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1 Inleiding 
 
 

1.1 Aanleiding 
Naar aanleiding van het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire 
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is bij motie van het kamerlid 
Marijnissen (SP) c.s. verzocht om een voorstel te doen over hoe binnen 
overheidsinstellingen vervuilde data, risicomodellen en het gebruik van nationaliteit 
worden opgeruimd.1 Uitvoering van deze motie vindt plaats met inachtneming van 
het verzoek van het kamerlid Klaver (GL) c.s. om hierbij niet alleen te kijken naar 
nationaliteit, maar ook naar etniciteit en geboorteplaats (‘de afkomstgegevens’). 
Deze moties worden hierna gezamenlijk aangehaald als ‘Motie 21’.2  
 
De opdracht voor het programma bestaat uit de volgende fasen: 
1. Uitvoeren van een inventarisatie waarbij afkomstgegevens een rol spelen. 
2. Toetsen in hoeverre er sprake is van onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van 

afkomstgegevens.  
3. Afkomstgegevens die onrechtmatig of oneigenlijk gebruikt zijn rectificeren of 

verwijderen. De personen informeren waarvan de afkomstgegevens onrechtmatig 
of oneigenlijk zijn gebruikt. 

 
IenW heeft de opdracht uitgevoerd onder coördinatie van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)/CIO Rijk. Doelstelling van het 
onderzoek binnen IenW is: 
 
In de eerste fase van het onderzoek bij dienstonderdelen en zelfstandige 
bestuursorganen, ressorterende onder IenW, in het kader van Motie 21 in beeld 
brengen bij welke verwerkingen de afkomstgegevens nationaliteit, geboorteplaats 
en etniciteit worden gebruikt, waarbinnen specifiek aandacht is voor deze 
afkomstgegevens in risicomodellen. 
In de tweede fase wordt getoetst of de beoordeling door de dienstonderdelen en 
zelfstandige bestuursorganen op het (on)rechtmatig of (on)eigenlijk gebruik van 
afkomstgegevens in de verwerkingen in lijn is met geldende privacy wet- en 
regelgeving. 
Tenslotte worden aanbevelingen gedaan over het verwijderen of rectificeren van 
onrechtmatig of oneigenlijk gebruikte afkomstgegevens en het informeren van 
betrokken hierover. 
 
 

1.2 Leeswijzer 
In dit eindrapport worden, conform het plan van aanpak, de onderzoeksresultaten 
van het onderzoek naar afkomstgegevens binnen gegevensverwerkingen en 
risicomodellen binnen IenW, negen dienstonderdelen en zeven zelfstandige 
bestuursorganen ressorterende onder IenW gepresenteerd.3  
In het tweede hoofdstuk wordt de opzet en uitvoering van de motie binnen IenW 
toegelicht. Het derde hoofdstuk bevat een samenvatting van de belangrijkste 
onderzoeksresultaten. In het vierde hoofdstuk worden de bevindingen voor de 
dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen in detail beschreven. Het rapport 
wordt afgesloten met een conclusie.  

 
1  Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr 2; Een risicomodel is een model dat bestaat uit vooraf bepaalde 

indicatoren en aangeeft of er sprake is van een verhoogd risico op een bepaald verschijnsel. Zie: 
Aanhangsel van Handelingen II 2020/21, nr. 3177. 

2  Kamerstukken II 2020/21, 35510, nrs. 16 en 21.  
3  Kamerstukken II 2021/22, 26643, nr. 812. 
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2 Opzet en uitvoering 
 
 

2.1 Scope van het onderzoek 
Motie 21 vraagt om onderzoek te doen binnen ‘alle overheidsinstellingen’. Het 
kabinet heeft aangegeven dat ‘medeoverheden’ binnen de scope van het onderzoek 
vallen voor zover het de uitvoering van Rijksbeleid betreft. Het onderzoek is binnen 
IenW door de Concerndirectie Informatiebeleid (CDIB) uitgevoerd binnen negen 
dienstonderdelen en zeven zelfstandige bestuursorganen ressorterende onder IenW.  
 
IenW heeft uitvraag gedaan bij de dienstonderdelen en zelfstandige 
bestuursorganen naar het gebruik van afkomstgegevens binnen de huidige 
processen, waarbij specifiek werd gevraagd naar geboorteplaats, nationaliteit en 
etniciteit. Deze drie kenmerken worden tezamen aangehaald als ‘de 
afkomstgegevens’. 
 
De kabinetsbrieven en coördinatie vanuit BZK zijn het uitgangspunt voor de 
uitvoering van Motie 21. Voor het onderzoek houdt dit in dat de omvang van het 
onderzoek door aanvullende kabinetsbrieven of bevindingen van BZK gaandeweg 
kon verbreden of versmallen. Een voorbeeld hiervan is te zien in de eerste en 
tweede inventarisatie, waarbij het onderzoek naar risicomodellen werd verbreed 
naar het gebruik van afkomstgegevens in het algemeen. Binnen die breedte van het 
onderzoek is door BZK ruimte gelaten voor eigen invulling van het onderzoek door 
de departementen, dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen. Met de 
inventarisatie is een zo breed mogelijke uitvraag naar risicomodellen, nationaliteit, 
etniciteit en geboorteplaats beoogd, waarbij het aan de dienstonderdelen en 
zelfstandige bestuursorganen is om vanuit de (specifieke) processen bij hen de voor 
hen relevante gegevens aan IenW te verstrekken. Afhankelijk van het gebruik en de 
toepassing van de afkomstgegevens binnen het eigen beleidsterrein kan de precieze 
inhoud van de verstrekte afkomstgegevens per dienstonderdeel of zelfstandig 
bestuursorgaan afwijken.  
 
 

2.2 Aanpak inventarisatiefase 
 

2.2.1 Uitvraag 
In de eerste fase van het onderzoek is bij de dienstonderdelen en zelfstandige 
bestuursorganen geïnventariseerd in welke huidige verwerkingen afkomstgegevens 
worden gebruikt, waarbij bijzondere aandacht bestaat voor het gebruik van 
afkomstgegevens in risicomodellen. Hiervoor is een tweemaal een uitvraag gedaan 
bij de dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen. De eerste uitvraag betreft 
de vraag of er afkomstgegevens worden gebruikt binnen risicomodellen. In de 
tweede uitvraag is verzocht om op te geven binnen welke verwerkingen 
nationaliteit, geboorteplaats of etniciteit worden gebruikt. Alle dienstonderdelen en 
zelfstandige bestuursorganen hebben goede medewerking verleend aan de 
uitvoering van Motie 21 en de uitvraag van IenW. Voor deze uitvraag is aan de 
dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen verzocht een actieve zoektocht te 
houden naar de aanwezigheid en het gebruik van afkomstgegevens binnen 
verschillende processen in de organisaties. 
 

2.2.2 Structureren informatie 
De uitvraag bij de dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen heeft geleid tot 
een uitgebreide dataset, die gestructureerd diende te worden voordat kon worden 
overgegaan op de toetsing. Hiervoor is een schematisch overzicht gemaakt van het 
gebruik van afkomstgegevens binnen verwerkingen of in risicomodellen. Omdat dit 
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overzicht ten grondslag ligt aan de toetsing, is dit overzicht niet separaat 
opgenomen in dit eindrapport.  
 

2.2.3 Kwaliteitstoets 
De aan IenW opgegeven gegevens zijn getoetst op juistheid, volledigheid en 
onderlinge consistentie waarmee de kwaliteit van de aangeleverde gegevens werd 
gewaarborgd. Met ‘juistheid’ van de bevindingen wordt bedoeld dat de opgegeven 
gegevens overeenkomen met andere bronnen, zoals het verwerkingsregister of wet- 
en regelgeving. Met ‘volledigheid’ wordt bedoeld dat vanuit de taken van 
dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen, openbare bronnen of wet- en 
regelgeving alle gegevens zijn opgegeven die logischerwijs doorgegeven hadden 
moeten worden. Met de ‘onderlinge consistentie’ wordt bedoeld dat de omvang en 
het gebruik van de afkomstgegevens niet afwijken van hetgeen andere 
dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen hebben opgegeven.  
 
Om de juistheid, volledigheid en onderlinge consistentie van de bevindingen te 
analyseren, zijn op deze terreinen controlevragen gesteld. Daarbij geldt als 
uitgangspunt dat IenW erop vertrouwt dat de gegevens die voortvloeien uit de 
inventarisatie naar eer en geweten zijn verstrekt en dat binnen de dienstonderdelen 
en zelfstandige bestuursorganen actieve uitvraag heeft plaatsgevonden, waardoor 
een volledige en accurate set aan gegevens is verstrekt aan IenW. De diensthoofden 
van de onderdelen zijn hiervoor aangeschreven en verantwoordelijk. IenW gaat 
ervan uit dat de antwoorden door of namens de diensthoofden zijn verzonden. IenW 
heeft op de verkregen gegevens een kwaliteitstoets verricht door de verstrekte 
gegevens te beoordelen op consistentie in relatie tot de andere diensten, het 
openbare verwerkingsregister (AVG-register), de privacyverklaring van de 
organisatie en de specifieke IenW-wetgeving op basis waarvan afkomstgegevens 
mogen worden verwerkt. Indien de verstrekte gegevens daartoe aanleiding gaven, 
bijvoorbeeld wanneer de gegevens onjuist of onvolledig bleken, is contact gezocht 
met het specifieke dienstonderdeel of zelfstandig bestuursorgaan om hierover 
opheldering te krijgen.  
 
In sommige gevallen hebben dienstonderdelen en zelfstandig bestuursorganen 
aangegeven etniciteit te verwerken, terwijl het feitelijk ging om het verwerken van 
gegevens waarbij een pasfoto van de persoon in kwestie wordt verwerkt. In al deze 
gevallen ging het om het verwerken van een identificatiemiddel, zoals een 
identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Het verwerken van een 
pasfoto betekent echter niet dat de etniciteit van een persoon wordt verwerkt. In de 
gevallen waarin etniciteit is aangegeven, maar een identiteitskaart wordt verwerkt, 
wordt deze verwerking daarom niet als bijzonder persoonsgegeven beschouwd. Ook 
het ongevraagd opsturen van etniciteit, bijvoorbeeld in cv's, kan incidenteel 
voorkomen maar is geen stelselmatige verwerking van etniciteit in de processen. In 
die gevallen wordt de verwerking van etniciteit evenmin als bijzonder 
persoonsgegeven aangemerkt.  
 
