SPOED

Zoutelande, 25 maart 2021

Geachte Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Veere,
Namens de besturen van de Dorpsraad Zoutelande en de Zoutelandse Ondernemersvereniging
Zomid vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat de gemeente Veere met ingang van 1 april 2021 een nieuw
Parkeerbeleidsplan invoert.
Een plan dat de gemoederen in Zoutelande, maar ook in andere kernen, flink bezighoudt en dat veel
vragen oproept. Vragen die met name ook worden gesteld aan de Dorpsraad en de Zomid en waarop
wij geen antwoord hebben. Deze vragen hebben niet zelden betrekking op de privacy. Een
onderwerp waarin wij uiteraard niet zijn gespecialiseerd en waarbij we afhankelijk zijn van de kennis
van deskundigen. De website van de gemeente voorziet in algemene informatie en verwijst voor
informatie en controle naar u. Daar maken we graag gebruik van.
We noemen u een aantal vragen zoals die aan ons worden gesteld:
* Ik moet bij de aanvraag van de Accommodatie App aantonen dat ik legaal verhuur. Wat gebeurt er
met mijn gegevens als ik dit niet (voldoende) kan aantonen? Worden deze overgeheveld naar de
afdeling Handhaving en krijg ik binnenkort controle? Hoe kan het dat de gemeente een koppeling
maakt tussen parkeerbeleid en controle op kamerverhuur, tweede woningbeleid of wellicht als
controle instrument toeristenbelasting? Is dit passend binnen het verwerkingsdoel van de
parkeerverwerking of is sprake van rechtmatig doel afwijkend gebruik? Welke overwegingen worden
ingeroepen in geval van doel afwijkend gebruik? Vice versa voor wat betreft het verwerken van
persoonsgegevens m.b.t. kamerverhuur of tweede woningbeleid ten behoeve van de
parkeerverwerking?
Tevens veroorzaakt het beoogde dat de gemeente feitelijk een persoonsvolgsysteem heeft
gerealiseerd. Immers, de gemeente krijgt met behulp van deze gegevensverwerking inzicht welke
toeristen waar (bij wie) en wanneer hebben verbleven. Inzicht dat de gemeente ingevolge de
reguliere toeristenbelasting niet verkrijgt. Een forse aantasting van de persoonlijke levenssfeer van
toeristen die waarschijnlijk niet in verhouding staat tot het belang van het innen van parkeergelden.
Immers, regulier kenteken parkeren geeft geen inzicht in het verblijfadres van de kentekenhouder.
De Accommodatie App geef dit inzicht echter wel.
* Wat gebeurt er met de persoonsgegevens die de gemeente krijgt uit de Visite App? Een kenteken
is herleidbaar tot de persoon die op visite komt. Het geeft geen prettig gevoel dat de gemeente
weet wanneer ik welke visite heb ontvangen. Dit geeft namelijk inzicht in privé contacten. Een
aantasting van de persoonlijke levenssfeer die volstrekt bovenmatig en onrechtmatig lijkt te zijn in
relatie tot het doel van het innen van parkeergelden.
* Ik ga gebruikmaken van de Woon/Werk App. Als ik ga werken maak ik gebruik van de auto van mijn
moeder. Deze heeft echter een bijstandsuitkering. Hoe weet ik zeker dat mijn moeder hierover geen
vragen krijgt? Ik wil niet dat mijn moeder in de problemen komt.

-2Bovenstaande voorbeelden geven voor de gemeente de mogelijkheid om met behulp van de apps
ten behoeve van het parkeerbeleid inzicht te krijgen in de privé bewegingen, contacten en
verblijfadressen van bewoners, bezoekers en toeristen. Dit lijkt een onrechtmatige inmenging van de
overheid in het privéleven van een zeer omvangrijke hoeveelheid burgers. Een vergelijk met een Big
Brother situatie dringt zich op.
Welke art. 6 AVG verwerkingsgrondslagen legitimeren bovenstaande?
Worden de persoonsgegevens - verwerkt met behulp van de apps - binnen de EU verwerkt en aan
welke informatiebeveiligingsvereisten wordt voldaan?
Wordt eventueel gebruikt gemaakt van een verwerker, voor welke onderdelen van de verwerking en
is een passende verwerkersovereenkomst afgesloten?
Hoe wordt voldaan aan de transparantievereisten als genoemd in artikel 14 AVG, met name jegens
bezoekers en dagtoeristen ?
Dit zijn een paar voorbeelden van vragen waarop wij geen antwoord hebben.
Op de site van de gemeente wordt het Verwerkingsregister genoemd waarin moet zijn opgenomen:
- Hoe de verwerking heet;
- Wie er verantwoordelijk voor is;
- Wat het doel van de verwerking is;
- Welke persoonsgegevens er in zijn opgenomen;
- Op welke wijze de betrokkene over de verwerking is geïnformeerd;
- Aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
- Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.
Onze vraag: Heeft de gemeente Veere ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van het Parkeerbeleidsplan een Data Protection Impact Assessment (DPIA) opgesteld en de
verwerking opgenomen in het verwerkingsregister? Zo ja: wat is de inhoud?
Opgemerkt dient te worden dat de bevestiging van de bewonersvergunning niets vermeldt over de
verwerking van de persoonsgegevens van de aanvrager.
Alleen al dit gegeven doet ons vermoeden dat er wellicht meer onderdelen zijn die de toets der
kritiek niet kunnen weerstaan.
Wij vragen u, als onafhankelijk toezichthouder in uw functie als functionaris gegevensbescherming,
beleefd doch dringend te onderzoeken of dit nieuwe Parkeerbeleidsplan 2021 en de op basis daarvan
vastgestelde parkeerverordeningen en uitvoeringsbesluiten e.d. voldoen aan de privacywetgeving en
de daarin gestelde criteria en ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Dorpsraad Zoutelande,
Bram Marcusse, voorzitter
Tel. 06-52851078

Namens het bestuur van de Zomid,
Kees Bierens, voorzitter
Tel. 06-53103665

