Privacyreglement NDW
De Voorzitter van de Raad van Toezicht van Nationale Databank Wegverkeersgegevens,
Overwegende:
dat sprake is van de verwerking van persoonsgegevens met als doel verkeersgegevens in te
winnen, verwerken en aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (hierna: NDW) te
leveren;
dat het algemeen belang van de Staat der Nederlanden rechtvaardigt dat gebruik wordt gemaakt
van persoonsgegevens voor het genereren van verkeersinformatie, analyses ten behoeve van
verkeersbeleid, ondersteunen van verkeersmanagement, vergroten van de verkeersveiligheid,
ondersteunen van asset management, ondersteunen bij crises- en calamiteitensituaties, mogelijk
maken van open data en vergroten van de efficiency van de deelnemende organisaties;
dat door het gebruik van methoden voor inwinning van verkeersgegevens er in een aantal gevallen
sprake is van het verwerken van persoonsgegevens waar de Algemene Verordening
Gegevensbescherming op van toepassing is;
dat NDW zelf geen persoonsgegevens verwerkt maar dat in de toekomst mogelijk wel gaat doen;
dat voor de aanleverende ketens van deze inwinningen in een aantal gevallen de Voorzitter van de
Raad van Toezicht van NDW medeverwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming;
dat organisaties in de aanleverende ketens in een aantal gevallen
medeverwerkingsverantwoordelijke en tevens verwerker zijn;
dat het opstellen van een privacyreglement geen juridisch vereiste meer is;
dat NDW volledig aan de juridische vereisten en de zorgplicht die op de Nederlandse Staat rust, wil
voldoen;
dat het daarom wenselijk is vast te stellen welk beleid geldt voor de verwerking van
persoonsgegevens verkregen uit methoden voor inwinning van verkeersgegevens, zodat op
uniforme wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming met deze gegevens
zal worden omgegaan;
dat het voor leveranciers en andere geïnteresseerden helder moet zijn hoe dat beleid voor de
verwerking van persoonsgegevens luidt;
dat deze beleidsregels worden vastgesteld in de vorm van een privacyreglement.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. verwerkingsverantwoordelijke: Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nationale Databank
Wegverkeersgegevens, voor zover hij doel (en middelen) van de gegevensverwerking bepaalt;
b. medeverwerkingsverantwoordelijken: 1. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nationale
Databank Wegverkeersgegevens, voor zover hij doel (en middelen) van de gegevensverwerking
bepaalt, en 2. Directeur van de aanleverende organisatie, voor zover hij middelen van de
gegevensverwerking bepaalt;
c. verwerker: Directeur van de aanleverende organisatie, voor zover hij in opdracht van NDW
verkeersgegevens inwint;
d. betrokkene: de gebruiker van de wegen waarop verkeersgegevens worden ingewonnen;
e. methoden voor inwinning van verkeersgegevens: elke methode geschikt voor het in of buiten
voertuigen inwinnen en verwerken van verkeersgegevens;
f. persoonsgegevens: de door middel van methoden voor inwinning van verkeersgegevens
verwerkte gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
g. aanleverende organisatie: Organisatie die de data verkregen door het inwinnen van
verkeersgegevens aan verwerkingsverantwoordelijke verstrekt;
h. partners: Partners van Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
Artikel 2 Toepassingsbereik
Dit besluit regelt de taken en bevoegdheden van de medeverwerkingsverantwoordelijken met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in de dataketens van
verwerkingsverantwoordelijke, welke persoonsgegevens zijn verkregen door het gebruik van
methoden voor inwinning van verkeersgegevens.
Artikel 3 Doelen van de gegevensverwerking
De doelen van de verwerking van persoonsgegevens verkregen door het gebruik van methoden
voor inwinning van verkeersgegevens zijn het genereren van verkeersinformatie, analyses ten
behoeve van verkeersbeleid, ondersteunen van verkeersmanagement, vergroten van de
verkeersveiligheid, ondersteunen van asset management, ondersteunen bij crises- en

calamiteitensituaties, mogelijk maken van open data en vergroten van de efficiency van de
deelnemende organisaties, in het bijzonder:
a. het meten van reistijden;
b. het meten van intensiteiten; en
c. het uitlezen van data uit het voertuig.
