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Informatiebijeenkomst voor de commissie Beheer van de gemeente Haarlem inzake het 

containermanagementsysteem, gehouden op donderdag 23 oktober 2014. Aanvang 19.00 uur. 

 

De presentatie komt per mail naar de commissie. De presentatie bestaat uit drie delen: een algemeen 

deel over de werkzaamheden van Spaarnelanden, een deel over het containermanagementsysteem 

(CMS) en een deel over privacy en de privacywetgeving. In de discussie over privacy worden 

sommige zaken verweven die wel met elkaar samenhangen, maar los van elkaar staan. De heer 

Oosting roept de commissie op vooral vragen te stellen. 

 

Werkzaamheden Spaarnelanden 

Spaarnelanden werd in 2004 opgericht na verzelfstandiging van de RATD. Daar kwamen in 2008 het 

overslagstation van VOST en in 2009 het Service Bedrijf Haarlem bij. Dat is de combinatie 

Spaarnelanden BV en daarin zitten twee convenanten om te voorkomen dat Spaarnelanden een 

sterfhuisconstructie zou worden. Spaarnelanden doet meer dan afvalverwerking: groen, aannemerij, 

reiniging, parkeerservice en BBGR. De omzet met de gemeente Haarlem bedraagt 32,5 miljoen euro 

(30 miljoen euro uit de contracten), omzet derden 3,2 miljoen euro, balanstotaal 33,9 miljoen euro en 

een eigen vermogen van 11,5 miljoen euro. De omzet derden wordt vooral behaald bij bedrijfsafval en 

op het gebied van wagenparkbeheer enkele zaken voor de VRK. Aan de omzet derden zat een 

maximum van 10%. Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving van de EU wordt dat 20%. Spaarnelanden 

zou best wel willen groeien naar 6 miljoen euro in het deel omzet derden, maar in het kader van 

aanbesteden geldt de regel dat je aan deelneming op de markt niet meer dan 10% mag verdienen als je 

100% aandeelhouder bent bij een overheidsinstantie en als jouw aandeelhouder, Haarlem, wil kunnen 

inbesteden. Als Spaarnelanden meer dan die 20% van de markt af gaat halen, dan zou een derde 

kunnen zeggen dat de gemeente niet meer mag inbesteden en dat Spaarnelanden moet gaan meedoen 

aan aanbesteden. 

Het eigen vermogen bestaat uit aandelenkapitaal en reserves. Een deel van het eigen vermogen is 

meegegeven bij de verzelfstandiging en een deel is de afgelopen tien jaar opgebouwd. In den lande 

doen berichten de ronde dat in 2016 ook voor overheidsdeelnemingen vennootschapsbelastingplicht 

gaat gelden. 

De liquiditeitsratio is 1 en dat betekent dat Spaarnelanden de rekeningen kan betalen voor de komende 

maand. In die zin is Spaarnelanden nog een taakorganisatie van de gemeente. De gemeente 

bevoorschot Spaarnelanden maandelijks. Bij Spaarnelanden werken 230 medewerkers, er vindt 11% 

SROI plaats op de loonsom, Spaarnelanden zamelt ruim 66.000 ton afval in, beschikt over bijna 

1800 containers, verzorgt 3,5 miljoen m
2
 gras en beplanting, managet 1,8 miljoen parkeerbewegingen 

per jaar, verdeeld over 3628 parkeerplekken, en beheert 54 fietsenstallingen. 

 

CMS 

CMS is een containermanagementsysteem, een systeem om bij te houden welk inzamelmiddel waar 

staat. Het systeem houdt ook bij hoe vaak dat inzamelmiddel wordt gebruikt. Het CMS maakt een 

ordelijke administratie en serviceverlening aan burgers mogelijk. Aan een perceel zijn containers 

gekoppeld en het systeem voorkomt dat mensen verschillende containers aanvragen. Van een aantal 

percelen weet Spaarnelanden niet precies of en welke containers daar zijn, dit is een erfenis uit het 

verleden. 

Het systeem zorgt ook voor een stuk kwaliteitsborging en voor sturingsinformatie voor een 

efficiëntere organisatie van de inzameling. Het systeem zorgt voor optimalisatie van de routes. Het 

inplannen van routes dient zo kostenefficiënt mogelijk te gebeuren. Het type en aantal 

inzamelvoertuigen kan beter worden afgestemd op het aanbod. Het systeem voorkomt dat illegale 

containers worden aangeboden. 

 

Heel belangrijk is dat het systeem het mogelijk maakt de routes goed te onderbouwen voor de P90-

norm. Die norm van het ministerie van SZW houdt in dat 90% van de beladers geen lichamelijk letsel 

mag overhouden aan zijn werkzaamheden. Daar zijn berekeningen op losgelaten. Dat gebeurt nu via 

schattingen. Spaarnelanden kiest voor een P100-norm, maar dat is geen officiële norm.  

Het berekenen van een route is ingewikkeld, want daarbij spelen allerlei verschillende 

beladingsmaxima een rol. Het mag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid uren duren, het mag niet 
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meer dan een bepaalde hoeveelheid containers zijn en die containers mogen niet meer dan een bepaald 

gewicht hebben. Daarbij hoort dat er rekening wordt gehouden met de leeftijd. Dat alles is niet meer 

op papier bij te houden. Daar is echt een systeem voor nodig. Het kan natuurlijk ook met pen en 

papier, maar dat is niet kostenefficiënt. Dan moeten er mensen met de wagens mee om te turven en te 

schrijven. Elke afvalinzamelaar kiest er de afgelopen vijf jaar voor via chips te werken. Een chip op de 

tilwagen in plaats van een chip per container is in principe mogelijk, maar met een chip op de bak kan 

de hele administratie bijgehouden worden en is bekend welke bak waar is geleegd. 

