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Bezwaren van Stichting Privacy First tegen kentekenparkeren

Geachte heer van der Laan,
Sinds 1 juli jl. zijn automobilisten verplicht om hun kenteken in te voeren als ze
willen parkeren in Amsterdam. Ondanks dat je je parkeergeld betaalt en dus aan je
verplichtingen voldoet krijg je een boete als je het kenteken niet invoert.
Daarnaast haalt uw gemeente alle parkeerautomaten weg en is elektronisch betalen via
de telefoon zometeen de enige betaalwijze.
Vervolgens vindt uw gemeente het geen enkel probleem de parkeergegevens van
burgers te delen met andere instanties zoals de Belastingdienst. Hierin zit niet zozeer
dat de privacy wordt geschonden door het uitwisselen van deze gegevens als wel dat
de privacyschending al start bij het verzamelen.
Privacy First is een onafhankelijke ANBI-erkende stichting (www.privacyfirst.nl) die
staat voor eigen keuzes in een vrije omgeving. Met daarin het recht op anonimiteit van
iedere burger die nergens van verdacht wordt. Door deze maatregelen van de
gemeente Amsterdam vindt ons inziens een grove schending van het recht op privacy
plaats. Immers:
1) De burger heeft recht op anonimiteit in de openbare ruimte. Verplichte
invoering van kentekens om te kunnen parkeren vormt een schending van dit
recht. Voor betaald parkeren bestaan immers privacyvriendelijke alternatieven,
bijvoorbeeld invoering van parkeervaknummers.
2) De burger heeft het recht om met wettige betaalmiddelen die anonimiteit
verschaffen – zoals contant geld – te betalen voor parkeerdiensten. Bij betaling
voor mijn parkeerbewijs ben ik dus niet verplicht om mij te legitimeren, noch
via mijn kenteken, mobiele telefoonnummer, bankrekening of anderszins.
3) De overheid heeft geen enkel recht om de gegevens van kentekens op te slaan,
of zij nu verkregen zijn door parkeerautomaten of door camera’s, anders dan
het tegen een controlelijst te matchen van met rede verdachte kentekens.
4) De gemeente heeft geen enkel recht om gegevens die voor parkeerdoeleinden
zijn opgeslagen voor andere doeleinden uit te wisselen met derde instanties,
waaronder de Belastingdienst.
5) De gemeente mag parkeergegevens überhaupt niet aan derde partijen
verstrekken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende burger.
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Al deze acties van de gemeente Amsterdam komen op Privacy First erg ondoordacht
en onverantwoord over en druisen volledig in tegen alle rechtsprincipes die voor
gewone burgers gelden. Wij kunnen de noodzaak van deze acties niet achterhalen, de
maatregelen zijn niet proportioneel, er is geen subsidiariteit (privacyvriendelijk
alternatief) toegepast en tevens is sprake van function creep (doelverschuiving).
Graag denken wij met uw gemeente mee om alternatieve oplossingen, die wel recht
doen aan de privacy van burgers, te ontwikkelen. Tevens zullen wij via juridische weg
actie gaan voeren tegen de gemeente Amsterdam. Daartoe hebben wij vandaag als
eerste stap in de Telegraaf alle burgers opgeroepen om protestbrieven en
bezwaarschriften tegen kentekenparkeren in te dienen.
Ik hoor graag uw reactie, met vriendelijke groet,

drs. L.T.C. Filippini
Voorzitter Stichting Privacy First
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