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1

INLEIDING
Om Smart Mobility in publiek-private samenwerking te faciliteren, is zijn het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat met Rijkswaterstaat, zo’n 80 decentrale overheden en 20
(inter)nationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening
en automotive sector het Partnership Talking Traffic gestart. Het centrale doel van dit
Partnership: het verbeteren van doorstroming en bereikbaarheid in en rond steden in
Nederland waar de drukte alleen maar toeneemt met alle negatieve gevolgen van dien voor
weggebruikers, inwoners en bedrijven.
Het middel daartoe: betere, completere en actuele adviezen en voortdurende, persoonlijke
informatieverstrekking zodat weggebruikers slimmere rij- en routekeuzen kunnen maken en
wegbeheerders hun wettelijke taken en verantwoordelijkheden effectiever kunnen invullen. Op
een instrumenteel niveau betekent dit het beschikbaar maken en standaardiseren van
elektronische berichten, de voorwaarden waaronder die berichten beschikbaar komen,
respectievelijk gebruikt worden. Die elektroniche berichten uitwisseling gebeurde al in het
private domein sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw met de opkomst van TomTom en vele
andere navigatiedienstverleners. Eerst alleen als routeplanners, maar gaandeweg steeds meer
als online rijtaakondersteuning en reis-assistent. Die trend zet zich door tot in het voertuig
gezien de toenemende automatiseringsfuncties (‘advanced driver assistance systems ADAS’)
gericht op comfort, veiligheid en energieverbruik.
Wegbeheerders hebben hier vanaf ca. 2010 gebruik gemaakt met de inrichting van de
Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), het inkopen van private data t.b.v. reistijden
en intensiteiten als indicatoren van het weggebruik t.b.v. hun eigen, publieke
verkeersmanagement. Tegen die achtergrond is het Innovatiepartnership gestart in 2016, als 5jarige impuls voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten in apps en navigatie en de
eerste jaren van commerciële beschikbaarheid, als ook een gestructureerde vorm van publiekpublieke (IenW, RWS, provincies, gemeenten) en publiek-private samenwerking op basis van
uniforme vereisten, governance structuur en contractuele overeenkomsten.
Dit proces verliep tegen de achtergrond van gestage internationale ontwikkelingen in de
automobielindustrie gericht op automatisering en robotisering, de intensivering in
internetgebruik door consumenten, bedrijven en overheden, maar ook de voortgaande
verstedelijking, druk op fysieke ruimte, klimaat- en leefbaarheidsproblematiek. Naast de
beleidsmakers hebben wegbeheerders hierin een belangrijke wettelijke taak in het beschikbaar
stellen en houden van weginfrastructuur en het reguleren van veilig, duurzaam en verantwoord
gebruik van die infrastructuur volgens geldende wet- en regelgeving.
In het inhoudelijke pakket van 6 groepen gebruikstoepassingen dat binnen het
Innovatiepartnership is ontwikkeld, spreken de 3 groepen van toepassingen met
verkeerslichten het meest in het oog. En niet onbegrijpelijk omdat hier de geautomatiseerde
elektronische berichtenuitwisseling de grootste verandering aanbrengt in de bestaande
werkwijze, techniek en verantwoordelijkheden, zowel aan publieke zijde als in de private
sector. Vandaar dat een goed gestructureerde governance, uniforme technische eisen en
standaarden en contractmanagement van groot belang zijn om alle spelers effectief en
verantwoord te laten opereren binnen wettelijke kaders en ten gunste van de samenleving en
individuele weggebruikers (in alle modaliteiten).
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De nieuwe generatie verkeerslichten, de intelligente verkeersregelinstallaties oftewel iVRI’s,
zijn onderdeel van een dataketen en sturen data naar en ontvangen data vanuit deze keten. In
deze dataketen wordt ook publieke data over wegwerkzaamheden, parkeren, verkeersborden,
incidenten, snelheden en verkeersintensiteiten beschikbaar gesteld, verwerkt en gebruikt.
Private partijen als cloud providers en service providers gebruiken deze publieke data, zodat zij
hun klant onderweg adequaat kunnen informeren. Voor de regeling van verkeerslichten op
kruispunten in en om de stad produceren en leveren deze private partijen verplaatsingsdata op
basis van data van weggebruikers die apps gebruiken op hun smartphone. Professionele
weggebruikers als openbaar vervoer, nood- en hulpdiensten en vrachtverkeer maken gebruik
van de mix van publieke en private data en brengen zelf ook data in.
Een dergelijke samengestelde publiek private dataketen heeft in de planvorming, aanbesteding
en contracten maar ook tijdens de uitvoering veel en gerichte aandacht gegeven aan
randvoorwaardelijke aspecten als verantwoordelijkheidsverdeling, privacy en security. De
voorliggende rapportage beschrijft het technisch opereren van deze keten, waarin:
• de gehele dataketen m.b.t. privacy volledig is beschreven; de beschrijving t.b.v.
cybersecurity is een apart document;
• de belangrijkste technische handelingen in de dataketen t.a.v. privacy zijn per schakel
geïdentificeerd;
• beheersmaatregelen zijn benoemd om de geïdentificeerde risico’s t.a.v. privacy in de
dataketen te beheersen.
Deze rapportage is nadrukkelijk gericht op de dataketen en risico’s en beheersmaatregelen op
het niveau van de dataketen. De rapportage komt nadrukkelijk níet in de plaats van analyses en
beheersmaatregelen die de verantwoordelijkheid zijn van de afzonderlijke publieke en private
organisaties die deelnemen in de dataketen. Wel wordt apart aandacht gegeven voor de rol en
verantwoordelijkheid van de individuele wegbeheerder en diens handelingsperspectief m.b.t.
privacy (en security maar dat is een apart document weergegeven).
Doel rapportage
Het doel van deze rapportage is het bieden van:
1. Een beknopte, toegankelijke beschrijving van de Talking Traffic dataketen op het niveau
van de keten vanuit het oogpunt van privacy, zodanig de privacy-functionarissen van vooral
overheden, maar ook van bedrijven vanuit hun eigen expertise begrijpen wat deze
dataketen inhoudt, hoe deze functioneert en welke data wordt uitgewisseld.
2. Een systematische, gestructureerde analyse van risicovolle onderdelen in deze dataketen
en de maatregelen op het niveau van de keten i.r.t. privacy.
3. Praktische beheersmaatregelen op het niveau van de keten om de geïdentificeerde
risicovolle onderdelen in deze dataketen te beheersen.
4. Het geven van individueel handelingsperspectief aan een wegbeheerder om de eigen
verantwoordelijkheid de juiste vorm en inhoud te geven
Leeswijzer
Dit document begint met een beschrijving van de dataketen van Talking Traffic in hoofdstuk 2.
Daarna worden de grondslag, proportionaliteit en beheersingsinstrumenten voor het onderdeel
Privacy in hoofdstuk 3 beschreven. In de bijlagen is een top 5 risicoparagraaf met
beheersmaatregelen weergegeven als ook de metingen van resultaten in het gebruik van iVRI’s.
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2. BESCHRIJVING DATAKETEN
TALKING TRAFFIC

2

BESCHRIJVING DATAKETEN TALKING TRAFFIC
We staan in de verkeerskundige wereld voor een paar mondiale, veelal technische,
ontwikkelingen die het vakgebied sterk gaan beïnvloeden. Voertuigen nemen steeds meer
rijtaken van de bestuurder over, kunnen communiceren met andere voertuigen en met
verkeerssystemen zoals verkeerslichten. Voertuigen worden onderdeel van het Internet of
Things. De ontwikkelingen zijn onderdeel van het bredere Smart Mobility en vinden plaats langs
twee paden (zie figuur 1) die, als ze eenmaal samenkomen in de verdere toekomst, leiden tot
een aanzienlijk of zelfs volledig zelfrijdend en/of zelfsturend connected verkeerssysteem.

Figuur 1 Twee belangrijke ontwikkelpaden verkeersssysteem
Om Smart Mobility (in publiek private samenwerking) te faciliteren, is het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat met Rijkswaterstaat, zo’n 60 decentrale overheden en 20
(inter)nationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en
dienstverlening- en automotive sector het Partnership Talking Traffic gestart. Samen werken zij
aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen die bijdragen aan een betere
bereikbaarheid, meer reiscomfort, minder ongevallen en meer vergroening van onze mobiliteit.
Drie clusters binnen Talking Traffic
Het Partnership Talking Traffic kent een dataketen die verdeeld is in drie clusters (zie figuur 2),
waarbinnen partners samenwerken aan het versnellen van deze ontwikkeling. De indeling in
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clusters is gekozen zodat de overheidsinvesteringen beter gericht konden worden,
markdominantie van een enkele partij kon worden voorkomen en de taken, activiteiten en
verantwoordelijkheden in de keten scherp vastgelegd konden worden. Dat geeft overzicht en
duidelijkheid over functies in de keten maar ook verantwoordelijkheden van individuele
organisaties en de onderlinge leverings- en afname afspraken ten aanzien van datalevering en –
kwaliteit. Tussen deze drie clusters stromen verkeersgegevens: van cluster 1 via cluster 2 naar
cluster 3 én andersom.

Figuur 2 Drie clusters binnen het Partnership Talking Traffic (Bron: https://www.talking-traffic.com/nl/partnerworden-bij-talking-traffic/clusters-en-expertise)

