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Memo 

Van: JMA 

Aan: Raadscommissie Ruimte  

Datum: 25 februari 2019 

Betreft: Memo Diftar 

 

Introductie 
Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel een 

amendement aangenomen waarin is besloten tot het invoeren van Diftar, met als 

doel het omlaag brengen van de kosten van afvalinzameling en het verhogen van 

het milieurenrendement. De raad heeft daarbij tevens aangegeven dat er 

expliciet aandacht zou moeten zijn voor het belang van de privacy van de 

inwoners. 

 

De Gemeente Ouder-Amstel gaat per 1 januari 2021 over tot de invoering van 

Diftar (een gedifferentieerd tarief) voor het huishoudelijk restafval. Deze 

overgang heeft mede als doel om de inzamelkosten voor het restafval terug te 

dringen. Diftar is een algemeen begrip voor vele vormen van gedifferentieerd 

inzamelen van afval. Om de invoering van Diftar te kunnen realiseren zal de 

gemeenteraad van Ouder-Amstel daarom nog een aantal besluiten moeten 

nemen. Middels deze memo worden de keuzemogelijkheden voor de Raad 

inzichtelijk gemaakt. De te maken keuzes verhouden zich tot de volgende zaken: 

 

 Keuze voor een type Diftar-systeem: er zijn verschillende typen Diftar 

systemen mogelijk met ieder voor- en nadelen, waar uit gekozen moet 

worden; 

 Keuze voor betalingsmogelijkheden: er zijn verschillende mogelijkheden 

als het gaat om de wijze van afrekening van de tarieven voor inwoners; 

 Mogelijkheden waarmee binnen Diftar met bijzondere doelgroepen 

omgegaan kan worden; 

 PMD inzameling 

 Diftar en privacy. 

 

Huidige inzameling huishoudelijke afvalstromen 
In het huidige systeem wordt het huishoudelijk restafval middels ondergrondse 

containers ingezameld, die verspreid in de gemeente staan. De GFT-fractie wordt 

middels minicontainers ingezameld. Voor de fracties OPK, PMD, textiel en glas 

zijn op 18 locaties zogenaamde milieuparken ingericht waar inwoners terecht 

kunnen. Overige stromen kunnen naar de milieudepots in Ouderkerk aan de 

Amstel en Duivendrecht gebracht worden. 
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Type Diftar 
In Nederland worden verschillende vormen van Diftar toegepast. In 2018 

hanteert ruim 40% van de Nederlandse gemeenten een vorm van Diftar. Uit de 

jaarlijkse benchmark huishoudelijk afval blijkt dat alle gemeenten die de VANG 

doelstelling hebben bereikt een vorm van Diftar ingevoerd hebben. Uit deze 

benchmark blijkt ook dat Diftar gemeenten gemiddeld 44% minder restafval 

hebben en dat hun kosten gemiddeld 20% lager liggen. Er zijn een aantal 

verschillende typen Diftar te onderscheiden: 

 

 Diftar per aanbieding 

Inwoners betalen per keer dat zij het restafval aanbieden in het daarvoor 

beschikbaar gestelde inzamelmiddel. Hierbij wordt geen onderscheid 

gemaakt ten aanzien van het aangeboden gewicht dat wordt aangeboden. 

Inwoners worden hierin ook niet gestuurd op de omvang het aangeboden 

afval. Voorbeeld: inwoners kunnen proberen een trommel van een 

ondergrondse container met meerdere afvalzakken vol te proppen. Hierbij 

wordt gewerkt met een vast tarief dat in rekening wordt gebracht per keer 

dat men afval wegbrengt. Dit kan ook gekoppeld zijn aan een aantal 

aanbiedingen. Vanaf een bepaald aantal zou men meer kunnen gaan 

betalen om het effect van de maatregel te vergroten. 

→ Wordt gebruikt in onder andere Kampen, Apeldoorn, Ede en Deventer. 

 

Voordelen Nadelen 

Bedrijfszekerheid (Beproefd 

systeem) 

Mensen die vaak, maar een kleine 

hoeveelheid afval wegbrengen 

betalen relatief meer. 

