
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 40 Reglement van Orde) 

Datum                 : 28 juli 2017 

Ontvangst griffie: 

 

Aan het college van B&W 

 

Onderwerp: Privacy afvalinzameling 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

 
De volgende vragen van de PvdA: 
 
1. Heeft u kennis genomen van de uitspraak op grond waarvan Arnhem heeft besloten het 
pasjessysteem voor afvalcontainers buiten gebruik te nemen? En heeft u kennis genomen van de 
uitspraak dat niet gedoogd had mogen worden? 
 
2. Voldoet de wijze waarop door of namens Lochem afvalinzamelingsdata geregistreerd wordt aan 
privacy wet- en regelgeving (niet alleen ondergrondse containers, maar ook andere vormen van 
inzameling zoals bijvoorbeeld huis aan huis containers en Best-tas)? Gaarne een antwoord met 
toelichting waarom wel of waarom niet. 
 
3. Indien uit de beantwoording vraag 2 mocht blijken dat niet wordt voldaan aan privacy wet- en 
regelgeving, de volgende vervolgvraag: Welke maatregelen neemt u? 
 
4. Wat zijn de eventuele consequenties voor de implementatie van het Uitvoeringsplan Afval en 
grondstoffen? 
 

Toelichting (indien nodig): 

 
Privacy afvalinzameling 

 

Ter voorbereiding van de raadsbehandeling van het Uitvoeringsplan Afval en grondstoffen melde 
het college in maart 2017 voornemens te zijn data over de aanbiedingsfrequentie afvalcontainers 
te gaan gebruiken voor opsporing/onderzoek naar het niet aanbieden van huishoudelijk afval. De 
PvdA heeft n.a.v. dit voornemen op 27 maart onder meer gevraagd of gebruik van data op deze 
wijze is toegestaan op grond van privacy wet- en regelgeving. 
Het college antwoorde toen op deze vragen dat gebruik niet is toegestaan en dat zij dat dan ook 
niet zouden gaan doen. 
 
In recente berichten in de media (bijvoorbeeld 
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2139430/Arnhem-haalt-slot-van-ondergrondse-
afvalcontainer) wordt gemeld dat er privacy problemen zijn met de registratie van inzameldata 
van ondergrondse containers. In Arnhem is dit nu middels een gerechtelijke uitspraak verboden. 
Ook wordt in media gemeld dat niet gedoogd had mogen worden. 
(http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2138650/Autoriteit-Persoonsgegevens-had-opslaan-
gegevens-Arnhemse-afvalpas-niet-mogen-gedogen). 
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In De Stentor mochten wij lezen dat ook in het werkgebied van Circulus Berkel, bijvoorbeeld in 
Deventer, door de politiek vragen worden gesteld. 
 
Voor de Lochemse PvdA fractie is de ingrijpende uitspraak in Arnhem aanleiding om vragen te 
stellen aan het college van B&W in Lochem naar de situatie in de gemeente Lochem. De PvdA stelt 
de vragen in een wat bredere context dan alleen de ondergrondse containers. De vragen zijn 
gericht op de gehele afvalinzameling in Lochem (waaronder ook  (ondergrondse) containers). U 
moet daarbij bijvoorbeeld ook denken aan de huis en huis containers, maar ook de zogenaamde, 
adres gebonden, Best-tas.  
 
De beantwoording van de vragen is ook belangrijk omdat Lochem nieuwe ondergrondse 
containers wil gaan aanschaffen, in alle kernen restafvalcontainers wil gaan plaatsen (met pasjes 
systeem) en gelijktijdig daarmee de inzamelfrequentie restafvalcontainers per 1-1-2018 gaat 
halveren.  
 

Fractie: PvdA 
 

Schriftelijke vragen: het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 

aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze 

vragen is primair van informatieve strekking. 