Binnen cluster 1 (de iVRI) wordt gewerkt aan de beschikbaarheid van data door de ontsluiting
en inzet van verkeerslichtgegevens. Met deze informatie kan de weggebruiker beter worden
geïnformeerd én kan tegelijkertijd het verkeerslicht slimmer regelen door gegevens vanuit de
weggebruiker.
Het gezamenlijk doel binnen cluster 2 is het verwerken, verrijken en verspreiden van
verschillende data en deze omzetten in op maat gemaakte, real-time beschikbare datasets en
informatie. De data- en clouddiensten binnen dit cluster voegen de data ook samen en
combineren deze met data uit zowel publieke als private bronnen. Naast data uit iVRI’s gaat het
bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden, ongevallen en actuele parkeerdata.
Tot slot wordt binnen cluster 3 de informatie beschikbaar gemaakt voor een breed scala aan
weggebruikers, via bijvoorbeeld smartphones en navigatiesystemen. Hiermee wordt bereikt dat
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zo veel mogelijk eindgebruikers voorzien worden van informatiediensten, ongeacht het merk,
type of leeftijd van hun vervoermiddel. Tegelijkertijd zorgen de cluster 3-partijen er voor dat
informatie (zoals locatie, snelheid, rijrichting) van de eindgebruikers, via cluster 2 naar cluster 1,
terechtkomt bij de iVRI, zodat de verkeerslichten met deze informatie efficiënter kunnen
regelen. NB: in de overdracht van dergelijke berichten zijn technische en organisatorische
maatregelen genomen die voorkomen wegbeheerders inzicht krijgen tot persoonlijke
kenmerken of dat bedrijven toegang krijgen tot persoonlijke kenmerken waartoe zij niet
gerechtigd zijn. De wijze waarop dit gebeurd is beschreven in paragrafen 2 en 3.
Geofences: een belangrijk technisch principe
Aan de berichtenuitwisseling binnen Talking Traffic ligt een elementair technisch principe ten
grondslag: de geofence techniek. Dit is een gemarkeerd gebied op een digitale kaart. Dat kan
een lijn zijn, een polygon of een cirkel. Voor het doel van deze ketenbrede PIA is het belangrijk
om te beseffen dat een groot gebied (bijv. regio Oost Nederland of Amsterdam) op die manier
digitaal is onderverdeeld in vele deelgebieden en deeltrajecten. Voor kruispunt toepassingen
zijn dat gefixeerde gebiedsmarkeringen. Voor andere toepassingen, bijv. een pechgeval op de
rijbaan, zijn dat tijdelijke markeringen die verdwijnen als de aanleiding verdwijnt (pechgeval is
weggesleept).
Deze digitale markeringen van grotere of kleine gebieden en trajecten, deels gefixeerd, deels
dynamisch, zijn relevant voor de gebruiker, de dienstverlener en de individuele wegbeheerder,
zeker ook m.b.t. het kunnen herkennen van het soort weggebruikers die verkeerslichten
naderen:
- Gebruikers: worden in dat deelgebied op maat bediend want krijgen bij passeren van
die digitale grens een bericht dat op dat moment voor hun relevant en toepasbaar is.
Bijv. omdat zij een kruispunt met een verkeerslicht naderen en dan hun snelheid
kunnen aanpassen.
- Dienstverleners: zenden uitsluitend die berichten uit die op dat moment, op die locatie
voor die weggebruiker relevant en toepasbaar zijn. Bijv. ‘u nadert een kruispunt en het
verkeerslicht staat voor u op rood’.
- Wegbeheerder: diens iVRI-leverancier(s) ontvangen slechts een tijdelijke pseudoidentiteit vanuit het private domein over de soort weggebruiker (fiets auto, bus,
ambulance, vrachtwagen) die voor die regeling op dat kruispunt relevant is. Bijv. ‘over
80 seconden komt een voertuig op dit kruispunt’. Na vertrek uit dat gemarkeerde
gebied of passeren van de stopstreep op het kruispunt, verdwijnt die pseudo-identiteit
en wordt bij betreden van een nieuw geofence-gebied een nieuwe, wederom tijdelijke,
pseudo-identiteit aangemaakt.
De C2 en C3 partijen maken dergelijke geografisch onderverdeelde gebiedsmarkeringen. Deze
komen grotendeels overeen met wegvakken of kruispuntgebieden dan wel met locaties van het
relevante tijdelijke evenement (een pechgeval, afgevallen lading e.d.). In het geval van een
kruispuntgebied is de gebiedsmarkering voor de meeste gebruikstoepassingen (informeren
over tijd tot rood of tijd tot groen bijv.in overeenstemming met de omvang van het
bijbehorende digitale topologische bestand waarover de iVRI beschikt waarin de stroken,
markeringen en locaties van de lichten zijn opgenomen tot op max. 300 meter van de
stopstreep. Voor specifieke doelgroepen als OV bussen en zware vrachtwagens, ambulances en
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brandweer wordt een ruimere geofence markering aangebracht indien zij prioriteitsgerechtigd
zijn.
Rollen en verantwoordelijkheden van wegbeheerders en Ministerie
In figuur 2 hierboven is een grens te trekken als het gaat om de directe publieke
verantwoordelijkheid van individuele wegbeheerders:
• In cluster 1 aan de linkerzijde bestaande uit de verkeerslichtinstallaties, de leveranciers
daarvan die onder verantwoordelijkheid de nieuwe, aangepaste installaties leveren,
beheren en onderhouden in opdracht van een wegbeheerder. Dat kunnen per
wegbeheerder meerdere leveranciers zijn die verschillende installaties leveren en beheren,
dan wel verschillende componenten van hardware en software in één
verkeersregelinstallatie leveren en beheren. De IVRI’s produceren data in de vorm van de
regelcycli van de verkeerslampen en de digitale topologische bestanden van de fysieke
kruispuntconfiguratie. De leverancier/beheerder van deze installatie is verantwoordelijk
voor aanlevering van deze data aan TLEX (Traffic Light EXchange, zie hieronder) en doet dit
onder verantwoordelijkheid van diens opdrachtgevende wegbeheerder. Op dezelfde wijze
en onder dezelfde verantwoordelijkheid van die wegbeheerder ontvangt deze iVRI
bewerkte, geanonimiseerde data vanuit TLEX om te kunnen regelen op het kruispunt of
een reeks van kruispunten op het fysieke netwerk.
• De wegbeheerder heeft de wettelijke taak uit hoofde van de Wegenverkeerswet om
beschikbaarheid en gebruik van de fysieke weginfrastructuur te borgen en beheren met
gebruik van uiteenlopende middelen en instrumenten, die zowel fysiek herkenbaar zijn
(o.a. borden, informatiepanelen, inductielussen, camera’s, verkeerslichten) als digitaal
herkenbaar zijn in detectie en operatie (o.a. regelscenario’s, verkeersintensiteiten, TMC
feeds, databases van verkeersborden, Nationaal Wegenbestand etc.). Het extern
beschikbaar maken van uiteenlopende digitale instrumenten en datasoorten voor gebruik
in het private domein is een praktijk die vanaf circa 2010 is ontstaan en in de toekomst
verder zal groeien. Het Innovatiepartnership Talking Traffic past in die ontwikkeling.
• De ‘public trafficmanagement systems and data system’ (linksonder in figuur 2) is een
volledig publieke organisatie en operatie, waarin publieke data voor verkeersmanagement
wordt gebruikt en extern beschikbaar wordt gesteld, al of niet via NDW.
• Meerdere wegbeheerders zijn opdrachtgever en deelnemer in NDW (onderaan figuur 2)
die verkeersdata uit publieke systemen beschikbaar stelt aan de private sector
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft meerdere verantwoordelijkheden, zowel
juridisch als beleidsmatig:
• IenW is de Aanbestedende dienst die verantwoordelijk is voor de individuele
overeenkomsten met deelnemende individuele bedrijven. En daarmee voor bewaking van
overeengekomen Eisen (technisch, financieel, organisatorisch) aan de overeengekomen
activiteiten per bedrijf, voor zover vallend binnen de scope van de aanbesteding.
• NB: de financiële inspanning die geborgd is via de Aanbesteding en is vastgelegd in de
daaruit voortkomende bilaterale overeenkomsten met bedrijven, zijn nadrukkelijk coinvesteringen om ontwikkeling en levering aan derden (weggebruikers, wegbeheerders,
bijzondere doelgroepen) te bevorderen. Er worden geen data, producten of diensten aan
IenW zelf geleverd. De bilaterale contractrelaties tussen IenW en individuele bedrijven
borgen dat voldoende rendement en kwaliteitsbewaking in het overeengekomen tempo
wordt gerealiseerd ten opzichte van de toegezegde publieke co-investering vanuit IenW.
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•

•

IenW heeft vanuit die bilaterale overeenkomsten ook de verantwoordelijkheid voor het
uitwisselingsmechanisme TLEX (Traffic Light EXchange) in Cluster 1. Deze functie is een
dienstencontract voor data-uitwisseling onder publieke opdracht en toezicht.
IenW is als systeemverantwoordelijke voor alle verkeer in Nederland de initiator en
regisseur voor de publiek-private samenwerking, de werking van de dataketen, het borgen
van de gezamenlijke governance, de verkeersveiligheidsaspecten van nieuwe diensten en
functionaliteiten, niet tegenstaande de afzonderlijke verantwoordelijkheden van
overheden en wegbeheerders in hun eigen beheergebied resp. de verantwoordelijkheden
van private partijen onder geldende Nederlandse wet- en regelgeving. En uiteraard heeft
het Ministerie de verantwoordelijkheid voor de nationale kaders van wet- en regelgeving
voor verkeer en mobiliteit.

Rollen en verantwoordelijkheden van bedrijven
Met in achtneming van het verschil in uiteenlopende activiteiten in de markt, ten opzichte van
elkaar en ten opzichte van verschillende overheden zijn deze als volgt te benoemen en
vastgelegd in de overeenkomsten met IenW resp. ten opzichte van hun zakelijke
samenwerkingspartners:
• Service providers (cluster 3): binnen de geldende Nederlandse wet- en regelgeving en
binnen de gebruikerstoestemming van hun klanten leveren van individuele diensten aan
die klanten, als ook het gebruik van klantdata voor het kunnen leveren en optimaliseren
van die diensten.
• Cloudbewerkers (Cluster 2): binnen de geldende Nederlandse wet- en regelgeving,
respectievelijk binnen de overeenkomst met hun zakelijke samenwerkingspartners in
Cluster 3 respectievelijk TLEX (hieronder) het ontvangen, bewerken en verstrekken van
data. NB: de bewerking en doorgifte van data uit Cluster 3 door een Cluster 2 bedrijf is dus
eveneens begrensd door de gebruikstoestemming die het C3 bedrijf heeft verkregen van
diens klanten.
• TLEX: het leveren van een dienst onder publieke regie en verantwoordelijkheid bestaande
uit 2 activiteiten
o Ontvangen van verkeerslichtdata en topologische data uit het publieke domein en
onder voorwaarden doorgeven hiervan aan private afnemers tegen gelijke
voorwaarden
o Ontvangen van geanonimiseerde data vanuit Cloudbewerkers en deze doorgeven aan
het juiste kruispunt via de juiste iVRI-leverancier in Cluster 1
In de volgende paragrafen worden deze rollen en verantwoordelijkheden beschreven naar de
technische vertaling en betekenis voor data, verwerking en doorgifte. In paragraaf 3.5 is
beschreven op welke wijze de governance, toezicht en controle is ingericht zodat ook duidelijk
wordt op welke wijze de rolvastheid en verwerking in de keten is geborgd.

2.1

DE IVRI IN DE DATAKETEN

Doelen
Het voornaamste doel van de 3 iVRI toepassingen binnen het Innovatiepartnership is gericht op
het bevorderen dat verkeerslichten beter kunnen functioneren zodat de verkeersafwikkeling op
kruispunten efficiënter kan worden uitgevoerd. De verkeersintensiteit in en rond steden neemt
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toe, de beleidsdoelen die wegbeheerders dienen in te vullen zijn een veelvoud: doorstroming,
bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, economische vitaliteit dienen
allemaal zoveel als mogelijk bevorderd te worden. En dan met rekenschap van de verschillende
gedragingen van verkeersdeelnemers (lopen, fietsen, personenauto’s, OV, vrachtwagens, nood
en hulpdiensten) met elk hun eigen karakteristieken, noodzaken en beperkingen waarbij
politiek-bestuurlijke prioriteiten regelmatig ander accenten vergen in het accommoderen van
de ene groep boven de andere (bijv. meer voorrang voor fietsers boven personenauto’s) en het
gebied zich ook blijft ontwikkelen en veranderen (denk aan nieuwe woonwijken en
bedrijfsterreinen en/of kantoorlocaties). Binnen dat speelveld van doelen, belangen en
veranderingen is de kruispuntafwikkeling een belangrijke factor in het stedelijk weefsel en
tegelijk meetinstrument als ook regulator die schaarse tijd en ruimte verdeeld en zich
voortdurend d.w.z. 24/7 het gehele jaar rekening moet houden het actuele verkeersaanbod
(richting, route, snelheid, soort), pieken (spitsen uiteraard) en verdeling van de beschikbare
fysieke en regelruimte. Aan de bestaande detectie via inductielussen en regelingen die daarop
zijn gebaseerd, wordt nu de mogelijkheid geboden om verkeerslichten fijnmaziger te kunnen
regelen omdat meer en beter inzicht ontstaat naar het actuele verkeersaanbod in al zijn
diversiteit. En dit op termijn goedkoper en effectiever te kunnen doen.
Daarin spelen minstens 3 factoren een rol:
• Onderzoek van DTV in 2014 bracht aan het licht dat 50% van de Nederlandse
wegbeheerders nooit of hooguit eens per vijf jaar de regelingen in verkeerslichten aanpast
aan gewijzigde omstandigheden. De jaarlijkse maatschappelijke kosten in Nederland
werden ingeschat op € 90 miljoen. In de periode vanaf midden jaren ’90 van de vorige
eeuw heeft het Ministerie hier herhaaldelijk een forse financiële en organisatorische
inspanning gedaan met inzet van een zgn. Groene Golf-team. De kosten die het Ministerie
hiervoor heeft gemaakt beliepen ca. € 20 miljoen. Dergelijke tijdelijke financiële impulsen
vanuit het Rijk in lokale en regionale kerntaken zijn niet houdbaar gebleken.
• De congestie in het stedelijk gebied krijgt relatief gezien minder aandacht dan congestie op
snelwegen. Toch laten jaarlijkse metingen van de totale voertuigverliesuren in gemeenten
zien dat op het stedelijk wegennet in Nederland de congestie in voertuigverliesuren gelijk
of groter is dan die op snelwegen. De jaarlijkse metingen van o.a. TomTom laten zien welke
steden daarin de kroon spannen. Met uiteraard de nodige gevolgen voor economische
aantrekkelijkheid van deze steden, de uitstoot en leefbaarheid voor omwonenden en
klimaatdoelstellingen die inmiddels een steeds grotere prioriteit krijgen.
• De wijze van detectie via inductielussen is kwetsbaar en kostbaar. Vorst en regen,
beschadigingen door zwaar verkeer zorgen voor uitval en intensieve beheerinspanningen
en storingsopvolging vanuit de overheden. Daarbij kan de hoeveelheid inductielussen per
kruispunt oplopen tot 70 stuks waarbij jaarlijks per lus ca. € 1000,- gemoeid is aan beheer,
onderhoud en storingsopvolging.
Gaande de uitrol van iVRI’s is duidelijk geworden dat de Nood- en Hulpdiensten en
Veiligheidsregio’s ook belangrijke baathebbers zijn. Op weg naar een calamiteit en met
gebruik van sirene en zwaailicht gaat het per jaar ca. 240 keer mis op een geregeld
kruispunt omdat deze voertuigen door rood licht rijden. Andere weggebruikers herkennen
deze aankomende voertuigen niet of pas te laat. Met als gevolgen een extra ongeval op
een kruispunt en een later aankomsttijdstip bij het incident of ongeval dat de reden voor
de oproep van de ambulance, brandweer of politie was.
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Meerdere redenen om te streven naar betere, aanvullende maar ook kosten-efficiënte
manieren van detectie en regeling van verkeerslichten die gevonden is door verkeerslichten
intelligent te maken en onder strikte voorwaarden onderdeel te maken van een dataketen.
Om verkeerslichten te kunnen opnemen in de dataketen en volgens internationale standaarden
data te kunnen sturen en te ontvangen, is een nieuwe generatie verkeerslichten ontwikkeld en
beschikbaar gekomen, de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI). De iVRI wordt hierin via
beveiligde verbindingen geconnecteerd aan het internet. iVRI’s communiceren voortdurend
met aankomende voertuigen via de clouds van meerdere dienstverleners. De via deze weg
verkregen geminimaliseerde gegevens maken het op kruispuntniveau mogelijk om de
verkeerslichtenregelingen efficiënter te laten regelen. Op traject- en netwerkniveau wordt het
mogelijk om verkeersstromen met dynamische regelingen van verkeerslichten efficiënter op
elkaar af te stemmen. Hierdoor kan een wegbeheerder de verkeersstromen beter
optimaliseren naar verschillende doelen, zoals veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en
doorstroming. En krijgt de weggebruiker die van een dergelijk dienst gebruik wenst te maken
meer comfort, minder onnodig wachten, een lager brandstofverbruik en meer veiligheid. De
weggebruikers die dus klant zijn van een serviceprovider, hebben daarin keuze tussen
meerdere aanbieders en uiteenlopende diensten die zowel gratis kunnen zijn of tegen betaling.
Er is sprake van een volwassen markt met ruime diversiteit in aanbieders en diensten met
uiteenlopende functionaliteiten. Zowel aangeboden op navigatieapparatuur (los of als
onderdeel van het voertuig), logistieke apparatuur voor ritplanning als op smartphones (voor
bijv. particulieren met een oudere generatie voertuigen en fietsers).

