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Geachte leden en duoburgerleden,
Voor de rondvraag van de Algemene commissievergadering van 22 januari jl. heeft PvdA (bij monde van dhr. van de
Wegen) vragen aangekondigd inzake betalen voor parkeren. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Wel of geen ticket uit de automaat?
Antwoord:
In overleg met de leverancier van de automaten is gekozen om in het begin nog wel een ticket uit de automaat te laten
komen. De wijziging naar kentekenparkeren is groot en als dan meteen het bonnetje ook verdwijnt is dat voor veel
mensen een te grote stap. Wij merken ook dat veel burgers de vraag stellen of het wel of niet nodig is. Het is definitief
niet meer nodig en we gaan binnenkort ook de leverancier vragen het printen van de ticket uit te zetten (alleen nog op
verzoek) . Dan komt er standaard geen ticket meer uit de automaat. Bij pinnen vraagt de automaat altijd of men een
reçu wil van de transactie, want dat is wettelijk verplicht.
2. Wie heeft toegang tot de gegevens die geregistreerd worden?
Antwoord :
De nieuwe handscanners van de BOA's van parkeerbeheer zijn gekoppeld aan de database. Parkeerbeheer Bergen
op Zoom (PBB) heeft deze database gehost bij de leverancier van de handscanners, dezelfde als de politie gebruikt.
De leverancier van de automaten en de handscanners verzorgen door de beveiligde verbindingen . Kortom alleen de
scanners van PBB kunnen bij de database.
3. Wie kan zien waar mijn auto, wanneer heeft gestaan?
Antwoord :
Alleen de scanners van PBB kunnen dat voor de betreffende kalenderdag zien.
4. Hoe lang wordt deze data bewaard?
Antwoord:
Aan het eind van elke dag wordt de data eenzijdig versleuteld . Alleen wanneer men een overtreding begaat, wordt het
langer bewaard in verband met bezwaar en beroep termijnen. Dit is overigens niet anders dan nu al was, alleen nu is
het digitaal.
5. Zijn er andere instanties die op verzoek of tegen betaling kunnen beschikken over deze data?
Antwoord:
Nee. Data die we niet hebben, kunnen we ook niet ter beschikking stellen.

6. Hoe wordt de privacy gegarandeerd?
Antwoord :
Totaal gegarandeerd. De kentekens worden als een uniek record opgeslagen en versleuteld . Hierbij gaat het niet
zozeer om het kenteken , maar om de unieke code. De scanner controleert of deze code voorkomt in de database.
Meer gebeurt er niet.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
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