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Geachte mevrouvtCr,

Op 12 december 2019 ontvingen wij uw advies syer de DPIA gehanclicaptenparkeerkaaÍt (GPK)' Harteliik

dank daarvcor.

ln uw brief geeft u een aantal aanbevelingen. Wij hebben deze besproken in onze veqadering van 4

februari 2020. Graag gàan wij op uw aanbevelingen in:

r Het niet meer venrrerken van een BSN.
U adviseert sm niet langer het B§N te verwerken in dit proÉes. Zoab in het rapport sÉeat vermeld, is
van allë personen in onÉ zaaksysteem ook het BSN-nummer beschikbEar. Dit is een functionaliteit die

door de leverancier zo is gebouwd en waar wij ook geen invloed op hebben.

Op grond van aÍtikÉl 10 vàn de Wet a§emene bepalingen burgerservicenummer (Wet Abb) mogen

oveineidsorganen bij het verwerken van pers@nsgegevens in het kader van de uitvoering van hun

taak gebruilimaken van het burgerservicenummer. Het verriverken van een BSN is daarom weliswaar

niet noodzakglijk voor de uitvoering van het proces, maar is in deze situatie niet onrechtmatig.

. Het maken van Éen informatiefioldervosr aanvÉgers.
ln de ontvangstbevestiging die wordt wrstuurd naar aanleiding van eën aanvraag, vërBtrekken sÍii

inbrmatie. Ook ontvangen aanwagers een iníormAtiefOlder van A-REA over hoe een keuring verloopt.

Wíj zullen beoordelen of wij aan de nana van uw aanbevelingen deze ontvang§tbevéstiging nog verder
kunnen aanscherpen.
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