2.1.1

Functionaliteiten van de iVRI - Use Cases

Naast het sturen en ontvangen van data maakt een iVRI een aantal landelijk geüniformeerde
toepassingen: Prioriteren, Informeren en Optimaliseren. Deze toepassingen worden Use Cases
genoemd en zijn te omschrijven als verkeerskundige functies die een iVRI kan hebben.
Een VRI is een iVRI als deze 3 Use Cases operationeel zijn, de iVRI is verbonden met het
landelijke uitwisselpunt voor iVR-data (Traffic Light Exchange, TLEX) en er via TLEX gegevens
tussen de iVRI en weggebruikers worden uitgewisseld.
In totaal zijn er binnen Talking Traffic zes hoofd Use Cases gedefinieerd, waarvan zich er drie
richten op de iVRI, te weten Use Case 3 - Prioriteren, Use Case 4 - Informeren en Use Case 5 Optimaliseren. De 6 hoofdgroepen bestaan uit 39 sub Use Cases, waarvan 10 met betrekking
tot de iVRI’s. De drie hoofdgroepen zijn hierna toegelicht.
Use Case 3 - Prioriteren
Deze Use Case betreft het prioriteren van specifieke doelgroepen bij verkeerslichten, zoals
hulpdiensten, lijnbussen, groepen auto’s en (groepen) vrachtauto’s. Dit kan ook op specifieke
rijstroken. Denk aan busbanen of goederencorridors richting bedrijfsterreinen.
De keuze voor het wel of niet prioriteren (en zo ja, hoeveel) van verkeersdeelnemers wordt met
de iVRI ook uitgebreid. Hoe flexibeler prioriteringssystemen zijn, hoe meer ordening en
structuur nodig is om de prioriteiten goed te configureren. Om dit te faciliteren is de Priority
Broker Configurator (PBC) ontwikkeld en in gebruik genomen. Met dit instrument (feitelijk een
standaard configuratiedatabase van wegbeheerders die weergeeft welke volgorde de
wegbeheerder wenst te geven aan verschillende categorieën weggebruikers i.r.t.
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prioriteitsverlening) kunnen wegbeheerders zelf hun beleidskeuzen ten aanzien van het
prioriteren van doelgroepen per iVRI’s vastleggen en flexibel aanpassen. De PBC kan worden
gezien als een doorontwikkeling van het huidige instrument (de zogenaamde KAR Geo Tool) dat
DOVA (Decentrale OV-Autoriteiten) o.v.v. overheden heeft ontwikkeld en beheert en waarin
wegbeheerders zelf invullen welke prioriteiten zij hanteren voor openbaar vervoer op hun
kruispunten met reguliere VRI’s.
In figuur 3 is de werking van de PBC verder toegelicht: De wegbeheerder vult de PBC vanuit de
eigen beleidsuitgangspunten. Cluster 2 ontvangt een prioriteitsverzoek vanuit een voertuig en
toetst vervolgens in de PBC of het voertuig voldoet aan de criteria van de wegbeheerder en het
gerechtigd is om prioriteit te krijgen. Indien dat zo is, wordt een ‘gerechtigd’ prioriteitsverzoek
inclusief prioriteitsniveau door Cluster 2 via TLEX doorgestuurd naar cluster 1, waar de iVRI
volgens de instellingen van het prioriteitsniveau de prioriteit verleent aan het voertuig, indien
de verkeersituatie dit toelaat. NB: elke individuele wegbeheer blijft dus zelf bepalen of bijv.
fietsers of vrachtwagens zoveel als mogelijk prioriteit wordt verleend. De PBC borgt slechts dat
de digitale vertaling hiervan 1 op 1 en dezelfde wijze is gestructureerd en bruikbaar is in alle
gebieden waar iVRI’s in gebruik zijn.
De PBC wordt ingevuld en beheerd door de wegbeheerder. De bedrijven in C2 hanteren de
daarin door de wegbeheerder vastgelegde prioriteiten, om te bepalen welke weggebruikers
onder welke omstandigheden bij voorkeur prioriteit kan worden verleend op welke
kruispunten. Indien een dergelijke weggebruiker na controle van diens status (denk aan
ambulance met zwaailicht en sirene, of een OV-bus die achterloopt op diens dienstregeling)
gerechtigd is, dan wordt een prioriteitsverzoek gedaan via TLEX aan het betreffende
verkeerslicht op dat specifieke kruispunt. De iVRI beoordeelt of die prioriteit gegeven het
overige verkeer daadwerkelijk te honoreren is en stuurt een bericht van honorering dan wel
niet-honoreren terug aan TLEX. TLEX verstuurt dat bericht (d.w.z. wel of geen prioriteit) door
naar de aanvragende C2 partij, de C2 informeert vervolgens hun klant (openbaar vervoer,
vrachtwagen, nood- of hulpdienst voertuig).
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Figuur 3 Illustratie van de datastromen binnen het Partnership Talking Traffic

Use Case 4 - Informeren
Deze Use Case betreft het in-car kunnen verstrekken van actuele informatie vanuit de iVRI’s of
berekende informatie van het in-car systeem dat (deels) is gebaseerd op informatie uit de VRI’s.
In-car betekent voor nu alleen nog via een mobiel device zoals een telefoon of tablet. In de
toekomst kan de informatie ook rechtstreeks beschikbaar komen op de ingebouwde
(navigatie)systemen van connected cars. Het gaat daarbij om de volgende informatie:
•

•
•
•

•
•

Huidige status (groen, geel, rood) van het verkeerslicht dat de weggebruiker nadert. Door
zoninstraling in het voertuig of blokkerende vrachtwagens is het zicht op de fysieke lampen
vaak beperkt of pas laat mogelijk.
Gereden snelheid van het voertuig en de actuele maximumsnelheid.
Tijd tot Rood (TTR) zodat de weggebruiker soepel door groen gaat zonder gas bij te willen
geven of op tijd start met remmen en het voertuig comfortabel tot stilstand komt.
Tijd tot groen (TTG) zodat de weggebruiker beter anticipeert op het groen worden van het
verkeerslicht. Dit zorgt voor minder verliestijd bij het wegrijden bij een verkeerslicht. Op
termijn kan dit gekoppeld worden aan start-stop systemen in het voertuig
Adviessnelheid op maat zodat de weggebruiker voor zichzelf een groene golf kan creëren.
De reden waarom de weggebruiker (extra) moet wachten op groen licht, bijvoorbeeld door
een prioriteitsingreep van de wegbeheerder t.b.v. een OV-bus. Veel verkeersdeelnemers
waarderen het als ze informatie krijgen over de reden voor (extra) wachttijd.

Use Case 5 - Optimaliseren
Deze Use Case betreft het optimaliseren van de afwikkeling op een of meerdere kruispunten
door het beschikbaar stellen van geanonimiseerde verplaatsingsdata van weggebruikers aan de
verkeersregelingen. Elke weggebruiker die een app gebruikt, kan een bron van informatie zijn
voor de verkeerslichten. Uiteraard indien de weggebruiker daar zelf voor heeft gekozen in
zijn/haar selectie van een dienst en toestemming heeft gegeven voor dergelijk datagebruik in
relatie tot die geboden functionaliteit. Deze verplaatsingsinformatie is nuttig. Hoe meer
voertuigen op grotere afstand informatie verstrekken, hoe beter de verkeerslichtenregeling
hiermee rekening kan houden. Dit draagt bij aan een optimalisatie van de doorstroming en
verbetering van de (fysieke) netwerkprestaties en daarmee de kwaliteit van de stad. Daarnaast
is deze Use Case een prikkel voor applicatiebouwers om verdere doorstromingsverbetering te
vinden.
Een aanbieder (en vanzelfsprekend diens wegbeheerder die daartoe opdracht of toestemming
geeft of verleent) van een verkeersapplicatie die het verkeerslicht doet regelen, kan ervoor
kiezen om een deel van dit rekenwerk buiten de automaat (d.w.z. buiten de hardware die fysiek
op het kruispunt aanwezig is) te laten doen of zelfs bijna het hele programma buiten de
automaat te draaien. De regeling draait dan ‘in de cloud’ op een server met veel rekenkracht.
Beide vormen zijn momenteel in gebruik bij wegbeheerders en hun iVRI-leveranciers. De
keuzen en argumentatie verschilt per wegbeheerder en per leverancier. Inmiddels is wel de
overtuiging groeiend dat ongeacht de keuze voor een verkeersregeling lokaal of in de cloud, alle
apparatuur en software op afstand/remote benaderbaar moet zijn voor beheer, onderhoud,
nieuwe updates en aanpassingen. Kosten spelen hierin een belangrijke rol (eenmalig vanaf 1
locatie op afstand alle aanpassingen uitvoeren vs. ieder kruispunt afzonderlijk fysiek moeten
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bezoeken t.b.v. een aanpassing). De actualiteit van de 1,5 meter samenleving kan of zal hieraan
mogelijk een extra impuls geven (minder noodzaak van meerdere mensen tegelijk op 1 locatie
nodig).

2.1.2

Technische architectuur met internationaal gestandaardiseerde
koppelvlakken

In figuur 4 is de technische architectuur binnen het Partnership Talking Traffic geïllustreerd.
Kern is dat alle functies eenduidig zijn gespecificeerd en dat alle uitwisseling van data
plaatsvindt volgens gestandaardiseerde koppelvlakken en volgen contractueel vastgelegde
vereisten die tijdens de uitvoering en gebruik ook gecontroleerd worden. De koppelvlakken
voor het uitwisselen van data met de iVRI zijn allemaal internationale standaarden. Voor
Nederland zijn binnen deze internationale standaarden verdere afspraken gemaakt en landelijk
gestandaardiseerd in de zogenaamde Dutch profiles. Deze Dutch profiles voldoen dus
nadrukkelijk aan de internationale afspraken en (ETSI) standaarden. Alle iVRI producten hebben
een groot aantal testen moeten doorlopen om aan te tonen dat deze voldoen aan alle
relevante standaarden.

Figuur 4 Illustratie van de technische architectuur binnen het Partnership Talking Traffic, met
(internationaal) gestandaardiseerde koppelvlakken voor het uitwisselen van data.

