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StadsOntwikkeling 
Sector Strategie & Bedrijfsvoering 
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Telefoon 030 - 286 37 22 Fax 030 - 286 59 90 
www.utrecht.nl 

ColI.ege Bescherming Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 Al DEN HAAG 

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n) 
Uw kenmerk 
Uw brief van 

Geachte College, 

• 
roberlila.van.der.linde@utrecht.nl 
3 

Datum 
Ons kenmerk 
Onderwerp 

Verzonden 

29 april 2009 
50 09.043076 

Gemeente Utrecht 

Melding in kader van de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens 

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

Hierbij meld ik u dat burgemeester en wethouders van Utrecht ter bescherming van de privacy van 
persoonsgegevens op 24 februari 2009 hebben besloten om bijgaand privacydocument vast te stellen. 
Hoewel niet strikt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens noodzakelijk, heeft de 
gemeente Utrecht gemeend dat de zorgvuldigheid is gediend met de vastlegging op deze wijze. 
Dit privacydocument legt de werkwijze ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens vast bij 
de monitoring van de reistijden van voertuigen door middel van kentekenregistratieapparatuur in het 
kader de uitvoering van project A2Hooggelegen en de monitoring voor de doorstroming van het 

g Utrecht Centrum. 

Bijlagen (2): -Privacydocument A2Hooggelegen 
- Collegebesluit d.d. 24 februari 2009 
-Kaartje met de locatie van de kentekenregistratieapparatuur. (zie deel 2 van de 
intentieverklaring) 



College bescherming persoonsgegevens 
t.a.v. Afdeling Bestandsbeheer 
Postbus 93374 
2509 AJ Den Haag 

College bescherming persoonsgegevens 
AUTHENTICATIEFORMULIER 

Naam verantwoordelijke(n) 

directeur StadsOntwikkeling Gemeente Utrecht 
Rijkswaterstaat Utrecht 
directeur Projectbureau Leidsche Rijn namens Gemeente Utrecht 

Naam verwerking(en) 

Kentekenregistratie inzake project A2 Hooggelegen 

Meldingsnummer 
(bij mutatie) 

Ondergetekende verklaart bevoegd te zlJn tot het doen van hierboven genoemde 
melding (en) en dat de hiertoe verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn. 

Naam :_ .................................. tIIIIII 
Functie: .dWft.L:J;f;.e:k .0~! .. /!)~~ 
Telefoon: . 9.q9.-: . 
Plaats : . U .tKR..Vh t ................. . 
Datum : 22-07-2009 

Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 
Melding (en) op diskette of via email verzonden: 
[ ] diskette 
[ll(] email 

Dit formulier na invulling en ondertekening, eventueel tezamen met de aparte 
diskette, altijd zenden aan: 
CBP, t.a.v. Afdeling Bestandsbeheer, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. 

N.B.: Bij het ontbreken van een volledig ingevuld en door of namens de 
verantwoordelijke ondertekend authenticatieformulier zal het CBP uw melding niet 
in behandeling nemen. 

Versie 2.0 



Printdatum: 22-07-2009 

Naam verwerking:Kentekenregistratie inzake project A2 Hooggelegen 

Reden: (*)nieuwe WBP-melding ( )wijziging van een WBP-melding 

Meldingsnummer: 
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Melding: Kentekenregistratie inzake project A2 Hooggel print: 22-07-2009 

Verantwoordelijke: 1 van 3 

Soort persoon 
Naam 
Adres 
Nr. : 
Postcode/Plaats: 
Land 
Postbus 
Postcode/Plaats: 
Land 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mail adres 
SBI-nummer 

(*)Rechtspersoon/Bestuursorg. ( )Nat. persoon 
directeur StadsOntwikkeling Gemeente Utrecht 
RavelIaan 
205-209 
3503 RK UTRECHT 
NEDERLAND 
8406 
3503 RK UTRECHT 
NEDERLAND 
0302863722 
0302865990 

Verantwoordelijke: 2 van 3 

Soort persoon 
Naam 
Adres 
Nr. 
Postcode/Plaats: 
Land 
Postbus : 
Postcode/Plaats: 
Land 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mail adres 
SBI-nummer 

(*)Rechtspersoon/Bestuursorg. 
Rijkswaterstaat Utrecht 
Griffioenlaan 
2 
3526 LA UTRECHT 
NEDERLAND 
24094 
3502 MB UTRECHT 
NEDERLAND 
088-7973111 
088-7974001 

