
 

 
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be 
 

 

Op 30 okt. 2019 om 19:16 heeft Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be> het volgende geschreven: 
  
  
Geachte,  
 
Vandaag lezen we in de pers dat Kortrijk gsm-gegevens aankoopt bij een provider voor datamarketing 
van bezoekers.  
  
Heeft de stad Sint-Niklaas ook zo'n overeenkomst met een gsm-provider? 
  
  
Met vriendelijke groeten,  
 
Jef Maes 
Raadslid  
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Gebruik van gsm-gegevens voor datamarketing

Geacht raads[id

ln antwoold op uw vraag van 30 oktober 2019 (via mai[) over het gebruik van gsm-gegevens
voor datamarketing, kunnen wij u meedeten dat de stad Sint-NikLaas momenteel geen
overeenkomst heeft met een mobiel.e operator voor datamarketing.

Eind 2018 is de stad begonnen met passantentelling op basis van wifisensoren (in het centrum
van de stad). PassantenteLting is één van de tools om op een objectieve manier
bezoekersstronien in kaart te brengen. Om een goed acquisitiebel.eid te kunnen uitbouwen en
nieuwe retaiters naar de handel.skern van Sint-Nikl.aas te trekken is het essentieet dat retaiters
en het beleid kunnen voorzien worden van de nodige data. Meten is weten, ook in het kader van
toerisme, evenementen en mobiLiteit bieden data over passanten een meerwaarde.
Dankzij deze gegevens krijgt de stad nu een beter zicht op de drukte in het kernwinkelgebied en
het effect van diverse evenementen in het centrum (R-oh;de Loperweekend, Foorfeest,
Vredefeesten, Terrasjesdagen, ...).

Via de 'Smart City tool.box'van de stad Kortrijk, een verzamel.ing r)an raamcontracten voor
s[imme opl.ossingen, werd Citymesh aangesteLd in Sint-Nikl.aas.

Meten van bézoekers gebeurt door wifisignaLen die mobiete toestetlen uitzenden. Die signal.en

worden anoniem verwerkt, vo[gens een door de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen .

Privacycomm issie) goedgekeurde methode
Voor deze passantentel.l"ing wordt jaarl.ijks 25.000 EUR voorzien. De stad ga,at innovatief te werk
en bouwt de tool. stapsgewijs uit met Citymesh en steden Kortrijk en Gent. Door deze
innovatieve aanpak laten we zien dat Sint-Nikl.aas ook wiL inzetten op innovatie.

Om met deze data verder aan de sl.ag te kunnen en ze te verrijken met informatie (van waar
komen bezoekers? Uit wel.ke Leeftijdscategorie?), wit de stad i.n de toekomst samenwerken met
andere steden en private speters (waaronder mobiel.e operatoren). Hiervoor zaL jaarl.ijks 30.000
EUR voorzien worden,
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Deze verrijkte data helpen ons om a[s stad beleidsbeslissingen te objectiveren.
Tozouden we in de toekomst bij activiteiten en evenementen kunnen nagaan van waar
bezoekers afkomstig zijn. Bl.ijkt dat we voornameLijk mensen van buiten Sint.Nikl.aas
aantrekken, dan moeten we ons de vraag steLl.en of we het aanbod of programmatie moeten
aanpassen.

Ats stad stuiten we in dit kader in de toekomst een goede verwerkersovereenkomst met
leveranciers die data verzamelen op ons grondgebied. ln dergelijke overeenkomst worden
afspraken gemaakt over wie verantwoordel"ijk is en waar en met weLk doeLeinde verwerkingen
va n persoonsgegevens p[aatsvi nden.

Hoogachtend

Namens het col[ege van burgemeester en schepenen
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