In het geval een dienstonderdeel of zelfstandig bestuursorgaan heeft aangegeven in 
het geheel geen afkomstgegevens te verwerken, is niet alsnog gevraagd om de 
wettelijk vereiste processen voor bijvoorbeeld indiensttreding van medewerkers, 
uitgeven van certificaten en diploma’s of het afhandelen van AVG-verzoeken op te 
geven, aangezien het verwerken van een identiteitskaart en daarmee 
afkomstgegevens voor deze processen verplicht is. De controlevragen zien daarmee 
op het voor IenW-relevante wettelijk takenpakket van de dienstonderdelen en 
zelfstandige bestuursorganen als zijnde overheidsinstanties.  
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Uitgangspunten kwaliteitstoets 
De analyse van de opgegeven gegevens door de dienstonderdelen en zelfstandige 
bestuursorganen op juistheid, volledigheid en consistentie is uitgevoerd met 
inachtneming van de volgende uitgangspunten. 
 
a. Vertrouwen in de informatieverstrekking 

Uitgangspunt is dat de dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen een 
actieve zoektocht hebben gehouden naar afkomstgegevens en deze naar eer en 
geweten aan IenW hebben verstrekt. De kwaliteitscontrole geeft geen blijk van 
twijfel in de gegevensverstrekking door de dienstonderdelen en zelfstandige 
bestuursorganen.  
 

b. Vierogenprincipe bij informatie-uitvraag 
Bij het verzamelen van de antwoorden wordt bij voorkeur niet op een enkele 
persoon als bron gesteund. Antwoorden die afkomstig zijn van meerdere bronnen 
of waarbij meerdere personen bij de beantwoording zijn betrokken, zijn 
betrouwbaarder dan antwoorden waar dat niet het geval is. 
 

c. Wet- en regelgeving als basis 
Bij de analyse van de overheidsverwerkingen wordt zoveel mogelijk gekeken 
naar de voor IenW relevante wetgeving die de grondslag vormt voor regelingen 
of taken van de dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen, zoals 
instellingsbesluiten, Algemene Maatregelen van Bestuur of ministeriële 
regelingen.  
 

d. Zoveel mogelijk bevestiging uit vastgestelde bronnen van het 
departement 
Waar mogelijk, wordt gesteund op authentieke bronnen van het departement, 
het dienstonderdeel of het zelfstandig bestuursorgaan, privacyverklaringen of het 
openbare verwerkingsregister. 
 

e. Formele bevestiging conclusies naar aanleiding van informatie-uitvraag 
Bij een evidente onjuistheid of onvolledigheid van gegevensverstrekking, wordt 
een nadere uitvraag gedaan waarna de uiteindelijke bevindingen ter accordering 
aan het betreffende dienstonderdeel of zelfstandig bestuursorgaan voor te 
leggen. Vervolgens is de rapportage afgestemd met de dienstonderdelen en 
zelfstandige bestuursorganen. 
 

f. Controle onderlinge consistentie 
Er wordt gekeken of in de beantwoording geen onderlinge tegenstrijdigheden 
voorkomen. 

 
 

2.3 Aanpak toetsingsfase 
In de tweede fase van het onderzoek is door IenW een toets gedaan op de door 
dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen gedane beoordeling op 
(on)rechtmatigheid en (on)eigenlijk gebruik. Met de rechtmatigheid wordt bedoeld 
dat de verwerking van de afkomstgegevens een grondslag heeft in de wet. Met het 
eigenlijke gebruik wordt bedoeld dat de afkomstgegevens met de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit worden verwerkt, zodat de afkomstgegevens niet 
tot doel hebben om onderscheid te maken tussen personen, in welk geval sprake 
kan zijn van discriminatie.  
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2.3.1 (On)rechtmatigheid 
Om te bepalen of de afkomstgegevens rechtmatig worden gebruikt, zijn de 
opgegeven verwerkingen getoetst aan de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) of, indien van toepassing, de Wet politiegegevens 
(Wpg) of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).4  
 
De dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen zijn gevraagd de 
verwerkingsgrondslag vanuit de AVG of Wpg te beargumenteren en toe te lichten in 
samenhang met specifieke wetgeving die op de organisatie van toepassing is. Indien 
bijvoorbeeld de taak van algemeen belang of openbaar gezag als grondslag is 
genoemd, is gevraagd toe te lichten op grond van welke wet- en regelgeving de 
organisatie de desbetreffende taak heeft en waarom de verwerking volgens de 
organisatie op die taak gebaseerd kan worden.5  
 
Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het gebruik van afkomstgegevens 
zijn de grondslagen en onderbouwingen die door de dienstonderdelen en 
zelfstandige bestuursorganen zijn opgegeven tot uitgangspunt genomen. Daarbij is 
bijzondere aandacht geweest voor verwerkingen waarin volgens de AVG zogeheten 
bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, zoals etniciteit. In die gevallen 
moeten de verwerkingen zijn gebaseerd op een uitzonderingsgrond voor het 
verwerkingsverbod voor deze gegevens. 
 
Noodzakelijkheid 
Voor een aantal grondslagen vanuit de AVG, waaronder de wettelijke grondslag en 
taak van algemeen belang, is het vereist dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het 
bereiken van het verwerkingsdoel. Daarbij dient een afweging van proportionaliteit 
en subsidiariteit plaats te vinden. De dienstonderdelen en zelfstandige 
bestuursorganen dienen zelfstandig te beoordelen of de afkomstgegevens 
noodzakelijk zijn voor de verwerking, omdat zij het zicht hebben op hun processen 
en het gebruik van de gegevens. Voor de grondslagen waarin de afweging van 
proportionaliteit en subsidiariteit is vereist, is de noodzakelijkheid door IenW 
daarom verondersteld. In het geval dat de verwerking van afkomstgegevens 
letterlijk in de wettelijke verplichting is opgenomen, blijkt de noodzakelijkheid van 
de verwerking van de afkomstgegevens uit de kennelijke noodzaak van de wetgever 
om het gebruik van de afkomstgegevens in deze verwerking te codificeren.  
 
Afkomstgegevens als juridisch begrip 
In Motie 21 wordt gesproken van ‘nationaliteit, geboorteplaats en etniciteit’, waarbij 
het geheel aan deze gegevens als ‘afkomstgegevens’ wordt aangehaald. Vanuit de 
Motie of coördinatie vanuit BZK is echter geen nadere begripsaanduiding gegeven 
voor nationaliteit, geboorteplaats en etniciteit. IenW heeft, zoals hiervoor is 
aangegeven, ervoor gekozen om niet alsnog een duiding te geven aan deze 
begrippen, omdat een te restrictieve uitleg beperkend kan werken in de uitvraag. De 
ruimte die BZK heeft gegeven aan de departementen is dus doorgegeven aan de 
dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen. Voor de juridische toetsing is de 
begripsbepaling bijzonder relevant, aangezien de begrippen afhankelijk van de 
lading en context een andere kwalificatie krijgen volgens de AVG. 
 
• Nationaliteit 

Onder ‘nationaliteit’ wordt begrepen het staatsburgerschap van een persoon. In 
wetgeving van IenW komt nationaliteit vaak naar voren. Uniek voor IenW is de 

 
4  Aangezien de Wjsg niet van toepassing is op de verwerkingen binnen IenW wordt deze wet verder 

buiten beschouwing gelaten. 
5  Indien de Wpg van toepassing is wordt er gesproken over ‘politiegegevens’. Dit is een juridische 

kwalificatie die niets zegt over eventuele betrokkenheid van de politie bij de gegevensverwerking. 
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vermelding van nationaliteit van voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen. 
Hoewel de nationaliteit van de vlag waaronder deze voertuigen, vaartuigen of 
luchtvaartuigen opereren iets kan zeggen over de nationaliteit van daarbij 
betrokken personen6, is de nationaliteit hiervan geen onderdeel van deze 
analyse. Hetzelfde geldt voor de nationaliteit of vestigingsplaats van organisaties. 

 
Uit het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van de 
Toeslagenaffaire blijkt dat nationaliteit niet zonder meer als ‘gewoon’ 
persoonsgegeven aangemerkt wordt.7 Nationaliteit kan immers iets zeggen over 
etnische afkomst, een bijzonder persoonsgegeven. Ras of etnische afkomst 
blijken volgens de AP uit een persoonsgegeven, wanneer een rechtstreeks 
verband bestaat tussen het persoonsgegeven en het gevoelige kenmerk. Een 
persoonsgegeven is echter niet alleen ‘bijzonder’ wanneer het direct verband 
heeft met een gevoelig kenmerk, zoals kenmerken die van fysieke (bijvoorbeeld 
huidskleur), etnische, geografische, culturele, historische of godsdienstige aard 
kunnen zijn. Ook gegevens die indirect dergelijke informatie onthullen, worden 
aangemerkt als bijzondere categorieën van persoonsgegevens.  
 
Volgens de AP blijkt uit Nederlandse rechtspraak dat in het kader van 
nationaliteit ook belang toekomt aan de overige verwerkte persoonsgegevens. 
Indien nationaliteit wordt verwerkt in combinatie met bijvoorbeeld geboorteland, 
geboorteplaats, herkomst en/of pasfoto wordt in de rechtspraak aangenomen dat 
er wel sprake is van gegevens waaruit het ras of de etnische afkomst blijkt.8 
Opmerkelijk hieraan is dat het verwerken van een identiteitskaart of CV in dat 
licht bezien kan worden als verwerking van bijzondere persoonsgegevens, 
waarop een verwerkingsverbod van toepassing zou zijn.  
 
Om die reden beschouwt de AP nationaliteit pas als bijzonder persoonsgegeven 
wanneer de verwerking tot doel heeft om onderscheid te maken naar ras of 
etnische afkomst, of indien het voor de verwerkingsverantwoordelijke 
redelijkerwijs voorzienbaar is dat de verwerking tot het maken van onderscheid 
naar ras of etnische afkomst zal leiden. Gegevens die hooguit een indicatie geven 
dat het om een gevoelig kenmerk zou kunnen gaan, zijn niet voldoende om te 
spreken van een rechtstreeks verband op grond waarvan het verwerkingsverbod 
geldt.9  
 
IenW is ervan uitgegaan dat de dienstonderdelen en zelfstandige 
bestuursorganen zelf na zijn gegaan of nationaliteit in het kader van de 
verwerking als bijzonder persoonsgegeven kan worden beschouwd. In de 
gevallen dat nationaliteit bij IenW is aangegeven als bijzonder persoonsgegeven, 
is er bijzondere aandacht geweest voor de objectieve rechtvaardiging van het 
gebruik van de bijzondere persoonsgegevens binnen de verwerking.  
 

• Geboorteplaats 
Met ‘geboorteplaats’ wordt de stad of het dorp bedoeld waar een persoon is 
geboren volgens de Basisregistratie personen (BRP). Geboorteplaats heeft geen 
bijzondere vermelding in de AVG of Wpg.  
 
 

 
6  Zie bijvoorbeeld artikel 29 Wet zeevarenden. 
7  Autoriteit Persoonsgegevens, ‘Belastingdienst/Toeslagen: De verwerking van de nationaliteit van 

aanvragers van kinderopvangtoeslag’, 17 juli 2020, p. 35 e.v.  
8  Autoriteit Persoonsgegevens, ‘Belastingdienst/Toeslagen: De verwerking van de nationaliteit van 

aanvragers van kinderopvangtoeslag’, 17 juli 2020, p. 35.  
9  In de zin van artikel 9 lid 1 AVG. 
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• Etniciteit 
Etniciteit is de etnische, sociaaleconomische of sociaal-culturele identiteit van een 
persoon. In de AVG wordt gesproken van ‘etnische afkomst’, wat volgens de AVG 
wordt aangemerkt als bijzonder persoonsgegeven. Hierop rust een 
verwerkingsverbod.10 ‘Etnische afkomst’ of ‘etniciteit’ is in de AVG niet 
gedefinieerd.  
 