Het groene vlak en de blauwe blokken onderaan (centrales, NetwerkManagementSystemen en
NDW) behoren tot het publieke domein; de overige vlakken tot het private domein. De
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uitwisseling van verkeerslichten data vindt plaats op het scheidsvlak van groen (Cluster 1) en
licht blauw (Cluster 2). In het groene vlak van Cluster 1 gaat het om tientallen wegbeheerders
met elk hun eigen iVRI-leveranciers (vaak meerdere per wegbeheerder).
Een iVRI bestaat altijd uit de volgende drie iVRI functies die als producten herkenbaar zijn.
iVRI - TLC-faciliteit
De TLC-faciliteit is de hardware aansturing van de verkeersregelautomaat. Dit is eigenlijk de
procesbesturing die een aantal wijzigingen heeft ondergaan om goed in de nieuwe architectuur
opgenomen te kunnen worden. Veel zaken zijn echter gebleven zoals ze waren, bijvoorbeeld
het aansturen van de lichten, het uitlezen van detectie en andere input. Ook de communicatie
met een VRI-beheercentrale waarmee een wegbeheerder de iVRI kan beheren (verbinding I in
figuur 4) is gebleven.
iVRI - ITS-applicatie
De ITS-applicatie bepaalt de groensturing. Een belangrijke verandering van een iVRI ten
opzichte van de conventionele VRI is dat de verkeersregelapplicatie (ITS-applicatie) wordt
losgekoppeld van de hardware aansturing (TLC-faciliteit). De ITS-applicatie communiceert met
de TLC-faciliteit via het gestandaardiseerde TLC-FI koppelvlak. Hierdoor kan de ITS-applicatie in
principe overal draaien en van een andere leverancier zijn dan de verkeersregelautomaat. De
mogelijkheden zijn:
• In een fysieke box in de verkeersregelautomaat.
• Op het processorbord van de TLC-faciliteit.
• Centraal op een server van leverancier of wegbeheerders
• In de cloud van een leverancier.
iVRI - Roadside ITS Station (RIS)
Om een volledig coöperatieve iVRI te creëren, die in twee richtingen kan communiceren met
diens omgeving, moet er een RIS-functie aanwezig zijn. Deze RIS zorgt er onder andere voor
dat:
• de locatie en richting van voertuigen, fietsers en voetgangers ‘gepositioneerd’ wordt
op een rijstrook. De rijstrook en de afstand tot de stopstreep worden doorgegeven aan
de ITS- applicatie;
• de berichten van Use Case Informeren naar de voertuigen, fietsers en voetgangers
worden verstuurd.
Het MAP-bestand (berichten van de iVRI naar de weggebruikers waarin de configuratie van
stroken en strepen op het kruispunt wordt doorgegeven) vervult een belangrijke rol. Een MAPbestand is afgeleid uit het ITF-bestand (Intersection Topology Format) waarin de topologie
(vormgeving van het kruispunt, stopstrepen, detectie, signaalgroepen, enzovoort) is
opgenomen. Op basis van deze topologie kunnen apps de gegevens van de iVRI goed
interpreteren en zo de gebruiker van informatie voorzien. De RIS kan lokaal in de
verkeersregelautomaat aanwezig zijn (een kleine fysieke box), worden gehost of als software in
de cloud draaien.
De TLC-faciliteit controleert of de status van de lichten (groen, geel, rood) die aan de RIS wordt
doorgegeven ook wel echt op straat wordt gerealiseerd en kán worden gerealiseerd. In theorie
kan de ITS-applicatie een groensturing wensen die vanwege conflicterend groen of lopende
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ontruimingstijden niet is te realiseren. De TLC-faciliteit stuurt in dat geval niet het groene licht
aan. Via deze link voorkomt de TLC-faciliteit ook dat de RIS informatie naar de apps verzendt
die onjuist is. De TLC faciliteit heeft daarmee dus een belangrijke veiligheidsfunctie.
TLEX
Een andere belangrijke component om een iVRI in de keten te laten functioneren, is het
landelijke uitwisselpunt voor iVRI-data (Traffic Light Exchange, TLEX). Dit is het centraal
overnamepunt dat als dienst d.w.z. private uitvoering onder publieke opdracht en controle,
wordt geleverd voor de geautomatiseerde uitwisseling van real-time data tussen de iVRI’s en
weggebruikers. De gegevens van alle iVRI’s worden via TLEX ontsloten en daarmee wordt
landelijke dekking gerealiseerd en is ook een betere bescherming en controle mogelijk op de
wijze van databehandeling en -bescherming. Door de aanwezigheid van TLEX hoeft de
wegbeheerder alleen met TLEX een veilige verbinding te realiseren, in plaats van met elke
Cluster 2 partij (zie figuur 2 voor een toelichting op de clusters). Beheer, kwaliteit en
databescherming zijn ook gebaat bij eén landelijk uitwisselingspunt voor iVRI-data. Er is bewust
voor gekozen om deze dienst door een andere, niet-iVRI leverende private partij te laten
verzorgen zodat daarmee de onafhankelijkheid beter kan worden geborgd.
WiFi-P
De specificaties van de iVRI architectuur zijn hybride, dat wil zeggen dat deze geschikt zijn voor
zowel cellulaire (4G/5G) communicatie als Wifi-P (G5) communicatie. Binnen Talking Traffic is
de keuze gemaakt, conform het landelijke beleid van IenW om alleen cellulaire (d.w.z.
telecommunicatie) communicatie toe te passen. Dit houdt in dat voorzieningen zoals privacy,
security en communicatie met voertuigen en gebruikers (bijvoorbeeld fietsers) alleen worden
uitgevoerd en gefaciliteerd voor cellulaire communicatie. Als wegbeheerders Wifi-P
communicatie willen toepassen, moeten zij zelf zorgdragen voor dergelijke voorzieningen; de
architectuur van de iVRI’s en Talking Traffic dataketen sluiten dit niet uit. Voor de bescherming
van gegevens en privacy zijn dan meerdere aanvullende maatregelen (technisch en
organisatorisch) nodig.
VRI-beheercentrale
Met VRI-beheercentrales van publieke organisaties die werken met het landelijk
gestandaardiseerde IVERA-protocol kunnen veel zaken worden ingesteld om het verkeer
adequaat te kunnen managen. Dit zijn zaken binnen de procesbesturing en zaken binnen de
regelapplicatie. Omdat regelapplicatie (ITS-applicatie) en procesbesturing (TLC-faciliteit) uit
elkaar getrokken zijn om modulair te kunnen functioneren, heeft de VRI-beheercentrale twee
verbinding nodig.
•
•

De verbinding met de TLC-faciliteit.
De verbinding met de ITS-applicatie.

Protocollen en interfaces
Een iVRI maakt gebruik van de volgende protocollen:
•

•

IVERA-TLC | Traffic managementsystem – TLC Facilities (verbinding I in figuur 4). Deze
interface biedt de mogelijkheid aan verkeerscentrales om de basisfuncties van de TLCfaciliteit te beheren en monitoren.
IVERA-APP | Traffic managementsystem – ITS Applicatie (verbinding H in figuur 4). Deze
interface biedt de mogelijkheid om ITS-applicaties functioneel te beheren en monitoren.

18

•
•
•

Het protocol is samen met IVERA-TLC een doorontwikkeling van de bestaande IVERAstandaard.
TLC-FI | TLC Facilities – ITS Applicatie (verbinding F in figuur 4). Deze interface verbindt ITSapplicaties met de TLC-faciliteit.
RIS-FI | ITS Application – RIS Facilities (verbinding E in figuur 4). Deze interface zorgt voor
verbinding van de ITS-applicatie met de Roadside ITS Station (RIS).
Streaming V-log data (verbinding G en J in figuur 4). V-log bevat informatie over elke
detector en legt de verschillende stadia van de signaalgroepen vast, zodat achteraf
geanalyseerd kan worden wat de situatie was. Streaming betekent dat het real-time wordt
ontsloten. Dit brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. Met de intentie om ook data uit
veel bestaande VRI’s te ontsluiten, is V-log uitgebreid met de voorspellingen.

In figuur 5 staan bovengenoemde protocollen nog eens weergegeven.

Figuur 5 Protocollen die communicatie tussen iVRI en weggebruikers mogelijk maken
Gestandaardiseerde berichten
Ten slotte is een aantal Europees gestandaardiseerde berichten, elk met een specifiek doel,
gespecificeerd om de communicatie tussen de iVRI en weggebruiker mogelijk te maken (zie
figuur 6):
•

CAM: Cooperative Awareness Message. Berichten van weggebruikers naar
wegkantsystemen. Het gaat hier onder andere om locatie, snelheid en rijrichting (0-360
graden als op een kompas) van weggebruikers.
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•

SPaT: Signal Phase and Timing-berichten van wegkantsystemen naar weggebruikers. Dit
omvat bijvoorbeeld de actuele status van de signaalgroepen en de verwachte tijd tot groen
of de tijd tot rood van de signaalgroepen.
• MAP: Dit zijn berichten van de iVRI naar de weggebruikers waarin de fysieke configuratie
van het kruispunt wordt doorgegeven.
• SRM: Signal Request Messages. Dit zijn berichten van weggebruikers naar
wegkantsystemen. Deze berichten bevatten de aanvraag van weggebruikers voor prioriteit,
inclusief locatie, snelheid en rijrichting (0-360 graden als op een kompas) van
weggebruikers. Gaat met name om openbaar vervoer, nood- en hulpdiensten en
vrachtverkeer.
• SSM: Signal Status Message. Dit zijn berichten van wegkantsystemen naar weggebruikers.
De iVRI communiceert of de aangevraagde prioriteit al dan niet is toegekend.
• DENM: Dit type berichten bevatten communicatie over gevaarlijke of
abnormale/afwijkende situaties op de weg. Deze berichten worden (nog) niet gebruikt (zijn
geen onderdeel van de iVRI Use Cases).
Tijdelijke Identifiers: om te voorkomen dat natuurlijke personen of hun vervoermiddelen
buiten het doelbereik kunnen worden gevolgd, herkenbaar zijn of getraceerd kunnen worden,
worden de CAM berichten (zie hierboven) niet gekoppeld aan een persoon of een voertuig
maar aan een zeer tijdelijke identiteit. Telkens wanneer een persoon of een voertuig in de
buurt komt van een iVRI, maakt de C2 partij een nieuwe tijdelijke Identifier aan voor deze
weggebruiker en neemt deze tijdelijke Identifier op in het CAM bericht. Opeenvolgende
tijdelijke Identifiers zijn niet gerelateerd of te relateren aan elkaar en worden nergens
bewaard of opgeslagen. Een iVRI, iVRI- leverancier en wegbeheerder aan de ‘linkerkant’ van
TLEX ziet daardoor alleen ‘losse’ CAM berichten die alleen aangeven dát er een voertuig is
nabij de iVRI. Door alleen zeer tijdelijke Identifiers (StationID’s; zie hieronder bij 3.1.1.) te
gebruiken, zijn de CAM berichten niet te herleiden tot een persoon of voertuig en ook niet aan
elkaar te koppelen, bijvoorbeeld om hieruit een herkomst, bestemming, route of natuurlijke
persoon af te leiden. Zie verder het hoofdstuk 3 hierna.
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Figuur 6 Europees gestandaardiseerde berichten communicatie tussen de iVRI en weggebruiker
mogelijk te maken
Voor de berichten in de figuur geldt:
o De SPaT en MAP berichten worden gegenereerd door de iVRI en kunnen service
providers doorgeven aan hun gebruikers (use case Informeren);
o De SRM, CAM en DENM berichten worden gegenereerd door voertuigen (inclusief
(professionele doelgroepen), om prioriteit aan te vragen (SRM, use case Prioriteren) of
zich ‘zichtbaar’ te maken voor de iVRI (CAM, use case Optimaliseren);
o Ter bevestiging op de goede ontvangst van een SRM bericht stuurt een iVRI een SSM
bericht terug.

2.2

MEER WETEN?

Voor een uitgebreidere toelichting op de Use Cases, de werking van een iVRI en de stappen die
nodig zijn om een iVRI te operationaliseren wordt verwezen naar het Stappenplan iVRI (zie
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden of de directe
download).
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3. DE IVRI EN PRIVACY

3

DE IVRI EN PRIVACY
3.1

DATA VAN EN NAAR IVRI’S IN RELATIE TOT PRIVACY

Binnen de dataketen van Talking Traffic stuurt en ontvangt een iVRI meerdere typen data.
Vanuit privacy is het belangrijk is om o.a. te bepalen welke van deze typen data daadwerkelijk
persoonsgegevens bevatten en daarmee onder het regime van de AVG vallen. En tot waar de
verantwoordelijkheid strekt en eindigt van de individuele wegbeheerder/overheid, diens iVRIleverancier resp. waar private partijen in Clusters 2 en 3 hun verantwoordelijkheid,
maatregelen en begrenzingen kennen en uitvoeren.