Eenvoudig te begrijpen  Geen rem op aangeboden kilo’s, 

minder voor milieurendement 

Goed passend bij inzameling met 

ondergrondse containers 

Investeringskosten 

Gemiddeld vaak goedkoper voor 

inwoners 

 

 

 Diftar per kilo 

Inwoners worden afgerekend op basis van het gewicht dat zij aanbieden. 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met het aantal keren dat zij gebruik 

maken van de aanbiedmiddelen, hierin staan zij vrij. Hierbij wordt gewerkt 

met een vast tarief per aangeboden kilogram. Op dit moment wordt deze 

vorm van Diftar uitsluitend toegepast in gemeenten met zeer veel 

laagbouwwoningen (en afvalinzameling met minicontainers (Kliko’s)) Er 

zijn nog bijna geen ondergrondse containers met weegsysteem op de 

markt. De ondergrondse containers met weegsysteem die wel op de markt 

zijn, zijn (nog) zeer duur en (nog) zeer storingsgevoelig. 

→ onder andere in Borger-Odoorn en Tynaarlo 
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Voordelen Nadelen 

De grootste vervuilers dragen de 

grootste lasten 

Nieuw systeem bij inzameling met 

ondergrondse containers 

(onbekende bedrijfszekerheid) 

Het aantal keren dat afval wordt 

weggebracht is minder van belang 

dan de hoeveelheid 

Inwoners vaak kritisch over deze 

manier van inzamelen (discussie 

over betrouwnaarheid 

weeggegevens) 

 Investeringskosten  

 

 Diftar per aanbieding en per kilo 

Inwoners worden hierbij afgerekend op zowel het aangeboden gewicht, als 

ook de frequentie waarmee ze afval aanbieden. Hiermee ontstaat een 

samengesteld tarief. Er wordt een vast basisbedrag per lediging betaald, 

aangevuld met een tarief per kilo voor het betreffende aantal kilo’s. Ook 

voor deze vorm van Diftar geldt dat deze vorm van Diftar uitsluitend 

toegepast in gemeenten met zeer veel laagbouwwoningen (en 

afvalinzameling met minicontainers (Kliko’s)) Er zijn nog bijna geen 

ondergrondse containers met weegsysteem op de markt. De ondergrondse 

containers met weegsysteem die wel op de markt zijn, zijn (nog) zeer 

duur en (nog) zeer storingsgevoelig. 

→ onder andere in Winsum, Loppersum, Heerenveen en Ooststellingwerf 

 

Voordelen Nadelen 

Kent de sterkste vermindering van 

aangeboden restafval 

Nieuw systeem bij inzameling met 

ondergrondse containers 

(onbekende bedrijfszekerheid) 

De grootste vervuilers dragen de 

grootste lasten 

Inwoners vaak kritisch over deze 

manier van inzamelen (discussie 

over betrouwbaarheid 

weeggegevens) 

 Investeringskosten 

 

 Diftar per zak 

De zogenaamde tariefzak. Hierbij dienen inwoners zelf afvalzakken aan te 

schaffen van de gemeente waarin ze het restafval aan moeten bieden 

(tegen een vast tarief). Inwoners kunnen hierbij ongelimiteerd aanbieden 

en worden niet afgerekend op het aantal kilo’s dat ze aanbieden. Deze 

vorm van Diftar is niet geschikt voor inzameling door middel van 

ondergrondse containers. Het werken met afvalzakken is bovendien zeer 

zwaar voor het personeel van de afvalinzameling. 

→ onder andere in Land van Cuijk en Boekel, Meersen en Maastricht en in 

het verleden in Ouder-Amstel 
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Voordelen Nadelen 

Eenvoudig te begrijpen Deze vorm van Diftar is niet 

geschikt voor inzameling met 

ondergrondse containers 

Inwoners hebben aanbod in eigen 

hand 

ARBO fysieke belasting voor de 

beladers 

Inwoners hebben direct invloed op 

hun kosten 

Vervuiling openbare ruimte door 

kapotte zakken 

 Aanschaf speciale gemeentelijke 

afvalzak 

 

Samenvattend 

In het onderstaande overzicht worden de plus- en minpunten van de 

verschillende typen Diftar nogmaals samengevat .  