In privacywetgeving wordt gesproken van ‘persoonsgegevens waaruit ras of 
etnische afkomst blijkt’.11 Hieruit kan worden opgemaakt dat een combinatie van 
gegevens waaruit etniciteit kan worden afgeleid, tezamen leiden tot een 
verwerkingsverbod (zie ook de uitleg onder ’Nationaliteit’). In Motie 21 wordt 
echter gesproken van ‘etniciteit’ als een opzichzelfstaand begrip. In de 
inventarisatiefase is daarom ook gevraagd om aan te geven in welke 
verwerkingen ‘etniciteit’ van personen wordt verwerkt. Uit de opgegeven 
verwerkingen waarin afkomstgegevens een rol spelen, kan niet worden 
opgemaakt of uit de persoonsgegevens etnische afkomst blijkt. Het is niet 
ondenkbaar dat uit nader onderzoek van de AP, de Minister of de 
dienstonderdelen of zelfstandige bestuursorganen zelf zal blijken dat door het 
opvragen van een combinatie van factoren toch sprake is van verwerking van de 
etniciteit, bijvoorbeeld door een samenspel van verschillende, op zichzelf niet 
verboden verwerkingen.   

 
2.3.2 (On)eigenlijk gebruik 

Wanneer de verwerking op grond van privacywet- en regelgeving rechtmatig is, dan 
dient de verwerking behoorlijk (niet oneigenlijk) te worden uitgevoerd. Hiermee 
wordt bedoeld dat de gegevensverwerking niet leidt tot discriminatie. Het gebruik 
van de afkomstgegevens moet in die gevallen een zware objectieve rechtvaardiging 
hebben.12 Onderbouwing van de rechtmatigheid van het gebruik van 
afkomstgegevens kan vergelijkbaar zijn aan de onderbouwing van behoorlijk (niet 
oneigenlijk) gebruik. Deze samenloop is in beginsel acceptabel bevonden, omdat de 
verwerking van afkomstgegevens bij IenW vaak rechtstreeks voortvloeit uit 
Europese wetgeving of andere verdragswetgeving.  
 

2.3.3 Uitgangspunten toetsing 
De toetsing is met inachtneming van de volgende uitgangspunten uitgevoerd.   
 
a. Vierogenprincipe bij de juridische beoordeling 

Bij het toetsen van de antwoorden is gedurende het hele onderzoek niet op een 
enkele persoon als beoordelaar gesteund. Toetsing waar meerdere personen bij 
de beoordeling hebben meegekeken, zijn betrouwbaarder dan antwoorden waar 
dat niet het geval is. 
 

b. Onafhankelijke toetsing 
Toetsing vindt plaats door een extern juridisch adviesbureau gespecialiseerd in 
onder andere privacywet- en regelgeving. De juristen van het juridisch 
adviesbureau hebben geen belang bij de uitkomsten van het onderzoek, toetsen 
onafhankelijk aan de wet en durven kritisch te zijn op huidige werkwijzen. 
 

c. Wet- en regelgeving als basis 
Bij de toetsing van de verwerkingen waarbij afkomstgegevens een rol spelen 
heeft privacywet- en regelgeving zoals de Algemene verordening 

 
10  Artikel 9 lid 1 AVG. 
11  Artikel 9 ld 1 AVG en Kamerstukken II 2017/18, 34851, nr. 3, p. 40. 
12  Zie hiervoor ook de Kamerbrief ‘Juridisch toetsingskader etnisch profileren’ van 14 december 2021, 

kenmerk 2021-0000654962.  
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gegevensbescherming, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke 
gegevens een centrale rol. Begrippen sluiten zoveel mogelijk aan op de 
uitlegging in wet- en regelgeving of rechtspraak. 
 

d. Herleidbaar uit officiële bronnen 
Bij de toetsing wordt, naast wet- en regelgeving, alleen gesteund op officiële 
bronnen van het departement/het dienstonderdeel of het zelfstandig 
bestuursorgaan, zoals beleidsstukken of het openbare verwerkingsregister. 
Onderbouwingen zijn te herleiden tot schriftelijke stukken. 
 

e. Begrijpelijk en transparant 
De juristen die de verwerkingen toetsen aan wet- en regelgeving zijn zich ervan 
bewust dat de onderbouwing van een antwoord minstens zo belangrijk is als de 
conclusie. De onderbouwing is begrijpelijk en te volgen voor niet-juristen. 
 

f. Hoor en wederhoor 
Bij constateringen van (on)rechtmatige verwerkingen of (on)behoorlijk gebruik 
van de gegevens wordt het dienstonderdeel of het zelfstandig bestuursorgaan 
geïnformeerd en gevraagd om een toelichting. 
 

g. Leren van het verleden 
Uitvoering van de motie is het gevolg van de ‘Toeslagenaffaire’. Er wordt zoveel 
mogelijk lering getrokken uit de documentatie die naar aanleiding van deze 
affaire is opgesteld, zoals onderzoeksrapporten van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.13 

 
2.4 Rapporteren van bevindingen 

De resultaten die volgden uit de inventarisatiefase zijn verwerkt in de documentatie 
behorende bij de toetsingsfase. De documentatie vanuit de toetsingsfase vormt 
daarom de basis voor deze rapportage. De bevindingen vanuit de toetsingsfase zijn 
in dit rapport zoveel mogelijk samengevat om een beknopt maar duidelijk beeld te 
geven van het gebruik van risicomodellen en afkomstgegevens binnen IenW. In het 
presenteren van de bevindingen is de leesbaarheid van de bevindingen belangrijk 
bevonden, waardoor juridische kwalificaties of wetsartikelen op een meer globale 
wijze zijn opgenomen in deze rapportage.  
 
De onderzoeksresultaten van de dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen 
zijn weergegeven in hoofdstuk vier. De informatie is gestructureerd naar het type 
organisatie, dus dienstonderdeel of zelfstandig bestuursorgaan. Daarbinnen zijn de 
verwerkingen zoveel mogelijk gegroepeerd naar type verwerking. In de gevallen 
waarin verwerkingen door de dienstonderdelen of zelfstandige bestuursorganen zijn 
opgesplitst in meerdere processen, maar het gaat om verschillende stappen in het 
proces, dan worden de verwerkingen tezamen besproken. Denk hierbij aan het 
gezamenlijk behandelen van de verwerkingen ‘aanvraag vergunning’ en ‘afgeven 
vergunning’. Omdat de Motie ziet op de verwerking van afkomstgegevens binnen 
bestuursrechtelijke processen, zijn in deze rapportage geen privaatrechtelijke 
verwerkingen opgenomen die alle dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen 
uitvoeren. Het gaat hierbij om algemene personele processen en facilitaire 
dienstverlening.  
 
Wanneer de rechtmatigheid en behoorlijkheid positief zijn beoordeeld, dan volgt 
geen uitgebreide terugkoppeling aan de dienstonderdelen en zelfstandige 

 
13  Autoriteit Persoonsgegevens, ‘Belastingdienst/Toeslagen: De verwerking van de nationaliteit van 

aanvragers van kinderopvangtoeslag’, 17 juli 2020. 
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bestuursorganen. Bijzonderheden die in dit rapport worden aangekaart zijn 
teruggekoppeld aan de betreffende organisatie. Met deze organisaties zijn afspraken 
gemaakt over het rectificeren of verwijderen van de gegevens en het informeren 
van de betrokkenen. 
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3 Samenvatting resultaten 
 
 
In eerste instantie is bij de dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen 
uitvraag gedaan naar de aanwezigheid van risicomodellen met afkomstgegevens. 
Vervolgens is een uitvraag gedaan naar alle processen waarbinnen de 
afkomstgegevens nationaliteit, etniciteit en geboorteplaats worden verwerkt. Een 
aantal dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen hebben deze uitvraag 
opgevat als de verwerkingen van overheidstaken waarbij afkomstgegevens worden 
gebruikt. De andere dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen hebben ook 
de HR-processen zoals de aanstelling van nieuwe medewerkers opgegeven. In de 
gevallen waarin een organisatie heeft aangegeven in het geheel geen 
afkomstgegevens te verwerken, dan is niet alsnog navraag gedaan met betrekking 
tot de verwerking van afkomstgegevens bij bedrijfsprocessen, aangezien dit 
wettelijk verplichte processen zijn. Hetzelfde geldt voor wettelijk te volgen 
processen waarin de verwerking van identiteitsdocumenten en daarmee 
afkomstgegevens noodzakelijk is, zoals het aanstellen van bedrijfshulpverleners of 
AVG-verzoeken. Er is eveneens geen navraag gedaan naar situaties waarin de 
betrokkene allerlei gegevens kan verstrekken aan de dienstonderdelen en 
zelfstandige bestuursorganen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat ook 
geboorteplaats of nationaliteit wordt meegestuurd zonder dat de organisatie hierom 
vraagt. Dit zijn situaties zoals bezwaar- en beroepsprocedures, een contactformulier 
op de website of het versturen van een e-mail met een klacht. Wanneer de 
organisatie wel een van deze processen heeft doorgegeven aan IenW in het kader 
van de uitvoering van de Motie, dan zijn deze processen niet in dit eindrapport 
opgenomen. Reden hiervoor is dat hierbij de wettelijk verplichte processen zijn 
gevolgd.  
 
Als algemeen punt wordt nogmaals benadrukt dat het gaat om afkomstgegevens 
van betrokkenen. Nationaliteit van lucht-, voer- of vaartuigen zijn, ondanks dat dit 
indirect iets kan zeggen over de nationaliteit van de betrokkenen, niet meegenomen 
in dit onderzoek. 
 
Samenvatting resultaten uitvoering Motie 21 
Er zijn geen risicomodellen met afkomstgegevens aangetroffen bij de 
dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen. De meeste dienstonderdelen en 
zelfstandige bestuursorganen hebben aangegeven in het geheel geen gebruik te 
maken van risicomodellen. 
 
Geen van de organisaties gebruikt het persoonsgegeven etniciteit. Het is mogelijk 
dat uit het samenspel van gegevens de etniciteit van de betrokkene alsnog kan 
blijken. Deze constatering is meegegeven aan de dienstonderdelen en zelfstandige 
bestuursorganen. 
 
Bij negen van de zestien organisaties worden in het geheel geen afkomstgegevens 
gebruikt, met uitzondering van de wettelijke processen. Bij de andere zeven 
dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen wordt wel nationaliteit of 
geboorteplaats gebruikt. Het gebruik van deze verwerkingen kan over het algemeen 
worden verdeeld in de volgende twee categorieën. 
 
De eerste is identificatie van een betrokkene. Identificatie vindt in principe plaats 
aan de hand van het tonen of verwerken van een identiteitsbewijs, rijbewijs of 
vreemdelingendocument waarop geboorteplaats en nationaliteit staan vermeld. 
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De tweede categorie bestaat uit verplichtingen die rechtstreeks voortvloeien uit 
internationale Verdragen en Verordeningen of nationale wetgeving. In deze 
verwerkingen moeten de organisaties de nationaliteit of geboorteplaats volgens 
deze wet vastleggen. 
 
