
VRAGEN COMMISSIEVERGADERING 

De commissie: samen wonen

Vergaderdatum: 3 oktober 2019

Steller en fractie: Petra van Nes/Burger op 1 en Jeroen Rijsdijk/PvdA

Agendapunt: 5. Mededelingen Afvalbeleidsplan en raadsinformatiebrief verwerking huishoudelijk afval

Portefeuillehouder: dhr. M. Japenga

Datum indiening vraag bij griffie: 27-09-2019

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 3 oktober 2019

Vraag 1 
Welke  data  en  persoonsgegevens  (direct  en  indirect)  worden  er  precies  verzameld,  verwerkt  en 
opgeslagen (bijv. stort- of ledigingsgegevens, zoals datum en tijdstip van afvalledigingen, die via de 
afvalpas of de chip van de minicontainer zijn te koppelen aan het adres van een inwoner). Met welk 
exact omschreven doel? Op basis van welke wettelijke grondslag?

Antwoord 
Voor een correcte beantwoording van deze vraag is het van belang een onderscheid te maken tussen 
de huidige en de toekomstige situatie.

Huidige situatie
In artikel 6 van het huidige Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 heeft het college de 
inzameldienst de bevoegdheid gegeven om de container te voorzien van een elektronische chip en van 
een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, een 
postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer. Aanvullend heeft het college 
vastgesteld dat daar waar ondergrondse inzamelvoorzieningen worden gebruikt voor de inzameling van 
huishoudelijke restafvalstoffen wordt per huishouden een toegangspas verstrekt (artikel 6 lid k). De 
toegangspas is verstrekt op basis van postcode en huisnummer. Er vindt hierbij geen registratie van 
inworpopeningen plaats.  

Grondslag hiervoor is:

1. Om doelmatig afvalbeheer conform artikel 10.21 t/m 10.29 van de Wet milieubeheer uit te kunnen 
voeren wat betreft het gescheiden inzamelen van afvalstromen, het waarborgen van de kwaliteit 
van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke 
inzamelvoorzieningen; 

2. de afvalinzameling uit te kunnen voeren, waaronder adresgebonden inzameling; 
3. toezicht en handhaving mogelijk te maken in geval van overtreding van de regels van de 

verordening en het Uitvoeringsbesluit die toezien op het gebruik van het inzamelmiddel en/of 
voorziening en de wijze van aanbieden van afval. Dit betreft onder andere het voorkomen van 
afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval; 

4. vragen van bewoners te beantwoorden en mededelingen te doen; 
5. de efficiency van de afvalinzameling te verbeteren, waaronder routeoptimalisatie

Toekomstige situatie
In het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de 



invoering  van  een  variabel  tarief.  Om  een  variabele  tariefstelling  per  aansluiting 
mogelijk te maken zal in de toekomst ook het aantal ledigingen per aansluiting geregistreerd worden.  
Voor inwoners die beschikken over een minicontainer zal dit gebaseerd zijn op het aantal keer dat zij 
de minicontainer voor lediging aanbieden. Voor gebruikers van ondergrondse containers zal dit zijn op 
basis van het aantal geregistreerde inworpopeningen per pas op basis van postcode en huisnummer.  
In 2020 zal dit  systeem als proef worden uitgevoerd, waarbij  de inwoners kunnen wennen aan het 
systeem en een terugkoppeling krijgen van het aantal keren dat huishoudelijk afval is aangeboden. In 
2021 zal het systeem definitief zijn en  financieel kunnen afrekenen op basis van aanbiedingen van 
Restafval+PMD.

Op dit moment zijn de voertuigen nog niet uitgerust met leesapparatuur voor het uitlezen van de chips  
en  vindt er nog geen registratie plaats van de inzamelfrequentie. Vanaf 1-1-2020 is dit wel het geval.

Vraag 2 
Voldoet  dit  aan  de  AVG-eis  van  dataminimalisatie,  of  worden  er  méér  data/persoonsgegevens 
verzameld en verwerkt dan voor het omschreven doel en uitvoering van de publiekrechtelijke taak van 
de gemeente noodzakelijk is (noodzakelijkheidscriterium)? Worden de data niet langer bewaard dan 
strikt noodzakelijk is (opslagbeperking).

