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LINKS DREIGT UITBREIDING TAKEN SCANAUTO’S TE BLOKKEREN

door Ruben Koops

Opnieuw dreigt de gemeenteraad moderne opsporingstechnieken te
blokkeren die burgemeester en wethouders nodig hebben om de stad veilig
te maken. Dit keer staat het gebruik van de camerabeelden van de
scanauto’s door de politie en de rijksverkeersdienst ter discussie.

Het is nog allerminst zeker of het takenpakket van de scanauto’s wordt uitgebreid. Foto Dijkstra b.v.

In ieder geval de fracties van D66, SP en GroenLinks, samen een ruime meerderheid in
de raad, zijn zeer sceptisch over een nieuw voornemen van wethouder Pieter Litjens
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(Verkeer). Die wil de beelden van de gemeentelijke scanwagens, die via een scan van het
kenteken controleren of voor geparkeerde auto’s wel parkeerbelasting is betaald,
inzetten om gestolen of geschorste auto’s op te sporen. Jaarlijks filmen zijn veertien
scanauto’s zeker 39 miljoen kentekens. Litjens heeft afgesproken dat de Rijksdienst voor
het Wegverkeer en de Nationale Politie een lijstje nummerborden mogen aanleveren
van auto’s die niet op de weg horen. Zodra de scanauto’s een gezocht kenteken
tegenkomen, plukt een takelwagen van de gemeente het voertuig in kwestie direct van
straat.
D66 schrikt zich een hoedje van het convenant dat Litjens hiertoe heeft ondertekend.
„De gemeentelijke data die we met de scanauto’s verzamelen worden hiermee langer
vastgehouden en voor andere doeleinden gebruikt dan we eerder hebben afgesproken”,
aldus raadslid Jan-Bert Vroege die een spoeddebat heeft aangekondigd over de kwestie.
Ook GroenLinks is bezorgd om de privacy. „Het zal juridisch wel goed geborgd zijn maar
hiermee krijg je als je in de stad bent wel het gevoel dat je constant in de gaten wordt
gehouden door camera’s. Zo dadelijk gaan ze straks ook met
gezichtsherkenningscamera’s aan de slag! Als iets technisch mogelijk is betekent dat
nog niet dat het ook wenselijk is”, denkt GroenLinks-raadslid Zeger Ernsting.
Coalitiepartij SP is niet op voorhand tegen het convenant maar wil eerst veel meer
informatie van de wethouder voordat zij kan instemmen. Een tegenslag voor Litjens, die
de proef al per 1 januari wilde laten ingaan zonder op veel verzet uit de raad te rekenen.
Een zegsman meldt desgevraagd dat het convenant op 1 januari ingaat maar er pas per
1 februari ten dienste van de politie gescand zal worden, na het spoeddebat van D66.
Het is al de tweede keer in korte tijd dat het stadsbestuur zich de blaren op de tong
moet praten in de gemeenteraad terwijl de veiligheid van de stad in het geding is.
Eerder kreeg Van der Laan geen toestemming om gemeentelijke camerabeelden van
vaste camera’s 28 dagen te bewaren, 18 dagen langer dan nu is toegestaan. De politie
heeft de langere bewaartermijn hard nodig, om liquidatie- en zedenzaken te kunnen
oplossen. Maar volgens dezelfde linkse fracties was het langer bewaren van bestaande
beelden niet wenselijk vanwege de gevolgen voor de privacy. Landelijke wetgeving staat
het bewaren van camerabeelden overigens gewoon toe, Amsterdam is een uitzondering
met de 10-daagse bewaartermijn.
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