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Het gebruik en de uitwisseling van 

wagenparkinformatie door organisaties is steeds 

belangrijker geworden voor een veilige en 

efficiënte bedrijfsvoering.

De opkomst van big data voor wagenparken, in 

grote mate ondersteund door telematica, ging 

echter gepaard met onvermijdelijke veiligheids- 

en privacyzorgen. De invoering van de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) van 

de EU heeft deze zorgen nog scherper in beeld 

gebracht.

De meerderheid van wat onder de AVG is vereist, 

staat al in de wet. Voor conforme organisaties 

die al een best practice-aanpak hanteren, zou 

de AVG naar onze mening grotendeels al als 

de normale gang van zaken moeten worden 

beschouwd.

Wagenparkbeheerders en hun toeleveringsketen 

moeten ervoor zorgen dat zij de juiste 

infrastructuur, procedures en cultuur hanteren om 

AVG-inbreuken te vermijden. De gevolgen van 

niet-naleving kunnen ernstig zijn. De oplossingen 

van Webfleet Solutions houden sterk rekening 

met de AVG, en dit is de kern van het advies en 

de ondersteuning die wij bieden aan onze klanten.

Hier leggen we uit wat de verordening voor uw 

bedrijf en uw wagenpark kan betekenen, met 

praktische richtlijnen die u kunnen helpen om u 

aan de wet te houden.

Thomas Schmidt, 

 Managing Director, Webfleet Solutions

DISCLAIMER: de informatie in de Webfleet Solutions-

documentatie en online is uitsluitend bedoeld voor informatieve 

doeleinden en weerspiegelt ons standpunt over het onderwerp. 

Het moet niet worden beschouwd als juridisch advies over 

het onderwerp. Verder weerspiegelt de informatie in deze 

documenten en online mogelijk niet de meest actuele juridische 

ontwikkelingen. Onderneem geen actie naar aanleiding van deze 

informatie zonder juridisch advies in te winnen.

"De opkomst van big 
data voor wagenparken 

ging gepaard met 
onvermijdelijke 
veiligheids- en 
privacyzorgen"



Onze digitale wereld is een heel andere plek dan 

toen de EU-richtlijn voor de bescherming van 

persoonsgegevens werd opgesteld in 1995.

Hoewel de kernprincipes nog steeds gelden, is de 

wet bijgewerkt met de invoering van de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). 

De AVG, van kracht vanaf 25 mei 2018, brengt 

gegevensprivacywetten in heel Europa op één lijn om 

alle EU-burgers goed te beschermen. 

In wezen gaat de AVG over de bescherming van 

persoonsgegevens, gedefinieerd als 'alle gegevens 

betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon'. De AVG is daarom bijzonder 

belangrijk voor wagenparkbeheerders die vaak 

gegevens van bestuurders gebruiken of beheren.

De nieuwe wetgeving kan niet worden beschouwd 

als een volledige revisie van de richtlijn voor de 

bescherming van persoonsgegevens. Deze moet 

eerder worden gezien als een uitbreiding van de 

bestaande regelgeving en best practice-processen 

die organisaties momenteel toepassen.

 

DE AVG:  
EEN OVERZICHT

De AVG brengt 
gegevensprivacywetten in 
heel Europa op één lijn  
om alle EU-burgers goed 
te beschermen
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HOE VERANDERT DE AVG DE BESCHERMING VAN 
GEGEVENS MET BETREKKING TOT TELEMATICA?

      HET INDIVIDU STAAT CENTRAAL. Mensen de 

macht geven is de kern van de AVG. Dit betekent 

dat individuen van tevoren volledig moeten 

worden geïnformeerd over welke gegevens 

worden gebruikt, waarom ze worden gebruikt, 

hoe lang ze worden gebruikt en door wie ze 

worden gebruikt. Mensen kunnen toestemming 

geven of weigeren en, met enige beperkingen, 

eisen dat het gebruik van hun gegevens wordt 

stopgezet.

      RISICOBEOORDELINGEN EN EEN AUDITTRAIL 

ZIJN NOODZAKELIJK. Bij het gebruik van 

persoonsgegevens moeten bedrijven de risico's 

op misbruik van de gegevens identificeren en 

beperken, documentatie verstrekken waarin 

wordt beschreven hoe gegevens worden 

gebruikt, en stappen ondernemen om aan de 

wetgeving te blijven voldoen.

      BEPAALDE ORGANISATIES MOETEN 

OOK EEN FUNCTIONARIS VOOR 

GEGEVENSBESCHERMING (FG) AANWIJZEN. 

De AVG introduceert een verplichting om 

een functionaris voor gegevensbescherming 

(FG) aan te wijzen als u bepaalde soorten 

bewerkingen uitvoert. Bijvoorbeeld wanneer 

kernactiviteiten regelmatige en systematische 

controle van individuen op grote schaal vereisen. 

Bekijk hier de richtlijnen voor meer criteria.

      BEDRIJVEN RAPPORTEREN AAN EEN 

ENKELE TOEZICHTHOUDER. Bedrijven die in 

verschillende Europese landen opereren, en 

met name bedrijven die voertuigen hebben die 

grenzen overschrijden, zijn nu onderworpen aan 

één reeks wetten en hebben te maken met maar 

één toezichthouder: die in het land waar het 

bedrijf is gevestigd.

      STRENGERE BEVEILIGINGSVEREISTEN. 

Persoonsgegevens worden nu beschermd tegen 

allerlei vormen van ongeoorloofd gebruik op 

basis van een beoordeling van de gevoeligheid 

van de gegevens. De GPS-locatiegegevens die 

door een telematicasysteem worden verstrekt, 

kunnen gevoelig zijn omdat ze heel veel over het 

individu kunnen openbaren.

