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Sinds het jaar 2017 geldt voor het aanbieden van restafval in de gemeente Renkum het principe 

‘betalen per keer’ (diftar-systeem). Dit betekent dat de inwoners bij de gemeentelijke aanslag van 

een nieuw jaar tegelijkertijd een opsomming krijgen van hoe vaak restafval in het voorgaande jaar 

is aangeboden. Om inwoners gedurende het kalenderjaar inzicht te geven hoe vaak zij restafval 

hebben aangeboden is in 2017, als extra service, een speciale online omgeving beschikbaar gesteld 

waarin per adres terug te zien is hoe vaak restafval is aangeboden dan wel in de ondergrondse 

container is geworpen. Door in het Restafval inzageportaal het unieke afvalpasnummer, de 

postcode en het huisnummer in te voeren, komt men bij het eigen restafvalaanbod.  

 

Destijds bestond de indruk dat met deze drie variabelen de privacy voldoende gewaarborgd is. De 

verscherpte privacy-wetgeving heeft ons er echter toe aangezet hier nog eens goed naar te kijken. 

Hieruit is naar voren gekomen dat met enige creativiteit achter het afvalaanbod van de buren of de 

vorige bewoners is te komen. Dit betekent dat de privacy niet voor 100% gewaarborgd is. Daarom 

hebben wij er voor gekozen om het Restafval Inzageportaal per 1 augustus 2021 niet langer aan te 

bieden.   

 

Daarnaast blijkt dat met ongeveer 300 unieke bezoekers per jaar slechts beperkt gebruik gemaakt 

wordt van het Restafval Inzageportaal. Een ander nadeel van het systeem is dat de gegevens 

minimaal een maand achter lopen op de praktijk. Tot slot staan de kosten van het operationeel 

houden van het portaal, naar onze mening, onvoldoende in verhouding tot het gebruik ervan.  
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Binnenkort wordt in Rijn en Veluwe een artikel opgenomen waarin de inwoners worden 

geïnformeerd over het stoppen van het Restafval Inzageportaal. Via de gemeentelijke aanslag 

krijgen zij jaarlijks een opsomming van het aantal keren dat restafval, in het voorgaande jaar, is 

aangeboden.  

 

Hoogachtend, 
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