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Aan: 
Cition B.V. 
afdeling Bezwaar en Beroep 
Postbus 2727 
1000 CS Amsterdam 
 
 
Uw ref. : aanslagnr. 00050448972 
Onze ref. : SPF-20150507 
Datum : 7 mei 2015 
Betreft  : bezwaarschrift tegen boete (kentekenparkeren) 
 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 9 april jl. ontving ik een parkeerboete met aanslagnummer 00050448972. Hierbij 
maak ik bezwaar tegen deze boete. 
  
Blijkens uw naheffingsaanslag d.d. 9 april jl. zou “tijdens een controle [zijn] 
geconstateerd dat voor het hieronder genoemde voertuig geen of niet voldoende 
parkeerbelasting was betaald.” Inderdaad heb ik niet betaald voor de betreffende 
parkeerplek. Ik had immers wel willen betalen, maar bleek dit onmogelijk te kunnen 
doen zonder schending van mijn recht op privacy. Hieronder licht ik dit kort toe.  
 
Bij het zogeheten “kentekenparkeren” zoals dat in Amsterdam is ingevoerd kan men 
nog louter elektronisch (d.m.v. pinpas of creditcard) betalen i.p.v. op anonieme wijze, 
bijvoorbeeld met contant geld of middels een anonieme parkeerkaart. Als vrije burger 
heb ik echter recht op privacy in de zin van anonimiteit in de openbare ruimte, ook als 
ik ergens mijn auto parkeer. Tevens heb ik het recht om met wettige betaalmiddelen die 
anonimiteit verschaffen – zoals contant geld – te betalen voor parkeerdiensten. Iedere 
verplichting om louter elektronisch (en dus persoonlijk identificeerbaar) te betalen is in 
strijd met dit recht wegens gebrek aan noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit. 
Deze elektronische betalingsverplichting dient immers geen enkel legitiem doel en 
vormt een onnodig zwaar middel in vergelijking tot andere, anonieme 
betalingsmethoden. Ook eventuele efficiency of kostenbesparingen kunnen een 
dergelijke inbreuk op mijn privacy niet rechtvaardigen. Zolang mijn anonimiteit niet 
gegarandeerd kan worden, kan ik daarom niet verplicht worden om bij het parkeren 
elektronisch te betalen.  
 
Op grond hiervan verzoek ik u tot vernietiging van uw besluit tot naheffing 
(parkeerboete). 
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In afwachting van uw reactie,  
met vriendelijke groet, 
 
 

 
 

 
L.T.C. Filippini 
voorzitter Stichting Privacy First 
Postbus 16799 
1001 RG Amsterdam 
 