      HOGERE BOETES VOOR NIET-NALEVING. 

Onder de AVG staat de maximale boete voor 

inbreuken op 20 miljoen euro of vier procent van 

de omzet, afhankelijke van welke hoger is.

Er zijn verschillende belangrijke wijzigingen in de wetgeving voor gegevensprivacy die worden 

ingevoerd in het kader van de AVG die bepaalde gevolgen voor fleet management en het gebruik van 

telematica zouden kunnen hebben.
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Verwerkingsverantwoordelijken en 

gegevensverwerkers vallen beide binnen het bereik 

van de AVG. In de meeste gevallen treedt een 

bedrijf op als verwerkingsverantwoordelijke en 

zijn leveranciers als verwerkers, maar de volledige 

definities voor beide zijn als volgt:

• Een gegevensverwerker is een organisatie die ten 

behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt. Webfleet Solutions 

treedt op als gegevensverwerker voor alle 

persoonsgegevens die door klanten en partners 

worden verstrekt via onze systemen en platforms.

• Een verwerkingsverantwoordelijke is een 

organisatie die het doel van en de middelen voor 

de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

Wanneer het gaat om de wagenparkgegevens 

die worden geleverd door onze Software-

as-a-Service (SaaS) fleet management-

oplossing WEBFLEET, treedt het bedrijf op 

als verwerkingsverantwoordelijke wanneer 

het bedrijf beslist hoe deze gegevens worden 

gebruikt, bijvoorbeeld om de veiligheid van zijn 

werknemers op de weg te waarborgen. 

Een van de meest belangrijke wijzigingen 

in de door de AVG ingevoerde gegevens-

beschermingsvoorschriften, is dat verwerkers nu 

ook aan de voorschriften moeten voldoen, terwijl 

eerder de volledige verantwoordelijkheid bij de 

verwerkingsverantwoordelijken lag.

De kernverantwoordelijkheden voor organisaties 

zijn vastgelegd in de beginselen voor 

gegevensbescherming van de AVG. Deze stellen de 

volgende vereisten voor persoonsgegevens:

• Ze dienen wettig, eerlijk en op transparante wijze 

te worden verwerkt.

• Ze dienen te worden verzameld voor 

gespecificeerde, expliciete en legitieme 

doeleinden en niet verder te worden verwerkt op 

een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

• Ze dienen voldoende, relevant en beperkt 

te zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze 

worden verwerkt.

• Ze dienen accuraat te zijn en, indien nodig, 

actueel worden gehouden. Elke redelijke stap 

moet worden ondernomen om ervoor te zorgen 

dat onjuiste persoonsgegevens zonder vertraging 

worden gewist of gerectificeerd.

• Ze dienen te worden bewaard in een vorm die 

de identificatie van betrokkenen mogelijk maakt 

voor een niet langere duur dan nodig is om de 

doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn 

verwerkt.

• Ze dienen te worden verwerkt op een wijze die 

ervoor zorgt dat ze passend en veilig zijn.

 

WAT ZIJN HUN VERANT-
WOORDELIJKHEDEN?

WAT ZIJN DE ROLLEN  
ONDER DE AVG?
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WELKE SOORTEN PERSOONLIJKE 
GEGEVENS WORDEN BEHANDELD?

De definities van persoonsgegevens zijn uitgebreid 

onder de AVG. 

Een persoon, aangeduid met 'betrokkene' in 

de verordening, kan direct of indirect worden 

geïdentificeerd. Identificators van persoonsgegevens 

kunnen uiteenlopen van de naam van een persoon 

tot gegevens die aan unieke identificators zijn 

gekoppeld, zoals het kenteken van een voertuig of 

een chassisnummer. Indien de betrokkene aan de 

hand van de gegevens kan worden geïdentificeerd, 

zelfs als de identificatie niet wordt uitgevoerd, moeten 

deze als persoonsgegevens worden beschouwd.

De soorten persoonsgegevens met betrekking tot 

een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon 

kunnen meningen omvatten, evenals feiten, en kunnen 

uiteenlopen van informatie over werkprestaties tot 

wervingsmaterialen en gespreksnotities.

Geanonimiseerde gegevens vallen buiten het 

bereik van de AVG als de ondernomen stappen 

het onmogelijk of onpraktisch maken om 

persoonsgegevens aan een identificeerbare persoon 

te koppelen.

Er is expliciete toestemming vereist voor het delen 

van gevoelige persoonsgegevens: "persoonsgegevens 

waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, 

religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, 

of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en 

verwerking van genetische gegevens, biometrische 

gegevens met het oog op de unieke identificatie 

van een persoon, of gegevens over gezondheid, 

of gegevens met betrekking tot iemands seksueel 

gedrag of seksuele gerichtheid".
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DE WETTIGE BASIS VOOR DE 
VERWERKING VAN GEGEVENS

Om persoonlijke gegevens te verwerken, moet u een 

geldige wettige reden hebben om dit te doen en moet 

het doel van het gebruik vooraf worden gedefinieerd.

Misschien is de meest voor de hand liggende 

rechtvaardiging de uitdrukkelijke toestemming van de 

persoon wiens gegevens worden verwerkt. Dat kan 

echter problematisch zijn in gevallen met betrekking 

tot de arbeidsverhouding, aangezien het moeilijk is 

om te beweren dat de toestemming vrijuit is gegeven.  