Artikel 4 Soorten persoonsgegevens
De volgende soorten persoonsgegevens worden in het kader van de doelen van de
gegevensverwerking verwerkt in de dataketens van de verwerkingsverantwoordelijke:
a. Kenteken;
b. Voertuigidentificatienummer;
c. Bluetooth MAC-adres (in combinatie met locatiegegevens);
d. Locatiegegevens;
e. Signaalsterkte bluetooth device;
f. Tijdgegevens;
g. Voertuigtype;
h. Rijgedrag.
Artikel 5 Beveiliging en toegang
1. De verwerkingsverantwoordelijke draagt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming zorg voor een passend beveiligingsniveau tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking ten aanzien van de beveiliging van de gegevensverwerkingen die
binnen de organisatie van verwerkingsverantwoordelijke plaatsvinden.
2. Ten aanzien van de beveiliging van de gegevensverwerkingen die binnen organisatie van
verwerker plaatsvinden, draagt verwerkingsverantwoordelijke zorg in een met verwerker af te
sluiten verwerkersovereenkomst.
3. Slechts de door de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen ambtenaren hebben rechtstreeks
toegang tot de eventuele persoonsgegevens bedoeld in het eerste lid.
Artikel 6 Medeverwerkingsverantwoordelijke
Indien een aanleverende organisatie medeverwerkingsverantwoordelijke is, wordt in een
onderlinge regeling met verwerkingsverantwoordelijke de verdeling van de verantwoordelijkheden
vastgelegd. Beide partijen zijn volledig aansprakelijk voor het voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Artikel 7 Verwerker
Met verwerkers wordt in een verwerkersovereenkomst vastgelegd hoe deze omgaan met de
verkeersgegevens die met de inwinning zijn verkregen. De overeenkomst heeft onder meer
betrekking op de veiligheidsmaatregelen die ter bescherming van de gegevens nodig zijn.
Artikel 8 Informatieverstrekking
1. Aan betrokkenen zal door verwerker op een passende wijze ter plekke kenbaar worden gemaakt
dat inwinning van verkeersgegevens door middel van methoden voor inwinning van
verkeersgegevens plaatsvindt.
2. Verwerkingsverantwoordelijke zal op de website van NDW (www.ndw.nu) een overzicht
opnemen van locaties en doelen van specifieke inwinningen van verkeersgegevens door middel van
methoden voor inwinning van verkeersgegevens.
3. Verwerkingsverantwoordelijke kan besluiten een hyperlink naar het onder lid 2 bedoelde
overzicht te laten opnemen op de website van de partner die beheerder is van de betreffende weg.
Artikel 9 Inzage en rectificatie betrokkenen
1. Uitsluitend natuurlijke of rechtspersonen van wie persoonsgegevens zijn verzameld kunnen de
verwerkingsverantwoordelijke verzoeken inzage te verkrijgen in de omtrent hen opgeslagen
gegevens dan wel verzoeken deze gegevens te rectificeren conform het gestelde in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
2. De verwerkingsverantwoordelijke neemt verzoeken tot inzage en rectificatie, als bedoeld in lid 1,
voor zover deze verzoeken gegevensverwerkingen betreffen die binnen de organisatie van
verwerkingsverantwoordelijke plaatsvinden, in behandeling.
3. Verwerkingsverantwoordelijke zal verzoeken tot inzage en rectificatie, als bedoeld in lid 1, voor
zover deze verzoeken gegevensverwerkingen betreffen die binnen de organisatie van verwerker
plaatsvinden, onverwijld doorsturen naar de betreffende verwerker.
4. Een verzoek om inzage van gegevens kan schriftelijk of elektronisch worden ingediend.
5. Verwerkingsverantwoordelijke kan van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die om inzage
of rectificatie verzoekt, verlangen dat deze zich legitimeert.

6. Bij het ter inzage geven van persoonsgegevens worden gegevens van andere personen voor
zover mogelijk anoniem gemaakt.
