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Bij brief van 24 mei 2007 kreeg het College bescherming persoonsgegevens (CBP) van u het 
verzoek om ingevolge artikel 51, tweede lid, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te 
adviseren over het conceptbesluit gegevens scheepvaart 2007.  
 
Met het navolgende advies voldoet het CBP aan het verzoek. 
 
Inhoud van het conceptbesluit 
 
Het onderhavige besluit dient ter implementatie van een deel van de richtlijn nr. 2005/44EG van 
het Europese Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River 
Information Services op de binnenwateren in de Gemeenschap (PbEU L 255), de RIS-richtlijn. 
 
In de RIS-richtlijn wordt een kader vastgesteld voor de invoering en het gebruik van 
geharmoniseerde informatiediensten ter ondersteuning van het verkeers- en vervoersmanagment 
voor de binnenvaart in de Europese Gemeenschap. Doel van het RIS is het stroomlijnen van de 
informatievoorziening tussen publieke en private partijen op het gebied van transport over de 
binnenwateren. Omdat het voor een deel van de aangeboden diensten onvermijdelijk is dat 
positiegegevens of vaarplannen van een schip beschikbaar moeten worden gesteld en die 
gegevens onder omstandigheden herleidbaar zijn tot individuele personen, alvorens de 
betreffende dienst kan worden aangeboden, is het noodzakelijk ook aan de privacy-aspecten van 
RIS aandacht te schenken.  
 
In de scheepvaartwetgeving wordt vastgelegd dat de bevoegde autoriteit verantwoordelijk wordt 
voor de bescherming van de persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. In hoofdstuk 3, in het bijzonder paragraaf 2 (Privacy-aspecten bij RIS-toepassing) van 
dit conceptbesluit wordt hieraan uitvoering gegeven. 
 
Artikel 10 van het conceptbesluit bepaalt dat de bevoegde autoriteit zorg draagt voor onder meer 
passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en 
beveiliging van de aangeboden RIS-diensten.  
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Artikel 11 van het conceptbesluit bepaalt dat de verwerking van locatiegegevens slechts mag 
plaatsvinden indien de gegevens zijn geanonimiseerd of indien de RIS-gebruiker voor de 
verwerking van deze gegevens toestemming heeft gegeven. Het tweede lid van dit artikel bepaalt 
welke informatie de bevoegde autoriteit dient te verstrekken voorafgaand aan de verkrijging van 
de toestemming van de RIS-gebruiker. 
 
Artikel 12 van het conceptbesluit regelt de gevallen waarin inzage in of verstrekking plaatsvindt 
van de persoonsgegevens die zich in RIS bevinden. Uitgangspunt is volgens de nota van 
toelichting dat in beginsel geen verstrekking aan derden plaatsvindt. 
 
Advies 
 
Het conceptbesluit gegevens scheepvaart 2007 – in het bijzonder de artikelen 10, 11 en 12 - geeft 
het CBP geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen met betrekking tot de 
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 
 
 
 


