
Van: Nico <npa.bos@hccnet.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juni 2018 14:35 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Vitens slimme uitrol smart watermeter 
 
“Ik verzoek de griffie van de gemeente Stichtse Vecht om bijgaande correspondentie in het openbare 
deel van het bestuursinformatiesysteem te publiceren. Ik stem er mee in dat mijn persoonlijke 
gegevens die daarin zijn opgenomen, worden gepubliceerd.  
Andere persoonlijke gegevens, zoals namen en adressen van andere inwoners en namen van 
ambtenaren, zijn weg- of doorgehaald.” 
 
Met vriendelijke groet, 
 
N.P.A. Bos 
Kerklaan, Loenen 
 



Behandelen als ingekomen stuk.      Loenen, 15 juni 2018 

 

Geachte gemeenteraad, 

Vele bewoners zijn deze week door Vitens geïnformeerd over het vervangen van een watermeter. 
Het argument is dat we een kloppende waterrekening krijgen, wat impliceert dat de voorgaande 
rekeningen wellicht niet kloppend zouden zijn, onzin dus. 

Het ware verhaal is dat Vitens in opdracht van http://www.smartinstall.nl/ smart watermeters gaat 
installeren die van bewoners het watergebruik gaat vastleggen en on-line zet t.b.v. een 
gebruikersanalyse op aansluit adres. 

Het verbruik kan minutieus worden vastgelegd in een 24 uurs profiel waarin persoonlijke data wordt 
vastgelegd en softwarematig wordt herkent, zoals: 

Wanneer men doucht, hoe vaak en hoe lang; 
Of u een ligbad heeft; 
Het tijdstip en frequentie van toilet gebruik; 
Thee of koffie zetten; 
De afwas en het bezit / gebruik van een afwasmachine; 
Wanneer u uw stoepje schrobt met of zonder een hogedruk spuit; 
Uw wasdagen; 
Planten besproeien in de tuin; 
Uw vakantie afwezigheid tot op de dag; 
Of u een zwembadje heeft en hoe groot; 
Etc. 
Zodra het systeem operationeel is kan het heel simpel uitgebreid worden met gas en 
elektriciteitsverbruik via een centrale data collector. 
 
Met deze data kan door de overheid diverse sociale zaken (overtredingen) worden gemonitord, 
zoals: 
Illegale bewoning, samenwonen, verhuur, etc. 
Het aantal gasten die logeren en of hier regelmaat in zit; 
Het bepalen van het aantal bewoners; 
Of u werkt, thuis bent, ziekte simuleert, wisseldiensten heeft, etc.; 
 
De wens van de EU om smartmeters te promoten lijkt nu in strijd met haar eigen privacy wetgeving. 
Wellicht heeft de raad hierover een mening. 
 
Met vriendelijke groet, 
N.P.A. Bos 
Loenen aan de Vecht 

http://www.smartinstall.nl/
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