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Betreft 
Art. 41-vragen RvO inzake perkeren op kenteken  

 

 
 Geacht college, 

 

D66 vindt de bescherming van privacy van burgers bijzonder belangrijk en heeft dat op Europees, 

landelijk en lokaal bestuur als een belangrijke prioriteit staan.  

 

Helaas zien we al jaren dat de hoeveelheid gegevens die wordt verzameld door overheidsdiensten 

van burgers, al of niet met zijn/haar medeweten, alsmaar toeneemt. In veel gevallen wordt het 

aspect privacy niet of nauwelijks in de besluitvorming meegenomen, en wordt de nadruk gelegd 

op “praktische voordelen” in plaats van op het recht van de burger.  

 

Verder zien we dat, als gegevens eenmaal worden verzameld en bewaard, er instanties zijn die 

trachten toegang te verkrijgen tot deze gegevens voor heel andere doelen dan waarvoor deze zijn 

verzameld. Zo heeft de Belastingdienst vorig jaar al eens pogingen gedaan om kentekengegevens 

die waren verzameld ten behoeve van parkeercontroles, op te vragen om hier controles op rijders 

in leasewagens op uit te voeren. Een eerste rechtszaak is door de Belastingdienst weliswaar 

verloren maar zij hebben hiertegen een hoger beroep ingesteld. 

 

Tenslotte heeft de overheid, en aan de overheid gelieerde organisaties, een bijzonder slecht 

trackrecord op het gebied van gegevensbeveiliging. Beveiligings-problemen bij onder meer 

DigID lijken eerder een patroon dan een afzonderlijk incident. Ook blijkt in meerdere gevallen dat 

duidelijke richtlijnen en afspraken over maximale bewaartermijnen van gegevens niet worden 

nagekomen.  

 

Deze week heeft D66 in de lokale media kunnen lezen dat de Gemeente Breda een nieuwe 

werkwijze heeft ingevoerd om de parkeergegevens van bezoekers van inwoners met een 

parkeervergunning te registreren. Dit houdt in dat bezoekers verplicht zijn om hun kenteken te 

laten registreren tijdens hun bezoek. Het gebruik van een bezoekerskaart in plaats van deze 

registratie is niet meer mogelijk.  

 

D66 heeft hierover de volgende vragen.  

 

1. Is het College het met D66 eens dat het beschermen van de privacy van burgers een 

belangrijke voorwaarde is voor behoorlijk bestuur? Zo nee, waarom niet? 

2. Op welke wijze heeft uw college de voor- en nadelen gewogen tussen nieuwe 

parkeersystemen met en zonder gebruik van kentekenregistratie? 
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3. Is het College van plan om deze werkwijze, waarbij men verplicht is om het kenteken 

te registreren ook door te voeren voor “normaal” betaald parkeren in de stad? Zo ja, is  

het College het met D66 eens dat een dergelijke beslissing gezien de impact op de 

privacy van bewoners en bezoekers eerst door de Gemeenteraad behandeld moet 

worden? Zo nee, waarom niet? 

4. Is het College op de hoogte van pogingen van bijvoorbeeld de Belastingdienst om 

toegang te verkrijgen tot dit soort gegevens, en kan het College garanderen dat deze 

gegevens niet aan andere partijen ter beschikking gesteld hoeven worden? Zo nee, 

waarom niet? 

5. Klopt het, zoals op Bredavandaag.nl is vermeld, dat uw college nog geen afspraken 

heeft gemaakt over de maximale bewaartermijn van deze gegevens? Zo nee, waarom 

niet? En vindt het College met D66 dat dit soort zaken eerst geregeld zouden moeten 

zijn voor een dergelijke regeling wordt ingevoerd? Wat vindt het College eigenlijk een 

goede bewaartermijn?  

 

D66 leest in de media dat een commercieel bedrijf, Desyde, betrokken is bij deze registratie. 

Verder ziet D66 dat de Gemeente Breda ook is aangesloten bij het NPR (Nationaal Parkeer 

Register).  Beide organisaties bieden de “service” om kentekeninformatie op te slaan.  

 

6. Klopt het dat kentekengegevens van geparkeerde auto’s in Breda in de systemen van 

beide organisaties worden opgeslagen? Zo ja, waarom gebeurt dit dubbel? 

7. Hebben beide partijen zich aangemeld bij het College Bescherming 

Persoonsgegevens, een melding die verplicht is voor organisaties die privacy- 

gevoelige informatie bewaren? Zo ja, per welke datum? Zo nee, waarom niet? 

8. In hoeverre heeft het College informatie van beide partijen waaruit blijkt dat zij 

voldoende maatregelen hebben genomen om hun gegevens te beveiligen tegen 

ongewenste indringers in hun systemen? Zijn de systemen van beide organisaties 

hierop beoordeeld, en beschikken zij bijvoorbeeld over een certificaat zoals  

ISO 27001 of ISAE3402?   

Zo nee, welke garantie heeft het College dan dat deze gegevens voldoende zijn 

beveiligd? 

 

Wij zien uit naar uw beantwoording 

 

Met hartelijke groet, 

 

Ron van Loon 

Commissielid D66 Breda 

 

Paul de Beer 

Fractievoorzitter D66 Breda 

 

 

 

mailto:fractie@d66breda.nl
http://www.d66breda.nl/

