
 

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van uw persoonsgegevens 

1. Algemeen 

De Kamer van volksvertegenwoordigers verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de 

bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) en van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

De Kamer van volksvertegenwoordigers ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens op 

een gepaste en relevante wijze gebeurt en beperkt blijft tot de doeleinden waarvoor de gegevens 

werden ingezameld. 

2. Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens 

De Kamer van volksvertegenwoordigers onderneemt alle nodige stappen om de veiligheid van uw 

persoonsgegevens te waarborgen. De Kamer van volksvertegenwoordigers zorgt ervoor dat uw gegevens 

onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of 

ongeoorloofde wijzigingen.  Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te 

waarborgen, heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers verschillende geschikte technische en 

organisatorische maatregelen genomen. 

3. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming?  

De Kamer van volksvertegenwoordigers  is verantwoordelijk voor de verwerking van de 

persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van haar opdrachten. Dit houdt in dat 

de Kamer van volksvertegenwoordigers, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor 

de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt. 

De functionaris voor gegevensbescherming is de heer Sébastien Van Koekenbeek, (dpo@dekamer.be). 

Hij is de contactpersoon voor alle vragen die verband houden met de verwerking van uw gegevens en 

met de uitoefening van uw rechten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor 

welke doeleinden worden ze verwerkt?  

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden onder meer door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers verwerkt: 

- identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer); 

- contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer); 

- afbeeldingen (bv. badges, evenementen). 
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De Kamer van volksvertegenwoordigers verwerkt deze persoonsgegevens onder meer in het kader van 

de volgende doeleinden: 

- nakomen van wettelijke verplichtingen; 

- uitoefenen van grondwettelijke, wettelijke en reglementaire bevoegdheden; 

- verzorgen van administratief beheer van leveranciers, dienstverleners, bezoekers en dergelijke; 

- uitvoeren van het veiligheidsbeleid; 

- archivering en historisch onderzoek; 

- verzekeren van de vrijheid van informatie; 

- bekendmaken van de activiteiten van de Kamer van volksvertegenwoordigers; 

- waarborgen van het recht van toegang van het publiek tot officiële documenten. 

Uw persoonsgegevens zullen door de Kamer van volksvertegenwoordigers nooit worden verwerkt voor 

commerciële of reclamedoeleinden, noch aan derden worden overgemaakt die deze gegevens voor 

dergelijke doeleinden zouden gebruiken. 

5. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?  

In het kader van de uitvoering van haar opdrachten is het mogelijk dat de Kamer van 

volksvertegenwoordigers uw persoonsgegevens ontvangt van of moet meedelen aan de volgende 

ontvangers: 

- uzelf; 

- andere federale of administratieve overheidsdiensten; 

- partijen bij bestuursrechtelijke of gerechtelijke procedures waarbij de Kamer van 

volksvertegenwoordigers betrokken is; 

- derden in het kader van contractuele verplichtingen. 

6. Doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie 

Persoonsgegevens kunnen slechts aan een derde land worden doorgegeven indien dit nodig is voor het 

uitvoeren van de opdrachten van de Kamer van volksvertegenwoordigers (bv. in het kader van 

interparlementaire activiteiten) of indien dit wordt vereist door internationale overeenkomsten, de wet 

of ieder andere afgeleide of interne akte. 

Persoonsgegevens worden enkel aan een internationale organisatie doorgegeven in de mate dat die 

gegevens de internationale organisatie toelaten om haar werkzaamheden uit te voeren, en in de mate 

dat de medewerking van de Kamer van volksvertegenwoordigers door de internationale 

overeenkomsten, de wet of ieder andere afgeleide of interne akte wordt vereist of gewenst.  

7. Bewaring van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt.  

 



 

 

8. Welke rechten heeft u wanneer de Kamer van volksvertegenwoordigers uw persoonsgegevens 

verwerkt?  

U beschikt over een welbepaald aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

- U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden 

verwerkt in te kijken; 

- U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk te 

laten corrigeren; 

- In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u 

het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen; 

- In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft 

u te allen tijde het recht om, door redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar 

te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben; 

- In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft 

u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen. 

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Wanneer u vaststelt dat een aantal van uw persoonsgegevens fouten bevatten of onvolledig zijn of 

indien u uw rechten wilt uitoefenen, kan u contact opnemen met de Kamer van 

volksvertegenwoordigers (Paleis der Natie – 1008 Brussel) of, indien gekend, met de verantwoordelijke 

dienst of ambtenaar. 

U kan ook de functionaris voor gegevensbescherming contacteren: 

Kamer van volksvertegenwoordigers  

De heer Sébastien Van Koekenbeek,  

Functionaris voor gegevensbescherming 

Natieplein 1 

1008 Brussel 

e-mail: dpo@dekamer.be. 

Gelieve bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart te voegen. Uw aanvraag zal binnen 30 

kalenderdagen worden behandeld. 

10. Rechtsmiddelen  

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en rechterlijk 

beroep in te stellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat een 

verwerking van op u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening 



 

 

Gegevensbescherming en/of de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

Om een klacht in te dienen, kunt u zich wenden tot:  

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

E-mail: contact@apd-gba.be 

11. Bijwerking van het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  

Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen 

om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. Het bijgewerkte beleid zal steeds in 

overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. 


