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Onderwerp: Privacy- en beveiligingsbeleid ARS T& TT inzake rittenregistratie 

Doe I: Met dit document wil ARS T&TT graag aantonen dat zij betrokken is bij de bescherming van 
de privacy van de deelnemers aan haar projecten en hier de nodige maatregelen voor treft. 

1. lnleiding 

1.1 Bereik van het document 

Dit document omschrijft de uitgangspunten rond privacy en beveiliging die ARS T& TT hanteert bij projecten die 
gebruik maken van ritregistratie waarbij personen (van wie ARS T&TT de persoonsgegevens heeft) worden ge
volgd via kentekenherkenningscamera's en/of OBU's in de voertuigen van deze personen. 

Aan de hand van deze richtlijnen zijn enkele organisatorische en technische maatregelen getroffen om de te ver
werken persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. 

1.2 Doel van het document 

Met dit document wil ARS T&TT graag aantonen dat zij betrokken is bij de bescherming van de privacy van de 
deelnemers aan haar projecten en hier de nodige maatregelen voor treft. 

2. Wettelijke richtlijnen 
Privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens zijn twee zaken die niet aileen technisch van belang zijn, maar 
ook politiek en publiekelijk erg gevoelig liggen. Dit document beschrijft hoe in onze projecten met deze zaken 
wordt omgegaan. Binnen deze projecten bestaat de voornaamste verwerking van persoonsgegevens uit 2 bron
nen: in bulk verzamelde NAW gegevens, verkregen via het kentekenregister van RDW, en personen die zichzelf 
als (potentiele) deelnemer bij het project aanmelden. De navolgende tekst omtrent privacy gaat primair uit van de 
eerste groep daar in dat geval noodzakelijkerwijs een gedeelte van de verwerking van persoonsgegevens gebeurt 
voordat de personen hier expliciet van op de hoogte zijn. De verwerkings- en voorzorgsmaatregelen ter bescher
ming van de privacy en gegevens (beveiliging) van personen nadat zij kunnen weten dat de gegevens worden 
verwerkt zijn natuurlijk voor beide groepen van toepassing. 

Sommige projecten kennen een herhaling van verscheidene subprojecten ("beloningsmaatregelen", "tranches", 
etc) die gelijkelijk van opzet zijn. Deze subprojecten behelsen elk een cyclus van verzamelen, verwerken, vernie
tigen van persoonsgegevens. Onderstaande tekst beschrijft voornamelijk de procedure zoals deze voor een (en 
elke) dergelijke cyclus werkt. 

2.1 Privacy 

2.1.1 Gebruik persoonsgegevens binnen mobiliteitsprojecten 

In de mobiliteitsprojecten worden persoonsgegevens verzameld, beheerd en verwerkt ten behoeve van het wer
ven, meten en analyseren van het mobiliteitsgedrag van de deelnemers. 
De deelnemers aan het project moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met de verzamelde persoons
en meetgegevens zal worden omgegaan. Door te werken volgens de richtlijnen van het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) wordt geborgd dat ook daadwerkelijk op een juiste, zorgvuldige wijze met de privacy
gevoelige gegevens wordt omgesprongen. Bij een geschil kan dat worden aangetoond, door middel van de richt
lijnen en maatregelen die in dit document worden beschreven. 

2.1.2 Wet bescherming persoonsgegevens 

De belangrijkste regels voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet be
scherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is op 1 september 2001 van kracht geworden. De Wbp heeft be
trekking op aile gebruik- 'verwerkingen'- van persoonsgegevens, van het verzamelen ervan tot en met het vernie
tigen van persoonsgegevens. Aile verwerkingen van persoonsgegevens moeten worden gemeld bij de toezicht-
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houder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP houdt een openbaar register van deze 
meldingen bij. Een groot aantal maatschappelijk goed bekende en geaccepteerde veiWerkingen zijn echter vrijge
steld van melding. 

Uitqanqspunten van de Wet bescherminq persoonsqeqevens: 

1. Persoonsgegevens mogen aileen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens 
en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden ve!Werkt. 

2. Persoonsgegevens mogen aileen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerecht
vaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens aileen verder worden ve!Werkt voor doeleinden 
die daarmee verenigbaar zijn. 

3. Degene over wie gegevens worden ve!Werkt moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van 
de verantwoordelijke en van het doel van de ve!Werking waarvoor de gegevens zijn bestemd. 