Daarom zijn er andere wettige grondslagen voor de 

verwerking van gegevens mogelijk. Welke optie u 

kiest, moet duidelijk worden gedocumenteerd.

• TOESTEMMING

Duidelijke toestemming moet vrijelijk worden 

gegeven door een individu om zijn gegevens 

te verwerken voor een specifiek doel. Deze 

toestemming moet ondubbelzinnig zijn, kan niet 

worden afgeleid en kan te allen tijde worden 

ingetrokken.

• GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

In dit geval moet u, of een derde partij, een 

gerechtvaardigde belang hebben dat niet strijdig 

is met de fundamentele rechten van het individu.

• UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST

Deze grondslag staat verwerking toe als het nodig 

is voor een overeenkomst die u hebt afgesloten, 

of gaat afsluiten, met het individu.

• WETTELIJKE VERPLICHTING

Verwerking kan worden uitgevoerd als het nodig 

is om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.

• VITALE BELANGEN 

Verwerking kan ook plaatsvinden als het nodig is 

om iemands leven te beschermen.

• TAAK VAN ALGEMEEN BELANG

In dit geval dient de verwerking noodzakelijk 

te zijn om een juridische taak in het algemeen 

belang uit te voeren.
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DOELEN VAN 
GEGEVENSVERWERKING

In het kader van de AVG moet het doel, of de 

doeleinden, voor de verwerking van gegevens 

duidelijk van tevoren worden uiteengezet. Het 

genoemde doel moet specifiek zijn en duidelijk 

worden omschreven, zodat het gemakkelijk door 

het individu kan worden begrepen.

MOGELIJKE DOELEINDEN VOOR HET GEBRUIK 

VAN TELEMATICAGEGEVENS ZIJN:

• Het volgen van voertuigen voor de 

beveiliging van bedrijfsmiddelen en 

wagenparkoptimalisatie.

• Het controleren van rijgedrag ter verbetering 

van de veiligheid van bestuurders en 

verlaging van de brandstofkosten.

• Communicatie met bestuurders om de 

werknemersveiligheid en de werkefficiëntie te 

verbeteren.

• Gebruik van tachograaf- en rijtijdgegevens 

voor naleving van de werktijden.

• Managementrapportages voor 

bedrijfsoptimalisatie, met inbegrip van 

verbeteringen aan de klantenservice of 

wagenparkefficiëntie.

• Integratie met een hardware- of 

softwareoplossing van derden.

Het is goed om te noemen dat wagenparkbeheerders 

in het algemeen vaak een gerechtvaardigd belang 

of een rechtvaardiging voor de uitvoering van 

een overeenkomst hebben voor de verwerking van 

persoonsgegevens.

Voor wagenparkbeheerders kan het 

gerechtvaardigde belang gelden op vlakken als 

de verwerking van gegevens voor aantal gereden 

kilometers, voor het beheer van contracten 

voor leasevoertuigen, voor de verwerking van 

brandstofgegevens om fraude te verhinderen, en 

voor het gebruik van gegevens over rijstijl om de 

gezondheid en veiligheid van de bestuurder te 

beschermen.

Een van de redenen voor het uitvoeren van een 

overeenkomst met betrekking tot het verwerken 

van gegevens kan zijn: het gebruiken van 

telematicagegevens om het begin en het einde van 

de werktijden van bestuurders te registreren. Dit 

zou bijvoorbeeld kunnen worden gedekt door hun 

arbeidscontract.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat een 

individu een 'recht op vergetelheid' heeft en het 

wissen van gegevens mag vereisen. Dit recht geldt 

wanneer een individu de toestemming intrekt, 

wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de 

doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of wanneer 

de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking 

en er geen rechtsgrond is om de voortzetting te 

rechtvaardigen.
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WIE MOET DE VERANTWOORDELIJKHEID 
NEMEN?

Het is belangrijk om te benadrukken dat iedereen 

binnen een organisatie de verantwoordelijkheid 

moet nemen voor gegevensbeveiliging, omdat 

gegevensinbreuken op een aantal verschillende 

punten in te toeleveringsketen en op verschillende 

manieren kunnen plaatsvinden.

Toch is het gepast om de kernverantwoordelijkheid 

aan een aangewezen persoon of team toe te wijzen, 

om ervoor te zorgen dat de processen die zijn 

ontworpen om bedrijfsconformiteit te behouden, 

correct worden beheerd.

Het is onwaarschijnlijk dat de wagenparkafdeling de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de 

naleving, maar een fleet manager kan een belangrijke 

rol spelen op andere manieren, bijvoorbeeld door:

• Het beheren van leveranciersrelaties en ervoor 

zorgen dat er overeenkomsten worden gesloten.

• Het controleren of er een wettige basis bestaat 

voor het gebruik van gegevens met betrekking tot 

bestuurders of leden van de wagenparkafdeling.

• Het verkrijgen van toestemming van teamleden 

waar nodig.

• Het communiceren met medewerkers en 

belangrijke belanghebbenden die betrokken zijn 

bij de wagenparkafdeling om ervoor te zorgen dat 

ze duidelijk weten wat hun verantwoordelijkheden 

zijn.

• Het verstrekken van informatie die nodig 

is voor een audittrail voor naleving, zoals 

overeenkomsten en toestemmingsdocumenten.

Op een organisatorisch niveau kan de 

hoofdverantwoordelijkheid worden toegewezen aan 

een functionaris voor gegevensbescherming (FG), 

maar ook de afdelingen human resources (HR), 

operations en informatietechnologie (IT) spelen vaak 

een belangrijke rol in het proces.



