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onderwerp ; Aanpassing beantwoording artikel 40 vragen 
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Aan de heer M. Lambers 
De Volkspartij

Steenbergen, 3 mei 2018

Geachte heer Lambers,

Op 3 maart 2018 hebben wij Artikel 40 vragen van u ontvangen over het project 
Omgekeerd Inzamelen. Deze vragen hebben wij op 27 maart j.l. schríftelijk beantwoord. In 
deze brief informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen die betrekking hebben 
op de vragen die u gesteld heeft over de afvalpassen.

Doel van deze afvalpassen is enerzijds het voorkomen van oneigenlijk gebruik van de 
ondergrondse containers (deze zijn alleen bedoeld voor particulieren en niet voor 
bedrijven). Anderzijds wordt door het gebruik van de afvalpassen informatie verzameld 
over de hoeveelheid afval die inwoners in de ondergrondse containers werpen. Zowel om 
te kunnen volgen hoe de ontwikkeling van de hoeveelheid restafval verloopt (op naar de 
100 kg) als om in de toekomst deze gegevens te kunnen gebruiken als basis voor het 
berekenen van de afvalstoffenheffing op huishoudniveau. In de ondergrondse containers 
werd in eerste instantie het pasnummer en datum/tijdstip van de afvalinworp gelezen en 
geregistreerd. Het registreren van het aantal afvalinworpen op het niveau van huishoudens 
valt binnen de reikwijdte van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbpj/AVG1.

De afgelopen weken bleek echter dat het doel met betrekking tot de informatieverzameling 
ook bereikt kon worden zonder dat het aantal afvalinworpen per pas werd geregistreerd. 
Het eventueel koppelen van de heffing aan de inworpen op huishoudniveau is nog een 
onderwerp waar de raad over dient te besluiten. Daarom hebben wij in onze vergadering 
van 24 april j.l. besloten niet langer de inworpgegevens per pas te registreren.

Uitgangspunt is dat de gemeente zorgvuldig dient en wenst om te gaan met 
persoonsgegevens van inwoners. Het college heeft de bescherming van 
persoonsgegevens van inwoners hoog in het vaandel staan en is al langere tijd doende 
met de implementatie van de AVG over de gehele breedte van de gemeentelijke 
organisatie.

1 Wet bescherming Persoonsgegevens/Algemene Verordening Gegevensbescherming
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Doordat de afvalinworpen niet langer per pas worden geregistreerd, is het niet noodzakelijk 
om persoonsgegevens (op het niveau van individuele huishoudens) te bewaren en te 
verwerken en is de AVG niet van toepassing.

Met de keus voor het niet registreren van het aantal afvalinworpen per pas blijft de 
mogelijkheid wel aanwezig om de afvalstoffenheffing te baseren op het aantal 
afvalinworpen, mocht de raad op enig moment hiertoe besluiten. In dat geval zal een 
softwarematige aanpassing moeten plaatsvinden om zo een afvalinworp te kunnen 
koppelen aan een afvalpasnummer. De AVG is in die situatie wel van toepassing wat met 
zich meebrengt dat er dan een privacyprotocol zal worden opgesteld, met de leverancier 
een verwerkersovereenkomst zal worden afgesloten en inwoners hierover geïnformeerd 
zullen worden.

Uw Artikel 40 vragen
Als gevolg van deze geanonimiseerde wijze van gegevensverwerking, zijn de antwoorden 
op een aantal van uw Artikel 40 vragen niet meer actueel. Onderstaand geven wij aan 
welke van uw vragen het betreft en geven wij een nieuw antwoord dat past binnen de 
geschetste nieuwe werkwijze.

Het betreft de vragen:
1. Op welke wijze is de privacy van onze burgers gegarandeerd met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens welke zijn vermeld op de afvalpas?

Ons nieuwe antwoord:
Als een afvalpas wordt gebruikt om de container te openen, vindt enkel een check 
plaats of een juiste afvalpas wordt aangeboden. Een juiste afvalpas is in dit geval een 
afvalpas die is aangewezen op de betreffende ondergrondse container en die niet 
geoormerkt is als vermist of verloren. Na deze check wordt het afvalpasnummer niet 
opgeslagen in de software van de ondergrondse container en kan deze afvalinworp 
ook in de achterliggende kantoorsoftware niet meer gekoppeld worden aan een 
afvalpasnummer. Er worden dan ook geen persoonsgegevens opgeslagen en 
verwerkt. De AVG is daarmee niet van toepassing. Daarom is het vaststellen van een 
privacyreglement niet aan de orde.

2. Heeft het college van burgemeester en/ of de raad een privacyreglement vastgesteld 
voor het gebruik van chips en afvalpassen zoals elders in het land? (Vgl. 
http://decentrale.reqelqevinq.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Lisse/CVDR4200
07/CVDR420007 1.html)

Ons nieuwe antwoord:
Zie het antwoord op de vorige vraag: het opstellen van een privacyreglement is niet 
nodig.
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3. Indien het antwoord ja is, voldoet dit dan aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 in werking treedt?

Ons nieuwe antwoord:
Zie het antwoord op de eerste vraag: het opstellen van een privacyreglement is niet 
nodig.

4. Is dit privacyreglement eenvoudig vindbaar op de website van de gemeente 
Steenbergen vermeld?

Ons nieuwe antwoord:
Zie het antwoord op de eerste vraag: het opstellen van een privacyreglement is niet 
nodig.

5. Wilt u de tekst van het privacyreglement toevoegen als bijlage bij de beantwoording 
van deze vragen?

Ons nieuwe antwoord:
Zie het antwoord op de eerste vraag: het opstellen van een privacyreglement is 
momenteel niet nodig. Mocht dit op enig moment wel aan de orde zijn, dan zal dit aan 
u kenbaar worden gemaakt.

6. Als het antwoord op een van de drie hierboven gestelde vragen neen is, is het college 
dan bereid haar acties met betrekking van het chippen, stickeren en afsluiten van de 
ondergrondse container op te schorten tot de raad en/ of het college hierover een 
daartoe strekkend besluit heeft genomen?

Ons nieuwe antwoord:
De acties zijn inmiddels uitgevoerd.

7. Is er bij de invoering van het systeem mogelijk sprake van strijdigheid met de wet?

Ons nieuwe antwoord:
Nee, bij het ontwerpen van het systeem is rekening gehouden met de 
privacyregelgeving.

8. Wat is het verschil in situatie met de gemeente Arnhem waar men in de zomer van 
2017 heeft besloten het systeem met de afvalpas te stoppen?

Ons nieuwe antwoord:
Het afvalpas wordt in onze gemeente alleen gebruikt om de ondergrondse container te 
openen en te voorkomen dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de ondergrondse 
container. De inworpgegevens worden niet per adres geregistreerd of verwerkt, 
daarmee is de AVG niet van toepassing.

3



UM1803498

Mocht u nadere informatie willen, neemt u dan contact op met mevrouw C. Free, 
via 0167- 543449.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de locod

J. Langenberg C.J.M. van Geel
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