
Privacyverklaring Divisie Havenmeester 

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door de Divisie 

Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. voor de taken die zij verricht namens de 

Havenmeester van Rotterdam waaronder ook de aan de Havenmeester van Rotterdam gemandateerde 

bevoegdheden van de gemeente Rotterdam, Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, 

Schiedam en Vlaardingen. 

Deze privacyverklaring moet worden gelezen in combinatie met de algemene privacyverklaring van 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR). Daarin vindt u onder andere welke rechten u heeft met betrekking tot 

de verwerking van persoonsgegevens en de contactgegevens van HbR en de Divisie Havenmeester. 

 

Havenmeestertaken 

De Havenmeester van Rotterdam (Havenmeester) voert de volgende Havenmeestertaken uit:  

1. Planning en toelating van schepen 

2. Verkeersbegeleiding/ Vessel Traffic Services en brug- en sluisbediening (Rozenburgse sluis)*  

3. Registratie, analyse en evaluatie van scheepsongevallen en/of incidenten en risico’s 

4. Incidentbestrijding* 

5. Port Health Authority 

6. Port Security* 

7. Administratieve procedures 

8. Toezicht en Opsporing* 

9. Klantencontact en communicatie 

*Voor deze Havenmeestertaak wordt ook gebruik gemaakt van (live) beeldcamera’s. De aanvullende 

privacyverklaring hiervoor vindt u hier. 

 

Doel 

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Havenmeestertaken is om te 

zorgen voor een veilige, vlotte, duurzame en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart in de haven van 

Rotterdam, Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Schiedam en Vlaardingen. Voor de haven van 

Alblasserdam verwerkt de Havenmeester persoonsgegevens alleen voor de beveiligde afwikkeling van de 

scheepvaart (International Ship and Port Facility Security, ISPS). Deze algemene doeleinden sluiten 

volledig aan bij de eerder opgesomde taken van de Havenmeester. 

 

Categorieën persoonsgegevens 

De Havenmeester van Rotterdam verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt nodig voor de 

uitoefening van zijn publiekrechtelijke taken en bevoegdheden. 

 

Grondslag 

In artikel 6  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de wettelijke grondslagen 

genoemd waaronder verwerking van persoonsgegevens mag plaatsvinden. Deze wettelijke grondslagen 

zijn: 

1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 

een of meer specifieke doeleinden. 

https://www.portofrotterdam.com/nl/privacystatement-havenbedrijf-rotterdam-nv
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/privacyverklaring-cameragebruik-havenmeester-rotterdam-geconverteerd.pdf


2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene 
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen 
te nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot een abonnement met de betrokkene. 

3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 
Havenmeester rust; 

4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere 

natuurlijke persoon te beschermen 

5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een 
taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Havenmeester is 
opgedragen. 

6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten 

en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens 

nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 
 

In de tabel hieronder is weergegeven welke wettelijke grondslag uit artikel 6 AVG van toepassing is op de 

verwerking van persoonsgegevens voor de specifieke Havenmeestertaak. 
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Voor de wettelijke grondslag waarbij de verwerking door de Divisie Havenmeester is gerechtvaardigd op 

grond van toestemming van de betrokkene, is het van belang dat de betrokkene deze toestemming te allen 

tijde kan intrekken. Dat kan door middel van de opt out die wordt geboden via de digitale nieuwsbrief als 

men daarop geabonneerd is of door het gebruikmaken van dit formulier. 

 

Bron 

Inspectiegegevens met betrekking tot toezicht op de binnenvaart worden van andere toezichthoudende 

autoriteiten verkregen via het softwareprogramma Inspectieview1. Door de inspectiegegevens onderling 

                                                        
1 Inspectieview is een intern overheidssysteem voor uitwisseling van inspectiegegevens tussen (Rijks-)inspecties en 
toezichthouders. Leveranciers van informatie voor Inspectieview bepalen zelf welke informatie zij wel of niet delen. Meer 

informatie kunt u vinden op www.ilent.nl/onderwerpen.inspectieview-en-privacy 

https://www.portofrotterdam.com/nl/verzoek-met-betrekking-tot-persoonsgegevens


tussen de toezichthoudende autoriteiten uit te wisselen, wordt de toezichtlast op de binnenvaart vermindert 

en komt dit de efficiëntie van het toezicht ten goede. 

