
A r t i k e l 40-vragen p r i v a c y & p a r k e r e n 

'Fiscus vraagt kentekens parkeerders op' 

De Belastingdienst heeft de gegevens opgevraagd van iedereen die vorig jaar bij een 
parkeerautomaat op kenteken parkeerde. Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag 27 juli j. l. De fiscus 
zou met de opgevraagde gegevens willen controleren of leaserijders zich aan de regels voor 
privékilometers houden. Handhaving van beleid is een initiatief wat D66 in principe toejuicht. 

Deze parkeergegevens werden volgens het verantwoordelijke Servicehuis Parkeer- en 
Verblijfsrechten (SHPV) enkele maanden geleden opgevraagd. Het SHPV, een samenwerkingsverband 
van gemeenten waar met het kenteken kan worden geparkeerd, belooft parkeerders dat alle 
kentekengegevens worden gewist. Het blijkt nu te gaan om versleuteling die ongedaan kan worden 
gemaakt, zodat weer af te leiden is wie wanneer en waar heeft geparkeerd. 

Bij het parkeren op kenteken moet het kenteken worden doorgegeven met een mobiele telefoon of 
worden ingevoerd op een parkeerautomaat. Parkeercontroleurs kunnen vervolgens in de databank 
nagaan of er betaald is. Een bonnetje achter de voorruit is daarmee niet langer nodig. Deze manier 
van parkeren is sinds Juli 2013 ook in Woerden ingevoerd. 

Woerden is weliswaar geen deelnemer van het SHPV , maar doet mee via het Nationaal Parkeer 
Register (NPR). Dit is ook een landelijke database waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken 
geregistreerd staan. Het Nationaal Parkeer Register is echter ook weer een initiatief van het SHPV. 

Dit roept bij D66 het idee op dat beide databases van het NPR en het SHPV eigenlijk dezelfde zijn. De 
fractie maakt zich daarom zorgen om de privacy van de Woerdenaren en onze bezoekers. Wij 
hebben dan ook de volgende vragen voor het college: 

• Kan het college aangeven of er gegevens vanuit Woerden zijn opgevraagd door de fiscus? 

• Kan het college aangeven wat er met de kentekengegevens gebeurt in het NPR: worden ze 

opgeslagen en zo ja, op welke manier? 

• Kan het college aangeven wie er nog meer toegang tot deze gegevens kan opvragen naast de 

fiscus? 

• Is het college het met de D66-fractie eens dat de kentekengegevens alleen zouden moeten 

worden bewaard voor controle en handhaving van het parkeren, en niet voor gebruik door 

derden zoals de Belastingdienst? Is het college van plan om dit actief kenbaar te maken bij 

Parkeerservice c.q. SHPV? 

• Is het nog mogelijk om, na invoering van het digitaal parkeren, anoniem te parkeren in (het 

centrum van) Woerden? 
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Een ander privacy-aspect betreft de betaalwijze. Van diverse kanten hebben ons klachten bereikt 

over het gebrek aan privacy dat mensen ervaren bij het betalen, doordat het toetsenbord van de 

pinautomaat niet is afgeschermd. 

• Kan het college hier op een zo kort mogelijke termijn maatregelen (laten) nemen om ervoor te 

zorgen dat ook op dit punt de privacy van de parkerende bezoeker van Woerden verbetert? 

Namens D66 Woerden, 

Barbara Romijn-Ansink 
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