7. Na inzage of rectificatie wordt schriftelijk vastgelegd:
a. de naam van betrokkene;
b. de wijze van inzage of rectificatie;
c. het tijdstip; en
d. welke gegevens het betrof.
Artikel 10 Inzage en verstrekking derden
1. De verwerkingsverantwoordelijke dan wel de verwerker weigert derden inzage en verstrekking
van de persoonsgegevens, tenzij het een vordering betreft van de personen genoemd in het
tweede en derde lid van dit artikel.
2. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt op vordering van de officier van justitie of een
opsporingsambtenaar de gegevens in het belang van de opsporing en vervolging van strafbare
feiten, voor zover deze gegevens zich binnen de organisatie van verwerkingsverantwoordelijke
bevinden.
3. De verwerker verstrekt op vordering van de officier van justitie of een opsporingsambtenaar de
gegevens in het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten, voor zover deze
gegevens zich binnen de organisatie van verwerker bevinden.
4. Een vordering tot verstrekking van gegevens wordt schriftelijk gedaan of, in geval van dringende
noodzaak, mondeling.
5. Van een persoon die verstrekking van de gegevens vordert, kan worden verlangd dat deze zich
legitimeert.
6. Bij het verstrekken van persoonsgegevens na vordering worden gegevens van andere personen
voor zover mogelijk anoniem gemaakt.
Artikel 11 Geheimhouding
Er geldt ten aanzien van persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht conform het gestelde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Artikel 12 Bewaartermijnen
1. Persoonsgegevens worden niet langer dan 24 uren bewaard in een vorm die het mogelijk maakt
om de betrokkenen te identificeren.
2. Persoonsgegevens die zijn ingewonnen in het kader van proeftuinen kunnen langer dan 24 uren
worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkenen te identificeren indien dat
nodig is in het kader van onderzoek en na toestemming van betrokkene.
3. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kunnen de persoonsgegevens in
verkeersgegevens, voor zover dat wettelijk is toegestaan onder die omstandigheden, langer dan de
termijn, bedoeld in het eerste lid, worden bewaard, echter niet langer dan noodzakelijk voor de
verwerkelijking van de doelen van de gegevensverwerking.
Artikel 13 Verbod koppeling
De persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens behoudens indien het
persoonsgegevens betreft die gelijktijdig zijn verkregen in het kader van de inwinning van
verkeersgegevens.
Artikel 14 Klachten
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd,
dan dient betrokkene zich schriftelijk te wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde de
Voorzitter van de Raad van Toezicht van NDW.
Artikel 15 Bekendmaking reglement en gegevensverwerkingen
1. Dit reglement is voor iedereen ter inzage beschikbaar op de website van NDW (www.ndw.nu).
2. De in dit reglement genoemde gegevensverwerkingen zijn opgenomen in het
verwerkingenregister van NDW.
Artikel 16 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Privacyreglement Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
Utrecht, 25 mei 2018,
DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NATIONALE DATABANK
WEGVERKEERSGEGEVENS,
L. Verbeek, voor deze: F.J.J. Brouwer, directeur NDW

Toelichting privacyreglement NDW
Algemeen
Door de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van smart mobility worden steeds
meer data verwerkt die regelmatig persoonsgegevens zijn, want ze zijn - direct of indirect herleidbaar tot een persoon. Om die reden heeft NDW dit privacyreglement opgesteld.
Hoewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming al regels stelt, wordt het toch wenselijk
geacht beleidsregels op te stellen voor het verwerken van persoonsgegevens die worden verkregen
bij het gebruik van methoden voor inwinning van verkeersgegevens. De beleidsregels geven aan
hoe NDW met de verschillende soorten persoonsgegevens wil omgaan. Dit biedt zekerheid voor de
betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. De beleidsregels hebben de vorm
gekregen van een privacyreglement. Vanzelfsprekend wordt inhoudelijk aangesloten bij de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dataketens NDW en verwerkingsverantwoordelijkheid voor gegevensverwerkingen
NDW ontvangt haar data vanuit verschillende totstandkomingsketens, waarin vaak gebruik wordt
gemaakt van inwinningswijzen en/of datasoorten die privacygevoelige informatie
(persoonsgegevens) bevatten. Alhoewel NDW momenteel zelf geen persoonsgegevens verwerkt, is
zij voor een aantal van deze ketens wel onderworpen aan de privacyregelgeving. Hiervoor moet
worden bekeken wat er in contracten over de relatie tussen NDW en leveranciers is afgesproken
(o.a. t.a.v. eigendom en/of verantwoordelijkheid voor data). Indien dat geen uitsluitsel biedt,
wordt gekeken naar de feitelijke omstandigheden van de verhouding tussen NDW en haar
leveranciers. De wijze van verkrijging door NDW bepaalt dan in hoeverre NDW aan de
privacyregelgeving is onderworpen.
Dataketens van NDW
De ketens waarbij NDW betrokken is en waarin op enig moment mogelijk privacygevoelige
informatie wordt verwerkt zijn:
a) Ketens van geopercelen
b) Keten van CAN-bus data
c) Ketens van Floating car data
d) Ketens van inwinpercelen, niet zijnde geopercelen
e) Ketens van wederdiensten volgens Bijlage 3 Data+Dienstenovereenkomst
f) Ketens i.h.k.v. samenwerking met partners
Verkrijgingswijze bepaalt verwerkingsverantwoordelijkheid
Bij de hiervoor genoemde ketens heeft NDW een bepaalde betrokkenheid. Afhankelijk van de wijze
van verkrijging van data door NDW kan vervolgens worden bepaald of zij wel of geen
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.
Degene die bepaalt dát er persoonsgegevens zullen worden verwerkt, waarvóór, op welke wíjze,
hoe láng en wélke persoonsgegevens het betreft, is namelijk verwerkingsverantwoordelijke in de
zin van de privacyregelgeving. Verwerkingsverantwoordelijkheid houdt in dat je aan de meeste
regels t.a.v. privacy dient te voldoen. Uit de wijze waarop NDW haar data verkrijgt, is af te leiden
in hoeverre zij aspecten als doel en middelen van de gegevensverwerking bepaalt.
NDW verkrijgt haar data op de volgende wijzen (waarbij voor de eerste twee varianten geldt dat
NDW verwerkingsverantwoordelijke is):
1) Via een raam- (en meestal nadere) overeenkomst algemeen
Deze verkrijgingswijze betreft een aanbesteding namens de partners van NDW. Opdrachten van
NDW-partners worden geheel op maat, naar behoefte van de betreffende partner, aanbesteed.
Omdat NDW het doel en (deels) de middelen bepaalt, is zij verwerkingsverantwoordelijke.
2) Via een samenwerkingsovereenkomst met partners
Bij deze verkrijgingswijze gebeurt aanlevering rechtstreeks door de partner (zonder tussenkomst
van een marktpartij). Omdat NDW het doel bepaalt, is zij verwerkingsverantwoordelijke voor
eventuele verwerking van persoonsgegevens.
3) Via een wederdienst volgens Bijlage 3 Data+Dienstenovereenkomst

Bij deze verkrijgingswijze verkrijgt NDW data door een tegenprestatie van een marktpartij die data
en diensten van NDW afneemt (anders dan via open data). Hierbij is het relevant of het gaat om
een tegenprestatie die de aanleverende organisatie al op de plank heeft liggen of dat het een
prestatie is die voor NDW wordt aangepast of op de invulling waarvan NDW invloed kan uitoefenen.
Indien de tegenprestatie specifiek voor NDW wordt bepaald, is NDW vanwege doelbepaling de
verwerkingsverantwoordelijke.
4) Standaardproduct via een raam- (en meestal nadere) overeenkomst
Deze verkrijgingswijze betreft ook een aanbesteding namens de partners van NDW maar dan voor
een standaardproduct. Hierbij is van belang dat de aanleverende organisatie een substantieel
aantal klanten heeft (naast NDW). Daardoor heeft NDW geen invloed op de inrichting van het
product en is dan ook geen verwerkingsverantwoordelijke.