Binnen alle verwerkingen waarin de gegevens nationaliteit of geboorteplaats worden 
gebruikt, is dit gebruik rechtmatig en behoorlijk (niet oneigenlijk) bevonden. Er is 
daarom geen reden om over te gaan tot het verwijderen of rectificeren van deze 
gegevens en het informeren van betrokkenen hierover. 
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4 Resultaten dienstonderdelen en zelfstandig bestuursorganen 
 
 

4.1 Dienstonderdelen 
 

4.1.1 Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) 
Binnen het Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) zijn geen 
verwerkingen van afkomstgegevens geconstateerd, met uitzondering van de 
wettelijk verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze 
afwezigheid van afkomstgegevens brengt vanzelfsprekend met zich mee dat 
evenmin wordt gebruikgemaakt van risicomodellen op basis van deze gegevens. 
 

4.1.2 Directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) 
Binnen het Directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) zijn geen 
verwerkingen van afkomstgegevens geconstateerd, met uitzondering van de 
wettelijk verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze 
afwezigheid van afkomstgegevens brengt vanzelfsprekend met zich mee dat 
evenmin wordt gebruikgemaakt van risicomodellen op basis van deze gegevens. 
 

4.1.3 Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) 
Binnen het Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) zijn geen verwerkingen van 
afkomstgegevens geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk verplichte 
verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze afwezigheid van 
afkomstgegevens brengt vanzelfsprekend met zich mee dat evenmin wordt 
gebruikgemaakt van risicomodellen op basis van deze gegevens. 
 

4.1.4 Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) 
Binnen het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) zijn geen verwerkingen 
van afkomstgegevens geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk verplichte 
verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze afwezigheid van 
afkomstgegevens brengt vanzelfsprekend met zich mee dat evenmin wordt 
gebruikgemaakt van risicomodellen op basis van deze gegevens. 
 

4.1.5 Directoraat-generaal Rijkswaterstaat (DG RWS) 
Het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat (DG RWS) is een dienstonderdeel van het 
Ministerie van IenW en ontwikkelt het beleid dat Rijkswaterstaat uitvoert. Het DG 
RWS houdt zich bezig met onder meer de aanleg, het beheer en het onderhoud van 
rijkswaterstaatwerken en voert beleid met betrekking tot milieu, leefomgeving en 
mobiliteit uit. Daarnaast adviseert en toetst het DG RWS de uitvoerbaarheid van 
nieuwe wet- en regelgeving die van belang zijn voor haar taken. Bij geen van de 
verwerkingen van het DG RWS wordt gebruikgemaakt van risicomodellen met 
afkomstgegevens. 
 
Het DG RWS verwerkt in de verwerking Zee en Delta/vergunningverlening de 
nationaliteit van betrokkenen. Met deze verwerking verleent het DG RWS 
vergunningen voor activiteiten in Antarctica. Een vergunning kan aangevraagd 
worden via een aanvraagformulier, waar de nationaliteit op wordt ingevuld van 
zowel de aanvrager van de vergunning, alsmede van overige deelnemers aan de 
door de aanvrager georganiseerde activiteit. Het DG RWS oordeelt deze verwerking 
noodzakelijk ter vervulling van haar wettelijke plicht tot het verlenen van 
vergunningen voor activiteiten in Antarctica. IenW heeft deze grondslag na 
onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel 
om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
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In de verwerking Grondverwerving - voortraject wordt de geboorteplaats van 
betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking identificeert het DG RWS personen 
(eigenaren van de te verwerven panden) aan de hand van naam, geboortedatum en 
de geboorteplaats. Op grond van de onteigeningswet is het DG RWS belast met de 
taak van grondverwerving. De verwerking gebeurt uitsluitend ten behoeve van de 
identiteitsvaststelling van de betrokkene. Het DG RWS oordeelt deze verwerking 
noodzakelijk ter vervulling van haar wettelijke plicht tot de uitvoering van de 
Onteigeningswet. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. De 
afkomstgegevens hebben niet tot doel om onderscheid te maken tussen personen, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd.  
 
In de verwerking Grondverwerving – Taxatie & verwerving wordt de geboorteplaats 
van betrokkenen verwerkt. Op grond van de Onteigeningswet is het DG RWS belast 
met de taak van grondverwerving. Bij de taxatie en verwerving van de grond is voor 
het afsluiten van de koopovereenkomst noodzakelijk dat de eigenaren 
geïdentificeerd worden aan de hand van onder andere de geboorteplaats. Het DG 
RWS oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar taak van 
algemeen belang, inhoudende de uitvoering van de Onteigeningswet. IenW heeft 
deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens 
heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk 
kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking WVL verkeersongevallenregistratie wordt zowel de nationaliteit als 
de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking registreert en 
analyseert het DG RWS verkeersongevallen en incidenten ten behoeve van 
statistische beleids- en onderzoeksdoeleinden. Deze verwerking vindt plaats in het 
kader van de verbetering van de verkeersveiligheid en het voldoen aan Europese en 
Internationale verplichtingen. Gegevens worden opgenomen in de Common Accident 
Data Set (CADaS). De cijfers vanuit de verkeersongevallenregistratie worden tevens 
verwerkt in het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON). Hierin is 
de informatie niet herleidbaar tot betrokkenen. Het DG RWS oordeelt deze 
verwerkingen van geboorteplaats en nationaliteit noodzakelijk ter vervulling van 
haar wettelijke plicht tot het opstellen van statistieken over de ongevallen met 
lichamelijk letsel die zich in het wegverkeer op hun grondgebied hebben 
voorgedaan. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik 
van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de 
verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd.  
 
In de verwerking VWM – incidentmanagement verkeersveiligheid wordt de 
nationaliteit van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking past het DG RWS 
incidentmanagement toe. Incidentmanagement is het geheel van maatregelen die 
beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident 
heeft plaatsgevonden. Hieronder valt onder andere de registratie van 
incidentmeldingen, ondersteuning bij berging en schadeafhandeling. Voor het goed 
uitvoeren van specifiek deze acties wordt na het incident het rijbewijs van de 
bestuurder gevraagd. Het DG RWS oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter 
vervulling van haar taak van algemeen belang, inhoudende (schadeafhandeling na) 
incidentmanagement. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het 
gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking VTH – toezicht houden (boa in dienst van VWM) wordt zowel de 
nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking 
houden boa’s van het DG RWS toezicht op de wet- en regelgeving die valt binnen 
het takenpakket van het organisatieonderdeel Verkeer- en Watermanagement, zie 
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Besluit instelling Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement. De verwerking is 
nodig voor het afhandelen van een proces-verbaal. Het DG RWS oordeelt deze 
verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar wettelijke plicht tot handhaving van 
wet- en regelgeving verband houdende met de uitvoering van de aanleg, het beheer 
en het onderhoud van rijkswaterstaatswerken. IenW heeft deze grondslag na 
onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel 
om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 

4.1.6 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In die rol zet de ILT zich dagelijks in 
voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in de 
woningcorporaties. Naast de uitvoering van toezicht verleent de ILT vergunningen 
en certificaten. Ze geeft informatie en voorlichting over wet- en regelgeving. Binnen 
het Ministerie is de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) ondergebracht bij de ILT. De ILT/IOD is een 
Bijzondere opsporingsdienst (BOD) en daarmee verantwoordelijk voor de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een specifiek beleidsterrein. De 
ILT/IOD levert adequate opsporing in geval van misdrijven die schade aan mens en 
maatschappij kunnen veroorzaken, zoals ernstige bodemvervuiling, gevaarlijke 
stoffen en fraude bij woningcorporaties. Ook doet de ILT/IOD onderzoek naar 
incidenten en ongevallen. Bij geen van de verwerkingen van de ILT wordt 
gebruikgemaakt van risicomodellen met afkomstgegevens. 
 
De ILT verwerkt in de verwerking Toezicht Marktordening Goederenvervoer en 
Personenvervoer zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen. Met 
deze verwerking houdt de ILT toezicht op arbeids-, rij- en rusttijden, overbelading, 
ondernemerseisen, chauffeurseisen en voertuigeisen om zo veilig vervoer en een 
eerlijke markt te garanderen. Hierbij wordt het rijbewijs van chauffeurs 
gecontroleerd. De nationaliteit en de geboorteplaats van chauffeurs staan op de 
rijbewijzen die de ILT moet controleren. Chauffeurs dienen te beschikken over een 
rijbewijs op grond van meerdere nationale wetten en Europese regelgeving. De ILT 
oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar wettelijke plicht tot 
het houden van toezicht op arbeids-, rij- en rusttijden, overbelading, 
ondernemerseisen, chauffeurseisen en voertuigeisen. IenW heeft deze grondslag na 
onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel 
om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
  
In de verwerking Databronnen Inspectieview wordt zowel de nationaliteit als de 
geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking kan de ILT het 
delen van informatie op een efficiënte wijze plaats laten vinden voor een goede 
uitvoering van het toezicht en de handhaving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een beveiligd digitaal systeem voor informatie-uitwisseling genaamd Inspectieview 
Milieu. Het doel van Inspectieview is het verminderen van de toezichtlast van 
ondernemers, het bevorderen van de onderlinge samenwerking en de communicatie 
met betrekking tot het inspecteren van inspectieobjecten. Hoewel Inspectieview wel 
bijdraagt aan de inspectie, is Inspectieview geen risicomodel en vervangt het niet de 
inspectie die vanuit toezicht wordt uitgevoerd. De ILT heeft een meerdere malen 
een risicoanalyse gedaan op het gebruik van Inspectieview. De ILT oordeelt deze 
verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar wettelijke plicht tot het onderling 
verstrekken van de gegevens genoemd in artikel 5.3 lid 4 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tussen de bestuursorganen en instanties die belast zijn met de 
strafrechtelijke handhaving. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist 
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bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid 
te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Vergunningverlening – Machinistenvergunning wordt zowel de 
nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking 
kan de ILT de aanvragen van machinistenvergunningen beoordelen. Iedere 
machinist moet over een vergunning beschikken. Op deze vergunning is de 
nationaliteit en geboorteplaats van de machinist vermeld. Daarnaast houdt de ILT 
een register bij van machinistenvergunningen. Dit register moet voldoen aan de 
wettelijke basisparameters en in het register moet de geboorteplaats van de 
machinisten opgenomen worden. De ILT oordeelt deze verwerkingen noodzakelijk 
ter vervulling van haar wettelijke plicht tot het beoordelen van aanvragen voor en 
het verlenen van machinistvergunningen. IenW heeft deze grondslag na onderzoek 
juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om 
onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 
In de verwerking Generiek proces vergunningverlening wordt mogelijk zowel de 
nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt, voor zover dit 
noodzakelijk is voor identificatie of op grond van Europese wetgeving. Met deze 
verwerking kan de ILT de verschillende procedures tot vergunningverlening 
realiseren. De ILT oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar 
wettelijke plicht tot het verlenen van vergunningen. Aangezien het generiek proces 
vergunningverlening geen opzichzelfstaande verwerking is, wordt volstaan met deze 
vermelding. 
 