De Havenmeester ontvangt van Rijkswaterstaat AIS gegevens van binnenschepen voor de locaties waar de 

Havenmeester deze niet zelf ontvangt, maar wel nodig heeft om de aan hem door verschillende gemeenten 

gemandateerde en geattribueerde taken (Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Moerdijk en kleine 

zeehavens) te kunnen uitoefenen en op die locaties het veilige en vlotte verloop van het 

scheepvaartverkeer te kunnen garanderen. Dit betreft de doorvaart naar de Drechtsteden achter het 

beheersgebied van de Havenmeester, de doorvaart via de Boven en Beneden Merwede naar Nijmegen, de 

doorvaart naar Moerdijk via het Haringvliet en het Hollandsch Diep en de doorvaart vanuit de Drechtsteden 

via de Dordtsche Kil naar Moerdijk. Dit is noodzakelijk om aan de uitoefening van de aan de Havenmeester 

van Rotterdam gemandateerde en geattribueerde publieke taken te kunnen voldoen. 

 

Automatische besluitvorming en/of profilering 

Zijn niet van toepassing. Hier is rekening mee gehouden voor al onze processen. 

 

Ontvangers 

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden wanneer daarvoor een wettelijke grondslag dan 

wel een wettelijke plicht bestaat. Derden in dit kader zijn onder andere, maar daartoe niet beperkt:  

nautische dienstverleners (Loodswezen, KRVE, sleepdiensten), toezichthoudende of bevoegde autoriteiten, 

Politie, Openbaar Ministerie, GGD, Veiligheidsregio Rotterdam, Onderzoeksraad voor de Veiligheid, derde 

belanghebbenden in een administratieve procedure (processtukken), advocaten en verzekeraars of 

commerciële partijen ter bevordering van de handel en het transport in de logistieke keten (artikel 8 lid 2 

van het Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart).  

De inspectiegegevens met betrekking tot toezicht op de binnenvaart worden aan de andere 

toezichthoudende autoriteiten via het softwareprogramma Inspectieview doorgegeven. De 

inspectiegegevens worden dagelijks ververst en de doorgifte betreft elke dag een nieuwe dataset over 

steeds de afgelopen 5 jaren. Doorgifte van data aan derde partijen gebeurt uitsluitend wanneer daar, 

behalve meestal een wettelijke plicht voor bestaat, ook op basis van een (verwerkers)overeenkomst. 

Op grond van een wettelijke verplichting vanuit de Europese Unie2, worden de naam van een kapitein van 

een zeeschip en de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van een Company Security Officer 

doorgestuurd via Safe Sea Net naar de EMSA (European Maritime Safety Agency). 

 

Doorgifte 

Niet van toepassing 

 

Bewaartermijnen 

De Havenmeester bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk voorgeschreven dan wel niet 

langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. Hier is voor iedere 

verwerking een zeer wel-afgewogen beslissing voor genomen. Voor wat betreft de persoonsgegevens die 

op grond van een toestemming zijn verstrekt, deze persoonsgegevens worden verwijderd zodra de 

toestemming wordt ingetrokken. 

                                                        
2 Dit volgt uit Richtlijn (EU) 2010/65, welke is geïmplementeerd in het Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen 
scheepvaart (BMGS) (zie o.a. artikel 12 BMGS juncto artikel 11 BMGS)  en de Regeling meldingen en communicatie 

scheepvaart (RMCS) (zie m.n. artikel 17 RMCS) 



 

7. Rechten van betrokkenen 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een persoon van wie 

persoonsgegevens worden verwerkt onderstaande rechten; 

 

• Het recht op inzage en kopie 

• Het recht op rectificatie 

• Het recht om vergeten te worden 

• Het recht op beperking van de verwerking 

• Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking 

• Het recht op overdraagbaarheid van je gegevens 

Als u gebruik wil maken van deze rechten, kunt u een verzoek indienen via de algemene AVG mailbox van 

het Havenbedrijf via AVG@portofrotterdam.com. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil 

zeggen dat het Havenbedrijf niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van 

één van voornoemde rechten 

 