3.1.1

Data van en naar iVRI’s

Data die een iVRI uitstuurt maar niet worden gebruikt binnen de Talking Traffic dataketen
Een iVRI stuurt V-Log data uit, wegbeheerders gebruiken deze data voor het beheren van hun
iVRI’s. Dit is een soort logboek (in de iVRI) die het functioneren van de iVRI bijhoudt, zoals
wanneer een detectielus bezet is en hoe lang, of het ID-nummer van een bus ziet als deze
prioriteit aanvraagt. Het is mogelijk om de detectorgegevens uit V-Log berichten te combineren
met andere databronnen, zoals videocamera’s bij kruispunten, waardoor deze combinatie
mogelijkerwijs is te herleiden tot een natuurlijk persoon. Daarmee zijn V-Log data ook
privacygevoelig. V-Log data worden echter niet gebruikt in de dataketen van Talking Traffic. De
discussie over V-Log data wel of niet privacygevoelig zijn, is daarom geen opgave voor het
programma Talking Traffic; juridisch advies dat IenW bekend is wijst er op dat V-log datastroom
gegevens bevat die mogelijk privacygevoelig kunnen zijn. Het is daarom aan de wegbeheerder
om passende maatregelen aangaande de AVG te treffen. Dit geldt ook voor andere
databronnen en het gebruik daarvan door wegbeheerders buiten de Talking Traffic keten, zoals
conventionele VRI’s en ANPR-camera’s (kentekencamera’s), verkeercamera’s en toepassingen
daarvan voor verkeersmanagement, stadbeheer of andere activiteiten van een gemeente,
provincie of Rijkswaterstaat.
Data die een iVRI uitstuurt
Om de toegelichte functies in de dataketen te vervullen stuurt een iVRI de volgende typen data
uit:
• SPaT berichten: Berichten vanuit de iVRI naar weggebruikers van bijvoorbeeld de
beeldstanden van de lampen en de verwachte tijd tot groen licht of de tijd tot rood
licht.
• SSM berichten: Dit zijn berichten van wegkantsystemen naar weggebruikers. De iVRI
communiceert of de aangevraagde prioriteit al dan niet is toegekend.
• MAP berichten: Dit zijn berichten van de iVRI naar de weggebruikers waarin de lay-out
van het kruispunt wordt doorgegeven.
Al deze datatypen betreffen internationale standaarden; binnen deze internationale
standaarden zijn voor Nederland nadere detailafspraken gemaakt en vastgelegd in Dutch
profiles. Een iVRI stuurt deze datatypen uit naar TLEX, die deze vervolgens verder doorstuurt in
de dataketen. De inhoud van deze datatypen betreft state and status van de iVRI en het
kruispunt. Dat wil zeggen ‘welke kleur toont het licht’, ‘wanneer wijzigt de kleur van het licht’
en ‘hoeveel rijstroken heeft het kruispunt, hoe lang zijn deze rijstroken en waar ligt de
stopstreep’.
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Deze datatypen bevatten geen persoonsgegevens, ook niet als meta-data en vallen dus buiten
de reikwijdte van de AVG. Daarmee is overigens niet gezegd dat deze daarmee tevens als Open
Data kunnen worden gekwalificeerd en dus zonder restricties bruikbaar zijn door derden. De
potentiele verkeersveiligheidsimpact kan dusdanig zijn dat, bedoeld of onbedoeld,
maatschappelijk onverantwoorde verkeerssituaties kunnen ontstaan. Gebruik door derden
wordt non-discriminatoir toegestaan maar wel onder registratie van gebruikers en expliciete
voorwaarden voor gebruik. Dat afnemers van deze data in het private domein de nodige
bewerkingshandelingen dienen te plegen om van deze data een bruikbaar product of dienst te
maken en dergelijke inspanningen ook kosten vergen, is de reden dat deze private partijen zelf
kunnen kiezen een financiële vergoeding te vragen voor die dienst of niet. De
consument/weggebruiker heeft voldoende keuze in aanbieders en diensten (betaald of
onbetaald) om daarin een vrij en ruime keuze te maken.
Data die een iVRI ontvangt
Om de toegelichte functies in de dataketen te vervullen ontvangt een iVRI de volgende typen
data uit de dataketen:
• SRM berichten: Deze berichten betreffen de aanvraag van weggebruikers voor
prioriteit op het kruispunt. Het doelgroepvoertuig (openbaar vervoer, nood- en
hulpdiensten, vrachtverkeer) stuurt de aanvraag, waarna de iVRI kan bepalen of dit
voertuig recht heeft op prioriteit. Dit kan doelgroepen betreffen als openbaar vervoer,
nood- en hulpdiensten en vrachtverkeer. Een SRM-bericht bevat een tijdelijke unieke
identifier, locatie, snelheid en richting van voertuig.
• CAM berichten: Berichten van weggebruikers naar de iVRI. De kenmerken die in een
CAM bericht zijn opgenomen zijn terug te vinden in Bijlage 3. NB: hoewel de
aanduiding en structuur van een CAM bericht hetzelfde is, is de inhoud verschillend
tussen het CAM bericht dat van C3 naar C2 gaat vs. het CAM bericht dat C2 naar TLEX
(en deze naar de iVRI-leverancier doorstuurt). In dat laatste geval (dus het CAM bericht
dat C2 naar TLEX stuurt) zijn persoonlijke kenmerken of daartoe te herleiden
kenmerken, vervangen door een at random toegewezen zeer tijdelijke unieke
numerieke identifier, locatie, snelheid en rijrichting van weggebruikers die per
weggebruiker per kruispunt gebied telkens verandert.
Doordat zowel CAM- als SRM-berichten een tijdelijke, unieke identifier bevatten, vraagt dit
nadrukkelijke aandacht vanuit het perspectief van privacy. Immers, als de tijdelijke unieke
identifier herleidbaar is naar een natuurlijk persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Om dit
te voorkomen, zijn vergaande afspraken gemaakt, vastgelegd en controleerbaar gemaakt over
het toekennen en gebruiken van deze zeer tijdelijke unieke identifiers. Deze zijn hierna
beschreven.
Toekennen en gebruiken van tijdelijke unieke identifiers
Ten behoeve van een zo optimaal mogelijke regeling van de iVRI, moet de ITS-Applicatie digitaal
“zicht hebben” op al de weggebruikers die vanuit de verschillende richtingen de kruising
naderen: zowel de voertuigen die absolute of conditionele prioriteit moeten worden geboden,
als alle andere voertuigen en fietsers. Om dat mogelijk te maken krijgt iedere weggebruiker
met een Talking Traffic informatiedienst dat de kruising nadert, van diens serviceprovider een
volledig ad-random tot stand gekomen, tijdelijke aanduiding: een StationID. Dit is een pseudoidentiteit samengesteld uit een set van 2^26 (67.108.864) getallen. Deze pseudo-identiteit
wordt gebruikt om tussen het private domein (C2 en C3) resp. het publieke deel (iVRI-
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leveranciers in C1 en hun wegbeheerders) verantwoord met individuele verplaatsgegevens om
te gaan.
Om prioriteitsaanvragen voldoende tijdig in de regeling van een iVRI te kunnen verwerken,
krijgen prioriteitsgerechtigde voertuigen op maximaal 300 seconden afstand van de stopstreep
deze station-ID. Daarmee wordt tijdig met een CAM- en een SRM-bericht (waarvan de StationID
onderdeel is) de prioriteitsaanvraag naar de iVRI gestuurd via TLEX. Alle andere voertuigen
sturen pas een CAM-bericht met hun StationID naar de iVRI als ze op het MAP-gebied van die
iVRI zijn gekomen, op zo’n 300 meter van de stopstreep. Gezien de rijsnelheden van de
voertuigen zal de StationID van niet-prioriteitsvoertuigen in de praktijk aanmerkelijk korter zijn
dan de maximum van 300 seconden.
Bij het passeren van de stopstreep stuurt de dienst (d.w.z. C3 aan C2) voertuigen een
cancellation message van C2 naar TLEX en dan naar de iVRI, waarna het station-ID niet meer
gebruikt wordt. Voor de communicatie met de eerstvolgende iVRI die het voertuig zal passeren,
krijgt het een geheel nieuwe wederom ad-random toegekende station-ID, ook als die
eerstvolgende iVRI op minder dan 300 meter afstand ligt en het MAP-gebied ervan dus overlapt
met dat van die eerste iVRI. De maximale “levensduur" van een willekeurige station-ID is
daardoor 300 sec. voor prioriteitsgerechtigde voertuigen (zoals nood- en hulpdienstvoertuigen,
OV-voertuigen en vrachtauto's) en zo’n 300 meter (enkele tientallen seconden) voor alle
andere voertuigen met een Talking Traffic informatiedienst. Daardoor is op basis van een
station-ID nooit te achterhalen welke route een voertuig heeft gereden.
Alleen gepseudonimiseerde data naar de publieke ‘linkerkant’ van TLEX
Doordat strikt en alleen wordt gewerkt met de tijdelijke unieke identifiers wordt aan de
‘linkerkant’ van TLEX d.w.z. in het publieke deel van de dataketen, alleen gewerkt met
gepseudonimiseerde data. Wegbeheerders en iVRI-leveranciers die in opdracht van
wegbeheerders werken, ontvangen en verwerken dus geen persoonsgegevens. Enkel de cluster
2 partijen verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden en middelen die de cluster 3
partijen hebben vastgesteld en toestemming voor hebben gekregen vanuit hun (service
providers) klanten. De CAM-berichten die vanuit de weggebruikers binnenkomen bij de cluster
2 partijen, worden gepseudonimiseerd, doorgegeven aan de publieke ‘linkerkant’ van TLEX en
dus aan wegbeheerders en iVRI-leveranciers die in opdracht van wegbeheerders werken. Door
pseudonimiseren worden persoonsgegevens getransformeerd in een dataset die niet meer
herleidbaar is tot een persoon of voertuig door de wegbeheerder of diens iVRI-leverancier. Om
dit te doen worden de direct identificeerbare elementen van een persoonsgegeven
weggehaald, zoals de naam, of de dataset wordt om-gecodeerd tot een nummer. Dit is een
bestaande praktijk in de markt van navigatieaanbieders, vallend binnen het private domein
onder geldend Nederlands recht.
Verwerkersovereenkomsten
Ondanks dat alle persoonsgegevens worden gepseudonimiseerde vóórdat deze data vanuit het
private domein wordt doorgestuurd naar de ‘linkerkant’ van TLEX, is de maatregel genomen om
ook tussen wegbeheerders en hun iVRI-leveranciers en tussen de iVRI-leveranciers en TLEX
verwerkersovereenkomsten te vereisen. Daarin wordt geborgd dat de tijdelijke StationID’s wel
gebruikt worden voor de regeling van een verkeerslicht maar niet bewaard worden na die
geautomatiseerde handeling. Tevens is de afspraak gemaakt dat de C2 partijen uitsluitend
leveren aan die wegbeheerders en hun iVRI’s indien deze geregistreerd is dat deze
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wegbeheerders een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met hun iVRI-leveranciers.
Dat zijn extra genomen maatregelen om de rechtmatigheid, proportionaliteit en
aansprakelijkheid te borgen van dataverstrekking aan TLEX voor dat doel en vanuit die
eindgebruiker. Naleving van deze extra genomen maatregelen wordt voor alle wegbeheerders
en hun iVRI-leveranciers bewaakt door IenW.
Onverlet de maatregel om alleen te werken met gepseudonimiseerde data, worden CAM en
SRM berichten in de dataketen van Talking Traffic m.b.t. gegevensverwerking behandeld
alsof deze persoonsgegevens bevatten. Hiervoor is gekozen om de verwerkingshandelingen
in de keten van een deugdelijke vastlegging te voorzien per schakel. En daarmee techniek,
handelingen, waarborgen en verantwoordelijkheden zorgvuldig vast te leggen.