In de verwerking Toezicht Genetisch Gemodificeerde Organismen kan zowel de 
nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen worden verwerkt. ILT 
controleert de naleving van de regels voor het werken met genetisch gemodificeerde 
organismen (ggo’s). Dit toezicht vindt onder andere plaats in laboratoria, bij 
veldproeven, bij onderzoek met gentherapie en door controles op importstromen. 
De ILT kan een waarschuwing afgeven, een dwangsom opleggen of bestuursdwang 
uitoefenen als de regels niet worden nageleefd. Voor het toezicht kunnen 
bescheiden overlegd worden aan ILT waaruit persoonsgegevens blijken, 
bijvoorbeeld in het geval van identificatie van betrokkenen. Deze verwerking is 
noodzakelijk voor ILT om het Besluit genetisch gemodificeerde organismen en 
bijbehorende Regeling genetisch gemodificeerde organismen te kunnen handhaven. 
De ILT oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de taak van 
algemeen belang tot handhaving van regelgeving rondom genetisch gemodificeerde 
organismen. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik 
van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de 
verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Dienstverlening – Vragen Beantwoorden NSA (IMI) voor 
vergunningverlening wordt zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van 
betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking kan de ILT dubbele 
vergunningsaanvragen en de geldigheid van machinistenvergunningen controleren. 
De ILT wisselt tevens de nationaliteit uit bij schorsing van machinistenvergunningen 
binnen de EU en bij het beantwoorden van vragen van EU-lidstaten over de 
machinistenvergunning. Dit doet de ILT via een beveiligd digitaal instrument voor 
gegevensuitwisseling genaamd het Informatiesysteem interne markt (IMI). De ILT 
oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar wettelijke plicht tot 
het handhaven van de Spoorwegwet en de Verordening (EU) 1024/2012 en de 
verwerking is daarmee rechtmatig. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist 
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bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid 
te maken, waarmee de verwerking ook als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking SAFA Inspecties wordt de nationaliteit van betrokkenen verwerkt. 
Met deze verwerking kunnen de betrokken brevethouders geïdentificeerd worden en 
de bevindingen van de inspectie worden onderbouwd. Deze inspectie ziet op de 
naleving van de verplichte veiligheidseisen die zijn opgesteld door de International 
Civil Aviation Organisation en die gelden op operationeel gebied, voor technische 
aspecten en voor de veiligheid van passagiers. De nationaliteit staat op dit brevet. 
De SAFA-inspecties (Safety Assessment of Foreign Aircraft) zijn veiligheidsinspecties 
die specifiek zijn gericht op buitenlandse bezoekende maatschappijen. Het SAFA-
team controleert de vliegtuigen, de vluchtvoorbereiding en de vluchtdocumenten, 
waaronder het brevet. De ILT oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling 
van haar wettelijke plicht tot het verrichten van veiligheidsinspecties die specifiek 
zijn gericht op buitenlandse bezoekende maatschappijen. IenW heeft deze grondslag 
na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot 
doel om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 
In de verwerking VRG Vergunning – Examinatoren wordt zowel de nationaliteit als 
de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking geeft de ILT 
invulling aan het proces tot verlening van vergunningen voor 
luchtvaartexaminatoren. Voor de beoordeling van geschiktheid voor afgifte van het 
certificaat is een medische verklaring noodzakelijk, bevattende een vermelding van 
de nationaliteit van de kandidaat. De ILT oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter 
vervulling van haar wettelijke plicht tot het verlenen van vergunningen aan 
luchtvaart-examinatoren. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. 
Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking VRG Vergunning Persoonserkenning wordt de nationaliteit van 
betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking kan de ILT de vakbekwaamheid van 
personeel binnen bepaalde functies toetsen. Het gaat hierbij om deelnemers voor 
seminars over de vakbekwaamheidstoets, Remotely Piloted Aircraft License (RPA-L) 
piloten ten behoeve van het afgeven van het brevet, zweefvliegers en 
ballonvaarders, onderhoudstechnici ten behoeve van de vakbekwaamheidstoets, 
vliegers ten behoeve van de afgifte van uitbreiding en het management van het 
personeel. De nationaliteit wordt verwerkt voor de identificatie van dit personeel. De 
ILT oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar taak van 
algemeen belang, inhoudende het toetsen van de vakbekwaamheid van personeel 
binnen bepaalde functies in de luchtvaart. IenW heeft deze grondslag na onderzoek 
juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om 
onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 
In de verwerking VRG Vergunning Luchtvaartuigenregister worden zowel de 
nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking 
kan de ILT het proces tot verlening van Bewijzen van Inschrijving van een 
luchtvaartuig, Bewijzen van luchtwaardigheid en geluidsdocumenten realiseren. De 
ILT verleent deze documenten aan houders, eigenaren of vertegenwoordigers van 
luchtvaartuigen. De ILT oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van 
haar wettelijke plicht tot het verlenen van vergunningen die verband houden met de 
luchtvaart. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik 
van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de 
verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
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In de verwerking Toezicht en opsporing – Specialistische handhaving rail en 
wegvervoer wordt zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen 
verwerkt. Met deze verwerking houdt de ILT toezicht op de naleving van de 
Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit vervoer, Verordening (EU) 1/2005 en de 
Wet wegvervoer goederen. In dat kader dient de ILT identiteitsbewijzen van 
chauffeurs te kunnen controleren en te kunnen vaststellen of een chauffeur 
rijbevoegd is. Wanneer de chauffeur over een nationaliteit buiten de EU beschikt, 
dient de ILT te kunnen vaststellen of de chauffeur over een bestuurdersattest 
beschikt. Het vastleggen van de nationaliteit is vereist om te kunnen bepalen welke 
wetgeving van toepassing is op het gecontroleerde transport of de gecontroleerde 
chauffeur, welke documenten er door de onderneming/chauffeur overhandigd 
moeten worden en welk proces wordt gevolgd in het kader van eventuele 
boeteafhandeling. De ILT oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van 
haar taak van algemeen belang om toezicht te houden op rail- en wegvervoer. IenW 
heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de 
afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de 
verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking VRG Vergunningverlening Aangewezen instantie of 
Keuringsinstantie Notified Body wordt de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. 
Met deze verwerking is de ILT in staat om de vergunningaanvragen van potentiële 
Aangewezen instanties of Keuringsinstanties (Notified Body) te beoordelen. Voor die 
beoordeling is de verwerking van de geboorteplaats van de betrokkene noodzakelijk 
ter identificatie van de betrokkene. Zo verleent de ILT onder andere vergunningen 
aan degenen die namens de keuringsinstanties de keuringen uitvoeren, die zich 
specifiek bezighouden met de keuring van luchtverkeersleiders/cabin crew. De ILT 
oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar taak van algemeen 
belang inhoudende het verlenen van vergunningen aan Aangewezen instanties of 
Keuringsinstanties. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het 
gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking VRG Vergunningverlening Beoordelingsinstanties (Assessment 
Bodies) wordt de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking 
kunnen competenties van medewerkers bij spoorweginstanties worden aangetoond. 
Ook worden persoonsgegevens van bestuurders, contactpersonen en personeel 
vastgelegd en gecontroleerd om zo de vergunning van een beoordelingsinstantie af 
te kunnen geven. De ILT oordeelt het verwerken van afkomstgegevens binnen deze 
verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar wettelijke plicht tot het verlenen 
van vergunningen aan beoordelingsinstanties (Assessment Bodies). IenW heeft deze 
grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft 
niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan 
worden beschouwd. 
 
De ILT/IOD verwerkt in de verwerking Toezicht op de marktordening ERRU zowel de 
nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen. Met deze verwerking houdt de 
ILT/IOD het ERRU-register bij. Op grond van artikel 16 van Verordening (EU) 
1071/2009 moet dit ERRU-register worden bijgehouden. Dit is een internationaal 
register waar overtredingen binnen Europa bij goederenvervoer over de weg worden 
geregistreerd. Indien een vervoersmanager in een andere lidstaat dan zijn eigen 
lidstaat een overtreding begaat dan zal dat door de lidstaat van overtreding gemeld 
moeten worden bij de lidstaat van vestiging. Hierbij is de nationaliteit van onder 
andere de vervoersmanager van belang voor de uitvoering van Verordening (EU) 
1071/2009. Deze verwerking is noodzakelijk voor de ILT/IOD om uitvoering te 
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geven aan artikel 16 van Verordening (EU) 1071/2009 en de Beleidsregel van de 
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake de toepassing 
van regels van Verordening (EU) 1071/2009 en Verordening (EU) 2016/403 te 
kunnen handhaven. Doordat deze verwerking nodig is voor de uitvoering van een 
opsporingstaak moeten de persoonsgegevens worden verwerkt als politiegegevens. 
De ILT/IOD oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de 
dagelijkse politietaak. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het 
gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking HHV Opsporen Taxi Snorders wordt de nationaliteit van 
betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking houdt de ILT/IOD samen met de politie 
toezicht op het taxivervoer. In het kader van de handhaving van illegaal taxivervoer 
maakt de ILT/IOD dossiers op om de activiteiten van aanbieders van illegaal 
taxivervoer in kaart te brengen. Hierbij verwerken zij onder andere de nationaliteit 
van de aanbieders. Deze informatie kan bij de constatering van illegaal taxivervoer 
worden verstrekt aan de Belastingdienst of via de gemeente aan het UWV. Deze 
verwerking is noodzakelijk voor de ILT/IOD om artikel 76 lid 1 Wet personenvervoer 
2000 te kunnen handhaven. Doordat deze verwerking nodig is voor de uitvoering 
van een opsporingstaak moeten de persoonsgegevens worden verwerkt als 
politiegegevens. De ILT/IOD oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de 
uitvoering van de dagelijkse politietaak. IenW heeft deze grondslag na onderzoek 
juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om 
onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 
In de verwerking HHV Toezicht en opsporing – Goederenvervoer thema Cabotage 
wordt zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met 
deze verwerking houdt de ILT/IOD toezicht op de cabotage regels en controleert 
ILT/IOD of niet-EU chauffeurs over een bestuurdersattest beschikken. Cabotage is 
vervoer van goederen over de weg in het binnenland van één Europese lidstaat voor 
rekening van een vervoerder uit een andere Europese lidstaat. Deze verwerking is 
noodzakelijk voor de ILT/IOD om artikel 2.5 Wet wegvervoer goederen en de 
artikelen 5 en 8 van Bijlage III bij Verordening (EU) 1072/2009 te kunnen 
handhaven. Doordat deze verwerking nodig is voor de uitvoering van een 
opsporingstaak zijn de verwerkte persoonsgegevens aan te merken als 
politiegegevens. De ILT/IOD oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de 
uitvoering van de dagelijkse politietaak. IenW heeft deze grondslag na onderzoek 
juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om 
onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 
In de verwerking HHV Handhaving, Toezicht op lokaal spoor wordt de nationaliteit 
van betrokkenen verwerkt. De afkomstgegevens worden gebruikt voor de 
identificatie van beheerders en vervoerders van lokale spoorwegen. Met deze 
verwerking houdt de ILT/IOD toezicht op de naleving van de bepalingen uit de Wet 
lokaal spoor. Deze verwerking is noodzakelijk voor de ILT/IOD om de Wet lokaal 
spoor te kunnen handhaven. Doordat deze verwerking nodig is voor de uitvoering 
van een opsporingstaak zijn de verwerkte persoonsgegevens aan te merken als 
politiegegevens. De ILT/IOD oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de 
uitvoering van de dagelijkse politietaak. IenW heeft deze grondslag na onderzoek 
juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om 
onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
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In de verwerking HHV– Toezicht en Opsporing – Objectinspectie taxi wordt zowel de 
nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Deze 
afkomstgegevens worden gebruikt in kader van de identificatie van taxichauffeurs. 
Met deze verwerking verzamelt en bewaart de ILT/IOD persoonsgegevens van 
taxichauffeurs voor het opmaken van een proces-verbaal of boeterapport. 
Daarnaast gebruikt de ILT/IOD deze gegevens voor het kunnen stapelen van 
toezichtinformatie om inzicht te krijgen in recidive. Het inzicht in recidive wordt 
onder andere verkregen door het inzien van de chauffeurskaart en de 
boordcomputer taxi-ID, ID en PV. Deze verwerking is noodzakelijk voor de ILT/IOD 
om artikel 89 en artikel 5c Wet personenvervoer 2000, artikel 8:3a Arbeidstijdenwet 
en artikel 7:2 Arbeidstijdenbesluit te kunnen handhaven. Doordat deze verwerking 
nodig is voor de uitvoering van een opsporingstaak moeten de persoonsgegevens 
worden verwerkt als politiegegevens. De ILT/IOD oordeelt deze verwerking 
noodzakelijk voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak. IenW heeft deze 
grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft 
niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan 
worden beschouwd. 
 