( ) Nat. persoon 

Verantwoordelijke: 3 van 3 

Soort persoon 
Naam 

Adres 
Nr. 
Postcode/Plaats: 
Land 
Postbus 
Postcode/Plaats: 
Land 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mail adres 
SBI-nummer 

(*)Rechtspersoon/Bestuursorg. ( )Nat. persoon 
directeur Projectbureau Leidsche Rijn namens 
Gemeente Utrecht 
Beneluxlaan 
4 
3527 HT UTRECHT 
NEDERLAND 
8613 
3503 RP UTRECHT 
NEDERLAND 
030-2864799 
030-2864814 

Verdeling verantwoordelijkheid: 

In de intenteverklaring is geregelt dat Rijkswaterstaat het 
volledig werkend nummerplaatregistratie (hierna LPR) aan de A2 
Hooggelegen zal plaatsen, beheren en onderhoudenen. Op het 
moment dat het Rijk de specifieke werkzaamheden in het 
projectdeel A2 Hooggelegen heeft afgerond zal de aparatuur 
worden overgedragen naar de gemeente Utrecht en dan specifiek 
naar de directeur StadsOntwikkeling. Dit moment is medio 2010 
gepland. 
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Meld±ng: Kentekenregistratie inzake project A2 Hooggel print: 22-07-2009 

Contactpersoon: 

Naam : .. 
Voorvoegsel(s) 
Voorletter(s) 
Man/Vrouw 
Organisatie 
Afdeling 
Functie 
Adres 

StadsOntwikkeling 
Verkeer en Vervoer 
Afdelingshoofd 
Raveliaan 

Nr. 
Postcode/Plaats: 

96 

Postbus 
Postcode/Plaats: 

8406 
3503 RK UTRECHT 
030-1113 ••• Telefoonnummer 

Faxnununer 
E-mail adres 

Zijn er gegevens over de bewerker(s) ingevuld? ( )Ja(*)Nee 

Doel (en) van verwerking: 1 van 1 

Weliswaar is melding niet verplicht op grond van de 
WBP. Het beleid van de gemeente utrecht is erop gericht 
om ook in niet verplichte gevallen een privacaydocument 
vast te stellen en aan uw college te melden 

Categorie (ën) van betrokkenen: 1 van 1 

Bestuurders van motorvoertuigen 

Gegevens: 

1 van 1 
Verzameldoei: 

NAW-gegevens 
Ten eerste monitoring van stagnatie van het 
verkeer bij Hooggelegen ten gevolge van de 
reconstructiewerkzaamheden door RWS. 
Ten tweede de monitoring van de doorrij snelheid 
naar het Utrecht-centrum in het kader van het 
nationale datawarehouse. 

Bijzondere gegevens: 
- Geen 
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'(,leIding: Kentekenregistratie inzake project A2 Hooggel print: 22-07-2009 

catégorieën van ontvangers: 1 van 1 

Geen. Gegevens zijn bestemd voor RWS en de gemeente Utrecht yen 
wordt binnen de geformuleerde doelstellingen gebruikt. 

Beveiligingsmaatregelen: 

A. Beveiligt u de persoonsgegevens: ( )Ja(*)Nee 

Doorgifte buiten de Europese Unie: 

Geeft u bij uw gegevensverwerking persoonsgegevens door aan één 
of meer landen buiten de Europese Unie? 

( )Ja(*)Nee 
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~4eldin,g: Kentekenregistratie inzake proj ect A2 Hooggel print: 22-07-2009 

Bent u verplicht het CBP te vragen een onderzoek in te stellen 
naar de verwerking? 

1. Bent u van plan om een persoonlijk identificatienummer te 
verwerken voor een ander doel dan waarvoor het nummer specifiek 
is bestemd, met het doel de gegevens in verband te brengen (te 
koppelen) met gegevens die door een andere verantwoordelijke 
worden verwerkt? 

( )Ja(*)Nee 

2. Is het persoonlijk identificatienummer voorgeschreven bij 
wet en gebruikt u het nummer alleen ter uitvoering van die wet 
of een andere wet? 

( )Ja ( )Nee (*)Niet van toepassing 

3. Bent u van plan gegevens vast te leggen die u door eigen 
waarneming hebt verkregen, zonder de betrokkene van die 
vastlegging op de hoogte te stellen? 