4. De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. 

5. Voor bijzondere gegevens, zeals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge 
regels. 

3. Kern werkwijze mobiliteitsprojecten 

3.1 Algemeen 

Rijkswaterstaat en de RDW hebben bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een algemene ge
combineerde melding gedaan (onder nr. 1075161) dat zij kentekenregistraties en gegevensuitwisseling Iaten 
plaatsvinden voor verkeersonderzoeken. Dit uiteraard onder strikte voo!Waarden zeals die bij dit type onderzoek 
gelden. Gecontroleerd wordt of partijen hier daadwerkelijk aan voldoen. Pas na akkoord van de aangewezen co
ordinerende contactpersonen bij Rijkswaterstaat en de RDW mogen kentekens voor dit project worden geregi
streerd en gegevens via de RDW worden verstrekt. 

3.2 Deelnemerswerving 

Potentiele deelnemers worden binnen de mobiliteitsprojecten van ARS T& TT geselecteerd aan de hand van de 
cameraregistraties in het doelgebied .. 

Voorafgaand aan de metingen worden deze aangekondigd middels een persbericht dat aan aile landelijke pers 
wordt aangeboden. Degenen van wie het kenteken gemiddeld een minimaal aantal keer per periode op het traject 
wordt gefotografeerd, behoren tot de doelgroep en zullen worden uitgenodigd om deel te nemen. 

De NAW-gegevens behorend bij de betreffende kentekens worden via Rijkswaterstaat (RWS) opgevraagd bij de 
RDW. De contactpersoon bij Rijkswaterstaat toetst de aanvraag. 

Nadat de NAW-gegevens van de RDW zijn ontvangen zullen de potentiele deelnemers een door RWS getoetste 
wervingsbrief ontvangen. 

In de brief wordt vermeld: 

• dat men zich kan aanmelden op een website 

dat men op die website ook kan aangeven dat men niet meer benaderd wil worden (opt-out) 

dat als men niet reageert (en ook via de website niet aangeeft dat men niet meer benaderd wil wor
den) men mogelijk binnen enkele maanden nogmaals benaderd kan worden om kennis te nemen 
van zaken aangaande het mobiliteitsproject danwel te onderzoeken waarom men niet heeft wil
len/kunnen deelnemen. 

Deelnemers die zich (vervolgens) aanmelden op de project website, dienen in eerste instantie uitsluitend een e
mailadres en kenteken op te gegeven ten behoeve van verdere communicatie. Uit deze aanmeldingen wordt een 
selectie gemaakt om tot de deelnemersgroep te komen. 

Deelnemers die worden geselecteerd voor deelname dienen in een volgende fase een uitgebreide set aan per
soonsgegevens op te geven. Het gaat hierbij onder andere om de volgende gegevens: 
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NAW gegevens 

Geboortedatum 

Werkadres(sen) 

• Telefoonnummer prive 

Telefoonnummer zakelijk 

• Telefoonnummer mobiel 

Kentekens van aile personenauto's geregistreerd op het woonadres 

Bank/girorekeningnr. 

De adressen van degenen die niet reageren worden bewaard gedurende de looptijd van het project om in een 
later stadium van het project nog te kunnen benaderen om redenen van niet-deelname te achterhalen (maximale 
bewaartermijn, en daarmee maximale termijn dat herinnering kan worden verzonden, is zes (6) maanden). 

De adressen van aile bij ROW opgevraagde kentekens worden in eerste instantie aileen gebruikt voor de brieven 
(uitnodigingen). Aanmelders dienen zelf hun adres op te geven bij activering van hun aanmelding. De eerder bij 
de ROW opgevraagde gegevens worden niet via de website aan person en verstrekt. 

De kentekens van degenen die via de opt-out mogelijkheid op de website hebben aangegeven niet benaderd te 
willen worden, worden bewaard gedurende de looptijd van het project. Dit juist om te zorgen dat duidelijk is welke 
personen niet meer mogen worden aangeschreven. Deze kentekens worden ten allen tijde te worden verwijderd 
uit mailingbestanden behorende bij de proef. 

Deelnemers kunnen te allen tijde de bij het project geregistreerde persoonsgegevens opvragen via de persoonlij
ke inlogcodes die zij bij de aanvang van het project ontvangen. Bij deze inzage staat ook vermeldt via welke 
stappen de deelnemer deze gegevens kan Iaten actualiseren. 