In de verwerking HHV Toezicht – LUVO wordt de geboorteplaats van betrokkenen 
verwerkt. Met deze verwerking houdt de ILT/IOD toezicht op de bevoegdheid van 
personen binnen de Europese Unie die te maken hebben met de handel in of het 
gebruik van ozonlaagafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen. Deze 
verwerking is noodzakelijk voor de ILT/IOD om artikel 6 en artikel 9 Besluit 
gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen te kunnen handhaven. 
Doordat deze verwerking nodig is voor de uitvoering van een opsporingstaak 
moeten de persoonsgegevens worden verwerkt als politiegegevens. De ILT/IOD 
oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de dagelijkse 
politietaak. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik 
van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de 
verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking HHV Toezicht – Pleziervaartuigen wordt de geboorteplaats van 
betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking houdt de ILT/IOD toezicht op de 
naleving van de Wet pleziervaartuigen. Daarin is namelijk onder andere het verbod 
opgenomen om bepaalde producten (vaartuigen, gedeeltelijk afgebouwde 
vaartuigen, onderdelen, ingrijpend verbouwde vaartuigen, voortstuwingsmotoren of 
ingrijpend gewijzigde voortstuwingsmotoren) in de handel te brengen of als zodanig 
in bedrijf te stellen, indien dit niet voldoet aan de uit de Richtlijn voortvloeiende 
eisen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de ILT/IOD om artikel 13 Wet 
pleziervaartuigen 2016 te kunnen handhaven. Doordat deze verwerking nodig is 
voor de uitvoering van een opsporingstaak moeten de persoonsgegevens worden 
verwerkt als politiegegevens. De ILT/IOD oordeelt deze verwerking noodzakelijk 
voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak. IenW heeft deze grondslag na 
onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel 
om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 
In de verwerking HHV – Handhaving, Toezicht en opsporing – Objectinspectie 
Vrachtwagen wordt zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen 
verwerkt. Met deze verwerking houdt de ILT/IOD toezicht op de naleving van de 
Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit vervoer, 
Verordening (EU) 1/2005 en de Wet wegvervoer goederen in het kader van het 
wegvervoer per vrachtwagen. In dat kader dient de ILT/IOD identiteitsbewijzen van 
chauffeurs te kunnen controleren en te kunnen vaststellen of de chauffeur 
rijbevoegd is. Wanneer de gecontroleerde chauffeur over een nationaliteit buiten de 
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EU beschikt, dient de ILT/IOD te kunnen vaststellen of de chauffeur over een 
bestuurdersattest beschikt. Deze verwerking is noodzakelijk voor de ILT/IOD om de 
artikelen 3, 5 en 10 lid 1 sub d Verordening (EU) 1071/2009, de artikelen 5 en 8 
Verordening (EU) 1072/2009, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet 
en de Wet wegvervoer goederen te kunnen handhaven. Doordat deze verwerking 
vereist is voor de uitvoering van een opsporingstaak zijn de verwerkte 
persoonsgegevens aan te merken als politiegegevens. De ILT/IOD oordeelt deze 
verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak. IenW heeft 
deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens 
heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk 
kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking HHV Toezicht – Personenvervoer – Taxi wordt de geboorteplaats 
van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking kan er toezicht en handhaving 
plaatsvinden op de rij- en rusttijden van chauffeurs van personenvervoer door 
middel van taxi’s. Tevens kan er ter plekke identificatie plaatsvinden van het 
probleem en hiervoor kan er een dossier worden opgebouwd en onderhouden ten 
behoeve van handhaving, opsporing en analyse van de chauffeur. Deze verwerking 
is noodzakelijk voor de ILT/IOD om artikel 87 Wet personenvervoer 2000, artikel 16 
lid 1 sub d Verordening (EU) 1073/2009 en de artikelen 5.7:2 en 5.7:3 
Arbeidstijdenbesluit te kunnen handhaven. Doordat deze verwerking nodig is voor 
de uitvoering van een opsporingstaak moeten de persoonsgegevens worden 
verwerkt als politiegegevens. De ILT/IOD oordeelt deze verwerking noodzakelijk 
voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak. IenW heeft deze grondslag na 
onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel 
om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 
In de verwerking HHV Toezicht en beschikkingen vervoer Gevaarlijke stoffen Weg 
wordt zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met 
deze verwerking houdt de ILT/IOD toezicht op het op een correct wijze vervoeren 
van gevaarlijke stoffen, zowel over land als per spoor en over de binnenwateren, 
waarbij alle betrokkenen bij dat vervoer als onderwerp van inspectie dienen. De 
persoonsgegevens van alle betrokkenen worden vastgelegd om toezicht uit te 
kunnen oefenen, vergunningen te kunnen controleren, mogelijk doel-interventies te 
kunnen opleggen, proces-verbaal op te stellen en recidive vast te stellen. Deze 
verwerking is noodzakelijk voor de ILT/IOD om artikel 10a, artikel 34 lid 1, artikel 
44 lid 1 sub a Wet wegvervoer goederen, Bijlage 3 artikel 1 Regeling vervoer over 
land van gevaarlijke stoffen en artikel 1.8.1.1 van het ADR te kunnen handhaven. 
Doordat deze verwerking nodig is voor de uitvoering van een opsporingstaak 
moeten de persoonsgegevens worden verwerkt als politiegegevens. De ILT/IOD 
oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de dagelijkse 
politietaak. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik 
van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de 
verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerkingen HHV Toezicht (inclusief interveniëren) - Bijzondere Handhaving 
Zeevaart en HHV Toezicht (inclusief interveniëren) - Ongevallen, 
verkeersovertredingen Zeevaart wordt de nationaliteit van betrokkenen verwerkt. 
Met deze verwerking kan de ILT/IOD bemanningsleden van zeeschepen en van 
getuigen identificeren ten behoeve van terugvindbaarheid, communicatie, 
vervolgacties, rol en de functie aan boord. Daarnaast kan de ILT/IOD met deze 
verwerking interventies uitvoeren naar aanleiding van ongevallen en 
verkeersovertredingen in de zeevaart, waaronder het opmaken van een proces-
verbaal. Deze verwerking is noodzakelijk voor de ILT/IOD om de Schepenwet te 
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kunnen handhaven. Doordat deze verwerking nodig is voor de uitvoering van een 
opsporingstaak moeten de persoonsgegevens worden verwerkt als politiegegevens. 
De ILT/IOD oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de 
dagelijkse politietaak. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het 
gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 

4.1.7 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) 
Binnen het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) zijn geen 
verwerkingen van afkomstgegevens geconstateerd, met uitzondering van de 
wettelijk verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze 
afwezigheid van afkomstgegevens brengt vanzelfsprekend met zich mee dat 
evenmin wordt gebruikgemaakt van risicomodellen op basis van deze gegevens. 
 

4.1.8 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
Binnen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn geen verwerkingen van 
afkomstgegevens geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk verplichte 
verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze afwezigheid van 
afkomstgegevens brengt vanzelfsprekend met zich mee dat evenmin wordt 
gebruikgemaakt van risicomodellen op basis van deze gegevens. 
 

4.1.9 Plaatsvervangend Secretaris-generaal (pSG) 
De plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) is verantwoordelijk voor de 
integrale ontwikkeling en realisering van de strategische doelstellingen op 
bedrijfsvoeringgebied voor het ministerie en voor de afstemming van de 
bedrijfsvoering op het primaire proces van het ministerie. De pSG vervangt de 
secretaris-generaal bij diens afwezigheid. Bij geen van de verwerkingen van de pSG 
wordt gebruikgemaakt van risicomodellen met afkomstgegevens. 
 
De pSG verwerkt in de verwerking M5563 Registratieformulier SAP algemeen zowel 
de nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen. Met deze verwerking worden 
verschillende processen ondersteund. Doeleinden van de verwerking zijn in de 
eerste plaats de doorlevering van gegevens in de HR-keten in technische 
koppelingen. Ten tweede heeft de verwerking tot doel het voeren van administraties 
in SAP-IenW. Van medewerkers van IenW wordt zowel de nationaliteit als de 
geboorteplaats verwerkt, ter ondersteuning van de HR-processen van IenW die niet 
door P-Direkt worden ondersteund. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering van de overeenkomst tot aanstelling bij het Rijk en de 
inkoopovereenkomst waarbij de betrokkene partij is, dan wel voor het nemen van 
contractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die 
noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. De verwerking is tevens 
noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de pSG als 
werkgever aan onderworpen is, zoals bedoeld in onder andere de 
Arbeidsomstandighedenwet. De pSG oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de 
uitvoering van de overeenkomst met betrokkenen en ter vervulling van haar 
wettelijke plichten als werkgever. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist 
bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid 
te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
De pSG verwerkt in de verwerking M5905 Registratieformulier FMC IDM zowel de 
nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen. Met deze verwerking 
identificeert de pSG personen die een voorziening van IenW nodig hebben. Het IDM-
systeem is de centrale identiteitenadministratie die voorzieningensystemen voedt. 
Dit systeem voedt de voorzieningensystemen voor onder andere salarisbetaling, 
zodat meer registraties van identiteiten binnen IenW niet nodig zijn. Hiertoe wordt 
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zowel de nationaliteit als de geboorteplaats verwerkt van medewerkers met 
ambtelijke aanstelling bij IenW, medewerkers met ambtelijke aanstelling bij het Rijk 
(Algemene Bestuursdienst, ABD), personen die werkzaam zijn op basis van inhuur, 
detachering, outsourcing of anderszins, en personen die door ingehuurde 
ondernemingen bij IenW te werk worden gesteld. De pSG oordeelt deze verwerking 
noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met betrokkene, dan 
wel voor het treffen van voorzieningen zoals e-mailaccount of Rijkspas. IenW heeft 
deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens 
heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk 
kan worden beschouwd. 
 
