
Aansluitend op de onlangs door ons gestelde vragen omtrent privacy zien we ons 
genoodzaakt u nogmaals vragen te stellen. 
In het dagblad Tubantia van 22 december jl. lazen we dat gemeente half januari wil starten 
met het tellen van bezoekers door middel van wifi-tracking. Wij verbazen ons hierover, 
onlangs is de gemeente Enschede tijdelijk gestopt met wifi tracking omdat privacy niet 
gegarandeerd kon worden. 
 
"Voor het gebruik van wifi-tracking gelden strenge regels. Het volgen van mensen via het 
wifi-signaal van hun mobiele apparaat kan een grote inbreuk maken op hun persoonlijke 
levenssfeer." aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De autoriteit ontvangt dan ook 
regelmatig signalen van het publiek waaruit blijkt dat men zich zorgen maakt over de impact 
van wifi-trackingtechnologie op de privacy van betrokkenen die daaraan meestal ongemerkt 
worden blootgesteld. 
 
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voorziet in regelgeving over het al 
dan niet op indirecte wijze verzamelen van persoonsgegevens door organisaties. Wanneer 
persoonsgegevens verzameld worden moeten betrokkenen hiermee instemmen en op de 
hoogte gebracht worden over wat het doel hiervan is, welke gegevens precies verzameld 
worden en door wie de gegevens verwerkt worden. Bij wifi-tracking worden locatiegegevens 
van een persoon verwerkt – persoonsgegevens dus.  
 
Vragen die wij op grond van bovenstaande graag beantwoord zouden willen zien: 

1. Hoe informeert de gemeente bezoekers erover dat hun gegevens verzameld worden 
via wifi-tracking? En hoe wordt hun instemming hiervoor gevraagd? 

2. Hoe worden de verzamelde gegevens verwerkt? En wat is de bewaartermijn van de 
verzamelde gegevens? 

3. Kan de gemeente aangeven hoe de gegevens voldoende geanonimiseerd worden? 
4. Zijn alternatieven voldoende onderzocht? En welke alternatieven zijn er onderzocht? 
5. Kortom, hoe heeft het college zich ervan gewist dat de voorgenomen wifi-tracking 

uitgevoerd wordt binnen de privacywetgeving van de AVG? 
GroenLinks vindt het belangrijk dat vrijheid beschermd wordt in een digitale samenleving en 
is scherp op elke beslissing die de privacy kan aantasten. Iedereen heeft het recht om “niet 
gezien te worden”. Het digitaal verzamelen van persoonsgegevens moet daarom altijd met 
de grootste zorgvuldigheid gebeuren en een belangwekkend doel dienen. 
 
Graag ziet GroenLinks dat het college het besluit tot wifi-tracking heroverweegt en in elk 
geval niet ten uitvoer brengt voordat de Autoriteit Persoonsgegevens zich hierover heeft 
uitgesproken. 
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