakingssysteem 
(CCTV) om toe te zien op de veiligheid van en controle op de toegang tot zijn 
gebouwen, alsook op de veiligheid van de leden, het personeel, de bezoekers en 
de in zijn gebouwen aanwezige of opgeslagen eigendommen, archieven en 
documenten. Het systeem heeft daarnaast een preventieve (en afschrikkende) 
functie en is tevens bedoeld om veiligheidsincidenten beheersbaar te maken. Indien 
nodig kan het Parlement via het systeem de informatie verzamelen die nodig is om 
onderzoek naar incidenten te doen en mogelijke dreigingen te analyseren. 
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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. 
 
5 – Wie heeft toegang tot de videobeelden en aan wie mogen deze openbaar 
worden gemaakt 
 

Wie heeft toegang tot de gegevens: Het management en de bevoegde veiligheids- 
en onderhoudsmedewerkers van het EP 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 Beveiliging en 
Veiligheid 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 en aan 
de hand van individuele toegangsprofielen is bepaald welke operaties zijn 
toegestaan. 
 
7 – Hoe lang worden de opnamen bewaard 
 

De opgenomen beelden worden maximaal dertig dagen 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 
Beveiliging en Veiligheid. 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 Beveiliging en 
Veiligheid 
Verantwoordelijke voor 
videobewaking in het EP 
Wiertzstraat 60 
B-1047 Brussel 
België 
E-mailadres: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tel.: +32 2 28 43727 
 
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 (EU) 2018/1725 als gevolg van de 
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 Beveiliging en 
Veiligheid (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/at-your-service/nl/stay-informed/security-and-access 
 

Richtsnoeren videobewaking van de Europees Toezichthouder voor 
gegevensbescherming: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 
Brussel, 18 november 2019 
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