3.1.2

Het gebruik van iVRI-data per schakel in de dataketen

In de figuren is geïllustreerd hoe CAM- en SRM-berichten worden gebruikt in de rest van de
dataketen (de groene pijlen geven aan in welke richting de berichten worden gestuurd):
• Gebruikers van apps, zoals gewone weggebruikers, openbaar vervoer, nood- en
hulpdiensten en logistiek, geven aan ‘hun’ service provider middels het instemmen
met het eigen privacy statement van de service provider, instemming om hun
verplaatsingsgegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden. Deze
verplaatsingsgegevens van die weggebruikers komen terecht bij ‘hun’ service provider;
• Binnen deze instemming geeft een service provider aan ‘zijn’ cloud provider, d.w.z. de
cloud provider waarmee de service provider een zakelijk afspraak heeft, instemming
voor het gebruik van verplaatsingsgegevens, wederom voor specifieke doeleinden en
binnen de voorwaarden waar de eindgebruiker die bron is van deze data, mee heeft
ingestemd;
• De cloud providers doen vervolgens binnen de initiële instemming die de
weggebruiker/klant heeft verleend aan zijn service provider, hetzelfde met TLEX.
Volgens deze lijn en relatie komen CAM- en SRM-berichten, met tijdelijke unieke
identifiers zoals hierboven beschreven, terecht bij TLEX;
• Een wegbeheerder, maar feitelijk diens iVRI leverancier, ontvangt CAM- en SRMberichten van TLEX. En gebruikt deze uitsluitend en alleen binnen de initiële
instemming die de weggebruiker heeft verleend aan zijn service provider (en dus niet
voor andere toepassingen) en als vastgelegd in de eigen
verwerkersverantwoordelijkheid als wegbeheerder en verwerkersovereenkomst met
diens iVRI leverancier;
• Een wegbeheerder geeft diens iVRI-leveranciers expliciete instemming om t.b.v. het
iVRI’s regelen van het verkeer, CAM- en SRM-berichten te gebruiken;
• Vanuit deze rol en vastlegging in een overeenkomst geven iVRI leveranciers aan TLEX
hun instemming om hiertoe CAM- en SRM-berichten te ontvangen.
Het doorsturen van de CAM- en SRM-berichten in de dataketen vormt de basis voor
verwerkersverantwoordelijkheden en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.
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Figuur 7 Illustratie van het gebruik van data van en voor iVRI’s in de dataketen van Talking
Traffic

3.2

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKER

Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.1 De verwerker is
een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, dat ten
behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.2

3.2.1

Verwerkingsverantwoordelijken

Zowel de wegbeheerders als de service providers (cluster 3 partijen) zijn beiden
verwerkingsverantwoordelijk. Elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid en grondslag.
De wegbeheerder heeft de taak en verantwoordelijkheid vanuit de Wegenverkeerswet om op
kruispunten het verkeer veilig en efficiënt te regelen met verkeerslichten. Deze kan er
vervolgens voor kiezen om dit te doen met een iVRI en bepaalt binnen welke beleidskaders
deze iVRI dient te functioneren.
Doordat de wegbeheerder doel (verkeer veilig en efficiënt regelen) en middelen (iVRI) vaststelt
is de wegbeheerder voor het verwerken van persoonsgegevens, in het kader van de iVRI, de
verwerkingsverantwoordelijke.
De service providers (cluster 3 partijen) hebben tot doel om hun klanten, de gebruikers van hun
applicaties, te voorzien van uitgebreide verkeersinformatie t.b.v. o.a. meer comfort, lagere
emissies en hogere veiligheid. Dit doen zij door zowel data te verzamelen van hun klanten
1
2

Art. 4 lid 7 AVG
Art. 4 lid 8 AVG
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(verplaatsingsgegevens in de vorm van CAM-berichten) via een applicatie op bijvoorbeeld een
telefoon, als het teruggeven van bepaalde data vanuit de iVRI en cloud providers (cluster 2
partijen) aan deze klanten. Hiermee kunnen de cluster 3 partijen ook gekwalificeerd worden als
verwerkingsverantwoordelijke.
Dus zowel wegbeheerders als service providers zijn, m.b.t. iVRI-data binnen de dataketen van
Talking Traffic, verwerkersverantwoordelijken.

3.2.2

Verwerkers

De iVRI-leveranciers (cluster 1 partijen), cloud providers (cluster 2 partijen) en TLEX zijn
verwerkers van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. De cluster 1 partijen, de iVRIleveranciers, verwerken enkel persoonsgegevens ten behoeve van de doelen die de
wegbeheerder heeft vastgesteld en vastgelegd. De cluster 1 partijen hebben zelf geen doel en
middelen vastgesteld en voeren enkel verwerkingen uit zoals vastgelegd in overeenkomsten
met de wegbeheerder.
Er dient om deze reden een verwerkersovereenkomst gesloten te worden tussen de
wegbeheerders en de cluster 1 partijen. Zowel met die van de TLC, de RIS als de ITS-applicatie
indien deze van verschillende leveranciers zijn afgenomen. Als een leverancier meerdere
onderdelen levert, volstaat één verwerkersovereenkomst.
Deze keten maakt dat er een verwerkersovereenkomst gesloten dient te worden tussen:
-

de cloud providers (cluster 2 partijen) en de service providers (cluster 3 partijen);
de cloud providers (cluster 2 partijen) en TLEX;
de wegbeheerders en de iVRI-leveranciers (cluster 1 partijen);
de iVRI-leveranciers (cluster 1) partijen en TLEX.
Dit is hieronder aangegeven met een rode pijl.
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Figuur 8 Illustratie van de verwerkers in de dataketen van Talking Traffic. NB: de inhoud van een
CAM en SRM bericht verandert op het moment dat een C2 partij dit doorgeeft aan TLEX: dan
wordt de aanduiding van een voertuig/weggebruiker gemarkeerd door een tijdelijk StationID als
pseudoniem. De gelijkblijvende technische omschrijving van CAM en SRM wil dus niet zeggen
dat TLEX, C1 of wegbeheerders dezelfde inhoud en informatiegehalte ontvangen als de CAM en
SRM berichten tussen C3 en C2 in het private domein.

Al de aangegeven verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten op het moment dat een iVRI
gekoppeld is aan TLEX en berichten daarvan ontvangt. Bewaking hierop heeft plaatsgevonden
vanuit het programma Talking Traffic onder verantwoordelijkheid van IenW. In TLEX is een filter
aangebracht, zodanig dat uitsluitend data vanuit C3 en C2 aan iVRI-leveranciers en
wegbeheerders wordt doorgegeven indien de C1 partijen en hun wegbeheerders een
Verwerkersovereenkomst zijn overeengekomen.
Voor de verwerkersovereenkomsten tussen wegbeheerders en iVRI-leveranciers (cluster 1
partijen) is een standaard verwerkersovereenkomst gemaakt. Sommige wegbeheerders en
sommige iVRI-leveranciers hebben er voor gekozen om hierop zelf aanpassingen te maken.
Daardoor is er sprake van een aanzienlijke diversiteit aan verwerkersovereenkomsten tussen
wegbeheerders en iVRI-leveranciers. Inmiddels (mei 2020) hebben ca. 45 wegbeheerders in
totaal 120 Verwerkersovereenkomsten afgesloten met hun iVRI-leveranciers.
Niet alle wegbeheerders zijn al gereed met het afsluiten van een verwerkersovereenkomsten
met ‘hun’ iVRI-leverancier(s). Om te voorkomen dat data aan iVRI’s wordt verstrekt vanuit TLEX
zonder het bestaan van een getekende Verwerkersovereenkomst, is in TLEX een zogenaamd
CAM&SRM-filter ingebouwd. Dit filter werkt o.b.v. een ‘white list’. In goed Nederlands is dit een
registratie van partijen o.b.v. specifieke vereisten. Op deze white list staan uitsluitend
wegbeheerders die met al hun iVRI-leveranciers een wederzijds ondertekende
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Voor wegbeheerders die nog niet op de white list
staan, garandeert het CAM&SRM-filter dat er naar de iVRI’s van deze wegbeheerder géén
CAM- en SRM-berichten worden gestuurd. SPaT en MAP berichten vanuit de iVRI richting C2 en
C3 worden niet geblokkeerd door het CAM&SRM-filter, want deze berichten bevatten geen
persoonsgegevens.

3.3

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De AVG geeft duidelijk aan dat, om persoonsgegevens te mogen verwerken, er niet enkel een
doel dient te zijn dat de verwerking noodzakelijk maakt. De verwerking dient ook gebaseerd te
zijn op één van zes zogenaamde grondslagen, die door de wetgever zijn vastgelegd in artikel 6
AVG, om de rechtmatigheid van de verwerking vast te stellen.

3.3.1

Grondslag wegbeheerders

Eén van deze zes grondslagen betreft artikel 6 lid 1 sub e “de verwerking is noodzakelijk voor de
vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het
openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen”.
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Deze taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, die aan een gemeente,
Provincie en Rijkswaterstaat als wegbeheerder is opgedragen, vloeit voort uit het volgende.
Aan het plaatsen van een verkeersregelinstallatie dient een verkeersbesluit ten grondslag te
liggen (artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet).
Wegbeheerders zijn uit hoofde van artikel 18 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het
nemen van verkeersbesluiten.
In artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 staan de doelen opgesomd waarop het nemen van een
verkeersbesluit gebaseerd dient te zijn:
•
•
•
•
•
•

het verzekeren van de veiligheid op de weg;
het beschermen van weggebruikers en passagiers;
het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
het voorkomen van door verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de
functie van objecten of gebieden;
het bevorderen van doelmatig of zuinig energie verbruik.

Om meerdere van deze doelen te bevorderen c.q. te borgen, kan een wegbeheerder een
verkeersbesluit nemen tot het plaatsten van een verkeersregelinstallatie, in dit geval een VRI of
iVRI. Het kunnen registreren in de openbare ruimte van actueel weggebruik (aantallen,
rijrichting, categorieën, tijdstippen, snelheden, voorrang) is door een wegbeheerder (of private
partij die zulks in diens opdracht uitvoert) in Nederland gemeengoed. Registratie van dergelijk
weggebruik met digitale middelen, mits proportioneel en voorzien van deugdelijke maatregelen
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, valt binnen de grondslag die de wet heeft
toegekend aan wegbeheerders.

3.3.2

Grondslag service providers (cluster 3 partijen)

Service providers (cluster 3 partijen) krijgen door het verwerken van gegevens inzicht in de
context van het omringende, aankomende en/of verwachtte verkeer van hun gebruikers. Zij
brengen relevante informatie voor weggebruikers in kaart, zodat zij specifiek, actueel advies op
maat kunnen geven. De grondslag voor Cluster 3 is de volgende:
•

Toestemming (AVG artikel 6 lid 1 sub a).

Toestemming dient vrijelijk, specifiek en goed geïnformeerd gegeven te worden. Op het
moment dat een individu ervoor kiest om gebruik te maken van een applicatie van een cluster 3
partij, dient deze persoon eerst toestemming te geven voor het verzamelen van bepaalde
persoonsgegevens. Deze toestemming wordt vrijelijk, specifiek en goed geïnformeerd gegeven.
Er is geen sprake van een bepaalde machtsverhouding tussen de cluster 3 partijen en
eindgebruikers, wat een mogelijke vrijelijk gegeven toestemming in de weg zou kunnen staan.
Een gebruiker kan immers niet alleen kiezen de aangeboden dienst niet te gebruiken, maar kan
ook kiezen uit meerdere diensten van andere aanbieders, tegen betaling dan wel gratis. En kan
die keuze vrijelijk herzien.
Wanneer informatiediensten toestemming hebben gevraagd en verkregen, gelden ook de
hieruit voortkomende verplichtingen die samenhangen met deze wettelijke grondslag.

30

Mocht er onduidelijkheid ontstaan of er toestemming is verkregen, is het aan de
verwerkingsverantwoordelijke om dit aan te tonen. Het zal in dit geval ook voorkomen dat
informatiediensten voor verschillende verwerkingen toestemming vragen, het moet duidelijk
zijn om welke aangelegenheden de toestemming betrekking heeft. De betrokkenen mag altijd
zijn toestemming intrekken. Als dit gebeurt, mogen er vanaf het moment dat iemand zijn
toestemming intrekt geen persoonsgegevens meer worden verwerkt.
Ter illustratie een voorbeeld: Gebruikers van een app zoals Flitsmeister, geven aan hun service
provider Flitsmeister middels het instemmen met het eigen privacy statement van de service
provider, instemming om hun verplaatsingsgegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden,
zie bijv. https://blog.flitsmeister.nl/jouw-privacy-en-flitsmeister-c9a129ed92b7 voor
beschrijving op hoofdlijnen en https://www.flitsmeisterapp.com/#/nl/privacy voor beschrijving
in detail.
Binnen deze instemming geeft Flitsmeister de cloud provider BeMobile instemming voor het
gebruik van verplaatsingsgegevens (de cloud provider is daarmee een subverwerker van de
service providers), de cloud provider doet vervolgens binnen de initiële instemming die de
weggebruiker heeft verleend aan zijn service provider, hetzelfde met Monotch als uitvoerder
van TLEX (Monotch is daarmee een subverwerker van de cloud providers).

