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De reden van het onderzoek 
door de AP bij de gemeente 
Arnhem was een verzoek tot 
onderzoek en handhaving van 
één inwoner. Deze Arnhem-

mer vroeg handhaving, omdat restafval 
alleen nog met een adres gebonden afval-
pas kon worden gestort op ondergrondse 
containers. Hij vond dit in strijd met zijn 
recht op privacy. De AP heeft daarop de 
verwerking van persoonsgegevens met 
de afvalpas en de ondergrondse container 
onderzocht en geoordeeld dat de opslag 
van de gegevens op de container in strijd 
is met de Wet bescherming persoonsgege-
vens (Wbp). Op de containers in Arnhem 
worden alleen interne chipcodes (num-
merreeks van de chip die in de pas zit), 
stortgegevens en technische gegevens 
opgeslagen. De chipcodes worden vervan-
gen door generieke 999-nummers voordat 
deze in de back office worden geregis-
treerd. De gemeente Arnhem kan niet bij 
de gegevens op de ondergrondse contai-
ner en ziet geen stortgegevens per chipco-
de of afvalpas. Toch zijn de stortgegevens 
die samen met de interne chipcodes staan 
opgeslagen op de container volgens de AP 
indirect identificeerbare persoonsgege-
vens, omdat de mogelijkheid bestaat om 
deze stortgegevens via diverse bestanden 
te koppelen aan het adres waarop de af-
valpas is uitgegeven en daarmee aan een 

persoon. Het feit dat de gemeente Arnhem 
deze koppeling in de praktijk niet maakt 
en deze koppeling ook niet wil maken, is 
volgens de AP niet relevant.

STORTGEGEVENS PERSOONSGEGEVENS
Een eerste relevant punt uit deze beslis-
sing is dat stortgegevens beschouwd 
dienen te worden als persoonsgegevens, 
zelfs als ze niet direct toegankelijk zijn 
of alleen via koppeling van diverse be-
standen herleidbaar zijn tot een adres. 
Dit brengt mee dat alle gegevens die aan 
adresgegevens kunnen worden gekoppeld 
persoonsgegevens zijn en dat daarop de 
privacyregelgeving van toepassing is. Op 
grond van de privacyregelgeving is voor 
iedere verwerking van persoonsgegevens 
een doel en een grondslag nodig. De mo-
gelijke grondslagen staan opgesomd in 
de wet. De grondslag voor de verwerking 
van persoonsgegevens bij afvalinzameling 
is de vervulling van de publiekrechtelijke 
taak door de gemeente, namelijk de wet-
telijke zorgplicht voor het inzamelen van 
huishoudelijk afval. De doeleinden van de 
verwerking dient de gemeente vooraf te 
bepalen en vast te leggen. Er mogen niet 
méér persoonsgegevens worden verwerkt 
dan noodzakelijk is voor deze grondslag 
en om het vooraf bepaalde doel te berei-
ken. Daar gaat het voor de gemeente Arn-
hem mis. De AP oordeelt namelijk dat de 

verwerking van stortgegevens op de onder-
grondse container (wie wat wanneer stort) 
niet noodzakelijk is voor de goede vervul-
ling van de publiekrechtelijke taak van de 
gemeente, waardoor daar geen grondslag 
voor bestaat en de verwerking bovenmatig 
is. Door de opslag van de stortgegevens op 
de ondergrondse containers handelt de ge-
meente Arnhem volgens de AP dus in strijd 
met de privacyregelgeving. 

