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In het uitvoeringsplan is te lezen dat alle minicontainers van een chip voorzien zijn. Daarnaast dienen 
bewoners gebruik te maken van een toegangspas voor de wijkcontainers. 
 
Het Leiderdorps Weekblad van 12 juli vermeldt dat met deze chips “bijgehouden wordt hoeveel afval elk 
huishouden inlevert”. 
 
In Binnenlands Bestuur is een nieuwsbericht van 13 juli 2017 te vinden dat melding maakt van een 
uitspraak van de voorzieningenrechter over een vergelijkbare situatie in Arnhem. De uitspraak houdt in 
dat registratie niet is toegestaan als er geen diftar-methode wordt gehanteerd. 
 
Vraag: 

- Waarvoor zijn de chips in de minicontainers en de pasjes voor de wijkcontainers bedoeld? Zijn de 
chips en pasjes persoons- of huishouden gebonden of worden ze anoniem uitgegeven? 
In het verleden is het beheer van minicontainers nooit echt bij gehouden. In Leiderdorp is het dus 
onbekend hoeveel minicontainers per afvalstroom in omloop zijn. Om de containerhuishouding 
in de toekomst te beheren is gekozen voor chips. Zodoende weten we precies hoeveel 
minicontainers er staan in Leiderdorp. In de toekomst zullen de grondstoffen  efficiënter 
ingezameld kunnen worden.  
De pasjes voor de wijkcontainers zijn bedoeld voor het openen van deze containers. Op deze 
manier willen we afvaltoerisme tegen gaan. Bovendien wordt vandalisme tot een minimum terug 
gebracht en worden activiteiten zoals brandstichting voorkomen.  
De chips en passen zijn huishouden gebonden. 
 

- Welke gegevens worden precies geregistreerd en met welk doel? Worden deze gegevens 
bewaard en hoe lang? Worden er gegevens gedeeld met andere instanties? 
In het aan te schaffen systeem voor ondergrondse containers zijn de toegangssleutels aan 
huishoudens gekoppeld. Verder worden er geen gegevens geregistreerd. In het aan te schaffen 
systeem voor minicontainers worden de chips in de containers gekoppeld aan huishoudens. Zo 
weten we hoeveel minicontainers er staan in Leiderdorp. Verder worden er geen gegevens 
geregistreerd. 
 
De gegevens op de al in gebruik zijnde ondergrondse containers voor restafval (151 stuks) 
worden op dit moment 3 jaar bewaard , zijn alleen zichtbaar voor de gemeente en worden niet 
gedeeld met andere instanties. Momenteel vindt een analyse van de uitspraak in Arnhem plaats 
en van de consequenties daarvan voor het Leiderdorpse systeem. Naar aanleiding daarvan zullen  



met betrekking tot de verwerkingen en bewaartermijnen afspraken met de leverancier van het 
systeem worden gemaakt zodat het systeem voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens 
en in de toekomst aan de AVG. Eventueel wordt samengewerkt met Leiden indien daar sprake is 
van een vergelijkbaar systeem.  
 
Hieronder staat een toelichting van onze leverancier van CMS over de reeds in gebruik zijnde 
paslezers en het nieuwe type paslezers. 
Het systeem dat reeds in gebruik is op de  ondergrondse containers voor restafval (151 stuks). Zij 
geven aan dat op deze containers het “oude” type paslezer zit. De gegevens van de gebruiker  
(huishoudens) worden hierop opgeslagen. ’s Nachts bellen deze paslezers in op een server en 
worden deze gegevens getransporteerd. Momenteel is dit de wijze waarop de paslezers zijn 
ingesteld.  
De instelling van deze paslezers kan echter ook gewijzigd worden. Deze kunnen  zo worden 
ingesteld zodat alle huishouden gebonden gegevens bij de inbelactie gewist worden. Dan hebben 
wij nog wel de gegevens dat er een storting is gedaan, maar niet meer de gegevens van welk 
huishouden dit af komt. 
Het nieuwe type paslezer (die komen op de nieuw te plaatsen containers) wist de gegevens al op 
het moment dat de storting wordt gedaan. Hierbij worden dus helemaal geen huishouden 
gebonden gegevens meer opgeslagen. 

 
- Waarvoor is een container management systeem bedoeld? Verschilt dit doel nog voor hoog- en 

laagbouw? 
Container management voor ondergrondse containers is bedoeld voor: 
1. Exact adres van ondergrondse container. 
2. Tegengaan van afvaltoerisme. 
3. Inzicht in: Ledigingsmoment, onderhoud, schoonmaken, defecten. 
4. Vulgraad d.m.v. volmeldingssysteem. Hierdoor kunnen optimale ledigingsritten gepland 

worden. 
 

Container management voor minicontainers is bedoeld voor: 
1. Bijhouden van containerbestand. 
2. Tegengaan van oneigenlijk gebruik van minicontainers. 
 
 
Doel is om in de toekomst een kostenbesparing te realiseren door optimalisatie van de 
inzamelroutes. 

 
 

 
 


