
Ingediend namens de fractie van Harlinger Belang 
Raadslid J. Jellema 
 
 

 

 
Soort vraag      x    Schriftelijke vraag aan college 

0    Vraag voor het vragenhalfuurtje  
0  Interne vraag voor de griffie  

 s.v.p. één hokje  aankruisen 

 
Gewenste  vorm van beantwoording   x    Schriftelijk  

0    Mondeling tijdens… 
0  per mail *  
      s.v.p. één hokje  aankruisen 

De vraag is Openbaar / Niet openbaar   
  

 
Onderwerp: Privacy passen ondergrondse afvalcontainers 
  
De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelt in haar brief der dato 20 april 2017 met kenmerk z2016-13679 
inzake een geschil tussen de Gemeente Arnhem en een inwoner, dat de stortgegevens van afval (wie, 
wat en wanneer stort) kwalificeren als persoonsgegevens.  
 
De Autoriteit oordeelt voorts dat het tijdelijk kunnen opslaan van deze gegevens, los van het feit of dit 
ook daadwerkelijk gebeurt, in beginsel in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Slechts 
de aanwezigheid van een koppeling tussen het adresbestand en stortingsgegevens is daarbij 
voldoende. Indien de gemeente hierbij echter een duidelijk doel heeft (bijvoorbeeld bij het hanteren van 
Diftar) en voldoet aan de andere eisen van de privacywetgeving, is een en ander wel toegestaan. 
 
De rechtbank Gelderland heeft in een voorlopige voorziening op 13 juli 2017 gevonnist dat de Autoriteit 
tot handhaving over diende te gaan.  
 
Inmiddels hebben de Gemeenten Arnhem en Utrecht besloten om hun systeem rondom de afvalpassen 
aan te passen. 
 
Ook in de Gemeente Harlingen staan een aantal ondergrondse afvalcontainers waar inwoners en 
bedrijven met een afvalpas toegang toe hebben. 
 

1. Kan het college inhoudelijk toelichten, hoe het systeem rondom de afvalpassen in onze 
gemeente zich verhoudt met dat van de Gemeente Arnhem, waarbij met name wordt ingegaan 
op de gelijkenissen en de verschillen met het systeem zoals de Gemeente Arnhem dit tot voor 
kort hanteerde? 

2. Kan het college beargumenteerd aangeven in hoeverre het systeem rondom de afvalpassen in 
onze gemeente in strijd is met de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens en de 
rechtbank Gelderland? 

 
 
 

 

(niet invullen, dit wordt intern geregeld) 
Afdoening door: 
Datum ingeboekt: 
Uiterste afdoening datum: 
Corsanummer:  

 
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord  