( )Ja(*)Nee 

4. Bent u van plan om voor derden strafrechtelijke gegevens 
of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te 
verwerken? 

( )Ja(*)Nee 

5. Heeft u een vergunning op grond van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? 

( )Ja ( )Nee (*)Niet van toepassing 

Conclusie: U bent niet verplicht om een voorafgaand 
onderzoek aan te vragen. 

Vraagt U gelet op deze conclusie een 
voorafgaand onderzoek aan? 

( )Ja(*)Nee 

Bevestigd? Ja 
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Gemeente Utrecht 

Privacydocument ten behoeve van kentekenregistratieapparatuur voor het meten van 
verkeersgegevens. 

Context: 
De registratie van kentekens is een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De registratie moet voldoen aan een aantal 
eisen. Met name het doel en de helderheid naar het publiek zijn daarbij belangrijk. Dit 
document dient daartoe. 

Toelichting: 
Rijkswaterstaat (RWS) is momenteel bezig met werkzaamheden aan de A2 en 
verkeersplein Hooggelegen. In dat kader heeft het samenwerkingsverband (Alliantie) dat 
RWS met de aannemerscombinatie Trajectum Novum is aangegaan de verplichting om 
de bereikbaarheid van het centrum van Utrecht te monitoren. Om dat te kunnen doen 
wordt kentekenregistratieapparatuur geplaatst op een aantal punten langs de 
invalswegen vanuit het westen en zuiden naar het centrum van de stad Utrecht. Daarmee 
kunnen reistijden worden bepaald waarmee een beeld wordt gecreêerd van de 
bereikbaarheid van Utrecht west. De Alliantie is in opdracht van RWS bezig om dat te 
realiseren. In het kader van de werkzaamheden van RWS is het de bedoeling om de 
apparatuur na afloop van de werkzaamheden over circa 2 Jaar weer weg te halen. 

Daarnaast heeft de gemeente Utrecht zich naar de Nationale Databank Wegverkeer 
(NDW) verplicht om voor het einde van het jaar in Utrecht west voor een lange reeks van 
jaren de reistijd van het autoverkeer te monitoren. Dat gaat eveneens plaatsvinden met 
kentekenregistratieapparatuur. 

Omdat deze twee dezelfde activiteiten vrijwel gelijktijdig en naast elkaar plaatsvinden is 
vanuit de gemeente samenwerking gezocht met RWS om te komen tot de vorming van 
één integraal project. 
Dat is gelukt en wordt in een bestuurlijke overeenkomst tussen RWS en de gemeente 
vastgelegd. Hiertoe is inmiddels tussen Rijkswaterstaat en de gemeente op 1 augustus jl. 
een intentieverklaring ondertekend. Zie bijlage. 

Voor het gezamenlijke project worden op 35 locaties in totaal 61 kentekenregistratie
apparaten geplaatst. Deze apparatuur bestaat in feite uit een vast op één rijstrook 
gerichte camera waarmee aan de achterzijde het kenteken van een voertuig wordt 
gelezen. Deze informatie wordt softwarematig versleuteld tot niet naar een voertuig 
herleidbare informatie, welke door eveneens softwarematige vergelijking met een andere 
opname locatie leidt tot reistijdinformatie. In combinatie met online gemeten intensiteiten 
geeft dat een indicatie voor de bereikbaarheid. 

Het gebruik van camera's en registratie van nummerplaten is privacygevoelig. Hoewel 
het hier duidelijk alleen gaat om het herkennen van kentekens en er geen beelden van 
voertuigen of personen worden gemaakt, blijft het registreren van kentekens toch een 
verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). De Wbp gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor 
een adequate privacybescherming. Een ander uitgangspunt is dat de burger primair voor zijn 
eigen rechten moet opkomen. De verwerking van persoonsgegevens dient echter wel te 
voldoen aan de eisen die de artikelen 6 tot en met 9 van de wet aan de rechtmatigheid 
van een verwerking stellen. 

Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden indien daarvoor een grondslag 
aanwezig is zoals genoemd in artikel 8, sub a tJm f van de Wbp. Verder geldt het principe 
van de doelbinding: persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die 
onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (artikel 9, lid 1, Wbp). 
Verder schrijft artikel 11, eerste lid, Wbp voor dat "persoonsgegevens slechts verwerkt 
worden voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 



vervolgens worden verwerkt, toereikençl, ter zake dienend en niet bovenmatigGt}n'I~m'te Utrecht 
aan deze eisen van de wet te voldoen, worden in dit document een aantal 
uitgangspunten zorgvuldig vastgelegd. 
Achtereenvolgens betreft het de volgende punten: 

• De grondslag 
Voor ieder gebruik van persoonsgegevens moet er een grondslag zijn te vinden. De 
grondslagen staan in de Wbp (in artikel 8). 
In dit project gaat het om de uitvoering van een publieke taak, namelijk het meten via 
kentekenregistratieapparatuur van verkeersgegevens voor: 

~ het project A2~Hooggelegen van Rijkswaterstaat in het kader van monitoring 
van de bereikbaarheid van het centrum van Utrecht en 
~ de verplichting van de gemeente Utrecht ten opzichte van de Nationale 
Databank Wegverkeer (NDW) om voor het einde van het jaar voor een lange 
reeks van jaren de reistijd van het autoverkeer in Utrecht West te monitoren. 

• De doelbinding 
Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is 
met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (artikel 9, lid 1, Wbp). 
Er wordt wel gedacht dat je informatie die je al hebt vervolgens overal voor mag gebruiken, 
zo lang er maar geen sprake is van verstrekking van gegevens aan derden. Dat is een 
gevaarlijk misverstand. Informatie mag in beginsel alleen worden gebruikt voor het doel 
waarvoor het verstrekt is, of voor een doel dat in het verlengde daarvan ligt ('verenigbaar 
gebruik'). 
In dit project zal de verkregen informatie aJleen anoniem gebruikt worden voor de 
reistijdbepaling en verdere mobiliteitsberekeningen. 

• De doeleinden 
Artikel 11, eerste lid, Wbp schrijft voor dat "persoonsgegevens slechts verwerkt 
worden voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of 
vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 
Ook als er een grondslag is, mag nog steeds niet alles. Van ieder gebruik moet worden 
nagegaan of de inbreuk op de privacy die daar het gevolg van is wel opweegt tegen het 
belang van de houder van de informatie. De privacyinbreuk mag niet bovenmatig zijn, 
behalve als het belang erg groot is. 
In dit project worden de met camera's verkregen beelden van de nummerplaten 
direct softwarematig versleuteld tot anonieme informatie. Deze informatie is hierdoor 
nadien niet meer reproduceerbaar dan wel herleidbaar naar personen. Op deze 
manier wordt privacyinbreuk voorkomen. 

• Transparantie 
Transparantie kan op een aantal manieren worden bevorderd. Belangrijk is het geven van 
algemene voorlichting. Ook het inzagerecht is een uitwerking van het streven naar 
transparantie. Iedereen die inzage wil hoort die te kunnen krijgen. Alleen zwaarwegende 
argumenten kunnen reden zijn om inzage te weigeren. 
Een andere manier waarmee transparantie wordt bereikt is de meldingsplicht bij het 
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 
Voor dit project zijn in de bijlage de meet/ocaties aangegeven waar de apparatuur is 
geplaatst. De apparatuur levert per minuut via GPRS reistijdinformatie aan de 
monitoringscentrale VTP UTRECHT bij Vialis. Door softwarematige versleuteling (elk 
kenteken wordt omgezet in een reeks van cijfers) is deze reistijdinformatie anoniem. 
De informatie zal bij ViaUs worden gebruikt voor mobiJiteitsbepaling. Daarna wordt de 
informatie eveneens anoniem doorgeleverd aan de NDWen blijft deze beschikbaar 
voor de gemeente Utrecht. 
De verkregen versleutelde informatie zal bij Vialis voor een periode van maximaal 6 
maanden worden bewaard. Daarna wordt de directe informatie bij Vialis door . 
overschrijving vernietigd. 
De anonieme en door analysering en berekening verder verkregen informatie kan 
nuttig zijn voor latere (vergelijking~)studies. Die informatie en gegevens kunnen voor 
langere tijd worden bewaard. 



Vanuit de gemeente is de afdeling Verkeer & Vervoer van StadsOntwikke'f'lflyneente Utrecht 
verantwoorde/ük voor de bewaking van dit proces. 

Tot zover de benodigde informatie voor weergave van de privacygevoeligheid rond dit 
project. 
Hiermee kan het project op de relevante privacypunten worden getoetst. 

Utrecht. 

Vastgesteld d.d. ????????? door: 

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht 