De pSG verwerkt in de verwerking M5909 Registratieformulier FMC administratie 
vertrouwensfuncties de geboorteplaats van betrokkenen. Met deze verwerking 
verkrijgt de pSG inzicht en overzicht op de volledigheid en voortgang van de door 
de Minister aangewezen vertrouwensfuncties bij het Ministerie van IenW. Alle 
medewerkers met werkzaamheden die de nationale veiligheid kunnen schaden, 
krijgen deze zogenoemde 'vertrouwensfunctie'. De pSG oordeelt deze verwerking 
noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met betrokkene en ter 
vervulling van zijn wettelijke plicht tot afgifte van een verklaring dat uit het oogpunt 
van de nationale veiligheid geen bezwaar bestaat tegen vervulling van een bepaalde 
vertrouwensfunctie door een bepaalde persoon. IenW heeft deze grondslag na 
onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel 
om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 
In de verwerking M6065 Registratieformulier LMS Moodle wordt de geboorteplaats 
van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking verwerkt de pSG inschrijvingen van 
medewerkers van heel IenW en de daarvoor benodigde aanvullende handelingen in 
het Leermanagementsysteem en de Elektronische Leeromgeving. Dit is voor het 
aanbieden van opleidings- en trainingsmogelijkheden voor medewerkers van IenW 
in het kader van de arbeidsovereenkomst. Bij de DPIA en de implementatie van het 
systeem is gewogen welke informatie nodig is om het systeem te laten werken. 
Hierbij was uitgangspunt een zo beperkt mogelijke set gegevens te gebruiken. De 
geboortegegevens, waaronder de geboorteplaats, worden noodzakelijk geacht voor 
het kunnen opmaken van certificaten als dit nodig is voor de geldigheid voor het 
certificaat. De pSG oordeelt deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het 
gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
 

4.2 Zelfstandige bestuursorganen 
 

4.2.1 Airport Coordination Netherlands (ACNL) 
Binnen de organisatie van Airport Coordination Netherlands (ACNL) zijn geen 
verwerkingen van afkomstgegevens geconstateerd, met uitzondering van de 
wettelijk verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze 
afwezigheid van afkomstgegevens brengt vanzelfsprekend met zich mee dat 
evenmin wordt gebruikgemaakt van risicomodellen op basis van deze gegevens. 
 

4.2.2 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is een publiekrechtelijk 
zelfstandig bestuursorgaan en is door de minister van IenW belast met een taak van 
verkeersveiligheid. Het CBR beoordeelt de rijvaardigheid en medische geschiktheid 
van bestuurders. Het CBR is verantwoordelijk voor het afnemen van rijexamens aan 
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het grote publiek, alsook het toetsen van beroepschauffeurs via het speciale 
beroepsexamen, Contact Commissie Vakbekwaamheid (CCV). Het CBR beheert 
zowel basis rijtesten als geavanceerde testen voor ervaren chauffeurs. Bij geen van 
de verwerkingen van het CBR wordt gebruikgemaakt van risicomodellen met daarin 
afkomstgegevens. 
 
Het CBR verwerkt in de verwerking Afhandelen van examens en beoordelen van de 
rijvaardigheid, medische geschiktheid en vakbekwaamheid op grond van artikel 4aa 
Wegenverkeerswet 1994 zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van 
betrokkenen. Het doel van deze verwerking is het controleren van de identiteit van 
betrokkenen. Het CBR oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van zijn 
wettelijke plicht die een grondslag vindt in artikel 4aa Wegenverkeerswet 
1994. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de 
afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de 
verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 

4.2.3 Instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche (IBKI) 
Het Instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche (IBKI) is een 
handelsnaam van de stichting VAM (Innovam) en functioneert onafhankelijk als het 
gaat om de ontwikkeling en uitvoering van examens. Het IBKI ontwikkelt theorie- 
en praktijkexamens voor de mobiliteitsbranche en voert deze uit. Bij geen van de 
verwerkingen van het IBKI wordt gebruikgemaakt van risicomodellen met 
afkomstgegevens. 
 
Het IBKI verwerkt in de verwerking Opvoeren klantgegevens examendeelnemers 
Rijinstructie de geboorteplaats van betrokkenen. Met deze verwerking wordt een 
onderdeel van de gegevens op een waardedocument (certificaat rijinstructeur) 
gerealiseerd door het IBKI. Het onderdeel dient als kenmerk om de controle in de 
basisregistratie personen (BRP) te kunnen doen. Het IBKI verwerkt de gegevens 
voor de afgifte en ongeldigverklaring van certificaten voor rijinstructeurs. Daarnaast 
verstrekt het IBKI persoonsgegevens uit het register als bedoeld in artikel 4 lid 1 
Wet rijonderricht motorrijtuigen aan de daartoe bevoegde ambtenaren die zij voor 
de uitvoering van hun taak behoeven. Het IBKI verwerkt daarnaast krachtens artikel 
4 Besluit rijonderricht motorrijtuigen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 
de geschiktheidstest (voortraject voor deelname aan het examen rijinstructeur). Het 
IBKI oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar wettelijke 
plichten tot het bijhouden van een register betreffende de afgifte en de 
ongeldigverklaring van certificaten en het verstrekken van de gegevens aan de 
Minister en ambtenaren ten behoeve van de uitvoering van hun taken. IenW heeft 
deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens 
heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk 
kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Opvoeren klantgegevens examendeelnemers APK-keurmeester 
wordt de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking geeft het 
IBKI invulling aan haar wettelijke plicht als examinerings-instantie voor APK-
keurmeesters. De verwerking is noodzakelijk om het waardedocument (certificaat 
APK-keurmeester) te realiseren. Het IBKI oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter 
vervulling van haar wettelijke plicht tot het afnemen van het examen voor het 
diploma APK-keurmeester. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. 
Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Opvoeren van klantgegevens examendeelnemers LPG-technicus 
wordt de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking geeft het 
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IBKI invulling aan haar wettelijke plicht als examinerings-instantie voor LPG-
technici. De verwerking is noodzakelijk om het waardedocument (diploma LPG-
technicus) te realiseren. Het IBKI oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter 
vervulling van haar wettelijke plicht tot afname van het examen voor het diploma 
LPG-technicus. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het 
gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Opvoeren klantgegevens examendeelnemers 
Tachograafinstallateur wordt de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze 
verwerking geeft het IBKI invulling aan haar wettelijke plicht als examinerings-
instantie voor Tachograafinstallateurs. De verwerking is noodzakelijk om het 
waardedocument (certificaat Tachograafinstallateurs) te realiseren. Het IBKI 
oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van haar wettelijke plicht tot 
het afnemen van een examen en het afgeven van een diploma met betrekking tot 
installatie, onderzoek of herstel van tachografen. IenW heeft deze grondslag na 
onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel 
om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 

4.2.4 Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 
Binnen de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn geen verwerkingen van 
afkomstgegevens geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk verplichte 
verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze afwezigheid van 
afkomstgegevens brengt vanzelfsprekend met zich mee dat evenmin wordt 
gebruikgemaakt van risicomodellen op basis van deze gegevens. 
 

4.2.5 Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) 
De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is de 
vergunningverlener voor het wegtransport. Op grond van de Wet wegvervoer 
goederen verleent de NIWO vergunningen aan Nederlandse 
transportondernemingen die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. 
De NIWO toetst de bedrijven aan kwalitatieve eisen en geeft bestuurdersattesten 
voor niet-EU chauffeurs, ritmachtigingen, CEMT-vergunningen en TIR-carnets uit. 
Ook beheert de NIWO de lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en 
Bemiddelaars (VIHB). Bij geen van de verwerkingen van de NIWO wordt 
gebruikgemaakt van risicomodellen met afkomstgegevens. 
 
De NIWO verwerkt in de verwerking Aanvraag bestuurdersattest zowel de 
nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen. Met deze verwerking wordt 
gecontroleerd of een vrachtwagenchauffeur onder een derde land valt. Met een 
bestuurdersattest mag een vrachtwagenchauffeur afkomstig uit een derde land in 
dienst treden bij een Nederlandse transportonderneming. De NIWO oordeelt deze 
verwerking noodzakelijk ter vervulling van zijn wettelijke plicht tot afgifte van het 
bestuurdersattest. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het 
gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Aanvraag verklaring voor afgifte van het meervoudige visum 
Rusland wordt zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen 
verwerkt. Met deze verwerking verwerkt de NIWO gegevens ten behoeve van een 
aanvraag voor een Russisch visum. Vrachtwagenchauffeurs die naar Rusland rijden 
hebben een visum nodig. Voor het aanvragen van een visum is een schriftelijke 
verklaring van de NIWO nodig. Voor het visum is een kopie van het paspoort van de 
chauffeur vereist. Op een kopie van het paspoort staan de nationaliteit en de 



 

Pagina 28 van 32 

Onderzoek naar het gebruik van binnen IenW aanwezige afkomstgegevens op rechtmatigheid 

en behoorlijkheid, in het bijzonder binnen risicomodellen. 

 

 

geboorteplaats. De NIWO oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van 
zijn wettelijke plicht tot afgifte van de verklaring voor het meervoudige visum. IenW 
heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de 
afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de 
verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Aanvragen communautaire vergunning of verlenging 
(Eurovergunning) wordt zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van 
betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking kan de NIWO een Eurovergunning 
verlenen of verlengen indien de bestuurder voldoet aan de hieraan gestelde 
vereisten. De Eurovergunning is nodig om actief te mogen zijn in het 
beroepsgoederenvervoer over de weg. Eén van de vereisten is betrouwbaarheid. Dit 
moet worden aangetoond met een VOG. Bestuurders met een niet-Nederlandse 
nationaliteit kunnen niet worden gescreend bij een aanvraag van de VOG RP en 
hebben dan een VOG NP nodig. Hiervoor is de nationaliteit en de geboorteplaats van 
de bestuurder nodig. De NIWO oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling 
van zijn wettelijke plicht tot verlening, schorsing en intrekking van vergunningen 
voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer. IenW heeft deze 
grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft 
niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan 
worden beschouwd. 
 
