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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Beste meneer Van der Lee, 

  

In antwoord op uw brief van 26 juli 2017 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over het gebruik van persoonsgegevens bij 

toepassing van de afvalpassen voor de ondergrondse containers voor restafval. 

 
Vraag 1 

Kunt u aangeven welke informatie de gemeente inzamelt (over inwoners) wanneer 

gebruik wordt gemaakt van voornoemde passen? 

 
Antwoord  

Bij het gebruik van de toegangspassen voor de ondergrondse containers worden 

de stortgegevens per pas geregistreerd. De volgende gegevens worden 

geregistreerd: 

 adresgegevens; 

 aantal stortingen; 

 datum, tijd en plaats. 
 
Vraag 2 

Voor welke doeleinden wordt deze ingewonnen informatie gebruikt? 

 
Antwoord  

De gemeente Heusden verwerkt de gegevens vermeld in het antwoord op vraag 1 

voor de volgende doeleinden:   

 het efficiënt kunnen toepassen van de gedifferentieerde tarieven en 

daarmee het opleggen van de juiste afvalstoffenheffing per huishouden; 

 toezicht houden op gebruik. Hierdoor kunnen zogenaamde 

‘veelaanbieders’ wellicht worden behoed voor een (te) hoge 

afvalstoffenheffing;  
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 om te bepalen welke inzamelroute wordt gevolgd. Met het aantal stortingen 

kan de vulgraad van de containers worden bepaald en daarmee een zo 

optimaal mogelijke inzamelroute; 

 om te bepalen in welke wijk voorlichting over restafval zal worden 

gegeven. Zogenaamde ‘nulaanbieders’ kunnen hierdoor bijvoorbeeld 

worden voorgelicht over de werking van het systeem, waarbij ook 

eventuele angst voor het gebruik van de afvalpas en de ondergrondse 

containers kan worden weggenomen. 

 
Vraag 3 

Met wie wordt de ingewonnen informatie gedeeld? 

 
Antwoord  

De informatie wordt gedeeld met de Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch en 

Brabant Water. Brabant Water legt de afvalstoffenheffing op aan onze inwoners. 
 

Vraag 4 

Voldoet de informatievergaring, verwerking en dergelijke aan de eisen zoals 

gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens? 

 
Antwoord  

Ja. Uit jurisprudentie blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op 

naleving van de privacywetgeving (de Wet bescherming persoonsgegevens 

daaronder begrepen), gegevensverwerkingen noodzakelijk acht voor de goede 

vervulling van een publiekrechtelijke taak als er een verband is tussen de 

verwerking, de publiekrechtelijke taak en de behartigde belangen.  

De AP vindt dat door het invoeren van gedifferentieerde tarieven een gemeente 

kennis moet hebben van het feit dat afval is aangeboden, door wie afval is 

aangeboden en wanneer. De gegevens vermeld in het antwoord op uw eerste 

vraag sluiten hierop naadloos aan. Deze gegevens worden slechts verwerkt voor 

zover zij, gelet op de doeleinden (zie vraag 2) waarvoor zij worden verzameld en 

verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.   

 

Vraag 5 

Is over deze materie contact geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens? 
 

Antwoord  

Nee, een gemeente is hiertoe niet verplicht. Er is in dit geval ook geen noodzaak 

voor. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming 

 

 