Afmelden is voor genodigden, aanmelders en deelnemers te aile tijde mogelijk bij de helpdesk via e-mail/telefoon. 
Contactgegevens van de helpdesk worden vermeld op de website en in aile communicatie. Afmeldingen worden 
binnen enkele dagen verwerkt. Bij afmelding krijgen de personen de mededeling dat de persoonsgegevens wor
den bewaard tot het einde van het project om nogmaals aanschrijven te voorkomen. Deze gegevens worden 
vanaf de afmelddatum niet meer meegenomen in verdere (resultaat)analyses. 

3.3 Metingen 

Om de beloningsmaatregelen goed te kunnen uitvoeren is het analyzeren van reisgedrag per deelnemer noodza
kelijk. Om te voorkomen dat meetgegevens onnodig gekoppeld zijn aan persoonsgegevens wordt enkele maatre
gelen in acht genomen: 

• Meetgegevens worden op andere systemen verzameld dan daar waar de persoonsgegevens op staan 
opgeslagen. 

• Slechts een samenvatting van de resultaten bij de persoonsgegevens bewaard. 
• Het aantal medewerkers en toegangsmogelijkheden die een koppeling tussen de systemen kunnen rna

ken is zeer beperkt. 

4. Organisatorische maatregelen 

Met name voor de communicatie met de deelnemers is het noodzakelijk dat persoonlijk identificerende gegevens 
worden vastgelegd en geraadpleegd. De volgende concrete maatregelen worden genomen door ARS T& TT met 
betrekking tot de registratie van en omgang met privacygevoelige persoonsgegevens binnen de administratieve 
omgeving van de mobiliteitsprojecten. 

4.1 Geheimhouding 

Aile medewerkers van ARS T&TT die uitvoerend bij projecten zijn betrokken hebben een geheimhoudingsverkla
ring getekend bij hun aanstelling. Aanvullend hebben diegenen die uitvoerend zijn betrokken bij mobiliteitsprojec
ten expliciet de inhoud van dit document onderschreven. 

pagina 3 van 6 



Memorandum 
ARS I Traffic & Transport Technology 

VERTROUWELIJK 

Van nieuwe (tijdelijke) werknemers die enige interactie met meet- of persoonsgegeens zullen krijgen wordt even
eens vereist dat zij een geheimhoudingsverklaring tekenen en de richtlijnen van dit document naleven. Het niet 
naleven van de beveiligings of privacy richtlijnen kan worden bestraft met ontslag op staande voet. 

4.2 Verwerking van persoonsgegevens 

De helpdesk heeft o.a. in haar primaire takenpakket het onderhouden van de persoonsgegevens op aanwijzen 
van deelnemers. Zij wordt daarom uitgebreid geinstrueerd in de procedures die bij deze verwerkingen nodig zijn. 
Deze procedures zijn gericht op het correct naleven van privacy regels en het juist verwerken t.b.v. de project
doelstellingen. 

De beheerders zijn verder de enigen met toegang tot persoonsgegevens van de deelnemers. Zij stemmen onder
ling de procedures af die worden gebruikt voor analyses en onderhoud met daarbij privacy en gegevensbescher
ming in het achterhoofd. 

4.3 lnzage in gegevens 

De deelnemers kunnen te aile tijde de bij ons geregistreerde gegevens inzien via de website van het project. Zij 
krijgen daartoe bij aanvang van het project een persoonlijke inlogcode. 

Deze toegang is via SSL beveiligd (zie Technische maatregelen) tegen meelezen door derden. 

De opdrachtgever is toegestaan de (persoons )gegevens in te zien ten behoeve van een financiele audit. Dit kan 
tot 6 maanden na afsluiting van een beloningsmaatregel, aileen bij het kantoor van ARS T& TT. De opdrachtgever 
krijgt geen kopie van de persoonsgegevens. lndien nodig worden slechts geanonimiseerde betalings- en belo
ningsgegevens verstrekt. 

4.4 Computers en randapparatuur 

Aile PC's, laptops en andere middelen die rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens moeten 
hebben schermbeveiliging met wachtwoord dat intreed wanneer een systeem onbeheerd wordt achtergelaten. 
Losse gegevensdragers mogen nooit en te nimmer persoonsgegevens bevatten, anders dan expliciet aangege
ven in de Technische maatregelen (bijv. voor backup). 

