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Bijlage(n) G e e n 

onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 
de HAP over het scannen van kentekens van auto's 
door een particulier bedrijf 

Verzenddatum 

- 5 DEC. 2013 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 5 november 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over het 
scannen van kentekens van auto's door een particulier bedrijf. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag f; 
/s hei College op de hoogte van de werkwijze van Debtscan en het feit dat dit particuliere 
bedrijf ook in Haarlemmermeer actiefis? 

Antwoord: wij hebben ons inmiddels via de website van Debtscan op de hoogte gesteld van 
de werkwijze van Debtscan. Aangezien Debtscan (vestigingsplaats Barendrecht) aangeeft 
dat zij in heel Nederland werken, nemen wij aan dat dat ook in Haarlemmermeer gebeurt. 

Vraag 2: 
Wat is de wettelijke grondslag - onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens - op basis 
waarvan dit bedrijf opereert? 

Antwoord: het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere verwerker van persoonsgegevens 
om te werken in overeenstemming met de wettelijke regels, waaronder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (Wbp). Ons is bekend dat het College bescherming persoonsgegevens 
(Cbp) onderzoek doet naar de verwerking van persoonsgegevens door Debtscan. Het Cbp 
heeft aangegeven dat dit onderzoek nog niet heeft geleid tot een standpunt omtrent de 
toelaatbaarheid van de handelswijze van Debtscan. Het Cbp is de geëigende instantie om 
hier een oordeel over te vellen. 
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Vraag 3: 
Vindt het College de werkwijze van dit particuliere bedrijf wenselijk? 

Antwoord: wij vinden dat het mogelijk moet zijn om - binnen de grenzen van de wet -
betalingsonwillige debiteuren zover te krijgen dat zij hun verplichtingen nakomen. Beslag 
leggen op roerende zaken is daartoe een legaal middel. Om vast te stellen waar roerende 
zaken zich bevinden zijn verschillende methodes wettelijk toegestaan, die een grote inbreuk 
betekenen op de privacy van de schuldenaar, zoals het (door een gerechtsdeurwaarder) 
betreden van de woning van de schuldenaar. Wij zijn van mening dat het detecteren - op 
welke wijze dan ook - van potentiële eigendommen op de openbare weg een beduidend 
mindere inbreuk op de privacy van schuldenaren betekent dan het betreden van een woning. 

Vraag 4: 
Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente Haarlemmermeer om tegen dit soort 
particuliere bedrijven op te treden? 

Antwoord: de gemeente Haarlemmermeer heeft geen toezichthoudende taak op het gebied 
van de bescherming van persoonsgegevens. Dat is de taak van het Cbp. Het Cbp kan 
daartoe desnoods bestuursdwang toepassen en/of dwangsommen en/of boetes opleggen. 

Vraag 5: 
Indien er mogelijkheden zijn, gaat het College dan ook optreden tegen genoemde 
handelingen ? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 4. 

Wij ven/vachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de buGfemeester, 

drs. Tp.L.N^Weterings 
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