
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: DEHof1949@kpnmail.nl [mailto:DEHof1949@kpnmail.nl]  
Verzonden: Geen 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
CC: "GRP:PAB://kpnmail.local/7949189d-ad5d-4f7d-a990-4f4ff8ab3e60/main:raad:GRP"; 
cor.maan52@gmail.com; p.vanrossum@rocva.nl 
Onderwerp: Enquête Necker van Naem voor Stichtse Vecht 
 
Geachte Griffie. graag het volgende aan het College voorleggen: 
 
 
 
Geacht College, 
 
U heeft van de week opdracht gegeven om een enquête te houden onder inwoners van Stichtse Vecht 
via de website en morgen op straat; dit door het bedrijf Necker van Naem. 
 
Bij de vraagstelling op de website kan men een e-mailadres invullen als INWONER. Daarop volgt later 
de vraag naar sekse en de leeftijd als controlerende e-mail. Ten aanzien van de controle van de 
inwoners-stutus moet men op de website een postcode invullen uit Stichtse Vecht.  
 
Hierin zit een gevaar dat iedereen buiten de gemeente een enquête als inwoner kan invullen, omdat 
er formeel geen koppeling kan zijn in Stichtse Vecht van e-mailadres aan een postcode. Ook zou men 
bijvoorbeeld op meerdere e-mailadressen dit kunnen invullen. 
 
Als we navraag doen bij het College Bescherming Persoonsgevens kan het niet zo zijn dat de 
gemeente informatie uit haar eigen databestand voor dit doel deelt met derden. De gehanteerde 
privacyvoorwaarden en cookies staan momenteel toe dat wij als gemeente data ter beschikking stellen 
aan adverteerders en beheerders van website's, maar dan wel met de loskoppeling van adressen e.d.  
 
Volgens ons voldoet deze enquête niet aan betrouwbaarheid, omdat niet duidelijk is hoe deze 
onderzoeker kan waarborgen dat alleen INWONERS deelnemen, via zowel de website als morgen 
fysiek, doordat er niet om een ID wordt gevraagd. 
Daarnaast is het onduidelijk of het voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsberscherming - door 
ons als gemeente en door de onderzoeker - op de volgende artikelen: 
Art. 6: zorgvuldigheid; 
Art. 9: verenigbaarheid; 
Art. 33: informatieplicht. 
 
Bent u het met ons eens dat ook de gehanteerde cookie-voorwaarden zouden moeten worden 
ontdaan van het recht om onze data ter beschikking te stellen aan adverteerders en "vreemde" 
websitebeheerders? Nu kan alles gebruikt worden voor willekeurige doeleinden. 
 
 
D. van 't Hof 
Fractievoorzitter, namens Stichtse Vecht Beweegt 
 
 


