
  

 

Vragen op basis van art. 45 reglement van orde  

Aan: College van burgemeester en wethouders  

Van: D66 Claudia van Bruggen 

Datum: 16 januari 2018 

Onderwerp: Reclamezuilen Exterion Media 

Geacht college,  

Onlangs zagen wij dat op station Zwolle reclamezuilen staan van Exterion Media met camera’s erin. 

Lokale media berichtten er al eerder over. De camera’s kunnen meten hoe lang iemand naar een 

reclame kijkt en registreren het geslacht en de leeftijd. Het is de bedoeling dat de reclamezuilen 

binnenkort ook de emotie van de kijker herkent. Na de ophef over deze reclamezuilen afgelopen 

september heeft Exterion Media verklaard de camera’s voorlopig uit te zetten. De Autoriteit 

Persoonsgegevens doet onderzoek.  

Tot onze verbazing bleek echter dat de reclamezuilen niet alleen op het station, maar inmiddels ook 

in winkelcentrum De Dobbe in de AA-landen staan. Voor zover wij zelf kunnen constateren, zijn de 

camera’s niet afgedekt.  

Als we ons als gemeente inzetten voor de bescherming van privacy is dat wat D66 betreft niet alleen 

om gegevens van mensen te beschermen maar ook of vooral voor ieders vrijheid en het recht op de 

eigen levenssfeer. Wanneer een camera uit staat en geen gegevens registreert of verwerkt valt dat 

misschien wel binnen de wet, maar omdat de passant niet kan zien dat de camera uit staat wordt hij 

desalniettemin in zijn vrijheid geschonden. Vrijheid laat zich tenslotte niet enkel definiëren als een 

feitelijk gegeven maar zeker ook als een gevoel. 

Daarom stelt onze fractie de volgende vragen aan het college: 

• Heeft het college op enig moment goedkeuring gegeven aan het plaatsen van reclamezuilen 

met camera’s erin? 

• Wat zijn de locaties van de reclamezuilen en wat is Exterion Media voornemens te registeren 

van de inwoners van Zwolle?  

• Overweegt het college de reclamezuilen te laten verwijderen of de camera’s af te plakken  

zolang de uitkomsten van het onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens nog niet 

bekend zijn?  

Op 25 mei 2016 trad de nieuwe Europese Privacyverordening in werking. Gemeenten hebben 

twee jaar de tijd om te voldoen aan de verplichtingen die dit met zich meebrengt. Vanaf mei dit 

jaar is de verordening (AVG) dus echt van toepassing in Zwolle. Een van de belangrijke acties voor 

gemeenten is het aanstellen van een Functionaris gegevensbescherming.  



  

• Is deze functionaris door de gemeente aangesteld en zo ja; welke acties onderneemt zij om 

op tijd te voldoen aan de nieuwe Europese privacyregels? Zo nee, waarom niet? 

• Heeft het college informatie ingewonnen bij deze functionaris ten aanzien van de 

reclamezuilen van Exterion Media en het mogelijk in strijd zijn met het recht op privacy dat 

mensen hebben? Welke overwegingen heeft het college daarbij gemaakt? 

Met dank voor uw beantwoording. Gezien het urgente karakter van de vragen, stellen we 

voortvarende beantwoording zeer op prijs. 

 

Fractie D66 

Claudia van Bruggen 

 


