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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Sistermans van de Fractie van Inwonersbelangen over Afvalpas en 
chips in containers in relatie tot privacy 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Is de systematiek van de adres gebonden afvalpas die gebruikt wordt in de gemeente Arnhem 
dezelfde als in Woerden? Denk hierbij aan het grofvuil bij het afvalstation of de ondergrondse 
containers? 

Antwoord: Voor zover wij kunnen nagaan is het (toekomstige) gebruik in Woerden anders dan in Arnhem. 
De kern van het gebruik van de afvalpas in Woerden is het vastleggen hoe vaak een zgn. 'aansluiting', 
per adres, gebruikmaakt van een inzamelvoorziening, om daarmee te kunnen vaststellen in hoeverre 
men in aanmerking komt voor een teruggave van de afvalstoffenheffing. Dit is een essentieel verschil 
met het gebruik in Arnhem. Volgens de informatie die ons op dit moment bekend is, gebruikte de 
gemeente Arnhem de afvalpas om afvaldumping te voorkomen en inzamelroutes te optimaliseren. 

Vraag 2. Is de systematiek van adres gebonden chips die in de container gemonteerd worden, dezelfde als 
die gebruikt wordt in de afvalpassen? 

Antwoord: Ja, in de zin dat ook de adresgebonden chip in de minìcontainers een middel is om te registreren 
hoe vaak bij een aansluiting, per adres, de restafvalcontainer wordt geleegd, om daarmee te kunnen 
vaststellen in hoeverre men in aanmerking komt voor een teruggave van de afvalstoffenheffing. 

Vraag 3. Wat betekent de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het afvalbeheer in gemeente 
Woerden? 

Antwoord: De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) heeft nog geen uitspraak gedaan, maar een 
voornemen tot handhaving in de gemeente Arnhem aangekondigd. Het onderzoek van de AP moet dus 
nog beginnen. 

Vraag 4. Kan het college de zekerheid afgeven dat gemeente Woerden niet te maken krijgt met boetes 
opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het afvalbeheer? 

Antwoord: Nee, die zekerheid kunnen wij niet geven omdat wij niet kunnen voorzien tot welke conclusie de 
AP gaat komen in de casus van gemeente Arnhem. Op dit moment is er echter geen aanleiding om te 
verwachten dat Woerden een dergelijke boete opgelegd krijgt. Wij benadrukken dat de gemeente 
Arnhem niet werkt met een teruggaaf per aansluiting. In Woerden is het doel van de registratie van 
persoonsgegevens het bewerkstelligen van een teruggaaf. Zonder registratie kunnen wij niet bepalen 
wie in aanmerking komt voor welke eventuele teruggave. Op basis van huidige informatie voldoen we 
in Woerden aan de voorwaarden die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt bij het registreren 
van persoonsgegevens (zie toelichting). 

Toelichting: 
Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens staat onder andere het volgende: 
Vraag: "Mag de gemeente bijhouden hoeveel afval ik weggooi?" 
Antwoord: "Ja, dat mag. Maar uw gemeente moet wel een duidelijk doel hebben om dit te doen. 

Bijvoorbeeld om bewoners per hoeveelheid afval te laten betalen. Als uw gemeente met een pas 
of chip bijhoudt hoeveel afval u of uw gezin weggooit, dan zijn dít persoonsgegevens. Dat betekent 



dat de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. En dat uw gemeente zich daarom 
aan een aantal voorwaarden moet houden. 

De gemeente moet zich onder meer aan de volgenden voorwaarden houden: 
1. De gemeente moet u van tevoren informatie geven over het doel waarvoor de gemeente 

gegevens over uw afval verzamelt. En wat de gemeente verder met uw afvalgegevens doet. 
2. De gemeente mag alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om dat doel te bereiken. 
3. De gemeente moet de afvalpas of chip goed beveiligen." 

Bijlage: de ingekomen brief met corsanummer: 16.019890 
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