In de verwerking Aanvragen VIHB registratie wordt zowel de nationaliteit als de 
geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. VIHB staat voor: Vervoerders, 
Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afval. De NIWO behandelt aanvragen 
voor registratie op de VIHB-lijst. Met deze verwerking kan de NIWO Nederlandse en 
buitenlandse bedrijven registreren en op de VIHB-lijst zetten, zodat deze bedrijven 
op Nederlands grondgebied actief mogen zijn als afvalvervoerder, afvalinzamelaar, 
afvalhandelaar of afvalbemiddelaar. Hiervoor is een VOG nodig, waarop de 
geboorteplaats en nationaliteit van de bestuurder c.q. afvalverantwoordelijke staat. 
De NIWO oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van zijn wettelijke 
plicht tot toetsing van de betrouwbaarheid en vakbekwaamheid van betrokkenen 
ten behoeve van de vermelding op de VIHB-lijst. IenW heeft deze grondslag na 
onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel 
om onderscheid te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden 
beschouwd. 
 

4.2.6 Dienst Wegverkeer (RDW) 
De Dienst Wegverkeer (RDW) is een zelfstandig bestuursorgaan werkzaam in de 
mobiliteitsketen. De RDW voert wettelijke taken uit voor een veilig en geordend 
wegverkeer in Nederland. De RDW heeft taken op het gebied van toelating van 
voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie van 
motorvoertuigen, informatieverstrekking en de afgifte van documenten zoals 
rijbewijzen. Bij geen van de verwerkingen van de RDW wordt gebruikgemaakt van 
risicomodellen met afkomstgegevens. 
 
De RDW verwerkt in de verwerking Kentekenregister de geboorteplaats van 
betrokkenen. Met deze verwerking houdt de RDW gegevens bij van houders aan wie 
een kentekenbewijs is afgegeven. De RDW beheert het kentekenregister en is 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG op grond van artikel 42 lid 2 
Wegenverkeerswet 1994. Uit artikel 42 lid 3 Wegenverkeerswet 1994 blijkt dat de 
RDW in het kentekenregister gegevens verwerkt over motorrijtuigen en 
aanhangwagens waarvoor een kenteken is opgegeven en de tenaamstelling van die 
motorrijtuigen en aanhangwagens, alsmede omtrent andere motorrijtuigen en 
aanhangwagens. Het kentekenregister bevat op grond van artikel 6 
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Kentekenreglement verschillende categorieën gegevens, waaronder de 
geboorteplaats, van houders aan wie een kentekenbewijs is afgegeven. De RDW 
oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van zijn wettelijke plicht tot het 
verwerken van gegevens omtrent motorrijtuigen en aanhangwagens waarvoor een 
kenteken is opgegeven en de tenaamstelling van die motorrijtuigen en 
aanhangwagens, alsmede omtrent andere motorrijtuigen en aanhangwagens, in het 
kentekenregister. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het 
gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Rijbewijzenregister wordt zowel de nationaliteit als de 
geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking kunnen rijbewijzen 
afgegeven worden aan personen met een nationaliteit uit de Europese Unie of de 
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en kunnen deze rijbewijzen worden 
geregistreerd. De RDW is beheerder en verwerkingsverantwoordelijke van het 
rijbewijzenregister op grond van artikel 126 lid 1 Wegenverkeerswet 1994. In dit 
register staan onder andere persoonsgegevens van de rijbewijshouder. De RDW 
oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van zijn wettelijke plicht tot het 
beheren van het rijbewijzenregister. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist 
bevonden. Het gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid 
te maken, waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Raadplegen rijbewijsgegevens in Resper en Eucaris wordt de 
geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met deze verwerking is de RDW in staat 
rijbewijsgegevens langs geautomatiseerde weg te raadplegen bij aangesloten 
centrale registratieautoriteiten als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub b van het Verdrag 
betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (Eucaris). Zowel 
de raadpleging in Resper als de Eucaris lopen via de technische infrastructuur van 
Eucaris. De RDW dient het Europese rijbewijsnetwerk Resper en het Europese 
voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem Eucaris te kunnen benaderen. Uit Richtlijn 
2006/126/EG vloeit voort dat EU-lidstaten voor de uitwisseling van informatie over 
rijbewijzen het daarvoor opgezette EU-rijbewijzennetwerk (Resper) gebruiken. 
Bovendien verlenen Europese centrale registratieautoriteiten elkaar op grond van 
artikel 3 Verdrag Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem rechtstreeks 
toegang tot een specifiek gedeelte van de gegevens die zijn opgeslagen in de 
centrale voertuig- en rijbewijsregisters van de Partijen. Hiervoor gebruiken zij een 
Europees voertuig- en rijbewijsinformatienetwerk, beter bekend als Eucaris en 
gedefinieerd in artikel 2 Verdrag Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem 
(Eucaris). Eucaris wordt gebruikt voor de opsporing van fraude en criminaliteit 
omtrent (internationale) rijbewijzen. De RDW dient aldus zowel Resper als Eucaris te 
kunnen raadplegen om informatie uit te wisselen met andere lidstaten. De RDW 
oordeelt deze verwerking noodzakelijk ter vervulling van zijn wettelijke plicht tot het 
raadplegen langs geautomatiseerde weg van rijbewijsgegevens bij centrale 
registratieautoriteiten. IenW heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het 
gebruik van de afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, 
waarmee de verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 
In de verwerking Ondersteuning Politie binnen het samenwerkingsverband LIV 
wordt zowel de nationaliteit als de geboorteplaats van betrokkenen verwerkt. Met 
deze verwerking kan binnen het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum 
Voertuigcriminaliteit (LIV) ondersteuning worden aangeboden aan politie en andere 
opsporingsinstanties bij opsporingsvragen in het WPG-domein. Het LIV is een 
informatie- en kenniscentrum dat een bijdrage levert aan de opsporing en 
bestrijding van criminaliteit en is een samenwerkingsverband tussen de RDW, de 
Politie en het Verbond van Verzekeraars. De RDW oordeelt deze verwerking 
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noodzakelijk ter vervulling van zijn wettelijke plicht tot het verstrekken van 
gegevens uit het kentekenregister aan overheidsorganen, voor zover zij aangeven 
die gegevens nodig te hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. IenW 
heeft deze grondslag na onderzoek juist bevonden. Het gebruik van de 
afkomstgegevens heeft niet tot doel om onderscheid te maken, waarmee de 
verwerking als behoorlijk kan worden beschouwd. 
 

4.2.7 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 
Binnen de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) zijn geen 
verwerkingen van afkomstgegevens geconstateerd, met uitzondering van de 
wettelijk verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. Deze 
afwezigheid van afkomstgegevens brengt vanzelfsprekend met zich mee dat 
evenmin wordt gebruikgemaakt van risicomodellen op basis van deze gegevens. 
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5 Conclusie 
 
 
In dit onderzoek is naar aanleiding van Motie 21 getoetst in hoeverre er sprake is 
van onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de afkomstgegevens nationaliteit, 
geboorteplaats en etniciteit binnen de dienstonderdelen en zelfstandige 
bestuursorganen van IenW, met bijzondere aandacht voor het gebruik van deze 
afkomstgegevens binnen risicomodellen. Het onderzoek is opgedeeld in drie fasen. 
 
Fase 1: Inventarisatie 
Allereerst is in beeld gebracht bij welke verwerkingen de afkomstgegevens 
nationaliteit, geboorteplaats en etniciteit worden gebruikt, waarbij specifieke 
aandacht is voor deze afkomstgegevens in risicomodellen. Alle opgegeven 
verwerkingen zijn getoetst op juistheid, volledigheid en consistentie. Hierbij zijn 
geen bijzonderheden naar voren gekomen. 
 
Geen van de dienstonderdelen en zelfstandige bestuursorganen ressorterende onder 
IenW maken gebruik van risicomodellen waarin afkomstgegevens zijn opgenomen. 
Daarnaast is in geen van de opgegeven verwerkingen het afkomstgegeven 
‘etniciteit’ aangetroffen. 
 
Fase 2: Toetsing 
In de tweede fase van het onderzoek heeft een toetsing plaatsgevonden op basis 
van de inventarisatie. In het kader van deze toetsing is onderzocht of de 
beoordeling door de dienstonderdelen en zelfstandig bestuursorganen op het 
(on)rechtmatig of (on)eigenlijk gebruik van afkomstgegevens in de verwerkingen in 
lijn is met de geldende privacy wet- en regelgeving. 
 
Dienstonderdelen zonder afkomstgegevens 
Door de dienstonderdelen Directoraten-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, 
Milieu en Internationaal, Mobiliteit, Water en Bodem zijn geen verwerkingen 
aangetroffen waarin nationaliteit, geboorteplaats en etniciteit worden gebruikt. Ook 
het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en het Planbureau voor de 
Leefomgeving gebruiken geen van deze afkomstgegevens binnen de 
gegevensverwerkingen. Uitzondering hierop is het gebruik van de wettelijk 
verplichte verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker. 
 
Dienstonderdelen met afkomstgegevens 
Bij het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en 
Transport en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal wordt wel gebruikgemaakt 
van de afkomstgegevens nationaliteit en/of geboorteplaats binnen verwerkingen. 
Alle opgegeven verwerkingen zijn getoetst op rechtmatigheid en oneigenlijk (niet 
onbehoorlijk) gebruik. Het gebruik van afkomstgegevens binnen alle opgegeven 
verwerkingen is rechtmatig bevonden. Geen van de verwerkingen met 
afkomstgegevens zijn onbehoorlijk. 
 
Zelfstandige bestuursorganen zonder afkomstgegevens 
De zelfstandige bestuursorganen Airport Coordination Netherlands, 
Luchtverkeersleiding Nederland en Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming hebben geen verwerkingen van nationaliteit, etniciteit of 
geboorteplaats geconstateerd, met uitzondering van de wettelijk verplichte 
verwerkingen bij aanstelling van een nieuwe medewerker.  
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Zelfstandige bestuursorganen met afkomstgegevens 
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, het Instituut voor certificering en 
examinering in de mobiliteitsbranche, de Nationale en Internationale Wegvervoer 
Organisatie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer maken wel gebruik van de 
afkomstgegevens nationaliteit en/of geboorteplaats binnen verschillende 
verwerkingen. Alle opgegeven verwerkingen zijn getoetst op rechtmatigheid en 
oneigenlijk (niet onbehoorlijk) gebruik. Het gebruik van deze afkomstgegevens 
binnen alle opgegeven verwerkingen is rechtmatig bevonden. Geen van de 
verwerkingen met afkomstgegevens is onbehoorlijk. 
 
Fase 3: Verwijderen of rectificeren van onrechtmatig of oneigenlijk 
gebruikte gegevens 
De derde fase van het onderzoek omvat de rectificatie van onrechtmatig of 
oneigenlijk gebruik en het informeren van betrokkenen hierover. Aangezien de 
opgegeven verwerkingen met de afkomstgegevens nationaliteit en geboorteplaats 
allemaal rechtmatig en behoorlijk zijn bevonden, is er geen reden om over te gaan 
naar fase drie.  
 


