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Privacyverklaring Afvalpas & Registratiechip gemeente Dronten
De afdeling Afval en Reiniging van de gemeente Dronten verzorgt de afvalinzameling en -verwerking
in Dronten. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring Afvalpas & Registratiechip leggen we uit hoe we uw gegevens verwerken,
voor welke doelen we de gegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag we die
gegevens vastleggen. Ook leest u wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt voor vragen en/of
klachten. Daarnaast leggen we uit hoe lang we de gegevens bewaren. Voor meer informatie leest u
de algemene privacyverklaring van de gemeente Dronten.
In elke minicontainer voor Groente, Fruit en Tuinafval (GFT), papier, Plastic, Blik en Drankenkartons
(PBD) en restafval voor huishoudens in Dronten zit een chip. Ook hebben alle huishoudens een
afvalpas om de ondergrondse afvalcontainer mee te openen en/of afval op de milieustraat te kunnen
storten. In deze chip en op de afvalpas staat een uniek nummer dat verwijst naar uw adresgegevens.
De gemeente heeft deze gegevens nodig om haar taken op het gebied van afvalinzameling goed te
kunnen uitvoeren.
Wat leggen we vast?
Minicontainers
De minicontainers behoren bij uw woning. Iedere laagbouwwoning komt in aanmerking voor drie
minicontainers: één voor papier, één voor GFT en één voor PBD en in het buitengebied ook een
minicontainer voor restafval. Voor de aanvraag van een ander volume minicontainer dient betaald te
worden. Voor een correcte verrekening dient de gemeente dus te weten welke containers er per adres
zijn uitgegeven en weer worden ingenomen. Hiervoor dient de chip in uw rolcontainer.
Op het moment dat de minicontainer wordt geleegd, wordt geregistreerd dat u afval aanbiedt. De
gemeente registreert dus alleen hoe vaak, en niet hoeveel afval u weggooit. De gemeente gebruikt
deze informatie om het afvalaanbod per buurt te monitoren en daardoor efficiënter in te kunnen
zamelen.
De gemeente heeft de minicontainers in gebruik genomen om te stimuleren dat GFT, papier en PBD
apart worden ingezameld en kunnen worden hergebruikt. Door gebruik van de chip is zichtbaar in
welke buurt de minicontainer weinig wordt gebruikt. Dat kan aanleiding zijn in die buurt extra
informatie te verspreiden over afvalscheiding. Ook wanneer er herhaaldelijk vervuiling geconstateerd
wordt in de aangeboden afvalstromen kan dit aanleiding geven tot extra voorlichting en indien nodig
kan dit leiden tot handhaving door middel van een boete.
Ondergrondse afvalcontainers
De ondergrondse afvalcontainer opent u met de afvalpas. Hierbij wordt geregistreerd dat u afval
wegbrengt. De pas registreert het aantal stortingen per container. Per ondergrondse container die
aan uw adres is toegewezen zijn twee stortingen per dag toegestaan. Ook helpt deze informatie te
bepalen hoeveel stortingen er zijn gedaan in de ondergrondse container en hoe vol die is. Hierdoor
kunnen we goed voorspellen en dus plannen wanneer de vuilniswagen een container moet legen. Het
adres wordt alleen gebruikt door de afdeling Handhaving als er aanwijzingen zijn dat er bedrijfsafval is
gestort of als er andere afvalstromen in containers worden gestort die daar niet in thuis horen Dat is
namelijk verboden. De ondergrondse containers zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk afval, en
daarvoor bestemde afvalsoorten.
Milieustraat
Met de afvalpas heeft de inwoner van Dronten toegang tot de milieustraat voor het wegbrengen van
diverse afvalstromen. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor het aanleveren van afval en
er kan jaarlijks een bepaalde hoeveelheid gratis afval worden aangeboden, de zogenaamde vrije
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brenghoeveelheid. De pas registreert niet de soort afvalstromen maar wel de gratis en betaalde
stroom, houdt de vrije brenghoeveelheid bij en registreert het aantal bezoeken en de hoeveelheden.
De beheerder van de milieustraat kan om een legitimatie vragen teneinde misbruik van de afvalpas
tegen te gaan.
Welke persoonsgegevens leggen we vast?
Het betreft hier de adresgegevens per huishouden: straat, huisnummer, postcode en plaats.
Voor welk doel en op welke juridische grondslag gebruiken wij uw gegevens?
De gemeente Dronten registreert uw gegevens om haar wettelijke taken rond afvalinzameling en
verwerking te kunnen uitvoeren. Dit is vastgelegd in de Wet Milieubeheer en staat in de
Afvalstoffenverordening Dronten 2022 en in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Dronten
2022.
De verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de gemeentelijke taken rond afvalinzameling
en verwerking, zoals omschreven in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Dronten, is nodig
om:
• de afvalinzameling uit te kunnen voeren, waaronder adresgebonden inzameling;
•

toezicht en handhaving mogelijk te maken in geval van overtreding van de regels van de
verordening en het Uitvoeringsbesluit die toezien op het gebruik van het inzamelmiddel en/of
voorziening en de wijze van aanbieden van afval. Dit betreft onder andere het voorkomen van
afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval;

•

doelmatig afvalbeheer conform artikel 10.21 t/m 10.29 van de Wet milieubeheer uit te kunnen
voeren wat betreft het gescheiden inzamelen van afvalstromen, het waarborgen van de
kwaliteit van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de
gemeentelijke inzamelvoorzieningen;

•

vragen van bewoners te beantwoorden en mededelingen te doen;

•

de efficiency van de afvalinzameling te verbeteren, waaronder routeoptimalisatie.

Met wie delen wij uw gegevens?
De volgende personen en instanties kunnen uw gegevens ontvangen:
1. Gemeente Dronten
2. Overheidsinstanties zoals politie en justitie (voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen).
3. Leveranciers van software voor de afvalpas de registratiechip en ondergrondse containers. Deze
leveranciers hebben alleen toegang tot de gegevens in verband met onderhoud van de systemen. Met
deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst gesloten conform het model VNG
4. GBLT, uitvoeringsorganisatie voor gemeenten en waterschappen voor het heffen en innen van
belastingen.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
De bewaartermijn van uw persoons- en stortgegevensgegevens bedraagt 5 jaar. Na het verlopen van
deze bewaartermijn worden de gegevens vernietigd. Dat wil zeggen: de gegevens die per pas worden
geregistreerd.
Uw rechten?
U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt daarvoor een
inzageverzoek indienen. Ook kunt u uw gegevens laten aanpassen indien deze niet correct zijn.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van deze gegevens, of een
klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen leest u in de
algemene privacyverklaring van de gemeente Dronten https://www.dronten.nl/directregelen/burgerzaken/privacy-en-persoonsgegevens/privacyverklaring
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Voor overige informatie over de afvalpas en afvalinzameling kunt u telefonisch contact opnemen met
een medewerker van team Afval en Reiniging & Civieltechnisch en Accommodatiebeheer. Zij zijn te
bereiken via telefoonnummer 14 0321 en staan u graag te woord.
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