HET OPSTELLEN VAN 
EEN ACTIEPLAN
Wanneer er een groot aantal gegevensstromen 

betrokken zijn bij de wagenparktoeleveringsketen, 

kunnen wagenparkbeheerders een bijzonder hoog 

risico lopen wat betreft de AVG.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld de rijbewijsgegevens van 

zowel de uitgevende instantie als van de bestuurder 

zelf verkrijgen om de geschiktheid om een voertuig 

te besturen te bepalen. Deze gegevens kunnen echter 

vervolgens ook worden uitgewisseld met leveranciers 

van diensten als voertuigverhuur, risicobeheer en 

verzekeringen.

Gezien de hoge prevalentie van risico's, kan de 

eerste stap van een bedrijf zijn om een volledige 

risicobeoordeling uit te voeren die helpt bij het 

verkrijgen van een gedetailleerd beeld van de 

verschillende schakels in de toeleveringsketen waar 

gegevens worden uitgewisseld en het identificeren 

van potentiële bronnen van inbreuken.

Vervolgens kunnen stappen worden ondernomen 

om elke schakel aan te pakken en ervoor te zorgen 

dat de juiste stappen worden genomen om het risico 

voor het individu zoveel mogelijk te beperken en waar 

mogelijk te elimineren.

Een dergelijke risicobeoordeling is in feite verplicht 

in bepaalde situaties onder de AVG en wordt als 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GBEB) 

aangemerkt.

Een GBEB is in het bijzonder relevant wanneer 

er een nieuw proces, nieuw systeem of nieuwe 

technologie wordt geïntroduceerd door een bedrijf. 

Maar deze beoordeling kan ook worden gebruikt om 

verantwoording aan te tonen volgens de AVG, wat 

een organisatie helpt om conform te zijn en aan te 

tonen dat passende maatregelen zijn genomen om 

continue naleving te waarborgen.
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In het kader van de AVG is een GBEB vereist waar 

de verwerking van gegevens "waarschijnlijk een 

hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van 

natuurlijke personen". Dit geldt in het bijzonder voor 

situaties waarin gegevens worden gebruikt voor het 

volgende:

• Een systematische en uitgebreide evaluatie 

van de persoonlijke aspecten van een individu, 

inclusief profilering.

• Verwerking van gevoelige gegevens op grote 

schaal.

• Systematisch toezicht op openbare ruimtes op 

grote schaal.

Een groot deel van de wagenparkgegevens valt 

onder deze drie voorwaarden, bijvoorbeeld het 

gebruik van telematicatechnologie om de prestaties 

van bestuurders te controleren, wat kan worden 

beschouwd als een systematische controle van 

werknemers op hun werkplek.

De gezamenlijke Europese 

gegevensbeschermingsautoriteiten bieden advies 

over de vereisten van een succesvolle GBEB, maar 

de basisprincipes kunnen ook worden gedekt door 

een best practice-benadering van de bescherming 

van persoonsgegevens.

 

Naleving wordt eenvoudiger door de volgende 

stappen te nemen:

• Breng alle gegevensstromen in kaart.

• Controleer de toeleveringsketen.

• Zorg ervoor dat er passende overeenkomsten 

worden gesloten.

• Stel een proces op voor gegevensverzoeken.

• Maak een plan voor gegevensinbreuken.

• Zorg ervoor dat werknemers hun rollen begrijpen.

BESCHRIJVING 
VAN DE BEOOGDE 

VERWERKING

OVERWOGEN 
MAATREGELEN 
OM RISICO'S TE 
VERMINDEREN

BEOORDELING 
VAN RISICO'S 

VOOR RECHTEN EN 
VRIJHEDEN

BEOORDELING VAN 
DE NOODZAAK EN 

PROPORTIONALITEIT

OVERWOGEN 
MAATREGELEN OM 
NALEVING AAN TE 

TONEN

TOEZICHT  
EN CONTROLE

DOCUMENTATIE
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GEGEVENSSTROMEN 
IN KAART BRENGEN
Alle gegevensstromen van de toeleveringsketen 

voor het wagenpark in kaart brengen, kan een nuttig 

uitgangspunt vormen voor het uitvoeren van een 

passende risicobeoordeling.

Dit omvat het vastleggen van alle verschillende 

gegevensstromen die het bedrijf binnenkomen en 

uitgaan, evenals de andere personen of organisaties 

die bij deze overdrachten betrokken zijn.

Het kan nuttig zijn om dit allemaal in een diagram vast 

te leggen wat ervoor zorgt om een handig overzicht 

te kunnen krijgen van de verschillende schakels in de 

keten.

In elk geval is het gepast om te bepalen wie de 

verwerkingsverantwoordelijke en wie die de 

gegevensverwerker is, en om vervolgens vast te 

stellen of er passende overeenkomsten gesloten zijn.

Dit geeft inzicht in hoe goed het bedrijf voorbereid 

is op de komst van de AVG en waar potentiële 

problemen liggen.

TYPISCHE GEGEVENSSTROMEN 
VOOR EEN WAGENPARK

Bedrijven die een wagenpark exploiteren, 

verwerken een groot aantal gegevensstromen, 

zowel binnen als buiten de organisatie. 

Voorbeelden van externe organisaties waarmee 

mogelijk gevoelige persoonsgegevens worden 

uitgewisseld, zijn:

• Telematica- en andere softwareleveranciers

• Leasebedrijven

• Voertuigdealers

• Verzekeraars

• Leveranciers van risicobeheer

• Leveranciers van ongevallenbeheer

• Instanties voor afgifte van kentekenbewijzen

• Onderhouds- en reparatieleveranciers

• Brandstofkaartleveranciers
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DE  
TOELEVERINGSKETEN  
CONTROLEREN

Bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor 

inbreuken bij elk onderdeel van de toeleveringsketen. 