 Pluspunten Minpunten /  risico’s 

per 
aanbieding 

-Bedrijfszekerheid (Beproefd 
systeem) 

-Eenvoudig te begrijpen 
-Goed passend bij inzameling 

met ondergrondse containers 
-Gemiddeld vaak goedkoper 
voor inwoners 

-Mensen die vaak, maar een 
kleine hoeveelheid afval 

wegbrengen betalen relatief 
meer. 

- Geen rem op aangeboden 
kilo’s, minder - voor 
milieurendement 

Investeringskosten 

per kilo -De grootste vervuilers 
dragen de grootste lasten 

-Het aantal keren dat afval 
wordt weggebracht is minder 
van belang dan de 

hoeveelheid 

-Nieuw systeem bij inzameling 
met ondergrondse containers 

(onbekende bedrijfszekerheid) 
-Inwoners vaak kritisch over 
deze manier van inzamelen 

(discussie over 
betrouwnaarheid 

weeggegevens) 
-Investeringskosten 

per 

aanbieding 
en per kilo 

-Kent de sterkste 

vermindering van aangeboden 
restafval 
-De grootste vervuilers 

dragen de grootste lasten 

-Nieuw systeem bij inzameling 

met ondergrondse containers 
(onbekende bedrijfszekerheid) 
-Inwoners vaak kritisch over 

deze manier van inzamelen 
(discussie over 

betrouwbaarheid 
weeggegevens) 
-Investeringskosten 

per zak Eenvoudig te begrijpen 

inwoners hebben aanbod in 
eigen hand 

- inwoners hebben direct 
invloed op de gemaakte 

kosten 

-Deze vorm van Diftar is niet 

geschikt voor inzameling met 
ondergrondse containers 

-ARBO fysieke belasting voor 
de beladers 

-Vervuiling openbare ruimte 
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door kapotte zakken 

-aanschaf speciale 
gemeentelijke afvalzak 

 

Voorstel 

Het college stelt voor de optie Diftar per aanbieding verder uit te werken. 

 

 

PMD Inzameling 
Qua volume is het PMD afval (plastic, metalen en drankenkartons) verreweg het 
grootst van alle overige afvalstromen. Op dit moment kan het PMD worden 

ingeleverd bij de 16 milieuparkjes met een PMD container en op de 2 werven in 
Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht. Uit gemak zullen sommige inwoners 

daarom het PMD afval soms nog in de restafval containers gooien die dichterbij 
staan.  
Om vervuiling van het restafval met PMD te voorkomen kan het PMD huis- aan 

huis worden ingezameld. Zeker bij de keuze voor een keuze van Diftar per 

aanbieding is het volume van het restafval van groot belang. Door PMD 

makkelijk via een minicontainer gescheiden te kunnen aanbieden is er voor de 

inwoners een optimale mogelijkheid de hoeveelheid restafval te beperken.  

 

Voorstel 

Het college wil graag met de commissie in discussie over de beste wijze om PMD 

in te zamelen in het kader van het nieuwe diftarsysteem. 

 

Flankerend beleid 
Voor alle varianten van Diftar geldt dat het flankerend beleid een sterke bijdrage 

kan leveren aan de effectiviteit van het beleid. Tarieven op de 

afvalbrengstations, de mate van huis-aan-huis inzameling en het 

voorzieningenniveau (o.a. aantal en spreiding milieuparken) zijn hierin van 

belang.  

 

Angst voor dumpingen en ontwijkgedrag ontstaat in alle gemeenten waar Diftar 

wordt ingevoerd. In de gemeenten waar Diftar is ingevoerd blijkt echter dat er 

geen sprake is van een significante toename van dumpingen of ontwijkgedrag op 

de lange termijn. Bij de invoering kan soms tijdelijk wél extra overlast in de 

vorm van dumpingen en zwerfafval ontstaan. Hierbij is het van belang dat er 

voldoende mogelijkheden tot controle en handhaving zijn (inzet BOA’s, bepalen 

van de hoogte en handhaving middels de Bestuurlijke Boete).  

