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Hartelijk dank voor uw brief van 15 mei jongstleden waarin u een aantal vragen stelt 
over het project SLIM Prijzen RegioRing. Allereerst bieden wij onze verontschuldigingen 
aan dat onze reactie Ianger op zich heeft Iaten wachten. Wij hechten aan een 
zorgvuldige beantwoording van uw vragen. 

SLIM (Samen Leidend In Mobiliteit) is een pakket maatregelen om de bereikbaarheid in 
de regio Arnhem Nijmegen te bevorderen. SLIM Prijzen is een een van die maatregelen 
en is weer onderverdeeld in deelprojecten. Van september 2009 tot en met mei 2009 
heeft SLIM Prijzen Waalbrug plaatsgevonden, dater (mede) toe heeft geleid dat de 
hinder tijdens de wegwerkzaamheden op de Prins Mauritssingei/N325 beperkt is 
gebleven. 

Overigens bevat het krantenartikel van 15 mei 2010 geen juiste en volledige weergave 
van de doeleinden van SLIM Prijzen. SLIM Prijzen heeft primair als doel de reductie van 
het aantal autokilometers op de RegioRing en de vergroting van de bereikbaarheid van 
de regio. Daarnaast wordt beoogd om automobilisten zich (meer) bewust te Iaten 
worden van alternatieven voor hun reisgedrag, bijvoorbeeld reizen buiten de spits, op de 
fiets of met het openbaar vervoer, dan wei niet reizen (telewerken). Daarnaast willen wij 
binnen het project verkeerskundige analyses uiti.roeren en onderzoek doen naar het 
effect van prijsprikkels op het gedrag van weggebruikers. 

SLIM Prijzen is opgezet op zorgvuldige wijze, in nauw overleg met (onder meer) het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer. Hierbij zijn de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens 
nauwlettend in acht genomen. In overeenstemming met de Wet persoonsregistraties zijn 
twee meldingen met betrekking tot het project gedaan bij het College bescherming 
persoonsgegevens. 



Het is juist dat op de RegioRing voor de duur van SLIM Prijzen RegioRing op een aantal 
locaties (infrarood)camera's zijn geplaatst. In mei en juni 2010 heeft een 
referentiemeting plaatsgevonden, waarbij de camera's de kentekens van aile 
passerende auto's hebben geregistreerd. De personen in de voertuigen zijn niet te 
herkennen op de camerabeelden. De camerabeelden zijn vervolgens via een vaste 
verbinding naar een computer gezonden , die de kentekens heeft opgeslagen, evenals 
de locaties, de data en de tijdstippen waarop de auto's zijn gepasseerd. 

Vervolgens zijn de kentekengegevens - via een beveiligde verbinding - naar de ROW 
gezonden, die op verzoek van de stadsregio de naam, het adres en de woonplaats van 
de kentekenhouders heeft verstrekt. 
De verstrekking van de hiervoor genoemde persoonsgegevens door de ROW is 
overigens in overeenstemming met artikel43 Wegenverkeerswet. Aan de hand van de 
door de ROW verstrekte persoonsgegevens zijn uitnodigingen gestuurd aan de houders 
van de - tijdens de referentiemeting - geregistreerde kentekens. Hierbij zijn zij in de 
gelegenheid gesteld om binnen vier weken kenbaar te maken of zij wensen deel te 
nemen aan SLIM Prijzen RegioRing. De persoonsgegevens van de mensen die niet 
wensen deel te nemen of niet binnen vier weken hebben gereageerd, zijn onmiddellijk 
(na afloop van de reactietermijn van vier weken) gewist. 

De camera's blijven gedurende de duur van SLIM Prijzen RegioRing, die (in principe) 
loopt van september 2010 tot en metjuni 2012, aile passerende auto's registreren. Van 
de automobilisten die niet deelnemen worden echter slechts de kentekens in 
gecodeerde vorm opgeslagen in combinatie met de locaties, data en tijdstippen van 
registratie. De codering van de kentekens houdt in dat deze nooit meer herleidbaar zijn 
naar de kentekenhouder. Deze gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de 
hiervoor genoemde verkeerskundige analyses. 

Het voorgaande betekent dat de gecodeerde kentekengegevens van weggebruikers die 
niet deelnemen aan SLIM Prijzen RegioRing, niet herleidbaar zijn tot personen en 
derhalve niet kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wet 
op de persoonsregistratie. Het bewaren en verwerken van deze gegevens is dan ook 
toegestaan. 

Overigens is ook de verwerking van de gegevens van de deelnemers aan SLIM Prijzen 
RegioRing in overeenstemming met de wet en met de adviezen van het College 
bescherming persoonsgegevens. 

Meer informatie over de verzameling en verwerking van gegevens in het kader van 
SLIM Prijzen kunt u vinden het Privacy Protocol. Dit is gepubliceerd op de website van 
de SLIM prijzen. 
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