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Behandelaar

Uw kenmerk

NHA-nummer

Geachte heer, mevrouw Zenger,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 08/07/2012 (datum ontvangst 10/07/2012).
Uw brief bevat een verzoek om informatie. Met deze brief wordt een besluit genomen op uw
verzoek om informatie.

U verzoekt om alle documenten die betrekking hebben op het gebruik van scanauto's die door
middel van camera's kentekens van geparkeerde auto's registreren. U bent met name
geTnteresseerd in de functionele kenmerken van het systeem en de verwerking van de
geregistreerde gegevens. Tevens verzoekt u informatie die betrekking heeft op verzoeken van
derden om geregistreerde gegevens.

Besluit
Besloten is om uw verzoek deels toe te kennen.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kan de belanghebbende binnen zes weken na
bekendmaking van deze brief in bezwaar. Het bezwaarschrift wordt gestuurd naar:

Directeur van Cition B.V.
Afdeling Bezwaar & Beroep
Postbus 2727
1000 CS Amsterdam

Het bezwaarschrift tegen dit besluit dient te bevatten: uw naam en adres, de datum, het
kenmerk, uw redenen om bezwaar te maken en uw handtekening.

Met vriendelijke groet,

Jorgen Weekers
Algemeen directeur
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Informatie
De scanauto is een controlemiddel voor parkeerhandhaving in Amsterdam. De scanauto scant
kentekens en controleert of de betreffende auto's beschikken over een parkeerrecht. Als dit
het geval is, worden de kentekens niet bewaard. Als op het kenteken geen parkeerrecht is
geregistreerd, worden de gegevens bewaard in verband met het uitschrijven van een
naheffingsaanslag.

Wat betreft verzoeken van derden om geregistreerde gegevens het volgende. Het verwerken
van gegevens door Cition gebeurt in overeenstemming met de regels van de Wet bescherming
persoonsgegevens. Het verstrekken van gegevens aan derden vindt alleen plaats in
overeenstemming met deze wet en uitsluitend voor zover er sprake is van een wettelijke plicht of
de behoorlijke vervulling van een publieke taak, in het laatste geval eerst nadat vooraf advies is
ingewonnen van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam.

Cition beschikt over drie scanauto's. Deze voertuigen zijn eigendom van een derde private party.
Voor informatie over de functionele kenmerken verwijzen wij u naar de website
www.citionsblog.nl/bloq/het-alziende-ooq-van-de-scanauto en www.scanacar.com waar
informatie hierover reeds openbaar is gemaakt. Binnen Cition berusten verder geen
documenten betreffende de functionele kenmerken van het systeem. Wij kunnen u deze
documenten derhalve niet verstrekken.

Binnen Cition berusten twee documenten die enkel betrekking hebben op het gebruik van de
scanauto's, namelijk het document Manager Handleiding en het document Storingen & Digitaal
Logboek. Openbaarmaking van deze twee documenten leidt tot een onevenredige benadeling
van Cition. Cition is een privaatrechtelijke organisatie die, vanwege het besluit van de
Gemeenteraad om de parkeerbelastinghandhaving per 1 januari 2014 via een
aanbestedingsprocedure te laten verlopen, in een zodanige positie is gekomen dat zij
genoodzaakt is te concurreren met andere partijen die zich bezig houden met
parkeerbelastinghandhaving. Indien deze documenten openbaar worden gemaakt zal Cition
onevenredig worden benadeeld. Op grand van artikel 10 lid 2 sub g Wob blijft in dat geval het
verstrekken van deze documenten achterwege.

Verder leidt openbaarmaking van deze twee documenten er toe dat de controle op de
parkeerbelastingplicht niet meer doeltreffend kan worden uitgevoerd. Deze documenten bieden
inzicht in de werkmethoden van de handhaving, waarvan bekendmaking ervan het handhavend
optreden in de toekomst kan bemoeilijken. Op grand van artikel 10 lid 2 sub d Wob blijft in dat
geval het verstrekken van deze documenten achterwege.
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Tenslotte weegt het belang van openbaarmaking van deze twee documenten niet op tegen de
economische en financiele belangen van Cition. Zoals hiervoor aangegeven is Cition een
privaatrechtelijke organisatie die vanwege het besluit van de Gemeenteraad om de
parkeerbelastinghandhaving per 1 januari 2014 via een aanbestedingsprocedure te laten
verlopen in een zodanige positie gekomen datzij genoodzaakt is te concurreren met andere
partijen die zich bezig houden met parkeerbelastinghandhaving. Op grand van artikel 10 lid 2
sub b Wob blijft in dat geval het verstrekken van deze documenten achterwege.

Wij vertrouwen er op u gelet op het voorstaande en de bijgevoegde bijlagen naar behoren en
voldoende te hebben gemformeerd.
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