DIFTAR HEFT STRIJDIGHEID OP
Ondanks dit oordeel handhaaft de AP niet. 
De gemeente Arnhem kent een vaste af-
valstoffenheffing, maar dit gaat naar alle 
waarschijnlijkheid per 1 januari 2018 ver-
anderen door de invoering van diftar. De AP 
geeft aan dat er met de invoering van diftar 
een nieuw doeleinde bij zal komen voor de 
verwerking van persoonsgegevens, name-
lijk het bepalen van het variabele deel van 
de afvalstoffenheffing. De gemeente zal bij 
diftar moeten weten wie wanneer restafval 
in de container stort om de heffing per huis-
houden te kunnen vaststellen. Daarom is 
het voor een gemeente met diftar wel nood-
zakelijk voor de goede vervulling van haar 
publiekrechtelijke taak om stortgegevens te 
verwerken en is die verwerking niet boven-
matig. Dit is het tweede relevante punt voor 
de afvalbranche: in geval van diftar is het 
verwerken van stortgegevens in overeen-
stemming met de privacyregelgeving. 
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Na lang wachten heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een beslissing genomen 

in de Arnhemse afvalpaskwestie. De AP heeft geoordeeld dat de gemeente Arnhem 

in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelt. Toch handhaaft de AP 

niet. Hoe zit dat en wat kan de afvalbranche met deze beslissing?
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MOGEN AFVALPASSEN NOG  
ADRES GEBONDEN ZIJN?
Dat mag! Een derde relevant punt van de 
beslissing is dat de AP heeft aangegeven 
dat het gebruik van adres gebonden afval-
passen mag. Daarvoor dient de gemeente 
wel een duidelijk doel te hebben en te vol-
doen aan de andere eisen van de priva-
cywetgeving, zoals de informatieplicht en 
beveiligingsplicht. Het is aan de gemeente 
als verantwoordelijke voor de gegevens-
verwerking in het kader van de afvalin-
zameling om ervoor te zorgen dat wordt 
voldaan aan de privacyregelgeving. Oók 
als de gemeente de afvalinzameling en de 
verwerking van persoonsgegevens heeft 
uitbesteed aan een publiek afvalbedrijf of 
andere partij. 

De AP haalt de doelen die de gemeente 
Arnhem heeft bij het gebruik van een 
adres gebonden afvalpas uit de beleids-
stukken van de gemeente. Dat heeft te 
maken met het feit dat doeleinden vooraf 
bepaald dienen te worden. Het gaat dan 
om de redenen die in de beleidstukken 
genoemd worden om bijvoorbeeld over 
te gaan op een systeem van ‘omgekeerd 
inzamelen’. Zo is bijvoorbeeld het voor-
komen van ‘afvaltoerisme’ door inwoners 
van omliggende gemeenten en bedrijven 
volgens de AP een gerechtvaardigd doel 
om een adres gebonden afvalpas te ge-
bruiken om ondergrondse containers voor 
restafval te kunnen openen. Ook het be-
palen van de inzamelingsroute, informa-
tieverstrekking per wijk en het kunnen 
invoeren van diftar worden door de AP als 
doeleinden beschouwd die passen binnen 
de goede vervulling van de publiekrech-
telijke taak. Daarbij geeft de AP ook aan 
dat een anoniem alternatief niet gevergd 
kan worden van de gemeente. Dit oordeel 
ziet uitsluitend toe op de verwerking van 
adresgegevens gekoppeld aan een afval-
pas voor het openen van de container, dus 
niet op de verwerking van stortgegevens.

NIET MééR GEGEVENS  
DAN NOODZAKELIJK
Zoals eerder opgemerkt mogen er niet 
méér persoonsgegevens worden verwerkt 
dan noodzakelijk is om het doel te berei-
ken. Zo oordeelt de AP dat stortgegevens 
mogen worden verwerkt in het kader van 
diftar. Jammer genoeg geeft de AP echter 
geen oordeel over andere doeleinden die 

en de omgang met hun persoonsgegevens 
in het kader van de afvalinzameling. De 
AP wijst in haar nieuwsbericht over de 
Arnhemse afvalpaszaak ook expliciet op 
deze informatieplicht. Dit is een verplich-
ting van de gemeente, maar het publiek 
afvalbedrijf kan ook namens de gemeente 
informeren. De informatie moet eenvou-
dig toegankelijk en begrijpelijk zijn. Dat 
kan via een brief bij het toesturen van de 
afvalpas, in een privacyverklaring op de 
website met vermelding van een hyperlink 
op de afvalpas en/of de minicontainer of 
in een folder die huis aan huis wordt ver-
spreid. 

