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 geeft de reden van het gesprek aan. Mede door de ontvlechting van Cition uit Stadstoezicht zijn er
veel documenten verloren gegaan. Er zijn veel medewerkers betrokken geweest bij het gebruik van de scanauto's. Veel
daarvan zijn niet meer werkzaam, zodat eventuele onder hen behorende documenten ook verloren zijn gegaan. Een
persoon die vanaf het begin betrokken is geweest bij het scanproces is  Deze kan dan ook antwoord
geven op veel vragen van de heer Zenger. Cition wil met dit gesprek uitleg geven en informatie verstrekken omtrent het
scanproces en het gebruik van scanauto's.

 geeft aan dat Agendum de leverancier is van het centrale platform. ACI is leverancier van de
scanauto. Tevens hebben zij de scanscooter gebouwd en geleverd. Scanacar is een merknaam van ACI. Agendum levert de
software., ACI de hardware.

Een scan van een scanauto of scanscooter wordt doorgezonden naar het centrale platform. De gegevens zijn locatie (gps),
tijd, kenteken, merk en kleur. Vervolgens wordt het kenteken geverifieerd met het nationaal parkeerregister (npr). Het npr
is in beheer bij de rdw en be vat een registratie van alle bestaande parkeerrechten, zoals bij v. parkeervergunningrechten.
Npr was voorheen bekend onder de namen prdb en servicehuis. Indien er een parkeerrecht is worden de
(persoons)gegevens tijdelijk opgeslagen. Na 24 uur worden de persoonsgegevens, zoals het kenteken, verwijderd. Mocht
deze verwijdering mislukken, dan worden alle persoonsgegevens sowieso na 48 uur verwijderd. Indien er geen
parkeerrecht is, wordt een bericht naar een volgscooter gestuurd. De volgscooter krijgt op een kaartje te zien waar hij en
het voertuig zich bevinden en tevens krijgt hij te zien de foto, het kenteken, kleur en merk. Vervolgens gaat de volgscooter
naar het voertuig zonder parkeerrecht voor fysieke controle. Als er nog steeds geen parkeerrecht aanwezig is wordt een
naheffmgsaanslag opgelegd. In dat geval worden alle (persoons)gegevens opgeslagen. Zodra een volgscooter een bericht
ontvangt van een voertuig zonder geldig parkeerrecht is deze gemiddeld tussen de 3 en 10 minuten bij het bewuste
voertuig aanwezig. De volgscooter kan zien wat de daadwerkelijke opvolgtijd is.

De verzending van de gegevens vindt plaats in een gesloten KPN-netwerk met enkel simkaarten van de gemeente
Amsterdam. Iedere verzending is versleuteld en beveiligd. Het netwerk van npr is gelegen buiten Amsterdam. De
verzending van gegevens tussen het centrale platform en npr gebeurt via internet met een certificaat. Overige verzending
van gegevens gebeurt via gsm. De handcomputer op de volgscooter moet worden gezien als een webbrowser en het
centrale platform als een server.

Een scanauto maakt gemiddeld 1500 scans per uur. 's Avonds is er een betere doorstroming waardoor er meer scans
kunnen worden gemaakt. Bij een scanscooter ligt het gemiddelde lager. Een scanscooter kan ook enkel een kant
controleren, terwijl een scanauto beide kanten kan controleren. Een scanauto heeft zes camera's. Deze zijn digitaal en
maken gebruik van infrarood. Ieder camera maakt 140 foto's per seconde. Het systeem bedenkt zelf of er sprake is van een
goede foto. Op de 7000 scans zijn er twee fouten. Dit wordt geaccepteerd, omdat op deze manier alle voertuigen kunnen
worden gescand wat weer een van belang is voor de betalingsgraad.

De opvolging met de volgscooters gebeurt op basis van First in First out. Dat wil zeggen dat de volgscooters als het ware
kop over kop rijden. Dit is mede van belang voor het veiligheidsgevoel. Indien er aan het einde van de dag "openstaande"
scans zijn die niet zijn opgevolgd door een volgscooter, dan worden deze ook na 24 uur verwijderd. Overige gegevens,
zoals plaats en medewerker die gebruik hebben gemaakt van scan- en volgvoertuigen worden bewaard. Dit voor bijhouden
betalingsgraad en informatiegestuurd handhaven.
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