
Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem  
 
Haarlem, 2 maart 2018 
 
Onderwerp: Vragen n.a.v. column Tom-Jan Meeus in NRC Handelsblad (28 februari) 
  
Geachte heer Remkes,  
 
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van Noord-Holland stellen we vanwege de mogelijke onwenselijke inbreuk op de 
privacy, namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland.  
 
Inleiding  
Op woensdag 28 februari publiceerde NRC Handelsblad een column van Tom-Jan Meeus. 
Meeus schrijft dat hij op 5 februari door de provincie Noord-Holland en onderzoeksbureau 
TNS Nipo via email is benaderd om een vragenlijst in te vullen ten behoeve van onderzoek 
naar ov-knooppunten. Toen Meeus TNS Nipo vroeg hoe het bedrijf aan zijn mailadres was 
gekomen, antwoordde Kantar (waartoe TNS Nipo behoort) dat ze data verzamelen voor de 
provincie om de dienstverlening rond stations te verbeteren. Daarvoor gebruikt TNS Nipo 
gegevens van een aanbieder van gratis wifi, waarvoor gebruikers een mailadres opgeven. 
Vervolgens wordt dat mailadres gekoppeld aan het MAC-adres van de telefoon van de 
gebruiker. Meeus stelt echter dat dit niet klopt, aangezien hij nooit zijn mailadres in ruil voor 
gratis wifi heeft opgegeven. Bovendien hoorde het betreffende MAC-adres niet bij zijn 
telefoon.  
 
Na enkele weken gaf Kantar toe dat het een vergissing had begaan en dat het de bestanden 
opgeschoond en geactualiseerd heeft. Volgens Meeus hoorde de provincie niet via Kantar 
over de fouten in de database, maar via Meeus zelf. Volgens de provincie zijn deze fouten 
inmiddels verholpen, aldus Meeus. 
 
Hierover heeft D66 de volgende vragen:  
 

1. Bent u bekend met dit artikel? 
2. Kunt u de door Tom-Jan Meeus geschetste situatie bevestigen? Zo nee, wat is uw 

versie van dit verhaal? 
3. Zijn er bij u meer (vergelijkbare) gevallen bekend binnen dit onderzoek? 
4. Kunt u toelichten hoe fouten als hierboven geschetst zijn ontstaan, en hoe 

mailadressen bij TNS Nipo zijn beland zonder toestemming van de eigenaar? 
5. Was u voor aanvang van dit onderzoek op de hoogte van de onderzoeksmethoden 

van TNS Nipo, en hoe heeft u deze vanuit het oogpunt van privacy beoordeeld? Zo 
nee, behoort dit niet tot de voorwaarden bij een uitvraag voor onderzoek? 

6. Erkent u het belang van privacybescherming voor reizigers? Zo ja, hoe zorgt u dat dit 
geborgd is in overeenkomsten met (onderzoeks)partners als Kantar waarbij het gaat 
om het vergaren van big data? 

7. Kunt u toelichten hoe u en onderzoeksbureaus als Kantar in het vervolg gaan 
voorkomen dat dergelijke fouten worden gemaakt? 

8. Bent u op de hoogte van de Algemene verordening gegevensbescherming die vanaf 
25 mei 2018 van toepassing wordt? Kunt u toelichten hoe u conform de grondslagen 
van deze verordening (zoals toestemming van de gebruiker) afspraken zal maken 
met onderzoeksbureaus? 



9. Bent u het met D66 eens dat het verzamelen van big data in ieder geval ruim binnen 
de grenzen van de nieuwe verordening moet gebeuren, waarbij data zo min mogelijk 
tot individuele personen herleidbaar is? 

 
 
 
Flip de Groot 
Tom Buijtendorp 
Amélie Strens 
Andries Tijssens 
Statenleden voor D66 Noord-Holland 