Dit betekent dat het belangrijker is dan ooit om 

ervoor te zorgen dat alle wagenparkleveranciers 

die gevoelige gegevens verwerken, dit op een 

aantoonbaar veilige manier doen.

Elke gegevensverwerker die is geïdentificeerd bij het 

in kaart brengen van de gegevens, moet voldoende 

garanties bieden dat aan de eisen van de AVG wordt 

voldaan en de rechten van de betrokkenen worden 

beschermd.

Hetzelfde geldt voor eventuele nieuwe leveranciers, 

en het is belangrijk om een duidelijke audittrail in te 

stellen voor alle situaties waarin persoonsgegevens 

worden verwerkt. Onthoud verder dat deze 

leveranciers mogelijk samenwerken met secundaire 

leveranciers die de betreffende gegevens mogelijk 

ook gebruiken.

Bedrijven kunnen 
aansprakelijk worden 
gesteld voor inbreuken 
bij elk onderdeel van de 
toeleveringsketen

ERVOOR ZORGEN 
DAT ER PASSENDE 
OVEREENKOMSTEN 
WORDEN GESLOTEN
Wanneer er een gegevensstroom plaatsvindt, is 

het belangrijk om te identificeren of er nieuwe 

toestemming nodig is om ervoor te zorgen dat de 

overdracht conform de AVG is.

Is bijvoorbeeld het doel voor het gebruik van 

telematicagegevens, zoals het verlagen van 

brandstofkosten, het verbeteren van de veiligheid of 

voor een ander doel, in het verleden duidelijk geschetst? 

Als dit niet het geval is, moet dit worden gecorrigeerd 

om de werknemer duidelijk te maken waarom de 

verwerking van persoonsgegevens vereist is.

Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke 

een gegevensverwerker gebruikt, moet er een 

schriftelijke overeenkomst zijn opgesteld waarin 

de gebruiksvoorwaarden worden vermeld. 

Deze overeenkomsten dragen er ook aan bij dat 

beide partijen hun verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheid begrijpen. De AVG schetst wat 

er moet worden opgenomen in een overeenkomst 

tussen een verwerkingsverantwoordelijke en 

gegevensverwerker.
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EEN PROCES VOOR  
GEGEVENSVERZOEKEN OPSTELLEN

Onder de AVG heeft een betrokkene recht op 

toegang tot zijn/haar persoonsgegevens die door 

een organisatie worden bewaard. In het geval van 

telematicagegevens kunnen dit de locatie- en 

reisgegevens, het aantal gereden kilometers of 

statistieken over de rijstijl van de bestuurder en nog 

vele andere soorten gegevens zijn.

Indien een persoon toegang aanvraagt, moet diegene 

informatie krijgen over welke gegevens er worden 

bewaard en een bevestiging van of de gegevens 

worden verwerkt. De informatie moet uiterlijk één 

maand na ontvangst van een verzoek worden 

verstrekt, hoewel dit met twee maanden kan worden 

verlengd indien de verzoeken complex of talrijk zijn.

Het wordt bedrijven ten stelligste aangeraden 

om een duidelijk proces voor de verwerking van 

deze verzoeken op te stellen om aan de wetgeving 

te blijven voldoen. Dit kan het toewijzen van de 

verantwoordelijkheid aan de juiste medewerkers 

omvatten en het opstellen van stappen om de 

identiteit van de persoon te controleren die het 

verzoek indient.

Ze moeten er ook voor zorgen dat gegevens 

gemakkelijk toegankelijk zijn. In het geval van 

telematica zou dit kunnen betekenen dat u 

samenwerkt met een leverancier die gemakkelijk 

toegankelijke, maar ook uitvoerige, rapporten biedt 

die aangeven welke gegevens voor elke werknemer 

worden bewaard.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook een speciaal 

e-mailadres instellen waarnaar verzoeken kunnen 

worden gestuurd. Een best practice-benadering biedt 

personen directe toegang tot informatie via een veilig 

self-service systeem.

Indien een persoon 
toegang aanvraagt, moet 
diegene informatie krijgen 
over welke gegevens er 
worden bewaard en een 
bevestiging van of de 
gegevens worden verwerkt
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PLAN VOOR  
GEGEVENSINBREUKEN

Hoewel er een breed scala aan maatregelen kan 

worden uitgevoerd om risico's te verkleinen, is het 

belangrijk om een proces op te zetten voor het 

omgaan met gegevensinbreuken.

Een gegevensinbreuk kan een van de volgende 

situaties zijn:

• Toegang tot persoonsgegevens door een 

onbevoegde derde.

• Een opzettelijke of toevallige inbreuk door 

een verwerkingsverantwoordelijke of 

gegevensverwerker.

• Persoonsgegevens die naar een onjuiste 

ontvanger worden verzonden.

• Computerapparatuur die persoonsgegevens 

bevat raakt kwijt of wordt gestolen.

• Wijziging van persoonsgegevens zonder 

toestemming.

• Verlies van beschikbaarheid van 

persoonsgegevens.

Er zouden krachtige processen moeten worden 

ingesteld voor de opsporing, het onderzoek en 

de interne rapportage van inbreuken. Dit helpt te 

garanderen dat er een geïnformeerde beslissing 

kan worden gemaakt over of een inbreuk ernstig 

genoeg is om te worden gemeld aan de bevoegde 

toezichthoudende instantie, wat indien mogelijk 

binnen 72 uur moet worden gedaan. Wanneer er een 

groot risico bestaat dat de inbreuk de rechten en 

vrijheden van een persoon negatief beïnvloedt, moet 

de persoon ook op de hoogte worden gesteld.

