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Voorstel 

Kennisnemen van de door het dagelijks bestuur op 11 januari 2018 vastgestelde Privacyverklaring 

GAD, nr. 18.0000059.  

 

Kernboodschap 

De GAD verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de aan haar overdragen taak. 

Daarom moet de GAD voldoen aan de privacyregelgeving. Het gaat om de Wet bescherming 

persoonsgegeven (Wbp) en vanaf mei 2018 de Europese privacy verordening  (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)). Ook door het gebruik van afvalpassen, milieudruppels en chips in 

minicontainers, om onder meer de afvalinzameling te optimaliseren en het scheiden van afval te 

stimuleren, worden er persoonsgegevens verwerkt door de GAD. De afvalpassen, milieudruppels en 

minicontainers worden op adresniveau uitgegeven. Een adres kan tot een individu herleiden en is 

daarom een persoonsgegeven.  

 

Aanleiding 

Onder de Wbp is de informatieplicht richting burgers beperkt. De AVG introduceert niet alleen 

meerdere nieuwe rechten en verplichtingen, maar breidt een aantal van de bestaande verplichtingen 

uit, waaronder de informatieplicht (art. 33 en 34 Wbp, art. 12-14 AVG). De hoeveelheid te verstrekken 

informatie en de criteria waaraan die informatie moet voldoet verschilt ten opzichte van de Wbp. 

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten de burger vóór de verwerking in duidelijke taal 

en in gemakkelijk toegankelijke vorm informeren. In de verordening staat een opsomming van de 

informatie die aan burgers verstrekt moet worden. Het gaat onder meer om welke persoonsgegevens 

voor welk doel worden verwerkt, of deze gegevens worden verstrekt aan derden en wat de rechten 

van de burgers zijn. Daarom is er een Privacyverklaring GAD opgesteld waarin rekening wordt 

gehouden met de informatieplicht conform de AVG. Een nadere uitwerking van de nieuwe rechten en 

verplichtingen volgt in een privacy protocol. 

 

Doel 

Door de Privacyverklaring GAD te plaatsen op de website van de GAD informeert de GAD de burger 

over de verwerking van persoonsgegevens. Daarmee wordt voldaan aan de huidige privacyregelgeving 

( Wbp en AVG). 

 

Argumenten 

Het verwerken van persoonsgegevens via een afvalpas of via chips in minicontainers zonder de burger 

te informeren, is in strijd met de privacyregelgeving. Dat betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens 

een boete zou kunnen opleggen. Dat gebeurt meestal alleen na een verzoek van een burger. De 

ervaring leert dat burgers sneller zijn geneigd zijn een handhavingsverzoek in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens als zij niet goed worden geïnformeerd over de verwerking van hun 

persoonsgegevens. Extra belangrijk dus om te voldoen aan de informatieplicht. 
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Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Financiën 

n.v.t. 

 

Uitvoering 

Door het plaatsen van de Privacyverklaring GAD op de website voldoet de GAD aan de 

informatieplicht en daarmee aan de privacyregelgeving. 

 

Bijlage(n) 

Privacyverklaring GAD, nr. 18.0000059. 