5) Via marktpartijen die door partners zelf zijn gecontracteerd
Bij deze verkrijgingswijze geschiedt aanlevering van data aan NDW door een marktpartij (via het
systeem van een partner dan wel van marktpartij zelf) die door individuele partners gecontracteerd
is. NDW heeft met deze marktpartijen geen contract, bepaalt daarmee niet het doel van de
gegevensverwerking en is daarom ook geen verwerkingsverantwoordelijke. Wel heeft NDW een
zorgplicht m.b.t. privacyvoorlichting richting partners, wanneer zij zelf met marktpartijen
contracten afsluiten. Ook moet NDW ervoor zorgen dat de inwinning van de verkeersgegevens door
aanleverende organisaties niet op een illegale wijze gebeurt.
Toekomstbestendigheid Privacyreglement
Een ontwerp, hoe goed ook afgewogen en zorgvuldig gemaakt, kan niet statisch blijven en
onveranderd voor meerdere jaren. De afweging van proportionaliteit en subsidiariteit kan enige
jaren later anders uitvallen door allerlei maatschappelijke, economische en/of technische
ontwikkelingen. Het Privacyreglement is dus een dynamisch document en zal regelmatig aangepast
moeten worden.

Toelichting artikelen
Artikel 1
Artikel 1 bevat definities van woorden en zinsneden die een belangrijke rol spelen in het
Privacyreglement.
Ten aanzien van dataketens van NDW geldt dat uit de definitie van persoonsgegevens (“de door
middel van methoden voor inwinning van verkeersgegevens verwerkte gegevens over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”) nooit gewerkt wordt met gegevens over
een geïdentificeerde natuurlijke persoon. Als er sprake is van persoonsgegevens gaat het om
gegevens over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het verschil tussen gegevens over een
geïdentificeerde natuurlijke persoon enerzijds en over een identificeerbare natuurlijke persoon
anderzijds zit in het feit dat bij de laatste enige moeite gedaan moet worden om naar een
natuurlijke persoon te kunnen herleiden.
Artikel 2
Dit artikel bepaalt dat de toepassing van dit reglement is beperkt tot taken en bevoegdheden van:
- NDW indien zij het doel (en middelen) van de gegevensverwerking bepaalt, en
- aanleverende organisaties voor zover zij zaken bepalen als middelen die aangewend worden voor
de verwerking, welke gegevens worden verwerkt, bewaartermijnen, toegang tot de gegevens en
informatie die wordt verstrekt aan de betrokkene.
Artikel 3
Artikel 3 bevat de doelen van de gegevensverwerking. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen
de hogere doelen (o.b.v. doelen uit de Samenwerkingsovereenkomst en recente en voorziene
ontwikkelingen) en de gespecificeerde doelen van de gegevensverwerking (‘het meten van …’).
Opgemerkt wordt dat niet meer gegevens verzameld dienen te worden dan noodzakelijk is voor het
doel. Personen buiten de bemeten weg dienen zoveel mogelijk buiten beeld te blijven. Hiervoor
kunnen maatregelen t.a.v. de methoden van inwinning van verkeersgegevens nodig zijn, zoals het
gebruik van gerichte antennes bij bluetoothinwinning. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de
gegevens niet voor andere doelen mogen worden gebruikt dan hierboven genoemd.
Artikel 4
Artikel 4 bevat de verschillende persoonsgegevens die worden verwerkt bij bepaalde
inwinningswijzen en/of datasoorten.

Kentekens en voertuigidentificatienummers (VIN’s) zijn persoonsgegevens voor degenen die
toegang hebben tot het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Bedrijven zullen
(anders dan wegbeheerders) over het algemeen die toegang niet hebben. Maar als die gegevens
langs een omweg (eventueel door derden) toch kunnen worden herleid betreft het weer wel
persoonsgegevens. Dus als een bedrijf met een andere inwinningsmethode op dezelfde locatie
en/of hetzelfde tijdstip ook gegevens inwint die wel tot een natuurlijke persoon te herleiden zijn,
kan het kenteken toch nog als een persoonsgegeven worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor het
voertuigidentificatienummer aangezien die rechtstreeks aan het kenteken is gekoppeld.
