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Spijkenisse, 3 januari 2020
Privacybescherming kentekenparkeren

Geachte heer, mevrouw,

Nissewaard voerde kentekenparkeren in. Een vorm van parkeerbelasting betalen die tot 3 jaar geleden ter
discussie stond. Sinds 2016 is duidelijk dat het invoeren van het kenteken voor het betalen van parkeerbelasting
niet verplicht is en niet verplicht gesteld kan worden. Dit ten gevolge van een uitspraak van de Hoge Raad *).
Toch herintroduceerde u deze wijze van parkeerbelastingheffing
Als burger maak ik mij zorgen over mijn privacybescherming binnen de Gemeente Nissewaard, zeker gezien de
geschiedenis die de gemeente heeft met privacy aantastingen van haar medewerkers, vrijwilligers en
bijstandsgerechtigden.
Daarom heb ik als burger vragen, die ik graag spoedig beantwoord zou willen zien. Vragen die ik zelf heb
geprobeerd te beantwoorden door uitgebreid te zoeken op de website van uw gemeente. Ik vond slechts een
parkeerverordening, waarin geen melding werd gemaakt van kentekenparkeren. Ik vond evenmin een
privacyreglement en een verantwoording van waarom de gemeente kentekens nodig heeft voor het afrekenen
van parkeerbelasting. Wellicht heb ik niet goed genoeg gezocht en kunt u mij op het goede spoor zetten. Het lijkt
mij van groot belang dat dit soort zaken zeer gemakkelijk te vinden moeten zijn op uw site. Wettelijk gezien mag u
niet meer gegevens verzamelen dan nodig is voor het heffen van belastingen. Gezien de uitspraak van de Hoge
Raad is opgeven van het kenteken onnodig bij parkeerbelasting. Het overleggen van een betalingsbewijs is
voldoende.
Mijn vragen:
1. Kent u de uitspraak van de Hoge Raad 26-02-2016 inzake naheffing parkeerbelasting (parkeerboete)
1. Is het opgeven van een kenteken verplicht bij de parkeerautomaten op straat?
2. Indien er iets moet worden ingevuld mag dat dan ook een fictief kenteken zijn?
3. Gaat u naheffingen opleggen aan eigenaren van auto’s die geen of een fictief kenteken hebben opgegeven?
De eigenaar is niet per definitie de belastingplichtige.
4. Hoe worden de ingevoerde gegevens bewaard?
5. Hoe lang worden de ingevoerde gegevens bewaard?
6. Op welke openbaar controleerbare wijze worden de ingevoerde gegevens bewaard?
7. Op welke openbaar controleerbare wijze worden de opgeslagen gegevens vernietigd?
8. Op welke wijze wordt een koppeling gemaakt met de ingevoerde gegevens en gegevens van de RDW?
9. Om welke redenen worden de kentekengegevens verzameld en bewaard?
10. Waarom meldde u niet in de paginagrote advertenties, t.b.v. de invoering van kentekenparkeren, dat deze
wijze van belasting betalen niet wettelijk verankerd is?
11. Waar kan ik openbaar en gemakkelijk toegankelijk alle informatie vinden over invoering en handhaving van
kentekenparkeren, alsmede mijn rechten als burger?

Uw gemeente is bekend met mijn manier van werken. Ik zou u vriendelijk willen verzoeken om mijn vragen te
voorzien van de enig juiste antwoorden en mij creatieve formuleringen te besparen. Zulke antwoorden leiden
onherroepelijk tot vervolgvragen en mogelijk procedures.
Met de meeste hoogachting,

Alfred Blokhuizen

*) (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-derNederlanden/Nieuws/Paginas/Kentekenparkeren-geen-naheffing-bij-invoeren-verkeerdkenteken.aspx?fbclid=IwAR3Y9qvG3_BS5H4ueTHDAmCOqrjkwsCzIIg0DLpV-7Rp6Z1YOXa1FGKFcSs) .

2