4.5 Vernietiging van gegevens 

Wanneer, na het aflopen van elke beloningsmaatregel, de gegevens niet meer modig zijn voor resultaat bereke
ningen, betalingen en controles, worden deze verwijderd uit de systemen. De betreffende databases worden 
opgeschoond en er zullen geen persoonsgegevens van deelnemers meer in zijn opgeslagen. Noodzakelijkerwijs 
worden de gegevens van afgemelde personen Ianger bewaard zodat deze bij een volgende fase/tranche/inzet niet 
opnieuw zullen worden aangeschreven. 

De gegevens die op backup medium zijn opgeslagen blijven maximaal een half jaar na het afsluiten van een fa
se/tranche/inzet opgeslagen, waarna deze eveneens vernietigd worden. 

5. Technische maatregelen 

Concrete (technische) beveiligingsmaatregelen ten behoeve van eerdergenoemde richtlijnen 

Er zijn 4 gebruikerssoorten die met onze technische systemen in aanmerking komen: anoniem, deelne
mer, helpdesk, beheerder. Deze zijn als volgt gedefinieerd: 

o Anoniem. Hieronder vallen aile bezoekers van de website die niet zijn ingelogd, en medewerkers 
van betrokken organisaties (ARS, UB, RWS, etc) die niet onder de andere rollen vallen. 

o Deelnemer. Hieronder vallen aile mensen die genodigd zijn of die zich spontaan hebben aange
meld en vervolgens hebben ingelogd op de website. 

o Helpdesk. Hieronder vallen de medewerkers van de helpdesk die onder verantwoordelijkheid 
van ARS T& TT de deelnemersvragen beantwoorden. Expliciet hierbij uitgesloten zijn helpdesk
medewerkers van andere organisaties zoals de opdrachtgever, RWS, etc. 

o Beheerder. Hieronder vallen de 4 personen die de verantwoordelijkheid dragen voor de werking 
van de systemen. 

pagina 4 van 6 



Memorandum 
ARS I Traffic & Transport Technology 

VERTROUWELIJK 

• Er zijn globaal 5 systemen die gegevens van het project verwerken: 

o Kentekenmeetsysteem, "in het veld", verzamelt kentekenmetingen langs de weg 

o OBU systeem, "in het veld", verzamelt ritgegevens vanuit het deelnemende voertuig 

o Verzamelsysteem, in een commercieel datacentrum, consolideert meetgegevens van verschil
lende meetsystemen. Dit systeem wordt onder auspicien van ARS T&TT beheerd. 

o Analysesysteem, in een commercieel datacentrum, verwerkt de meetgegevens tot (tus
sen)resultaten van het project 

o Publieksysteem, in een commercieel datacentrum, beheert de persoonsgegevens en stelt deze 
met beloningsgegevens beschikbaar aan de deelnemer. Dit systeem wordt door ARS T&TT be
heerd. 

Het kentekenmeetsysteem bevat aileen lijsten van geregistreerde kentekens met tijd/datum. Deze gege
vens worden niet-versleuteld verzameld en naar het centrale verzamelsysteem verstuurd. Na verzending 
(gewoonlijk om de 30 minuten) worden de gegevens in het meetsysteem vernietigd. 

Het OBU systeem verzamelt elke seconde de positie, rijrichting en snelheid van het voertuig. Deze ge
gevens worden eens per minuut, versleuteld, verstuurd naar het verzamelsysteem. 

Het verzamelsysteem is een set niet-publiekelijk toegankelijke systemen dat de gegevens verzamelt en 
onderscheid van gegevens bij andere projecten en stelt deze beschikbaar aan het analysesysteem van 
het project. In de servers van het verzamelsysteem worden geen gegevens gecombineerd (kentekenme
tingen en OBU metingen worden niet op dezelfde servers ontvangen). Vanaf het analyse systeem wordt 
het combineren van gegevens mogelijk. 

Het analysesysteem is een verzameling servers dat de meetgegevens, in combinatie met een beperkte 
set persoonsgegevens tot projectresultaten verwerkt. 

• De publiekelijk toegankelijke systemen (webservers) bevatten aileen de strikt noodzakelijke gegevens die 
no dig zijn voor deelnemers om het project te kunnen uitvoeren. Hieronder vall en: 

o NAW en aanvullende persoonsgegevens (hiermee wordt 'recht op inzage' geregeld) 

o Kentekens die door de deelnemer zijn opgegeven 

o E-mail adres en telefoonnummers 

o Beloningstussenstand 

o Rittenregistratie samenvatting en details (globale overzichten en details van individuele ritten) 

o Authenticatiegegevens van deelnemers tbv hun toegang tot de website 

• Toegang tot de publieke servers door anonieme gebruikers, deelnemers en de helpdesk gebeurt via het 
SSL beveiligde HTTPS protocol met een certificaat op naam van ARS T& TT en certificeringstraject tot 
aan een algemeen geaccepteerde Certification Authority. 