Cluster 3 partijen hebben de plicht richting hun klanten/gebruikers zorgvuldig om te gaan met
de privacy gevoelige gegevens. Daarnaast kunnen cluster 3 partijen voor het overtreden van de
privacy wetgeving forse boetes opgelegd krijgen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Daarom willen de service providers (cluster 3) alleen hun data doorsturen aan overheden die
een verwerkersovereenkomst hebben met hun iVRI-leverancier en is daartoe het CAM&SRM
filter in TLEX geplaatst en ziet IenW toe op het aangaan van Verwerkersovereenkomsten tussen
de wegbeheerder en iVRI-levranciers.
Zonder verwerkersovereenkomst, en dus zonder CAM- en SRM-berichten, blijft een groot deel
van het potentieel en daarmee het doel van de iVRI onbenut. Want zonder gebruik en doorgifte
van CAM- en SRM-berichten zijn geen Use Case Prioriteren en Optimaliseren mogelijk en is de
regeling van het verkeerslicht onvoldoende aanpasbaar aan steeds wisselend actuele
verkeersaanbod.
NB: Door het CAM&SRM-filter kunnen iVRI’s zonder enige impact op de privacy en AVG worden
aangesloten op TLEX zodat SPaT en MAP data verstrekt wordt aan private derden. Deze
bevatten immer geen tot personen te herleiden kenmerken (want uitsluitend signaalgegevens
van lampen en topologische data van kruispunten). Daarmee wordt het wel mogelijk om de Use
Case Informeren aan weggebruikers beschikbaar te stellen. Want bij de Use Case Informeren
zendt de iVRI alleen maar SPaT en MAP-data die niet persoons-gerelateerd is (zie eerder), maar
ontvangt niets retour vanuit het private deel van de verdere keten.

3.4

PROPORTIONALITEIT EN SUBSIDIARITEIT

Naast het feit dat een verwerking gebaseerd dient te zijn op één van de grondslagen zoals
genoemd in de AVG, moeten zij noodzakelijk en evenredig zijn. Hierbij moet worden afgewogen
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of de (eventuele) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de
persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding staan tot de
verwerkingsdoeleinden en of de verwerkingsdoeleinden niet in alle redelijkheid op een andere,
voor de betrokkenen minder nadelige wijze, worden verwezenlijkt.
Meer inhoudelijk is de vraag of de verwerking van persoonsgegevens in verhouding staat tot de
doelen. In de literatuur over dit soort toetsingen wordt expliciet aangegeven dat de
dringendheid van het maatschappelijk belang hier een belangrijke indicator voor is3. Het is
aannemelijk, zo niet evident, dat bijvoorbeeld het prioriteit kunnen geven van nood- en
hulpdiensten en zo te voorkomen dat deze (met doorgaans hoge rijsnelheden) verkeerslichten
moeten negeren een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Idem voor het prioriteit kunnen
geven aan vervoer van gevaarlijke stoffen en/of het bevorderen dat OV-voertuigen volgens de
dienstregeling hun maatschappelijke functie kunnen vervullen. Ook is het aannemelijk dat het
prioriteit kunnen geven aan openbaar vervoersdiensten bijdraagt aan een voor reizigers
aantrekkelijker openbaar vervoerdienst en zo aan de milieudoelstellingen van de
wegbeheerders, die ook voortvloeien uit hun publieke taken op dit terrein. Het voorkomen van
onnodig stoppen en optrekken van voertuigen middels individuele informatieverstrekking aan
weggebruikers bevordert eveneens de milieudoelstellingen. En efficiënte en continu
optimaliserende verkeersregeling die rekening houdt met het actuele verkeersaanbod, doet dit
evenzeer. Zie ook de aanleidingen voor het Innovatiepartnership zoals deze in de inleiding van
dit document zijn weergegeven.
Nadere toelichting op ‘dringendheid van het maatschappelijk belang’ voor het gebruiken van
iVRI’s door wegbeheerders
Redenen voor wegbeheerders om iVRI’s te realiseren en deze aan te sluiten op de dataketen van
Talking Traffic zijn o.a.:
o Verkorten reistijd voor openbaar vervoer en verbeteren stiptheid en regelmaat van de
dienstregeling;
o Beperken aantal stops van vrachtverkeer en daarmee beperken uitstoot en verbeteren
leefbaarheid;
o Verhogen verkeersveiligheid t.g.v. nood- en hulpdiensten bij het passeren van met iVRI’s
geregeld kruispunten.
o Optimaliseren van de verkeersafwikkeling door verbeterd presteren van kruispunten past bij
de doelstelling van voorkomen van door verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter
of van de functie van objecten of gebieden;
Deze diensten worden mogelijk doordat zowel de iVRI als de (doelgroep)voertuigen zijn
verbonden met het internet en zo data kunnen uitwisselen. Hierdoor ‘zien’ iVRi’s deze
doelgroepen veel eerder en kunnen zij veel beter en vol-continu hun regelingen hierop
aanpassen. Dit is niet mogelijk met traditionele VRI’s die worden geregeld o.b.v. informatie uit
lusdetectoren direct rondom een kruispunt met een verkeerslicht. De lusdetectoren zijn
geplaatst op een beperkte afstand van het kruispunt waardoor aankomende voertuigen
gegeven hun rijsnelheid pas relatief laat worden gedetecteerd. Ook zijn deze in de praktijk
kwetsbaar gebleken voor weersomstandigheden en slijtage waardoor deze veelvuldig niet of
3

Opinion 01/2014 on the application of necessity and proportionality concepts and data
protection within the law enforcement sector, https://ec.europa.eu/justice/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp211_en.pdf
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onvoldoende detectie van aankomende voertuigen opleveren. Het is financieel en operationeel
ondoenlijk om op alle wegen lusdetectoren aan te brengen en te onderhouden t.b.v. een
adequate verkeersdetectie.
Bovendien kan, op termijn, met een voldoende penetratiegraad van deze diensten, in ieder
geval een deel van de lusdetectoren mogelijk verdwijnen, waardoor voor wegbeheerders
aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk worden. Ook zijn dan dedicated technische oplossingen
in VRI’s, zoals KAR, VETAG en VECOM, niet meer nodig, hetgeen ook kosten bespaart voor
realisatie en beheer.
Het doel van de verwerkingen van de wegbeheerders is derhalve het beter en kostenefficiënt –
d.w.z. kosten i.r.t. baten- realiseren van maatschappelijke en beleidsmatige doelstellingen t.a.v.
bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
De CAM- en SRM-berichten die door de cluster 1 partijen worden verwerkt, onder
verantwoordelijkheid van de wegbeheerder, zouden tot op zekere hoogte inbreuk kunnen
maken op de privacy rechten van betrokkenen. Echter, de CAM-berichten vanuit C2 bedrijven
aan TLEX en verder richting iVRI, worden enkel verstuurd worden vanuit weggebruikers/klanten
die daadwerkelijk toestemming hebben gegeven voor het gebruik van die gegevens, voor dat
specifieke doel. En daarbij vindt verstrekking uitsluitend plaats met berichten die niet
individueel herleidbaar zijn, gegeven de pseudonimisering door het gebruik van tijdelijke
stationID’s
De proportionaliteit van de inbreuk hangt ook samen met de bewaartermijnen van deze data
door de verwerkingsverantwoordelijke. De CAM-berichten die bij de iVRI binnenkomen, zijn
voorzien van een tijdelijk StationID. Dat StationID (de pseudo-identiteit bestaande uit een
willekeurige cijfercombinatie die automatisch ‘at rondom’ wordt gegeneerd) wordt weer
verwijderd nadat het voertuig de stopstreep op dat kruispunt is gepasseerd. De StationID
veranderen per kruispuntgebied en worden niet opgeslagen. Zij worden alleen gebruikt en
doorgegeven vanuit C2 aan TLEX en de iVRI-leverancier om op dat specifieke moment, op die
specifieke kruispuntlocatie, de optimale verkeersafwikkeling te registreren en vervolgens
verdwijnen de berichten weer. Individuele wegbeheerders leggen dit vast in hun
Verwerkersovereenkomsten en dienen hierop periodiek de nakoming te controleren.
Voor zover hiermee al inbreuk zou worden gedaan op de privacy van betrokkenen, weegt dit
niet op tegen het maatschappelijke belang op veiligere, duurzame en efficiëntere
verkeersdoorstroming. En zijn waarborgen vastgelegd in de Verwerkersovereenkomsten tussen
de organisaties in de keten.
SRM-berichten bevatten een tijdelijk unieke identifier van het voertuig dat prioriteit aanvraagt.
Ook deze berichten worden enkel gebruikt op een specifiek moment in dat specifieke
kruispuntgebied en worden vervolgens weer verwijderd (net als StationID).
Zoals eerder aangegeven worden CAM-berichten door C2 en de ontvangende iVRI-leverancier
direct verwijderd nadat het voertuig met die StationID de stopstreep op dat kruipunt heeft
gepasseerd.. Ditzelfde geldt voor SRM-berichten, deze berichten worden niet opgeslagen in
TLEX of door een C1 bedrijf. Verder heeft enkel de wegbeheerder de mogelijkheid om de data
dusdanig te combineren met andere data (bijv. camerabeelden) waardoor een natuurlijk
persoon herleidbaar zou zijn. De cluster 1 partijen, noch andere partijen in de Talking Traffic
keten, hebben deze mogelijkheid van aanvullende observatie en registratie in de openbare
ruimte, tenzij daartoe vanuit de betreffende wegbeheerder expliciet in een leveringsopdracht
buiten Talking Trafic gecontracteerd.
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Dit afzettende tegen het doel om de verkeersveiligheid te verhogen, leefbaarheid en
duurzaamheid te verbeteren en de verkeersstromen efficiënter te regelen, is de inbreuk op de
privacy, voor zover daar sprake van zou zijn, gegeven het gebruik van tijdelijke StationID’s,
proportioneel, mits uiteraard ook tussen wegbeheerder en iVRI-leveranciers deugdelijk
vastgelegd conform de technische specificaties en verantwoordelijkheidsverdeling van de
Talking Traffic architectuur (zie figuur 2).

