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Aanleiding
In 2016 is gestart met de implementatie van het omgekeerd inzamelen in de gemeente
Krimpen aan den IJssel. Grondstoffen worden aan huis ingezameld (minicontainers voor
groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic verpakkingsmateriaal, metaal en drankenkartons
(PMD) en papier en karton (OPK). Het restafval wordt verzameld in ondergrondse containers
in de wijk. Voor hoogbouw geldt dat er ook cocons voor GFT afval zijn geplaatst en er zijn op
een aantal strategische locaties ondergrondse perscontainers voor PMD aangebracht.
De ondergrondse containers kunnen alleen worden geopend met een pasje dat gekoppeld is
aan het adres van de pashouder. Hierin is de gemeente Krimpen aan den IJssel geen
uitzondering. Het is een algemeen toegepast middel voor omgekeerd inzamelen (al dan niet
met diftar – gedifferentieerd tarief).
Een inwoner van gemeente Arnhem heeft nu bezwaar gemaakt tegen het systeem waarbij
een afvalpas gekoppeld is aan het adres van de pashouder. Aanvankelijk ging het in deze
zaak om het registreren van aanbiedgedrag van individuele huishoudens. Inmiddels hebben
de rechtbank, de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich over de zaak
gebogen.
Er zijn een aantal zaken die wij als gemeente moeten regelen, waaronder een beleidsnotitie
waarin staat verwoord dat wij gegevens verzamelen en waarom wij dit moeten doen. Hier
gaat hierbij niet alleen om de ondergrondse containers, maar ook om de gechipte
minicontainers en de toegang tot het grondstoffencentrum.
Doel
Het doel is het privacy-proof gebruik kunnen maken van de verstrekte afvalpassen voor het
omgekeerd inzamelen in de gemeente Krimpen aan den IJssel. De doelen waarom we een
adres-gebonden afvalpas nodig hebben zijn al vastgelegd in het afvalbeleid.
Wettelijke grondslag en bevoegdheid
De wettelijke grondslagen of bevoegdheid waarop deze regeling met betrekking tot het
privacyreglement voor gebruik van chips geplaatst in minicontainers en afvalpassen die
toegang geven tot ondergrondse containers voor restafval en tot het grondstoffencentrum
zijn:
1. Wet bescherming persoonsgegevens artikel 7,8
2. Wet bescherming persoonsgegevens artikel 27
3. Vrijstellingsbesluit
Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vanaf die datum geldt voor de hele
Europese Unie (EU) dezelfde privacy wetgeving.
Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, hebben wij
als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt
namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van ons als organisatie om aan te tonen
dat wij ons aan de wet houden. Dit heet de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht

houdt in dat wij met documenten moeten kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische
en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. De gemeente
Krimpen aan den IJssel heeft een Protocol Beheer Informatiebeveiligingsincidenten waarin is
vastgelegd hoe wij omgaan met datalekken.
Afvalpassen
Er zijn een aantal redenen waarom er voor is gekozen om afvalpassen gekoppeld aan het
adres van de pashouder te verstrekken.
1. Voor het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
(zie afvalscheidingsbeleid).
2. Voor het spreidingsplan van de ondergrondse containers was het nodig om adressen
toe te wijzen aan een container. Hierdoor krijg je een efficiënte en effectieve plaatsing
van de ondergrondse containers. Efficiënt qua lediging en aantal containers en
effectief vanwege de loopafstanden en communicatie.
3. Het voorkomen van afvaltoerisme vanuit andere gemeenten en bedrijfsafval (de
ondergrondse containers zijn alleen met toegangspas te openen).
4. Het omgekeerd inzamelen is een ingrijpende transitie geweest. Gerichte
communicatie is en blijft belangrijk. Vandaar dat wij de verzamelde data willen
omzetten naar informatie, om gericht te kunnen communiceren en de afvalscheiding
verder te optimaliseren.
5. Vanwege het gebruiksgemak is gekozen voor één afvalpas die toegang geeft tot
ondergrondse container én grondstoffencentrum (milieustraat – Stormsweg 11).
Verwerking persoonsgegevens
Vanwege de hierboven genoemde doelen zijn de afvalpassen verstrekt. Er worden dus
persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling opgeslagen en verwerkt. Hiertoe is
de bijgevoegde privacyverklaring opgesteld voor onze inwoners zodat zij weten waarom de
gegevens worden verzameld en wat hiermee wordt gedaan. Ook voor de NV MAK is een
privacyverklaring opgesteld. Binnen de NV MAK wordt met onderaannemers een
bewerkersovereenkomst afgesloten.
Wanneer wordt overgegaan op diftar dan komt er een nieuw doeleinde bij voor de
verwerking van persoonsgegevens, namelijk het bepalen van het variabele deel bij de
afvalstoffenheffing. Wij zullen dan immers moeten weten wie wanneer restafval in een
container stort of een minicontainer heeft aangeboden om de heffing per huishouden te
kunnen vaststellen. Dat is noodzakelijk voor een goede invulling van onze publiekrechtelijke
taak om stortgegevens te verwerken. Maar het ‘diftar-proof’ willen zijn als gemeente is niet
voldoende, vandaar de vastlegging van de andere doelen in deze beleidsnotitie. Indien diftar
ooit wordt ingevoerd dan dient dit als doel te worden toegevoegd.
Ondergrondse containers
De ondergrondse restafvalcontainers zijn voorzien van een paslezer. Deze slaat de
gegevens van de aangeboden afvalpassen 24 uur op en stuurt deze één keer per etmaal
naar de server.
Het is mogelijk om de paslezers aan te passen zodat er geen persoonsgegevens meer
worden opgeslagen in de paslezer. Dan worden de gegevens direct per aanbieding
doorgestuurd. Dit vraagt een investering van € 59.690.
Dit is een onvermijdelijke investering gezien de nieuwe wetgeving. Het openstellen van
ondergrondse containers is namelijk geen optie gezien mogelijk ‘afvaltoerisme’ uit andere
gemeenten en het minder efficiënt kunnen ledigen van deze containers.

Minicontainers
Alle minicontainers die zijn uitgezet voor de inzameling van grondstoffen zijn voorzien van
een chip en zijn zodoende gekoppeld aan een adres.
Grondstoffencentrum
De afvalpas geeft ook toegang tot het grondstoffencentrum. Dat is nodig om te kunnen
bepalen hoeveel bezoekers er zijn geweest vanuit Krimpen aan den IJssel en de gemeente
Krimpenerwaard. Bewoners van de kernen Ouderkerk en Nederlek maken namelijk ook
gebruik van ons grondstoffencentrum. Daarbij komt dat wij geen bedrijfsafval accepteren.
Communicatie
Het privacyreglement wordt op de website gepubliceerd. De inwoners dienen schriftelijke te
worden geïnformeerd over nut en noodzaak van het registreren van gegevens.
Bijlagen:
1. Concept-Bewerkersovereenkomst
2. Concept-Verwerkersovereenkomst AVG Krimpen
3. Concept-Privacyverklaring voor NV MAK