Om te helpen bij dit proces, kunnen werknemers 

worden getraind op hoe ze een inbreuk kunnen 

herkennen en aan wie ze de inbreuk kunnen melden 

binnen het bedrijf.



The General Data Protection Regulation  |  16

CONTROLELIJST VOOR GEGEVENSINBREUKEN

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze aan alle volgende vereisten 

voldoen om goed te kunnen reageren op elke gegevensinbreuk:

• Een proces hebben ingesteld om het waarschijnlijke risico voor 

individuen als gevolg van een inbreuk te beoordelen.

• Vaststellen wie de bevoegde toezichthoudende instantie is voor uw 

verwerkingsactiviteiten.

• Een proces hebben voor het op de hoogte brengen van de bevoegde 

toezichthoudende instantie van een inbreuk binnen 72 uur na de 

ontdekking hiervan, zelfs als nog niet alle details bekend zijn.

• Weten welke informatie over een inbreuk aan de bevoegde 

toezichthoudende instantie moet worden verstrekt.

• Een proces hebben ingesteld om de betrokken personen te 

informeren over een inbreuk wanneer deze waarschijnlijk zal 

resulteren in een hoog risico voor hun rechten en vrijheden.

• De betrokken personen informeren zonder onnodige vertraging.

• Welke informatie moet worden verstrekt aan personen over een 

inbreuk, evenals advies om hen te helpen zich tegen de gevolgen te 

beschermen.

• Alle inbreuken documenteren, zelfs als ze niet allemaal moeten 

worden gemeld1.

1  https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-

regulation-gdpr/personal-data-breaches/
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Soms wordt er gedacht dat gegevensbescherming 

alleen de verantwoordelijkheid is van de aangewezen 

verwerkingsverantwoordelijke binnen een organisatie. 

Maar alle medewerkers kunnen een rol spelen in het 

waarborgen dat hun bedrijf de verordening naleeft. 

Zelfs alledaagse taken zoals het verzenden van een 

e-mail kunnen leiden tot een gegevensinbreuk als 

persoonsgegevens per ongeluk worden verzonden 

naar iemand die geen toestemming heeft om deze in 

te zien.

Daarom is het belangrijk om een positieve 

organisatorische cultuur te creëren en alle 

werknemers bewust te maken van de bescherming 

van persoonsgegevens.

Communicatie kan belangrijk zijn om dit te bereiken. 

Van eenvoudige maatregelen zoals e-mailbulletins 

aan personeel tot gerichte trainingen en workshops. 

Bedrijven doen er ook goed aan om hun medewerkers 

bewust te maken van hun verantwoordelijkheden 

met betrekking tot het beschermen van gegevens, 

met inbegrip van activiteiten die het risico op een 

gegevensinbreuk kunnen inhouden en hoe ze moeten 

reageren als ze denken aan een inbreuk te hebben 

bijgedragen.

ERVOOR ZORGEN DAT  
WERKNEMERS HUN ROL BEGRIJPEN

Bij het beheer van een wagenpark kan de 

communicatie bijzonder uitdagend zijn, aangezien 

medewerkers een aanzienlijke hoeveelheid tijd op 

de weg zitten. Het kan dan nuttig zijn om na te gaan 

hoe mededelingen worden geleverd. Dit kan het 

verzenden van berichten naar werknemers via de 

driver terminals in hun voertuig inhouden, of het 

maken van een kort handboek dat in elk voertuig 

moet worden bewaard. Dit kan allemaal deel uitmaken 

van een gestructureerde, methodische aanpak van 

gegevensbeveiliging. Door het volgen van best 

practice-richtlijnen kunnen bedrijven er bovendien 

voor zorgen dat ze conform blijven.

Dit kan een flinke onderneming zijn, maar tijd en 

middelen moeten worden vrijgemaakt om ervoor te 

zorgen dat de juiste systemen worden gebruikt en om 

ze voortdurend op geschiktheid te controleren. 

Het is ook van vitaal belang om met leveranciers 

te werken die aan dezelfde hoge normen van 

gegevensbescherming kunnen voldoen. Dit betekent 

ook het herzien van bestaande leveranciersrelaties 

waarbij gegevens worden gedeeld om er compleet 

zeker van te zijn dat het expliciet is overeengekomen 

waar de gegevens voor worden gebruikt. Een 

best practice-benadering kan ook het gebruik 

van schriftelijke overeenkomsten omvatten om de 

specifieke gebruiksvoorwaarden vast te leggen.



HOE WEBFLEET 
SOLUTIONS  
U KAN HELPEN AAN UW  
AVG-VERPLICHTINGEN TE 
VOLDOEN
Voor wagenparkbeheerders kan de AVG aanvoelen 

als een doolhof van regelgeving. 

Hoewel de nieuwe regels wel in het juiste perspectief 

moeten worden gezien, namelijk als een manier 

om bestaande wetten inzake gegevensprivacy en 

-veiligheid uit te breiden en te versterken, is de 

verantwoordelijkheid zeker toegenomen.

Niet-naleving is geen optie. Het brengt niet alleen 

de relatie tussen wagenparkbeheerders en hun 

bestuurders in een scherpere focus, maar ook de relatie 

tussen beheerders (verwerkingsverantwoordelijken) 

en gegevensverwerkers — met name hun 

telematicaproviders. 

Bedrijven hebben behoefte aan een stukje 

gemoedsrust dat hun telematicasysteem niet de 

nieuwe regels overtreedt, waardoor ze aansprakelijk 

zouden kunnen worden gesteld voor de sancties voor 

gegevensprivacy -en veiligheidsinbreuken.

Bij Webfleet Solutions werken we al sinds 2012, toen 

de eerste ontwerpen werden gepubliceerd, volgens 

de AVG-vereisten. Daarom was de verordening een 

belangrijke overweging bij het ontwerpen van de 

oplossingen die wij aan onze klanten leveren. Zo bent 

u ervan verzekerd dat wij alle mogelijke stappen 

hebben genomen om te garanderen dat u in veilige 

handen bent.

Bij Webfleet Solutions  
werken we al sinds 
2012 volgens de AVG-
vereisten
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Het principe van standaard geïntegreerde 

gegevensbescherming, wat het belang van 

gegevensbeveiliging benadrukt, is een integraal 

onderdeel van de AVG.

U hebt vanaf het begin een verplichting om 

technische en organisatorische maatregelen 

te implementeren om te laten zien dat u 

gegevensbescherming in gegevensverwerking hebt 

geïntegreerd.

INFORMATIEBEVEILIGING  
IS CRUCIAAL

Het schept een verantwoordelijkheid voor de 

ontwerpers van technologie om privacy als deel 

van hun productontwerp te beschouwen. Webfleet 

Solutions treedt op als gegevensverwerker voor 

de persoonsgegevens van klanten en heeft zich 

ingespannen om aan deze verplichting te voldoen sinds 

de eerste ontwerpen van de AVG in 2011 beschikbaar 

zijn gesteld. Hieronder geven we aan hoe onze 

oplossingen, die worden bewaakt en gecontroleerd 

door onze Data Privacy Officer (DPO), dit bereiken.

ERKENDE GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hanteren zeer strenge regels inzake 

gegevensbescherming en -beveiliging en hebben 

best practice-processen ingevoerd om ervoor te 

zorgen dat de hoogste normen worden behaald. Dit 

is gebaseerd op de accreditatie ISO/IEC 27001:2013 

die aan Webfleet Solutions is toegekend. Alle 

medewerkers zijn verplicht hieraan te voldoen. 

Ons Information Security Management System 

(ISMS) omvat alle kritieke bedrijfsprocessen die nodig 

zijn om de gegevens van het Webfleet Solutions-

serviceplatform te beveiligen. In overeenstemming 

met de norm ISO/IEC 27001:2013 omvat dit de 

architectuur, engineering, kwaliteitscontrole en 

IT-services, evenals onze veilige co-locaties voor 

datacenters binnen de Europese Unie. Veilige, 

versleutelde aanmelding en gegevensoverdracht 

naar ons serviceplatform voldoen aan de hoogste 

standaarden van EV SSL-versleuteling (Extended 

Validation SSL Certificate).



The General Data Protection Regulation  |  20

Ons beheersysteem voor informatiebeveiliging omvat het volgende:

• Gedetailleerd beveiligingsbeleid dat richtlijnen voor beheer 

biedt en het informatiebeheersysteem en alle operationele 

activiteiten ondersteunt.

• Human resource-beveiligingsprotocollen die het selecteren 

van de juiste medewerkers en het aan hen verstrekken van 

continue training op maat omvatten.

• Asset management-beheermiddelen die inventaris, 

eigendom en onderhoud voor de gehele levenscyclus 

omvatten, om ervoor te zorgen dat alle assets worden 

gecategoriseerd, gelabeld en toegewezen aan risico-

eigenaars. Hieronder valt de veilige afhandeling van 

intellectueel eigendom en klantgegevens van het bedrijf.

• Toegangsbeheermiddelen waardoor toegang wordt beperkt 

op basis van een 'need-to-have'- en een 'need-to-know'-

principe. Additionele beheermiddelen helpen onbevoegde 

toegang te voorkomen.

• Cryptografietechnologieën die de vertrouwelijkheid en 

integriteit van klantgegevens en onze bedrijfssystemen 

beschermen.

• Fysieke en omgevingsbeveiliging met Tier3+-datacenters, 

een actieve configuratie die zorgt voor herstel na 

noodgevallen en hoge beschikbaarheid die regelmatig 

worden getest.

• Operationele beveiliging onderbouwd met 

beveiligingsstandaarden en ondersteund door beheerde, 

strikte en herhaalbare processen.

• Communicatiebeveiliging door middel van maatregelen 

als netwerkscheiding, VLAN-scheiding, DMZ met firewalls 

op meerdere niveaus, netwerktoegangsbeheer (NAC) en 

standaard gebruik van versleuteling op basis van de nieuwste 

industriestandaarden.

Onze veilige coderingsprincipes 

en -processen zorgen voor een 

flexibele productlevenscyclus. 

Deze omvatten peer-

reviewed design en codering, 

stijlrichtlijnen, kwaliteitscontroles 

op functionaliteit/

belastingstests, release- en 

veranderingsmanagement, en 

reviews van statische codes.

Wij voeren ook de volgende 

programma's uit: beveiligingstraining 

voor ons personeel; 

beveiligingstests en -controles op 

implementatieniveau; robuust maken 

van systemen; kwetsbaarheids-/

patchbeheer; beveiligingstests voor 

webapplicaties.

Regelmatige controles van 

wettelijke of beveiligingsvereisten, 

die van invloed kunnen zijn 

op ons telematicaplatform of 

informatiemateriaal, worden 

uitgevoerd door ons ISMS-team 

(Informatie Security Management 

System).
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UW BESTUURDERSGEGEVENS, UW 
BESLISSING

Als telematicagegevens betrekking hebben op uw 

bestuurders, beslist u hoe en voor welk doel ze 

worden gebruikt. 

