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Geachte mevrouw De Jager, geachte heer Emens,
In uw brief, binnengekomen op 25 juli, heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld
over afvalcontainers en privacy. Ons antwoord is als volgt.
Vraag 1
Hoe is dit in Deventer geregeld? Kennen wij hier hetzelfde systeem als in Arnhem bij de
ondergrondse afvalcontainers? Zo ja wat gaat uw college doen naar aanleiding van deze rechterlijke
uitspraak?
Antwoord
In Deventer kennen we het diftarsysteem, waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft
geoordeeld dat de gemeente dan moet weten dat afval is aangeboden, door wie afval is aangeboden
en wanneer. Deze verwerking past binnen de publiekrechtelijke taak van de gemeente Deventer en is
niet in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De situatie in Deventer is niet vergelijkbaar
met Arnhem omdat er in Arnhem nog geen diftarsysteem is. De AP heeft daarom geoordeeld in
Arnhem dat de registratie van stortgegevens in strijd is met privacyregelgeving. Een basisbeginsel
van privacyregelgeving is dat alleen die gegevens verwerkt mogen worden die noodzakelijk zijn om
een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel te bereiken. In Arnhem werden
persoonsgegevens geregistreerd die niet in overeenstemming zijn met het basisbeginsel.
Vraag 2
Uw college heeft Privacy hoog in het vaandel staan, betekent dit dat ook in Deventer de privacyregels
met voeten worden getreden? Kunt u uitleggen hoe dit zit volgens u?
Antwoord
Nee, in Deventer wordt volgens privacyregels gewerkt.
Aanbiedgegevens zijn geregistreerd op kaartcode en kennen geen NAW gegevens. Hiermee werken
we geheel anders dan het voorbeeld van Arnhem. Wel is op dit moment de inkijkfunctie van de
ledigingen dichtgezet om voor alle bij Circulus-Berkel aangesloten gemeenten een extra controleslag
uit te kunnen voeren, De werkwijzen per gemeente verschillen, samen met Circulus-Berkel zullen wij
de werkwijze voor Deventer extra controleren.

Vraag 3
Is het mogelijk dat ook in Deventer de komende maand de ondergrondse afvalcontainers kunnen
worden geopend zonder pasje? Sowieso met als bijvangst dat er géén vuilniszakken meer naast de
containers worden gezet en de hoeveelheid zwerfafval afneemt?
Zo ja, hoe gaat u dat communiceren en zo neen, waarom niet?
Antwoord
Dit is niet aan de orde, omdat zoals bij het antwoord op vraag 1 is aangegeven dat de Arnhemse
situatie een andere is.
Vraag 4
Wij hebben voor het college nog een aanvullende vraag naar aanleiding van onze schriftelijk vragen.
Welke gegevens laat uw college exact opslaan, welk nut dit heeft, wat er gekoppeld is aan de pas van
deze gegevens en heeft het CBP hier akkoord voor gegeven?
Antwoord
In Deventer worden de passen uitgegeven met een uniek nummer op het huisadres door CirculusBerkel. De pas hoort bij een adres en niet bij een bewoner. Dit is een aparte registratie bij CirculusBerkel. Bij de afvalinzameling door Circulus-Berkel worden adresgegevens verwerkt voor het openen
van verzamelcontainers voor restafval en gft en het registreren van deze stortgegevens. Daarnaast
worden via chips in de minicontainers voor restafval en gft de ledigingen geregistreerd die gekoppeld
zijn aan adressen. Met de gemeente wordt de kaartcode en de hieraan gekoppelde ledigingen
uitgewisseld
Bij de gemeente worden, bij het bepalen van de belastingplicht voor het opleggen van een correcte
aanslag afvalstoffenheffing, de ledigingsgegevens op de pas enkel in de belastingapplicatie aan een
burger gekoppeld. Dit gebeurt ongeveer 4 keer per jaar wanneer de aanslagoplegging is gepland. De
persoonsgegevens zijn niet op de pas terug te vinden en worden ook niet geregistreerd.
Diftar en de daarmee gepaard gaande gegevensverwerking past binnen het goed vervullen van de
taken die de gemeente Deventer heeft op grond van de Wet milieubeheer, de APV en afval- en
grondstoffenbeleid. Met als uiteindelijke doel vermindering van restafval.
Mede in het kader van de invoering van de Europese privacy verordening in mei 2018 gaan de
gemeente (verwerkingsverantwoordelijke voor de data) en Circulus-Berkel (verwerker) procedures,
verplichtingen en afspraken (extra) controleren, zodat gemeente en Circulus-Berkel “privacy
compliant” zijn conform de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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