ROVA heeft als publiek afvalbedrijf voor 
meerdere gemeenten ervoor gekozen de 
inwoners actief te informeren over de ver-
werking van hun persoonsgegevens. De 
privacy-specialisten Monique Hennekens 
en Marieke Thijssen van Hekkelman Ad-
vocaten hebben op verzoek van ROVA een 
privacyverklaring opgesteld. Om gemeen-
ten en publieke afvalbedrijven op weg te 
helpen bij het voldoen aan hun informatie-
plicht stellen ROVA en Hekkelman samen 
met de NVRD een model privacyverklaring 
voor gemeenten en een model privacyver-
klaring voor publieke afvalbedrijven ter 
beschikking. In deze modellen zijn alle as-
pecten opgenomen om te voldoen aan de 
huidige én komende  privacyregelgeving. 
De modellen zijn, samen met een toelich-
ting over het gebruik en de vereisten van 
de AVG, te vinden op het ledennet van de 
NVRD.

RISICO’S ALS INWONERS NIET WORDEN 
GEïNFORMEERD
Het verwerken van persoonsgegevens via 
een afvalpas, chips in minicontainers of 
bij de milieustraat zonder inwoners daar-
over te informeren, is in strijd met de pri-
vacyregelgeving. Dat betekent dat de AP 
handhavend kan optreden. Dat gebeurt 
meestal alleen na een verzoek. Burgers 
zijn sneller geneigd een handhavingsver-
zoek in te dienen bij de AP als zij niet goed 
worden geïnformeerd over de verwerking 
van hun persoonsgegevens. Zoals de Arn-
hemse afvalpaszaak leert, kan een derge-
lijk verzoek van één burger leiden tot een 
langdurige juridische procedure. 
Extra belangrijk dus om inwoners goed te 
informeren. 

de verwerking van stortgegevens zou-
den kunnen rechtvaardigen. Dat wil niet 
zeggen dat de AP heeft geoordeeld dat 
stortgegevens voor geen enkel ander doel 
verwerkt zouden mogen worden. Maar er 
zal voor die verwerking wel een specifiek 
doel moeten bestaan. Dat is wat nogmaals 
duidelijk wordt uit deze beslissing: voor 
iedere verwerking van persoonsgegevens 
– direct of indirect – moet een doel zijn 
bepaald. 

Een goede actie naar aanleiding van deze 
beslissing is daarom het nagaan welke 
persoonsgegevens precies worden ver-
werkt en welke doelen de gemeente heeft 
bepaald voor die verwerking. Dit geldt niet 
alleen voor het gebruik van afvalpassen, 
maar ook bij het verwerken van persoons-
gegevens op een andere wijze, zoals via 
chips in minicontainers. Wat als een ge-
meente nog geen duidelijk doel heeft be-
paald? Dan moet alsnog een doel worden 
bepaald die in overeenstemming is met de 
reeds bepaalde doeleinden. Als dat niet 
mogelijk is, moet de gemeente de verwer-
king staken. 

Om twee vereisten uit de privacyregelge-
ving in één keer op te pakken, kan de ge-
meenten de doelen (nogmaals) beschrij-
ven in de informatie die zij toch - al dan 
niet via het publiek afvalbedrijf – verplicht 
is aan haar inwoners te verstrekken over 
de verwerking van hun persoonsgegevens 
bij de afvalinzameling.

INFORMATIEPLICHT: EEN BELANGRIJKE 
EIS VAN DE PRIVACyREGELGEVING
Iedere gemeente moet haar inwoners in-
formeren over het doel van de verwerking 

Welke informatie moet  
Worden verstrekt?
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
in alle landen van de Europese Unie. Deze 
vervangt de Wet bescherming persoons-
gegevens. In de AVG staat welke informa-
tie aan betrokkenen (inwoners) verstrekt 
moet worden, zoals contactgegevens, de 
doelen van de verwerking, de wettelijke 
grondslag, de verstrekking aan derden en 
de rechten van de inwoners.