Toegang tot de publieke servers door beheerders verloopt via SSL-beveiligct~ VPN verbinding. 

De helpdesk heeft aileen toegang tot de gegevens op de publieke servers via een beperkte interface 
(CRM). Deze interface is door de beheerders opgesteld (en wordt indien nodig uitgebreid) om beheer 
van de persoonsgegevens georganiseerd en gemonitord te Iaten plaatsvinden. Rechtstreekse toegang 
tot de brondata ("de database" is voorbehouden aan de beheerders). 

• Aileen de beheerders hebben totale toegang tot aile systemen, inclusief de mogelijkheid tot koppelen van 
persoonlijke gegevens aan ruwe meetgegevens. 

De website heeft noodzakelijkerwijs toegang nodig tot de database met persoonsgegevens. Echter de 
mate van toegang verschilt sterk van het soort gebruiker. "anonieme" bezoekers hebben aileen toegang 
nodig tot de algmene informatiepagina's en de mogelijkheid tot inloggen, terwijl de helpdesk via het CRM 
persoonsgegevens moet kunnen wijzigen. Daarom kent de website 3 rechtenniveau's die aflopend het 
systeem als volgt beschermen: 

o Een 'anonieme' gebruiker, niet aangemeld, heeft aileen beperkte rechten tot de database zodat 
wei de HTML webpagina's kunnen worden opgevraagd en aile gebruik kan worden gelogd, maar 
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geen persoonsgegevens kunnen worden bekeken. Wanneer men inlogt wordt dit via een interne 
procedure geregeld zodat lees-toegang tot de authenticatie gegevens niet nodig is. 

o Wanneer een gebruiker als deelnemer inlogt verzoekt de website via een interne database pro
cedure om een verhoogd toegangsniveau. De algemene lees-toegang tot de persoonsgegevens 
wordt hiermee ontsloten. 

o Wanneer een helpdeskmedewerker inlogt wordt een nog hoger toegangsniveau gevraagd via 
dezelfde interne database procedure. Hiermee verkrijgt de gebruiker toegang tot het aanpassen 
van persoonsgegevens. 

Algemene toegang (als zgn 'root') kan niet aan een web-gebruiker worden verleend. 
Deze manier van rechtenbeheer biedt een extra beveiliging tegen hackers (m.n. SQL Injection) door
dat de website zelf niet meer toegang heeft dan dat op dat moment nodig is. Waar rechten een rol 
spelen wordt zo mogelijk een interne (database) procedure gebruikt die de toegang verder afschermt. 

• Wachtwoorden zijn aileen bekend aan die personen die deze regelmatig nodig hebben bij uitvoering van 
hun functie binnen dit project. Uitzondering hierop zijn de beheerwachtwoorden die eveneens bekend 
zijn bij de 2 reservebeheerders. 

• Opslag van wachtwoorden tbv authenticatie gebeurt via een MD5 hash als extra beveiliging. 

De webserver(s) zijn up-to-date qua software en anti-virus, en worden beschermd door een firewall die 
toegang voor beheer buiten de standaard HTTP(S) poorten uitsluitend verleend via deARS T&TT VPN 
verbinding met het kantoor in Leidschendam. 

Backups van aile systemen worden automatisch gemaakt en lokaal opgeslagen. Daar waar mogelijk zal 
een gelijkbeveiligd systeem als externe backup worden gebruikt. Een beheerder zal de overige backups 
eenmaal per week op een mobiel medium opslaan en vervolgens in een afgesloten ruimte bewaren. 
Backups worden behandeld als de meest gevoelige gegevens en aileen via versleutelde kanalen gekopi
eerd. 

Fysieke toegang tot aile machines is voorbehouden aan de afdeling Systeembeheer van ARS T&TT die 
verder geen uitvoerende rol heeft binnen dit project. Voor hen gelden echter dezelfde geheimhoudings
richtlijnen als voor de overige projectmedewerkers. Toegang tot de server ruimte in het datacentrum is 
afgeschermd via een persoonlijke pas + pasfoto en wordt aileen verleend n controle door een beveili
gingsmedewerker. Toegang tot de serverkasten zelf is daarbovenop met een sleutel beveiligd. 
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