We hebben de handen ineengeslagen met 

gegevensprivacygroepen en ondernemingsraden/

vakbonden om onze toewijding aan de privacy van 

bestuurders kracht bij te zetten. We verstrekken 

uitgebreid informatiemateriaal, met inbegrip van 

online handleidingen en trainingsmateriaal, om ervoor 

te zorgen dat iedereen op de hoogte is van hoe hun 

gegevens worden gebruikt. Deze zijn toegankelijk 

via de WEBFLEET-ondersteuningsinformatie en 

-gebruikershandleidingen die beschikbaar zijn op 

onze Webfleet Solutions-klantenportaal. 

Bovendien is de Webfleet Solutions-oplossing in hoge 

mate configureerbaar, zodat u kunt beslissen welke 

gegevens worden verzameld en wanneer en voor hoe 

lang ze worden bewaard.

OPSLAG EN BEWARING VAN GEGEVENS

Onder de AVG moet u documenteren welke 

persoonsgegevens u bewaart, waar ze vandaan 

komen en met wie u ze deelt. 

Het Webfleet Solutions-serviceplatform biedt 

standaardopties voor gegevensopslag, gebaseerd op 

de typische behoeften van klanten, maar deze kunnen 

worden aangepast.

Tekstberichten, orders, voertuigstatusberichten, 

positiegegevens en gegevens over rijstijl en 

snelheidsoverschrijdingen worden automatisch 90 

dagen opgeslagen. Ritgegevens worden voor twee 

volledige kalenderjaren opgeslagen, bovenop het 

huidige jaar. Gearchiveerde rapporten worden voor 

maximaal 36 maanden opgeslagen.

Alle klantengegevens die door Webfleet Solutions 

worden verwerkt, worden opgeslagen in datacenters 

die zijn ondergebracht in zuurstofarme bunkers die 

dubbele redundantie bieden.



The General Data Protection Regulation  |  22

GEGEVENSPRIVACY EN -TOEGANG

In overeenstemming met de AVG wordt Webfleet 

Solutions bewaakt en gecontroleerd om ervoor te 

zorgen dat gegevensprivacy wordt nageleefd.

WEBFLEET is alleen toegankelijk met een 

geregistreerde accountnaam, gebruikersnaam en 

wachtwoord. In overeenstemming met de AVG-

vereisten is toegang tot alle WEBFLEET-gegevens 

voor alle gebruikers zelden noodzakelijk of gepast.

De gegevens die beschikbaar zijn voor geregistreerde 

gebruikers kunnen derhalve worden beperkt, 

gebaseerd op hun specifieke informatievereisten. 

HR-managers, financiële directeurs en verkoop- of 

operationele medewerkers hebben bijvoorbeeld 

allemaal toegang nodig tot verschillende informatie 

om hun taken te kunnen uitvoeren.

Bestuurders van voertuigen die zijn uitgerust met 

onze fleet management-oplossing kunnen schakelen 

tussen de modi Werk, Woon-werk en Privé om het 

volgen van de voertuiglocatie in- of uit te schakelen.

Webfleet Solutions ondersteunt ook klanten bij het 

naleven van de rechten van individuen met betrekking 

tot de toegang tot en het wissen van gegevens.

In geval van gegevensverwijdering worden gegevens 

als verwijderd gemarkeerd en overschreven om te 

voorkomen dat deze door onbevoegden worden 

hersteld.

Webfleet Solutions 
wordt bewaakt en 
gecontroleerd om 
ervoor te zorgen dat 
gegevensprivacy wordt 
nageleefd
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1
Handelt u als gegevensverwerker of 
verwerkingsverantwoordelijke van gegevens 
zoals gedefinieerd onder de AVG?

2
Voldoet uw systeem aan de AVG en 
aan internationale standaarden voor 
gegevensbeveiliging en -privacy?

3 Welke soorten gegevens bewaart u?

4
Waar en voor hoe lang worden 
persoonsgegevens van bestuurders 
opgeslagen?

5 Hebben klanten controle over hoe lang 
gegevens worden opgeslagen?

6
Biedt uw systeem gebruikersbeheer, 
waarmee de toegang wordt beperkt tot de 
mensen die de gegevens nodig hebben?

7 Is het met uw systeem mogelijk om 
persoonsgegevens te verwijderen?

8 Worden klantgegevens aan derden 
beschikbaar gesteld?

9 Zijn bestuurders in staat om hun privacy te 
beschermen bij het maken van privéreizen?

10
Biedt u klanten communicatiematerialen die 
met bestuurders kunnen worden gedeeld, 
waarin wordt uitgelegd hoe hun persoonlijke 
gegevens worden gebruikt?

TIEN VRAGEN OM AAN UW TELEMATICA-AANBIEDER TE STELLEN

We hebben geschetst hoe Webfleet Solutions u kan helpen uw verplichtingen te vervullen. Zorg ervoor dat 

uw voorkeursleverancier u helpt aan de juiste kant van de wet te blijven.



DISCLAIMER: de informatie in de Webfleet Solutions-documentatie 

en online is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en 

weerspiegelt ons standpunt over het onderwerp. Het moet niet 

worden beschouwd als juridisch advies over het onderwerp. Verder 

weerspiegelt de informatie in deze documenten en online mogelijk niet 

de meest actuele juridische ontwikkelingen. Onderneem geen actie naar 

aanleiding van deze informatie zonder juridisch advies in te winnen.