Bluetooth MAC-adressen in combinatie met de berekende locatie van de bluetoothmeter worden
ook aangemerkt als persoonsgegevens.
Locatiegegevens en tijdgegevens zijn persoonsgegevens omdat ze in combinatie met andere
gegevens herleidbaar zijn tot een persoon. De signaalsterkte van de bluetooth device is een
persoonsgegeven omdat het een specifiekere invulling geeft aan het locatiegegeven.
Het voertuigtype kan in combinatie met andere gegevens leiden tot identificeerbaarheid van een
persoon en is daarom een persoonsgegeven.
Gegeven over iemands rijgedrag (o.a. gemiddelde snelheid, het gebruik van de pedalen en de staat
van de remblokken) kunnen na samenvoeging al snel iets zeggen over het gedrag van de
bestuurder van de auto en worden daarmee persoonsgegevens.
Er worden in de dataketens geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Verwerking van
bijzondere persoonsgegevens zou het geval kunnen zijn wanneer patronen worden vastgelegd
waaruit valt af te leiden dat betrokkenen plaatsen bezoeken die iets zeggen over geloof,
gezondheid etc. Maar door te anonimiseren of vernietigen binnen 24 uur, zodat geen patronen
kunnen worden herkend, is hiervan geen sprake.
Artikelen 5
Artikel 5 bevat bepalingen over de beveiliging van en toegang tot de gegevensverwerkingen. Het
artikel maakt onderscheid tussen gegevensverwerkingen die bij NDW en gegevensverwerkingen die
bij leveranciers plaatsvinden. NDW verwerkt op dit moment zelf geen persoonsgegevens. Voor
verwerkingen bij leveranciers zal NDW zorgen voor het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.
Het zou kunnen dat NDW in de toekomst zelf persoonsgegevens zal verkrijgen. Dit is dan nodig om
te kunnen pionieren met nieuwe technologieën. NDW heeft echter niet de intentie om zelf
persoonsgegevens te verwerken en zal de inwinning aan de markt overlaten op het moment dat
betreffende technologie ‘as a service’ wordt aangeboden.
Artikel 6
Conform artikel 26 AVG
Dit artikel regelt de situatie dat een aanleverende partij medeverwerkingsverantwoordelijke is
(naast het feit dat hij ook verwerker is). Deze partij is dan samen met NDW
verwerkingsverantwoordelijke en daarom moeten er onderlinge afspraken gemaakt worden.
Partijen moeten op transparante wijze de verdeling van verantwoordelijkheden voor de nakoming
van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastleggen, met name
met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun verplichtingen om aan
informatieplicht aan betrokkene te voldoen, door middel van een onderlinge regeling. Deze
onderlinge regeling kan overigens ook worden geïntegreerd in de verwerkersovereenkomst. In de
regeling kan een contactpunt voor betrokkenen worden aangewezen. Uit de onderlinge regeling
blijkt duidelijk welke rol de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vervullen, en wat hun
verhouding met de betrokkenen is.
Ongeacht de voorwaarden in de onderlinge regeling, kan de betrokkene zijn rechten uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot en jegens iedere
verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen.
Artikel 7
Conform artikel 28 AVG
Artikel 7 bepaalt dat NDW met haar verwerkers afspraken maakt in een verwerkersovereenkomst.
In een verwerkersovereenkomst wordt een algemene beschrijving van de verwerking opgenomen
en daarnaast bepalingen betreffende instructie van doelbinding, geheimhoudingsplicht,
beveiligingsmaatregelen, inschakelen van subverwerkers, honoreren van rechten van betrokkenen,
andere verplichtingen als helpen bij uitvoeren van PIA’s en melding van datalek, gegevens
verwijderen en het meewerken aan audits.
Artikel 8
Conform artikel 14 AVG
Dit artikel regelt de informatieverstrekking aan de betrokkenen. Naast vereiste informatie die de
inwinnende organisaties aan de wegkant moet leveren, draagt NDW via haar website, en eventueel

links op sites van wegbeheerders, zorg voor het informeren van de weggebruikers.