Antwoord
Ja. Gelet op het antwoord op vraag 1 en het kader dat daarin is geschetst, voldoet deze wijze aan de 
vereisten van noodzakelijkheid en aan die van dataminimalisatie.

Vraag 3
Welke  (derden)  organisaties  en  organisatieonderdelen  kunnen  bij  die  data/persoonsgegevens 
(autorisatie) en hoe is e.e.a. gekoppeld aan andere datasystemen (datakoppeling)?

Antwoord
De koppelingen zijn op dit moment niet gelegd. Bij de invoering wordt rekening gehouden met wettelijk  
gestelde eisen in het kader van AVG. Voor de inning van de afvalstoffenheffing zal de gemeentelijke 
belastingdienst beschikken over de noodzakelijke gegevens.

Vraag 4
Bij wie ligt het eigenaarschap van de verzamelde data en tot persoon herleidbare gegevens (gemeente 
Ridderkerk? NV BAR afvalbeheer? BAR-organisatie?). Zijn verantwoordelijkheden tussen de 
ketenpartijen (gemeente, NV BAR, mogelijke andere partijen) in het proces van dataverzameling, 
dataverwerking, databescherming/beveiliging, datavernietiging en anonimisering/pseudonimisering 
helder en schriftelijk vastgelegd?

Antwoord
Het is in juridische zin niet mogelijk data in eigendom te hebben. Niettemin is er natuurlijk altijd sprake 
van een beheerder. Dat beheer ligt primair bij de NV BAR-Afvalbeheer. Die verzamelt de gegevens ten 
behoeve van zijn taak. 

Omdat er sprake is van een uitvoeringsorganisatie voor het beheer van afval, is er sprake van een 
gezamenlijke  verantwoordelijkheid.  De  gemeenten  hebben  immers  deze  organisatie  in  het  leven 
geroepen om het door hen vastgestelde beleid en de overige kaders uit te voeren. 
Voor  wat  betreft  de  afspraken  die  zijn  gemaakt  wijzen  wij  op  het  inmiddels  ter  besluitvorming  
voorgelegde privacybeleid voor de gemeente Ridderkerk. Die geven het kader voor de onderwerpen 
zoals die zijn genoemd in de vraag. Zodra dit beleid is vastgesteld, is de gemeente hieraan gebonden. 

Vraag 5
Hoe is gegarandeerd dat de verzamelde / verwerkte data juist en actueel zijn (waarborgen juistheid, en 
zaken als o.a. bewijs van lediging/aanbieding)? En is het inzagerecht en het recht op gegevenswissing 
van burgers adequaat geregeld?



Antwoord
De gegevens die worden gebruikt zijn afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). 
Dat is een basisregistratie waardoor geborgd is dat de daaruit gebruikte gegevens juist zijn en actueel. 
Voor wat betreft de borging van de gegevens over de ledigingen zullen de gegevens op twee plekken 
worden opgeslagen. De eerste is in Afvalris (het backofficepakket van de NV BAR-Afvalbeheer) en het 
tweede is C-trace, dat is het softwarepakket waar de registratie binnen komt van de inzamelvoertuigen 
en ondergrondse containers

Iedere  burger  heeft  recht  op  de  inzage  in  zijn  gegevens.  De  gegevens  die  door  de  NV  BAR-
Afvalbeheer worden verwerkt zijn inzichtelijk via het verwerkingsregister van de NV. De gegevens die 
de gemeente verwerkt in het kader van de belastingheffing zijn inzichtelijk via datzelfde register van de 
gemeente. 

Vraag 6
Hoe zit het met de databeveiliging tegen inbreuken en hacks (zie ook https://basisbeveiliging.nl/#report-
ridderkerk, voor beveiligingsoverzicht van alle Nederlandse gemeenten en provincies). Welke 
potentiele mogelijkheden tot datalekken worden voorzien en in hoeverre zijn die adequaat 
afgedekt?  Beveiliging is passend als de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn 
afgestemd op de risico’s voor de rechten van de betrokkenen (burgers). Er zal moeten worden 
gewaarborgd dat de persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 
verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

Antwoord
Het goed beveiligen van persoonsgegevens is zonder meer belangrijk.  De mate van beveiliging is 
echter afhankelijk van aard van de gegevens. Zoals hiervoor aangegeven gaat het hier primair om de 
verwerking van adresgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn naar één of meer personen, 
maar zeggen niet zonder meer iets over een natuurlijke persoon. Daarmee zijn het geen gegevens die 
een hoog risico inhouden voor natuurlijke personen. 