 

Betalingsmogelijkheden 
Ook ten aanzien van de betalingsmogelijkheden zijn er verschillende keuzes 

mogelijk. Ongeacht de vorm van Diftar of betaling is een goed werkend 

registratiesysteem erg belangrijk, zeker ook als het gaat om de 

betalingsmogelijkheden. In Ouder-Amstel zal in alle gevallen het 
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betalingssysteem aanpassingen vergen. De meest voorkomende varianten van 

betaling binnen Diftar-gemeenten zijn als volgt: 

 

 Betaling middels een jaarlijkse nota 

De meest voorkomende wijze van afrekening in verband met het 

belastingjaar. Inwoners krijgen één nota waarin de kosten inzichtelijk 

worden gemaakt. Voor gemeenten kent deze vorm de minste 

administratieve belasting. In Nederland komt deze vorm van afrekenen, 

ook bij Diftar gemeenten het meeste voor. 

NB Er kan ook afrekening op kwartaal- of maandbasis plaatsvinden. Dit 

geeft echter zeer grote administratieve lasten voor de gemeente. 

Voordelen Nadelen 

Eenvoudig te begrijpen voor 

inwoners 

Bij verhuizing problemen met (nog) 

niet betaalde nota’s 

Per belastingjaar intern makkelijk 

voor gemeenten 

Administratieve last van 

bezwaarschriften 

 Relatief lange periode; relatie aantal 

stortingen en betaling moeilijk te 

leggen voor bewoner 

 Inwoner verrast door kosten 

 

 Betaling middels een prepaid kaart 

Op deze wijze heeft de inwoner alles in eigen hand. Een bedrag op de 

Afvalpas, waarmee bewoners de ondergrondse container kunnen openen. 

Het bedrag wordt onmiddellijk afgeschreven van het tegoed en inwoners 

hebben een simpel overzicht van hun uitgaven. Deze variant is het meest 

servicegericht naar de inwoner. Wel dienen de systemen op de containers 

en de werking van de Afvalpas hierop afgericht te worden. 

Voordelen Nadelen 

Gebruiksvriendelijk voor inwoners Opwaarderen nog niet bij alle 

marktpartijen optimaal werkzaam 

Actueel overzicht van kosten Inzamelmiddelen, afvalpas en 

website gemeente moeten 

aangepast worden 

Duidelijke relatie stortingen en 

kosten 

Opwaarderen kan lastig zijn voor 

ouderen 

Beschermde privacy  

 

 Betaling middels de bankpas 

Deze variant is opgekomen in lijn met het contactloos betalen waar 

inwoners aan gewend zijn geraakt. Inwoners kunnen bij de container hun 

bankpas gebruiken om meteen de kosten voor het restafval te betalen. 

Deze vorm van betaling is erg servicegericht, maar wordt vooralsnog 

nagenoeg niet gebruikt in Nederland en dit is dus nog een onbeproefde 
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methode. Wel zou deze manier van betalen op een later moment technisch 

relatief makkelijk te realiseren zijn bij de huidige ondergrondse containers 

Voordelen Nadelen 

Gebruiksvriendelijk voor inwoners In Nederland nog geen beproefd 

concept 

Actueel overzicht van kosten Aanpassingen aan ondergrondse 

containers 

Duidelijke relatie stortingen en 

kosten 

Lastig voor ouderen 

Beschermde privacy  

 

 

Samenvattend 

In het onderstaande overzicht worden de plus- en minpunten van de 

betalingsmogelijkheden nogmaals samengevat 

 Pluspunten Minpunten /  risico’s 

jaarlijkse 
nota 

-Eenvoudig te begrijpen voor 
inwoners 

- Per belastingjaar intern 
makkelijk voor gemeenten 

-Bij verhuizing problemen met 
(nog) niet betaalde nota’s 

-Administratieve last van 
bezwaarschriften 

-Relatief lange periode; relatie 
aantal stortingen en betaling 
moeilijk te leggen voor 

bewoner 
-Inwoner verrast door kosten. 

