
 
 
 
 
 
 
Hengelo, 3 april 2019 
 
 
Naar aanleiding van de berichten over onlangs gestarte wifi-tracking in het centrum van 
Hengelo en de beantwoording van onze vorige vragen (29-01-2019) zien wij ons 
genoodzaakt om nog aanvullende vragen te stellen.  
“In de openbare ruimte moeten mensen zich onbespied kunnen bewegen, zonder dat hun 
bewegingen in kaart worden gebracht.” 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/brief_ap_vng_wifi-tracking
.pdf  
Zo interpreteert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de beginselen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt het 
volgende gesteld:  "Als gemeente mag u wifi- en bluetoothtracking alleen toepassen onder 
strikte voorwaarden. Zo moet u er een zelfstandige wettelijke grondslag voor hebben. Het 
mag ook alleen in specifieke periodes en in precies omschreven gebieden, waarin het echt 
nodig is."  
In uw beantwoording wordt niet ingegaan op deze wettelijke grondslag. 
 
1. Graag zouden we weten wat de zelfstandige wettelijke grondslag is waarop het besluit tot 
wifi-tracking is genomen. 
 
Ook wordt er in de beantwoording niets gemeld over de betrokkenheid van de functionaris 
gegevensbescherming; overheidsinstanties en publieke organisaties zijn verplicht deze aan 
te stellen en in gevallen als deze te raadplegen. 
 
2. Op welke manier is de functionaris gegevensbescherming betrokken bij dit besluit? 

- wat zijn de overwegingen en bevindingen van de functionaris 
gegevensbescherming? 

- is er door de FG (of bij gebreke daarvan door een derde) een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) gedaan, en wat zijn hiervan de 
uitkomsten? 

 
In de beantwoording wordt vermeld dat er sprake is van anonimisering van de gegevens. 
 
3.  Kan het college aangeven hoe dit aangepakt wordt? En hoe groot de statistische kans is 
op hash collisions? 
 
Op basis van de informatie die verstrekt is lijkt het dat er alleen sprake is van 
pseudonimisering, waardoor relatief eenvoudig terug te herleiden is naar personen.  
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Als laatste hebben wij grote vraagtekens bij de noodzakelijkheid van wifi-tracking. Privacy 
Company zegt hierover: “Bestuursorganen kunnen wifi-tracking inzetten wanneer dat echt 
noodzakelijk is om een publieke taak uit te voeren. Het is dus niet genoeg dat de verwerking 
'handig' is voor de uitvoering van een publieke taak, zoals het handhaven van de openbare 
orde of het kunnen nemen van datagestuurde beslissingen over de inrichting van 
bijvoorbeeld winkelgebieden. Het bestuursorgaan moet kunnen onderbouwen dat de inbreuk 
op de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is.”  
https://www.privacycompany.eu/wat-zegt-de-avg-over-wifi-tracking/  
 
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het verzamelen van de gegevens via 
wifi-tracking in de categorie ‘nice to have’ valt en er geen noodzakelijk motief is om tot dit 
besluit over te gaan. Onlangs is de gemeente Nijmegen nog in het nieuws geweest vanwege 
hun aanpak van passantentellingen op een volledig geanonimiseerde wijze, waarmee ze 
genomineerd waren voor de Nederlandse Privacy Award. 
Daarnaast zijn er al  verschillende gemeenten gestopt met wifitracking (oa Deventer, 
Zutphen, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Leeuwarden en Den Haag) naar aanleiding van de 
uitspraak van de AP. 
https://www.security.nl/posting/590762/Locatus+stopt+wifi-tracking+in+Nederlanse+gemeent
en  
 
4. Graag zouden we willen weten welke alternatieven overwogen zijn en waarom 
wifi-tracking als noodzakelijk uit de bus kwam. 
 
Voorts zijn wij nog steeds van mening dat de tellingen dmv wifi-tracking in Hengelo gestaakt 
zouden moeten worden en er op zoek gegaan moet worden naar een alternatief. 
 
Namens de fractie van GroenLinks Hengelo 
Joyce Vorgers 
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