De verwerking van deze gegevens vindt primair plaats bij de NV BAR-Afvalbeheer. Deze werkt op het 
netwerk van de BAR-organisatie en maakt dan ook gebruik van de beveiligingsmaatregelen van de 
BAR-organisatie. Daarnaast maakt de NV BAR-Afvalbeheer gebruik van derden die applicaties leveren 
voor de uitvoering van deze taak. Met die leveranciers zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop 
deze zijn beveiliging inricht. 

Vraag 7
Wie houdt toezicht op adequate verzameling en -verwerking van data en tot persoon/huishouden te 
herleiden data? Hoe ziet dat toezicht eruit?

Antwoord
De  gemeenten  hebben  een  FG aangesteld  die  toezicht  houdt  binnen  de  organisatie.  Dat  is  voor 
overheden ook verplicht op grond van de AVG. Deze wijze van verwerken valt onder die toezichtstaak. 

Vraag 8
Afval-app, welke “zal worden voorzien van een overzicht hoe vaak de ondergrondse container voor 
PMD+restafval (hoogbouw) en de minicontainer voor de laagbouw is gebruikt, c.q. is aangeboden”.

Voor een dergelijke app, welke persoonsgegevens verwerkt, gelden dezelfde voorwaarden als 
hierboven. Bovendien is toestemming tot gegevensverwerking nodig van de individuele burger, die 
daarover dan wel eerst zorgvuldig, volledig en begrijpelijk geïnformeerd dient te worden). Is daarin 
voorzien?

Antwoord
De  app  heeft  een  raadpleegfunctie  op  basis  van  postcode  +  huisnummer.  Er  worden  dus 
adresgegevens verwerkt.  Daarnaast  kan via de app het  telefoonnummer van de gebruiker worden 
verwerkt en eventueel een IP adres. 
De  gebruiker  zal  –  bij  de  geleverde  informatie  in  de  Playstore  of  Applestore  –  hierover  worden  
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geïnformeerd. Daarbij zal ook worden gewezen op de rechten die gebruikers hebben 
op grond van de AVG, zal worden gewezen op het klachtrecht en de gebruiker zal worden gewezen op 
de mogelijkheid zijn toestemming weer in te trekken. Dit alles conform de vereisten zoals bedoeld in 
artikel 13 van de AVG. 

Vraag 9
Op welke andere manieren zullen burgers worden geïnformeerd over hoe vaak gebruik is gemaakt van 
container/ophaaldienst? Een app alléén is onvoldoende inclusief. Er zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen 
met lagere inkomens of mensen die uit principiële overwegingen geen smartphone hebben en/of geen 
gebruik kunnen/wensen te maken van een digitale voorziening. Hoe kunnen zij bij hun gegevens? Hoe 
worden zij geïnformeerd? Hoe kunnen zij controleren op juistheid van de Diftar-afvalheffing?

Antwoord
Bij  de  voorbereiding  van  de  invoering  van  het  variabele  tarief  wordt  ook  rekening  gehouden  met  
bovengenoemde  doelgroepen.  De  website  van  de  NV  BAR-Afvalbeheer  zal  toegankelijk  worden 
gemaakt voor inwoners, zodat zij op de website het aanbiedgedrag kunnen zien. Dit is onderdeel van  
de operationalisering. Daarnaast wordt nagedacht over de mogelijkheid om deze mensen inzicht te 
geven via het klantcontactcentrum van de gemeente.

Vraag 10
Worden de rest-afval mini-containers gewogen bij lediging? 

Antwoord
Nee, de registratie zal plaats vinden op basis van het aanbieding van een minicontainer door het 
uitlezen van de chip of een  aanbieding van een afvalzak bij een ondergrondse container door het 
registreren van de inworp op de afvalpas. 