prepaid  -Gebruiksvriendelijk voor 

inwoners 
-Actueel overzicht van kosten 

-Duidelijke relatie stortingen 
en kosten 
-Beschermde privacy 

-Opwaarderen nog niet bij alle 

marktpartijen optimaal 
werkzaam 

-Inzamelmiddelen, afvalpas 
en website gemeente moeten 
aangepast worden 

-Opwaarderen kan lastig zijn 
voor ouderen 

bankpas -Gebruiksvriendelijk voor 

inwoners 
-Actueel overzicht van kosten 

-Duidelijke relatie stortingen 
en kosten 
-Beschermde privacy 

-In Nederland nog geen 

beproefd concept 
-Aanpassingen aan 

ondergrondse containers 
-Lastig voor ouderen 

 

Voorstel 

Het college stelt voor de optie Prepaid nader uit te werken 
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Mogelijkheden bijzondere doelgroepen 
Bij de invoering van Diftar is een veelgehoord kritiekpunt de belasting van 

bijzondere doelgroepen. In wezen betreft dit vrijwel altijd: 

 Ouderen, met medisch afval 

Het medisch afval, in veel gevallen betreft dit incontinentiemateriaal dat 

wordt afgevoerd als restafval. Dit kan, afhankelijk van de situatie, een 

aanzienlijk gedeelte van het restafval vormen. Deze mensen hebben hierin 

geen keuze en maken zich zorgen over extra kosten. In nagenoeg alle 

gevallen wordt voor deze doelgroep een kwijtschelding samengesteld. De 

invulling hiervan staat vrij en kan zich uitten in een aantal gratis 

aanbiedingen (bij afrekening op aanbieding) of een maximaal totaal 

bedrag dat afgestemd is op vergelijkbare huishoudens zonder dit extra 

afval (bij afrekening op gewicht). 

 

 Inwoners met lage inkomens, die nu al gebruik maken van 

kwijtscheldingsregelingen  

Deze economisch kwetsbare groep betreft veelal huishoudens die nu al 

moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit zijn veelal ook 

huishoudens waarin veel potentiële winst te behalen is ten aanzien van het 

restafvalaanbod. Inwoners met betalingsproblemen kennen in veel 

gemeenten reeds de mogelijkheid om kwijtschelding van (een deel) van de 

afvalstoffenheffing te krijgen. Een soortgelijke constructie kan binnen 

Diftar gehandhaafd worden. 

 

Voorstel 

Het college stelt voor om voor (ouderen) met medisch afval een vorm van 

vrijstelling of compensatie nader uit te werken. 

 

 

Diftar en privacy 
Bij het invoeren van Diftar is het van belang om nadrukkelijk ook de 

privacyaspecten mee te wegen zoals die zijn vastgelegd in de AVG (algemene 

verordening gegevensbescherming). Belangrijk bij het verwerken van 

persoonsgegevens is dat doel en grondslag van het verwerken van 

persoonsgegevens bepalend zijn. 

 

Persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt als daar geen wettelijke 

grondslag voor is, zoals de vervulling van de publiekrechtelijke taak om afval van 

inwoners in te zamelen. Dit kan worden geregeld in een lokale verordening. 

Tevens is een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doel vereist. Bij 

afvalinzameling kunnen doelen voor de verwerking van persoonsgegevens 

bijvoorbeeld zijn: 
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 Voorkomen van 'afvaltoerisme' door niet inwoners of bedrijven 
 Bepalen hoogte afvalstoffenheffing (Diftar) 
 Routeoptimalisatie  

 Behalen milieudoelstellingen door gerichte informatieverstrekking 
 Controle en handhaving van de afvalstoffenverordening 

Voor een Diftar systeem mogen dus nadrukkelijk wel persoonsgegevens worden 

verwerkt. Belangrijk is ook dat niet meer gegevens worden vastgelegd dan 

noodzakelijk is om het doel te bereiken. Het is aan te raden om het te kiezen 

Diftar systeem en haar uitwerking op de AVG te laten toetsen. In alle  

gemeenten waar Diftar is ingevoerd is hier ook al ervaring mee opgedaan. 

 

Voorstel 

Het college stelt voor de grondslag voor de invoering van Diftar in de 

afvalstoffenverordening op te nemen en in de verdere uitwerking te bewaken dat 

Diftar in Ouder-Amstel AVG-proof is 

 