Bij het informeren door inwinnende organisaties kan gedacht worden aan persberichten, openbare
aanplakkingen, borden op palen (vergelijkbaar met informatie over cameratoezicht), gerichte
advertenties, herkenbaarheid van de bluetooth-trackingapparatuur ter plaatse en duidelijke
herkenbaarheid of markering van het gebied waarbinnen bluetooth-tracking plaatsvindt.
Als locatiegegevens worden verwerkt moet vanwege de gevoelige aard van deze gegevens de
verwerkingsverantwoordelijke nadere informatie verstrekken, zoals een overzicht waaruit blijkt
welke gegevens precies worden verwerkt, informatie over doorgifte van gegevens aan bewerkers of
derden en de mogelijkheden van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen. De informatie moet
de betrokkenen in principe bereiken op het moment dat zij te maken krijgen met tracking of
metingen.
Artikel 9
Conform artikel 15 en 16 AVG
Artikel 9 betreft het verzoek om inzage of rectificatie door betrokkenen. Het artikel maakt
onderscheid tussen gegevensverwerkingen die bij NDW en gegevensverwerkingen die bij
leveranciers plaatsvinden. NDW verwerkt op dit moment zelf geen persoonsgegevens. Voor
verzoeken om inzage in of rectificatie van persoonsgegevens die zich bij leveranciers bevinden, zal
NDW een postbusfunctie vervullen en ze direct doorsturen.
Het is alleen voor een betrokkene mogelijk om een verzoek om inzage of rectificatie te doen.
Het verzoek moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan, dat wil zeggen bij brief of e-mail.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat, hoewel de mogelijkheid bestaat, het niet snel te
verwachten is dat een rectificatie aan de orde zal zijn. De beslissing op een verzoek van een
betrokkene (bijvoorbeeld weigering van een verzoek om inzage of rectificatie) is een besluit in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen staat dan ook bezwaar en beroep open. Omdat
het om een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht gaat zijn ook de bepalingen ten
aanzien van de voorbereiding op een besluit Van toepassing (met name het vereiste van een
zorgvuldige afweging en de eventuele hoorplicht). Gelet op het voorgaande ligt het voor de hand
altijd de juridische afdeling te betrekken bij de afhandeling van een verzoek om inzage
of rectificatie.
Artikel 10
Conform artikel 126nd Wetboek van Strafvordering
Dit artikel regelt de inzage en verstrekking aan derden. Uitgangspunt van het eerste lid is dat geen
inzage in of verstrekking van (persoonsgegevens die zich bevinden in) data plaatsvindt en dat geen
kopieën worden verstrekt aan derden, die daarom vragen.
In het tweede en derde lid wordt benoemd wanneer verstrekking van gegevens moet plaatsvinden.
Het gaat hier om de plicht tot verstrekking na vordering door de officier van justitie of een
opsporingsambtenaar (politie) in het belang van de opsporing en vervolging bij verdenking van
bepaalde zware misdrijven.
In geval van verdenking van bepaalde minder zware misdrijven kan een vordering alleen worden
gedaan met voorafgaande schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris.
Artikel 12
Dit artikel regelt de bewaartermijnen van de persoonsgegevens in de dataketens van NDW.
Algemene regel is dat persoonsgegevens niet langer dan 24 uren worden bewaard in een vorm die
identificatie van een persoon mogelijk maakt. Deze termijn van 24 uren is ingegeven door de
opvatting van de samenwerkende Europese toezichthouders (Working Party 29) dat de impact van
gegevens over verplaatsingen van personen over verschillende locaties en door de tijd heen,
beperkt kan worden als herleidbaarheid binnen 24 uren wordt uitgesloten.
Artikelen 13
Dit artikel regelt dat het in de dataketens van NDW verboden is om persoonsgegevens aan elkaar
te koppelen (waardoor een indringend beeld van iemand kan worden verkregen). Dit verbod geldt
niet voor persoonsgegevens die tegelijkertijd worden verkregen door de inwinning. Zo worden veel
persoonsgegevens samen met een locatie- en tijdsaanduiding ingewonnen.

