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Inleiding 
Op 9 december berichtte Binnenlands Bestuur over bevindingen van een onderzoek onder 26 gemeenten over de inzet van 
Chinese leveranciers voor o.a. ICT. 
 
Vraag 1 
Maakt de gemeente Gooise Meren of de Regio Gooi en Vechtstreek gebruik van Chinese leveranciers voor de eigen 
ICT/telecommunicatie infrastructuur? 
 
Antwoord Gooisemeren 
Voor de eigen infrastructuur maakt Gooisemeren geen gebruik van Chinese apparatuur of diensten, dat gezegd hebbende 
maakt eigenlijk bijna ieder merk wel gebruik van Chinese chip sets. Gooisemeren maakt voor data diensten gebruik van 
Vodafone, deze leverancier (zo ook KPN en T-Mobile) zijn begin 2019 begonnen met het weren van Huawei uit de kern van 
hun netwerken, wel is zo dat Huawei nog steeds de (5G) antennes levert voor bijna alle providers. 
 
Antwoord Regio Gooi en Vechtstreek 
Voor de eigen ICT/Telecommunicatie infrastructuur maakt de Regio Gooi en Vechtstreek geen gebruik van hardware of 
software van Chinese leveranciers. Voor software maken wij enkel gebruik van Nederlandse, Europese of Amerikaanse 
leveranciers. Als het gaat om de hardware binnen het netwerk valt niet uit te sluiten dat deze componenten bevat die wel 
afkomstig zijn van Chinese leveranciers en/of in China zijn gemaakt.  
 
 
Vraag 2 
Is er beleid in Gooise Meren of Regio Gooi en Vechtstreek over de inzet van Chinese leveranciers? 
 
Antwoord Gooisemeren 
Nee, wel wordt er actief door de CISO gestuurd om Chinese merken te weren bij de keuze van nieuwe mobile telefoons 
 
Antwoord Regio Gooi en Vechtstreek 
Nee 
 
 
Vraag 3 
Is er beleid binnen Gooise Meren of de Regio Gooi en Vechtstreek als het gaat om aanbestedingen en de toegang van Chinese 
leveranciers in het algemeen? 
 
Antwoord Gooisemeren 
Nee 
 
Antwoord Regio Gooi en Vechtstreek 
Nee 
 
 
 


