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Gebruik persoonsgegevens Herbert Raat op internetfora

Geachte raad,
Hierbij wil ik u informeren over het oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens van wethouder Herbert Raat op internet door een burger. De situatie is als volgt.
Begin september is Herbert Raat via een e-mailbericht benaderd door een burger die zijn
excuses maakte voor de reacties die hij, naar aanleiding van een blog van Herbert Raat
over de ozb op amstelveenblog.nl, op dit forum heeft geplaatst . Tevens werden excuses
gemaakt voor een ‘grap’ op de website Speld.nl.
Bij raadpleging van de website Speld.nl (een satirische website van omroep Vara) bleek dat
reacties zijn geplaatst uit naam van Herbert Raat, waarbij ook een link is geplaatst die leidt
naar filmpjes op de website youtube.nl. De betreffende reacties en filmpjes maken een zeer
ongepaste en overigens onjuiste verwijzing naar de Joodse achtergrond van Herbert Raat.
Wij benadrukken nogmaals dat de reacties en filmpjes op het forum niet door Herbert Raat
zijn geplaatst. Wij nemen dan ook zeer expliciet afstand van deze uitingen. De persoon in
kwestie wordt verzocht om alle berichten te (laten) verwijderen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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