3.5

VERANTWOORDELIJKHEDEN PARTIJEN TALKING TRAFFIC KETEN

Binnen de dataketen van Talking Traffic
Vanuit de aanbesteding- en contractstukken van Talking Traffic zijn er eisen gesteld aan de iVRI
ten aanzien van privacy en security, waaraan de cluster partijen zich dienen te houden en
waarop gecontroleerd kan worden. Zo zijn alle private Talking Traffic partners ge-audit in
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zal dit ook periodiek worden
herhaald. Zij zal blijven monitoren dat deze partijen aan haar (wettelijke) verplichtingen
voldoen. Sowieso zijn alle clusterpartijen en de wegbeheerders zelf verantwoordelijk om te
voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, ook op het gebied van privacy en security.
Alle deelnemende overheden en bedrijven zijn deelnemers en vertegenwoordigd in de
governance structuur bestaande uit:
1. De werkgroep Exploitatie (publiek-privaat, de ‘tactische’ deskundigen van organisaties
die deelnemen in Talking Traffic).
2. De werkgroep Intelligente Kruispunten (publiek, de iVRI-deskundigen van
wegbeheerders).
3. De Council (publiek-privaat, de directeuren van organisaties die deelnemen in Talking
Traffic).
Concrete technische invulling van contractueel afspraken, technische specificaties of
noodzakelijke afwijkingen of invullingen worden in deze groepen besproken, voorbereid,
besloten en vastgelegd, voor zover daartoe aanleiding is en binnen de grenzen van de
overeenkomsten tussen
• IenW en medeoverheden aangaande de cofinanciering en implementatie van Talking
Traffic
• De contracten tussen de bedrijven en IenW i.h.k.v. de initiële EU-aanbesteding
Controle op nakoming
Het vastleggen van concrete en specifieke afspraken in bilaterale overeenkomsten is een goed
begin. Toetsing op nakoming van die afspraken is eveneens vastgelegd in die overeenkomsten
en wordt ook in de kwartaalrapportages van afzonderlijke bedrijven in hun contractrelatie met
IenW gedegen vorm en inhoud gegeven. Onvoldoende nakoming heeft ook consequenties. In
voorkomende gevallen kunnen die consequenties leiden tot in gebreke stelling, inhouding van
toegezegde co-financiering tot en met beëindiging van de contractrelatie, aansprakelijkstelling
en schadeverhaal. Dit is uiteraard afhankelijk van het geconstateerde tekort in nakoming, de
ernst en betekenis/impact hiervan als ook de verantwoordelijkheid van de betreffende partij.
Daarnaast heeft IenW het recht om zelf, of door haar aangewezen derden controles periodiek
uit te voeren. Hiervan is gebruik gemaakt door Audits uit te voeren en Penetratietesten uit te
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voeren om de deugdelijkheid van databescherming door het bedrijf en in de keten vast te
stellen. De uitgevoerde testen en audits hebben geen aanleiding gegeven tot contractuele
maatregelen vanuit IenW.
Buiten de dataketen van Talking Traffic
Ook activiteiten van wegbeheerders en private partijen buiten de dataketen vragen aandacht
vanuit privacy en security. Denk bijvoorbeeld aan V-Log gegevens: wie heeft er toegang tot
deze data, met wie worden deze data gedeeld en zijn daar afdoende afspraken over gemaakt?
Worden er wellicht gegevens gedeeld met of via het NDW? Zijn er goede afspraken gemaakt
tussen de wegbeheerder en de beheerder van de VRI-beheercentrale? Hetzelfde geldt ook voor
eventuele camera’s die op, bij of naast een kruispunt hangen om de verkeersstromen te
monitoren en efficiënter en veiliger te laten verlopen. Welke organisatorische en technische
maatregelen zijn er genomen om de verwerkingen zorgvuldig uit te voeren? Dit zijn
aandachtspunten voor wegbeheerders en private partijen die veelal buiten de
verantwoordelijkheid van het programma Talking Traffic liggen maar ook aandacht blijven
vragen.
Nieuwe bedrijven die willen aansluiten
Voor nieuwe partijen (anderen dan degenen die via de EU aanbesteding vanaf de start in een
contractrelatie werken met IenW) en gebruik wensen te maken van iVRI-data resp.
verplaatsingsdata willen terug leveren, is een uitgebreid dossier Aansluiten en Toetreden
opgesteld waarin alle Eisen, specificaties, standaarden en verantwoordelijkheden voor nieuw
aan te sluiten bedrijven zijn vastgelegd. Indien ‘nieuwe’ bedrijven gebruik wensen te maken van
deze data en onderdeel willen worden van deze dataketen, dan dienen ze zich aan dezelfde
eisen te conformeren en aan te tonen dat ze dit doen resp. op welke wijze. Pas daarna volgt
aansluiting op TLEX of bijv. via een bestaande ‘Talking Traffic C2 of C3 partij’. Hiermee wordt
gebruik (ook op straat) en de kwaliteit (inclusief bescherming van privacy en security) bewaakt
en geborgd.
Privacy Impact Analyse PIA
Een Privacy Impact Analyse (PIA), ook wel Data Protection Impact Assessment (DPIA) of
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB genoemd), is een onderzoek naar de gevolgen
van een bepaalde verwerking of verwerkingen van persoonsgegevens op de privacy. Het is een
instrument dat bedoeld is om op een systematische wijze in kaart te brengen welke data wordt
verwerkt, wie dat doet, met welke grondslag, op welke wijze en welke risico’s die verwerkingen
met zich meebrengen. Op basis van de uitkomsten van een PIA kan een organisatie vervolgens
maatregelen nemen om die risico’s te beperken.
Een PIA is vanuit de AVG verplicht als er sprake is van hoog risicodragende verwerkingen. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn als het gaat om een groot aantal betrokkenen, maar ook als er
veel persoonsgegevens per betrokkene worden verwerkt of als het gaat om bijzondere of
gevoelige persoonsgegevens zoals medische of financiële gegevens.
Het is aan elke afzonderlijke organisatie die deelneemt aan de dataketen van Talking Traffic om
zelf af te wegen of zij van mening zijn om zelf een PIA uit te voeren voor het eigen handelen
binnen deze dataketen. Dit geldt voor zowel overheden als voor bedrijven. IenW kan niet voor
deze partijen besluiten of een PIA al dan niet nodig is voor hun rol binnen Talking Traffic. Alleen
al omdat elke partij zelf de eigen wijze kiest waarop zij intern hun eigen organisatie en binnen
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hun eigen producten het verwerken van data hebben georganiseerd. In het algemeen geldt
t.a.v. de wettelijke verplichtingen vanuit de AVG dat bij twijfel beter kan worden gekozen om
wél zelf een PIA uit te voeren. In alle gevallen zijn en blijven een afzonderlijke overheid en
bedrijf zelf verantwoordelijk voor deze keuze, voor (de correctheid van) de uitvoering en voor
het zelf nemen van eigen maatregelen. IenW heeft echter wel in de bilaterale overeenkomsten
nadrukkelijk opgenomen dat iedere contractpartner te allen tijde dient te blijven voldoen aan
de geldende wet- en regelgeving, als ook het recht om hierop naar eigen behoefte te kunnen
toetsen. Eveneens zijn aanzienlijke schadevergoedingen bedongen indien blijkt dat hieraan
onvoldoende invulling wordt gegeven.
Vanuit de AVG is een ‘ketenbrede PIA’ geen wettelijk instrument en daarmee niet noodzakelijk.
Het doel van een dergelijke ketenbrede analyse zou zijn om voor de gehele keten en op het
niveau van de keten op een systematische wijze in kaart te brengen welke data wordt verwerkt,
wie dat doet, met welke grondslag, op welke wijze en welke risico’s die verwerkingen met zich
meebrengen. Met het voorliggende document heeft IenW dit kaart gebracht.
Eigen wettelijke verantwoordelijkheden
Alle partijen binnen de Talking Traffic keten zijn ook zelf wettelijk verantwoordelijk voor het
sluiten van verwerkersovereenkomsten met alle verwerkingsverantwoordelijken/verwerkers
waarvoor zij persoonsgegevens verwerken, of door wie zij persoonsgegevens laten verwerken
binnen de keten. Zij dienen zelf onderling afdoende afspraken te maken om ervoor te zorgen
dat de persoonsgegevens op zorgvuldige manier worden verwerkt en dit voldoet aan de AVG.
Er is een voorbeeld verwerkersovereenkomst beschikbaar die elke wegbeheerder kan
gebruiken. Wegbeheerders kunnen ook gebruikmaken van een ‘Handreiking AVG voor
Wegbeheerders’. Hierin staat in een aantal stappen uitgelegd wat een wegbeheerder moet
regelen om te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van privacy. Beide documenten zijn
beschikbaar op de CROW-portal iVRI.

3.6

VERDERE VERNIEUWING
Landelijk beheer van iVRI-standaarden
Voor het beheren en doorontwikkelen van de iVRI-standaarden is een nieuwe landelijke
governance ingericht bestaande uit:
o Strategic Committee (SC), met door de Minister van IenW benoemde publieke en
private deelnemers. Deze directeuren toetsen of het proces dat wordt gevolgd bij het
wijzigingen van standaarden of het ontwikkelen van nieuwe standaarden voldoet aan
daartoe vastgelegde criteria en een daartoe vastgelegde werkwijze;
o Change Advisory Board (CAB). De CAB adviseert de SC over het vaststellen van nieuwe
of gewijzigde standaarden en heeft als voornaamste doel het bijeenbrengen van
uiteenlopende belangen. De CAB staat daartoe open voor alle geïnteresseerden en
hanteert dezelfde aan vastgelegde criteria en werkwijze als de SC;
o Tijdelijke werkgroepen van deskundigen. In opdracht van de SC en onder regie van de
CAB werken publieke en private deskundigen aan nieuwe standaarden of wijzigingen
van bestaande standaarden.
Consolidatieslag binnen de huidige Talking Traffic overeenkomsten
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Ondanks dat de opzet en aanpak en de genomen maatregelen met betrekking tot privacy (en
security) met de kennis van dit moment goed en voldoende zijn, geeft voortschrijdend inzicht –
zowel met betrekking tot het functioneren van de dataketen (qua stabiliteit, kwaliteit en
beheer) als met betrekking tot de impact op privacy – aanleiding om ten aanzien van privacy en
security alert te blijven en ook een stap verder te gaan. Mede daardoor is gestart met een
zogenaamde ‘consolidatieslag’. Hierin worden verbeterslagen doorgevoerd in de opzet en het
functioneren van de gehele dataketen. Naast betrouwbaarheid van de diensten (use cases) zijn
privacy en security hierin ook een onderdeel. De voorbereiding hiervan is gestart en zal later in
2020 leiden tot besluitvorming door de Strategic Committee die voor vaststelling en beheer van
technische standaarden is ingesteld door de Minister Van Infrastructuur en Waterstaat.
Ten aanzien van privacy is de voorgenomen verbeterslag om te voorkomen dat kenmerken van
afzonderlijke voertuigen worden opgenomen in de CAM- en SRM berichten. In plaats van door
te geven wélk specifieke voertuig prioriteit heeft aangevraagd (huidig SMR-bericht met een
tijdelijk StationID) of wélk specifieke voertuig er aan komt (huidig CAM-bericht met een tijdelijk
StationID), kan met aanpassingen van de (inter)nationale afspraken ten aanzien van de SRMberichten worden volstaan met het aangeven dát een voertuig prioriteit heeft aangevraagd, dat
dit voertuig daadwerkelijk gerechtigd is om prioriteit aan te vragen en wat het prioriteitsniveau
is van het voertuig. Evenzo kan met aanpassingen van de (inter)nationale afspraken ten aanzien
van de CAM-berichten worden volstaan met het aangeven dát er een voertuig aankomt en wat
de verwachtte aankomsttijd zal zijn op het volgende kruispunt van het voertuig is. Zo wordt de
hoeveelheid data die door de keten van schakel naar schakel stroomt verder geminimaliseerd.
Vanaf 2021 na afloop van de huidige Talking Traffic overeenkomsten
De lopende overeenkomsten tussen IenW en TT-bedrijven eindigt van rechtswege eind 2020.
De ontwikkeling en implementatie van iVRI’s en geautomatiseerde berichtenuitwisseling tussen
iVRI’s en weggebruikers gaat verder worden uitgebouwd. Hiertoe zijn tussen IenW en alle
medeoverheden in het najaar van 2019 in het Bestuurlijk Overleg MIRT de kaders besloten.
IenW draagt zorg voor een nieuwe uitwisselingsfunctionaliteit als vervolg op de bestaande TLEX
functionaliteit en de meerjarige beschikbaarheid daarvan richting 2025 en verder. Hiertoe
wordt een aanbesteding voorbereid die beoogd wordt op 1 juni 2020 te starten met een
externe publicatie richting markt. De technische eisen en aansluitvoorwaarden inclusief
datagebruik, verwerking, privacy en cybersecurity zullen worden opgenomen in de licenties die
dan vanuit dat nieuwe iVRI-Overnamepunt worden verstrekt onder voorwaarden. Daarmee
blijft een adequate sturing op private afnemers en leveranciers in de dataketen mogelijk vanuit
de overheden. Dat verandert overigens niets aan de plicht van individuele wegbeheerders om
deugdelijke Verwerkersovereenkomsten met hun iVRI-leveranciers aan te gaan die tevens de
koppeling en het dataverkeer tussen iVRI-leveranciers en het iVRI Overnamepunt in het
publieke domein borgt.
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BIJLAGEN

Bijlage 1:
Toprisico’s Privacy in de keten
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wegbeheerder
heeft onvoldoende
doelbereik en
proportionaliteit
geborgd. iVRIleverancier
overtreedt AVG
door data voor
andere doeleinden
te laten gebruiken
door diens
opdrachtgever
Groot want
overtreding AVG en
overtreding
contractbepalingen
met IenW

Deugdelijke vastlegging
van verplichtingen en
beperking dataontvangst en
verwerking in
Verwerkersovereenkom
st met iVRI-leverancier
Aanbrengen en beheren
van technische filters op
ontvangst van data uit
private domein
Deugdelijke vastlegging
van verplichtingen en
beperking dataontvangst en
verwerking in
Verwerkersovereenkom
st met iVRI-leverancier
inclusief verplichting tot
vernietiging StationID’s
Deugdelijke vastlegging
van verplichtingen en
beperking dataontvangst en
verwerking in
Verwerkersovereenkom
st met iVRI-leverancier
inclusief verplichting tot
vernietiging StationID’s

Blijvende
kennisopbouw en
compliance borging bij
private partijen

Private partijen

1.wegbeheerder
ontvangt nietgepseudonimiseerde
data uit private
domein

Contractmanagement
IenW
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TLEX uitvoerder
i.r.t. IenW

BIJLAGE

wegbeheerder

Wegbeheerder
iVRI leverancier

IenW

BIJLAGE 2: gemeten effecten
https://publications.dutchmobilityinnovations.com/november-2019#!/talking-traffic-hoe-staathet-met-de-ivri
in het artikel in bovenstaande link staan meerdere resultaten geformuleerd in de paragraaf
‘Eerste resultaten’ (tweede helft van het artikel). Dit betreft uiteraard een momentopname van
November 2019. Naar verwachting in mei/juni 2020 zullen aanvullende evaluatiegegevens
beschikbaar komen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de verkeerskundige effecten zullen
blijven variëren naar locatie, traject, verkeerssamenstelling, tijdstip en beleidsprioriteiten van
de individuele wegbeheerder.
De huidige (mei 2020) omvang van actieve gebruikers op landelijke schaal is ca. 1,7 miljoen.
Daarvan ontvangen ruim 600.000 gebruikers inmiddels iVRI-informatie uit ruim 450 iVRI’s in
Nederland.
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