Centraal parkeerorgaan geen Big Brother
'Clearing house parkeren' belooft te waken voor de privacy van gebruikers
HcnkWiltomSmits
Amsterdam
Binnen afzienbare tijd kunnenautomobllisteningroteNederlandse
steden via een centraal systeem op
nun moblele telefoon of route-informatlesysteem zien waar parkeerplaatsenvrijzijn, en mcthetzelfdesysteeinkanookw'ordenbctaald. Eengroep gemeenten werkt
aan een 'clearing- house parkeren'
dat ditmogelijkmoet maken.
De privacy ligt gevoellg bij dit
soort projecten waarbij een grote
hoeveelheid gegevens over verblijfplaats en reisgegevens wordt
bewaard. Het systeem registreert
nummcrborden en koppelt daaraan 'rechten', bijvoorbeeld een
saldo.
Het College Bescherming Per
soonsgegevens (CBP) had een stevigoordeeloverdeomgangvanhct
Amsterdamse veivoerbedrijf GVB
met gegevens die de ov-chipkaart
oplevertendebeveiligingdaarvan.
MinisterCamiel Euriings van Ver
keer heeft met betrekking tot het
rekeningrijden toezeggingen ge

daan om de vices weg te nemen
datvanminuuttotminmitbekend
zou zijn waar automobilisten zich
ophouden.
Het CBP zegt nog niet gehoord
te hebben van het plan voor het
clearinghouse, inaareendergelijk
systeem valt wel onder de Wet be
scherming persoonsgegevens.
'We kunnen nog niet inhoudelijk
reageren. Het wordt zo te horen
wel een bijzonder databestand,
maar op zich is alleen een type
auto nog geen petsoonsgegeven',
zegt de woordvoerder.
■Hetisnatuurlijknietdebedoeling dat dan via zo'n clearing
house aJsnogredelijk nauwkeurig
kan worden bijgehouden waar
elkeauto zich ophoudf, zegt WouterTeepevan de Kadboud Universlteit Nijmegen. *Als dat zo zou
zijn, dan is hetnetzoietsalsofdc
grenscontroles zijn opgeheven,
maar vijf kilometer voorbij de
grens alsnogeen controle is.' Teepe is gespecialiseerd in privacy-en
beveiligtngsvraagstukken en betrokken bij veiligheidsanalyses
van de nieuwe ov-chipkaart- 'Het

risico bestaat dat hetwaarborgen
van de privacy zoals dat bij het An
ders Betalen voorMobiliteit (in de
volksmond rekeningrijden, red.)
is gebeurd, door dit systeem om
zeep wordt geholpen als er geen
tcchnische garanries voor anonienie deelname aan het systeem zijn
ingebouwd.'
Zonder tcchnische garanries
dathetanonicrnisjzalhetvoor po
litie en geheime diensten met de

Persoonsgegevens
WaaHet iiet CBP op
* Denood2aakvangegevenscpslag. Alleen strlkt
noodzakelijke gegevens
mogen worden gebrulkt
. ibebewaartermUn.Gegevens
.' jnogen niet eindelqos lang
': worden bewaard .
. .Wleerallernaalbijmagen
•.hoe het beveiligd is. Niet
.'ledere-enmagbilde
opgeslagengevenskomen

huidige wetgeving bij voldoende de gegevens van de Rijksdienst
grote belangen mogelijkzijn gege voor het Wegverkeer. 'We gaan al
vens op te vragen.
leen kentekens registreren en
Bij het rekeningrijden wordt geenpersoonsgegevens.Wiedeeiwaarschijnlijk gekozen voor een genaar is van een autOj is voor het
kleurcodesysteem. De Al en A3 clearinghouse niet interessant.'
zijnbijvoorbceldcoderood.Danis
Ov-bedrijven willen graag gege
alleen bekend datiemand op een vens van de chipkaart gebruiken
dmkke snelweg heeft gereden, voor direct-niarketingactiviteitcn.
maar niet op welke. Teepc hoopt Van het CBP mag dat in principe
dat voor het parkeer-elearing- niet, tenzij mensen da3r toestemhouse parkeren ook zoiets wordt ming voor geven. Het clearing
gevonden. Teepe: 'Er zijn wel ele house heeft geen behoefte aan digante oplossingen voor te vinden rectmarketingenzalzijngegevens
dat mensen nog steeds anoniem daarnietvoor gebruiken.
kunnen parkeren, zonder dat
Bedrijven die meedoen aan dit
somrnigen de boelbeduveten/
systeem kunnen alleen kentekens
Voorzitter John ran Dijk van de met bepaalde parkeerrechten
kemgroepvoorhet clearinghouse communiceren. Het clearing
belooft dat het tegemoet zal ko- house registreertalleen kentekens
men aan privacyzorgen. 'We vol- of andere identificatiekenmerken
gendediscussieoverhetrekening- vanauto'senkoppeltdezeaanparrijden en de ov-kaartop devoet, en keerrechten op parkeerlocaties
wat daarvoorgaat gclden, zal ook met een bepaalde begin- en eindvoor het clearing house gaan gel
tijd.
den. Dit wordt geen Big Brother.'
De beveiliging van gegevens,
Van Dijk wil alvast toezeggen dat ietswathetAmsterdanisevervoerde kentekengegevens die voor dit bedrijf GVB volgens het CBP niet
systeem moeten worden opgesla- goed had gedaan, zal cokop orde
gen, niet worden gekoppeld aan komen,zegtVan Dijk.

pagina 7, 20-03-2008© Het Financieel Dagblad

l ^rw! psrkm>rx*3rt jtto t^t Jinwlwr

WlwMWMfB^M.
:--J~ ';---r~" =!:■:.. ," :;-:v-'>V