 

Er is een heel arsenaal inzamelmiddelen: ondergronds, bovengronds en minicontainers. Die zijn weer 

onderverdeeld in restafval, glas, papier, kunststof, textiel, gft en grondstoffen. Alles tezamen komt dat 

uit op ongeveer 60.000 objecten – om een indruk te krijgen van de omvang van de administratie. 

Het CMS legt verschillende zaken vast: perceel, afvalpas of geneste chip, klepopening en pasnummer 

of lediging en chipnummer. De plaats van een object wordt vastgelegd met een global positioning 

system en de minicontainers per perceel, dus huisnummer en straat. Spaarnelanden gebruikt de chips 

nu al op de ondergrondse containers en wil deze ook nog gebruiken bij de containers voor de 

grondstoffen. Bij ondergrondse containers wordt vastgelegd dat er een klepopening heeft 

plaatsgevonden en het pasnummer waarmee dat is gebeurd. Spaarnelanden wil met de chips op de 

containers vastleggen dat er een lediging heeft plaatsgevonden met dat chipnummer. 

 

De afvalpas heeft een ingebouwde chip, specifiek voor gebruik van ondergrondse containers. De pas is 

eigendom van Spaarnelanden en op verzoek van de gemeente stuurt Spaarnelanden een pas naar een 

bepaald perceel. Als een bewoner verhuist, laat hij het pasje achter. Zo heeft de gemeenteraad het 

bepaald en zo staat het in artikel 11.3 van de Afvalstoffenverordening. Voor de toegang van een 

ondergrondse container wordt een sleutel of pas afgegeven. Het is voor Spaarnelanden niet nodig om 

te registreren met welke pas een klep is opengemaakt maar helaas komt het voor dat de meest 

vreselijke dingen in een container zitten. Dat geeft Spaarnelanden door aan Handhaving. Die bepaalt 

uiteindelijk of er al dan niet gehandhaafd wordt. Handhaving vraagt dan gegevens van de 

pasnummers. Spaarnelanden zelf heeft geen boa-bevoegdheid. Hoe Handhaving erachter komt wie er 

vreselijke dingen stort, weet de heer Oosting niet. Spaarnelanden bewaart de gegevens niet langer dan 

de wettelijke bewaartermijn – dat is drie of vijf jaar. Spaarnelanden heeft absoluut geen contact 

gezocht met burgers die verkeerd afval in hun containers gooien. Spaarnelanden kent de naam van die 

burgers ook niet. 

 

Met de afvalpas legt Spaarnelanden het nummer van de pas vast, het adres waarop de pas is 

uitgegeven en de ondergrondse container waarvoor de pas gebruikt wordt. Dat gebeurt om te 

voorkomen dat iedereen z’n afval naar dezelfde ondergrondse container brengt. 

De chip, specifiek voor een minicontainer, bevat alleen een nummer. Dat nummer zet de fabriek erop. 

Je kunt niets op de chip wegschrijven. De chip kan op een wat grotere afstand worden uitgelezen. 

Spaarnelanden koppelt daaraan geen namen, maar alleen het perceeladres. Als de container kiept, 

wordt de lediging geregistreerd en het nummer van de chip. Het gewicht wordt niet gemeten. 

 

De kernvraag is wat nu de specifieke meerwaarde van de chip is. Een vrachtwagen zou het aantal 

kiepingen ook kunnen meten, net als het gewicht, Met een gps zou je kunnen weten hoeveel kiepingen 

per straat plaatsvinden. 

De heer Oosting legt uit dat de specifieke meerwaarde vooral het beheer van de eigen administratie 

geldt. Spaarnelanden houdt ook statistieken bij. Dynamische gegevens ondersteunen de 

bedrijfsvoering. Dat gebeurt of gebeurde vroeger met een barcode. Dat gebeurt bijvoorbeeld om te 

weten welke bakken Spaarnelanden in voorraad heeft en waar welke bakken staan. 

 

Privacy 

In Nederland geldt de Wet op de bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook Spaarnelanden hecht aan 

die wet. In de Wbp is vastgelegd dat een organisatie niet meer en niet minder gegevens mag 

vastleggen dan strikt noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering, maar ook niet minder dan 

wenselijk voor een goede administratie. Er is een college voor de bescherming van persoonsgegevens, 

het CBP, en dat houdt toezicht op goede naleving van de wet. Het CBP heeft een openbaar register 
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waarin je kunt melden dat je met deze gegevens omgaat. Dat is in principe ook een verplichting. 

Spaarnelanden heeft het privacyreglement op zijn website gepubliceerd, www.Spaarnelanden.nl. 

Spaarnelanden heeft ook een melding gedaan van de afvalpas bij het CBP. Bij ingebruikneming van 

het CMS doet Spaarnelanden daarvan ook melding. 

De wet bepaalt dat er gemeld moet worden. Wel zijn er veel uitzonderingen: het vrijstellingenbesluit. 

Als een dienst geleverd wordt en er is sprake van gelijkwaardigheid, dus de een levert een dienst en de 

ander ontvangt de dienst, dan si het niet nodig om te melden. Spaarnelanden mag wel gegevens van 

klanten overleggen, maar niet van mensen, dus niet op naam. Omdat Spaarnelanden privacy belangrijk 

vindt, doet ze die melding.  

 

Spaarnelanden is overigens niet van plan een perssysteem in te voeren. De hoeveelheid restafval is 

sterk verminderd. 

 

De heer Van Haga bedankt de heren Oosting en Van der Haan voor de presentatie. 
 

http://www.spaarnelanden.nl/

