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Geachte Raad,
In 2016 heeft de gemeenteraad het afvalbeleid 2016-2020 vastgesteld. Bij het uitvoeren van dit
plan is een aantal maatregelen verbonden. Een van deze maatregelen was het vervangen van
de “grijze” minicontainer voor het restafval door een container voorzien van een chip. De chip
bevat gegevens over het adres waaraan de container gekoppeld is.
Uiteraard gaat de gemeente zorgvuldig om met persoonsgegevens en zijn de gegevensdragers,
chips en tags, niet gebruikt voor andere doeleinden dan de registratie van het aanbieden van
de juiste container respectievelijk het gebruik van de ondergrondse containers.
De gemeente Voorschoten heeft het volgende gedaan:
•
•
•
•
•
•

Als college de doelbinding vastgelegd: de chip heeft een relatie met onze wettelijke taak
voor afvalinzameling, mede ter uitvoering van het door de gemeenteraad vastgesteld
Afvalbeleidsplan;
Door uitsluitend de chip te gebruiken voor het adresgegeven een middel ingezet dat
proportioneel is en waardoor, conform de AVG, sprake is van dataminimalisatie;
Zijn door middel van besluitvorming en discussie in de gemeenteraad, via
inwonersbrieven en op onze website transparant geweest in het hoe en waarom van de
chip met het oog op de uitvoering van onze wettelijke taak;
Het privacybeleid van de gemeente Voorschoten vastgesteld en op onze website
geplaatst;
Via de website mogelijk gemaakt dat inwoners van Voorschoten gebruik kunnen maken
van hun rechten, genoemd in artikel 15 van de AVG;
Een register van verwerkingen opgesteld, waarin deze activiteit is opgenomen.

Een inwoner van Voorschoten heeft meerdere malen vragen gesteld over het voldoen aan de
privacyregels. De beantwoordingen heeft deze inwoner niet kunnen overtuigen van het juiste
gebruik van de gegevens. De inwoner heeft de vragen daarna ook voorgelegd aan de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Op 11 maart 2020 zijn van de Autoriteit Persoonsgegevens vragen binnen gekomen over het
gebruik van deze gegevensdragers.
Beantwoording hiervan is op 31 maart 2020 verstuurd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze zullen naar verwachting binnen 6 maanden reageren.
In de beantwoording is aangegeven wat de gemeente reeds gedaan heeft in het kader van het
borgen van de privacy, zoals eerder vermeld.
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Indien mocht blijken dat de gemeente de gegevens niet juist beheert, zullen er aanpassingen
doorgevoerd worden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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