
Privacy protocol project afval scheiden in hoogbouw 
 
De gemeente Rotterdam doet mee met een onderzoek over afvalscheiding. Daarbij worden 
persoonsgegevens verwerkt van de deelnemers aan dit onderzoek. De bescherming van uw 
privacy staat in dit onderzoek voorop. In dit privacyprotocol kunt u lezen hoe er met uw 
gegevens wordt omgegaan. 
 
Contactgegevens 
Gemeente Rotterdam 
Stadsbeheer 
Telefoon 14010 
E-mail informatiestadsbeheer@rotterdam.nl 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
E-mail privacy@rotterdam.nl 
 
Wat is het doel van de verwerking? 
Dit onderzoek verkent de mogelijkheden om afvalscheiding te verbeteren in de hoogbouw. Dat 
is nodig omdat in gebieden met veel hoogbouw aanzienlijk meer restafval en minder groente-, 
fruit- en tuinafval (gft) wordt ingezameld, vergeleken met woningen met een tuin. De 
persoonsgegevens worden voor dit onderzoek verwerkt voor de volgende doelen: 
 
• Ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat leidt tot verhoging van de hoeveelheid gescheiden 
afval en verlaging van de hoeveelheid restafval in de hoogbouw; 
• Inzicht krijgen in de (gedrags)bepalende factoren voor afvalscheiding; 
• Inzicht krijgen in bereidheid tot het scheiden van afval door bewoners van hoogbouw; 
• Inzicht krijgen in de effectiviteit en schaalbaarheid van maatregelen om afvalscheiding te 
stimuleren; 
• Wetenschappelijk onderzoek en publicaties; 
• Naleving van wettelijke verplichtingen. 
 
Welke gegevens worden verzameld? 
Gedurende het onderzoek zullen drie typen persoonsgegevens worden verzameld, die 
hieronder per type worden toegelicht: 
 
1. Huishoudkenmerken: 
• Adres, woonoppervlakte, etage, WOZ-waarde, huur/koopwoning en aanwezigheid balkon, 
berging, lift of tuin; 
• aantal personen per huishouden, leeftijdscategorieën (<4 jaar, tussen 4-18 jaar, >65 jaar) 
binnen een huishouden en verdeling mannen en vrouwen binnen een huishouden; 
• wijzigingen in het aantal personen per huishouden of verhuizingen. 
 
Deze gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om de instrumenten (zoals afvalbakken) op een goede 
manier te kunnen verspreiden onder de deelnemende huishoudens en gebouwen. Ook zijn 
deze gegevens nodig om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren en de doelen zoals 
hierboven genoemd te kunnen bereiken. 
 
2. Afvalgegevens: 
• Aantal keer dat restafval en aantal keer dat groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt 
aangeboden; 
• Gewicht van het restafval en gewicht van het gewicht van het groente-, fruit- en tuinafval (gft) 
 
Deze afvalgegevens zijn nodig om het effect van de pilot te meten. Deze meting wordt gedaan 
via uw afvalpas en met een weegschaal die verbonden is met de container. 
 
3. Vragenlijsten: 
• uw antwoorden op de vragen met informatie over bijvoorbeeld welk afval u apart aanbiedt.  



Deze gegevens zijn nodig om de ervaringen m.b.t. afvalscheiding te onderzoeken en inzicht te 
krijgen over de invloed van de maatregelen die de gemeente heeft genomen voor dit 
onderzoek. 
 
Wat is de wettelijke grondslag? 
De grondslag voor het verwerken van de hiervoor genoemde huishoudgegevens en 
afvalgegevens is de publiekrechtelijke taak van gemeenten om bij het opstellen van haar 
afvalbeleid rekening te houden met de landelijke doelstellingen in het kader van de 
vermindering van restafval en de verhoging van het percentage gescheiden afval. De 
grondslag van de verwerking van de antwoorden op de vragenlijsten is uw toestemming, die u 
wordt gevraagd aan het begin van de vragenlijst of het interview. 
 
Wat gebeurt er met de gegevens? 
Alle verzamelde gegevens worden versleuteld voordat deze verwerkt worden door 
onderzoekers. Deze versleutelde gegevens worden door de gemeente Rotterdam gekoppeld 
aan de versleutelde gegevens van de andere gemeenten die meedoen aan dit onderzoek. De 
gemeente Rotterdam beschikt niet over de sleutel en kan deze gegevens dus niet koppelen 
aan uw adres. De gemeente Rotterdam zal de gegevens opslaan in een beveiligde omgeving. 
Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot de gegevens. De versleutelde 
gegevens worden door de gemeente Rotterdam verstrekt aan de onderzoekers van de 
Universiteit van Tilburg, die het onderzoek zoals hiervoor toegelicht zullen uitvoeren. De 
analyses zullen op versleuteld en op geaggregeerd niveau plaatsvinden. De resultaten van 
het onderzoek zullen niet herleidbaar zijn naar u. Na afloop van het onderzoek wordt de sleutel 
vernietigd. De gemeente zal de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is 
voor de uitvoering van het onderzoek en de hiervoor genoemde doelen. De versleutelde data 
zal bewaard worden voor wetenschappelijke doeleinden. 
 
Wat gebeurt er na afloop van het onderzoek met de afvalpas? 
Het kan zijn dat na afloop van het onderzoek uw afvalpas in gebruik blijft voor het aanbieden 
van afval. In dat geval zullen de gegevens die met uw afvalpas worden verwerkt niet meer 
worden gebruikt voor het onderzoek en dus niet meer worden verstrekt aan de gemeente 
Rotterdam of de onderzoekers van de Universiteit van Tilburg. 
 
Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? 
De resultaten van het onderzoek worden publiek bekend gemaakt. U kunt in die publicatie 
terugvinden wat de resultaten zijn van het onderzoek in uw wijk. De gemeente zal deze 
resultaten gebruiken voor de hiervoor genoemde doelen, zoals het bepalen van haar 
afvalbeleid. 
 
Wat zijn mijn rechten? 
Uiteraard hopen we dat u bereid bent deel te nemen aan het onderzoek zodat we de 
afvalinzameling beter kunnen regelen in de toekomst. U heeft echter het recht om niet deel te 
nemen aan dit onderzoek of uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw 
antwoorden bij de vragenlijsten. Dit heeft verder geen gevolgen voor u in welke zin dan ook. U 
heeft ook het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw 
persoonsgegevens. Heeft u vragen of wilt u niet (meer) deelnemen aan het onderzoek, wilt u 
uw toestemming intrekken voor de verwerking van de antwoorden op de vragen uit de 
vragenlijsten, of wilt u een verzoek indienen, neem dan contact op via: 
 
Gemeente Rotterdam  
Stadsbeheer, Schone Stad  
T.a.v. project afval scheiden hoogbouw 
Postbus 10902 
3000 BC Rotterdam 
E-mail  informatiestadsbeheer@rotterdam.nl 
Telefoon 14010 
 



Daarnaast heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Tot slot 

U wordt door de gemeente per brief geïnformeerd over de start van het onderzoek. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

