


De fractie heeft de volgende vragen:

De fractie van de VLP dankt de wethouder voor de gegeven antwoorden op onze eerdere 
vragen over de wifi in de binnenstad. Uw antwoorden geven voor de VLP-fractie aanleiding 
om hier verder op in te zoomen en hierover aanvullende vragen te stellen.
In de beantwoording geeft u aan dat het wifi netwerk in de gemeente Roosendaal eind 2019 
wordt aangelegd. U verwacht hierbij geen problemen met de huidige AVG regelgeving. De 
wifi die in Roosendaal wordt aangelegd wordt volgens u gebruikt als infrastructuur, waarmee 
de  bezoeker  van  Roosendaal  gebruik  kan  maken  van  Location  Based  Services  in  de 
binnenstad indien hij of zij dat wenst.
Wifi-tracking  is  slechts  toegestaan  op  voorwaarde  dat  de  gebruiker  wordt  voorzien  van 
duidelijke  en  volledige  informatie  en  de  gebruiker  toestemming  heeft  verleend  voor  het 
verkrijgen van toegang tot informatie die is opgeslagen op zijn randapparatuur.
Verder bepaalt de AVG dat het geven van toestemming niet mogelijk is wanneer sprake is 
van een duidelijke wanverhouding tussen de gebruiker en de partij die wifi-tracking toepast. 
Uit de AVG (overweging 43) volgt dat van een dergelijke wanverhouding met name sprake 
kan  zijn  wanneer  de  partij  die  wifi-tracking  toepast  een  overheidsinstantie  is  en  dit  het 
onwaarschijnlijk maakt dat de toestemming vrijelijk is verleend. Dit is verder gespecificeerd 
als volgt: organisaties met een publiekrechtelijke taak - zoals gemeenten - kunnen via wifi-
tracking persoonsgegevens verwerken, maar alleen als dit noodzakelijk is om die taak uit te 
voeren. Zie ook het bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens gericht aan o.a. gemeenten 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-wijst-winkels-en-gemeenten-op-
voorwaarden-wifi-tracking.
De fractie van de VLP heeft hierover de volgende aanvullende vragen:

1. Heeft  u contact gehad met o.a. de gemeente Tilburg, Enschede en Dongen over het 
stopzetten van de gratis wifi  in de binnenstad? Zo ja,  wat  gaven zij  als redenen om 
ermee te stoppen? Zo nee, waarom niet en bent u van plan om dit nog te doen voordat 
het wifi netwerk in Roosendaal wordt aangelegd?

2. Aangezien  de  gemeente  een  overheidsinstantie  is,  hoe  ziet  u  het  bepaalde  in 
overweging 43 van de AVG?

3. Worden de gegevens gedeeld met andere partijen dan de gemeente zelf (denk hierbij 
o.a. aan ondernemers uit de binnenstad)?

4. Bij  wifi-tracking worden MAC-adressen  en locatiegegevens verzameld.  Worden deze 
gegevens alleen verzameld van mensen die akkoord gaan met de voorwaarden of is het 
- net als in   Tilburg - dat als alleen de voorwaarden al worden gelezen, desalniettemin 
de gegevens worden verzameld?

5. Als  het  netwerk  eenmaal  is  aangelegd,  hoe  lang  worden  de  gegevens  dan  in 
Roosendaal bewaard?

6. Op de website van Binnenlands Bestuur is op 28 mei 2019 een artikel geplaatst waarin 
gemeenten  worden  opgeroepen  om  te  stoppen  met  wifi-tracking 
(https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/gemeente-stop-met-wifi-
tracking.9681252.lynkx).  Bent  u  op  de hoogte  van dit  artikel  en  wat  vindt  u  van de 
oproep van stichting Privacy First?
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7. Bent u voornemens om voor de aanleg van het wifi netwerk in overleg te treden met de 
functionaris  gegevensbescherming  of  een andere  privacy-instantie?  Zo nee,  waarom 
niet?

Namens de fractie van VLP
Evelien van der Star-Deijkers

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Met de gemeente Tilburg is contact geweest: In Tilburg zijn door de internetprovider de 
gegevens van de mensen die gebruik hebben gemaakt van het Wifi-netwerk t.b.v. 
internettoegang te lang bewaard. Smartcity Roosendaal b.v. is niet van plan om het Wifi 
netwerk aan te leggen, om internettoegang te bieden voor de bezoeker van de 
binnenstad.

Met de gemeente Enschede is niet direct contact geweest, maar zij maken wel gebruik 
van dezelfde aanbieder als de gemeente Roosendaal m.b.t. Wifi-tellers (géén tracking).

 Deze aanbieder heet RMC. Zij geven de volgende verklaring:

“We menen volledig privacy proof volgens de uitgangspunten van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) te werken. Onze werkwijze is in 2016 
onderzocht door inspecteurs van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op verzoek van 
de AP hebben zij in en achter onze systemen kunnen kijken. De Autoriteit heeft een 
bezoek gebracht aan onze ICT-afdeling en een mondelinge enquête naar onze methode 
afgenomen. Het belangrijkste resultaat was dat men geen onregelmatigheden aantrof. 
Wel kregen we het verzoek om de pseudonimisering op de sensor te laten plaatsvinden, 
hetgeen wij hebben gerealiseerd. Verder hebben wij geen vragen of opmerkingen van 
de AP ontvangen. Recent hebben wij op verzoek van de AP een extra stap gezet door 
de data te anonimiseren.

Vorig jaar is er op verzoek van een gemeente een extern onderzoek bij Bureau RMC 
verricht door Hoffmann Bedrijfsrecherche om te zien of er daadwerkelijk geen 
persoonsgegevens op onze servers zouden staan en of onze systemen veilig genoeg 
zouden zijn. Dit werd positief bevestigd.

De branchevereniging van onderzoekbureaus (MOA) is bezig met een integriteitscode 
voor het tellen van passanten met wifi. Deze wordt, naar verwachting, deze zomer 
definitief vastgesteld. Ook wordt er dan een centraal wifi-me-niet-register gelanceerd 
waarmee alle onderzoeksbureaus gaan werken. Alle MOA-leden dienen zich aan de 
nieuwe richtlijnen te houden. De MOA heeft laten weten dat de CityTraffic-methode 
momenteel al aan die richtlijnen voldoet.”

2. Er is geen sprake van Wifi-tracking. Dus niet van toepassing, zie verder Pt 1.       
Overigens Smartcity Roosendaal b.v. is/wordt de eigenaar van het netwerk, niet de 
gemeente. 



3. Smartcity Roosendaal b.v. is de opdrachtgever en eigenaar van de data en deelt de 
inzichten uit de geaggregeerde gegevens met de commissarissen.

4. N.v.t.

5. Dit wordt bezien bij de aanbesteding van het netwerk. Hierbij wordt rekening gehouden 
met wet- en regelgeving.

6. Ja, niet van toepassing.

7. Ja, met de functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Roosendaal.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok


