
Hoe privacy veilig is uw afvalpas-
je om de klep van de restafval 
container open te krijgen? Dat is 
de grote vraag die steeds aan 
ons gesteld wordt.  

Vandaar dat op 7 februari 2022 
een bezorgde inwoner met kennis 
van privacy, geflankeerd door 
ons, op gesprek ging bij de 
gemeente. Wat hoorden wij? De 
gemeente Ouder-Amstel is ver-
antwoordelijk voor het gehele 
proces van betalen tot en met 
indaling van vuilniszakken. Wij 
waren nogal verrast over de 
gemeentelijke reacties op onze 
vragen. Welke bedrijven zijn er nu 
bij betrokken? 

Kliko BV 
Zo werd het door de gemeente 
normaal gevonden dat Kliko (het 
bedrijf achter de pasjes) vrijelijk 
kon beschikken over het briefpa-
pier van de gemeente en de 
handtekening van de burge-
meester. En Kliko dus alle pas-
nummers en adressen weet en 
zich als gemeente kan gedragen. 

Hoe zit het dan met de verant-
woordelijkheid?  

Beheerder site opladen pasje 
Die is onbekend. Als je als inwoner 
het pasje moet opwaarderen, 
kom je na het inloggen op een 
niet betrouwbaar uitziende site. 
Zo staat niet opgenomen welke 
informatie wordt opgeslagen met 
welk doel. Terwijl wel persoonlijke 
financiële transacties (afvalstof-
fenheffingen) gedaan worden. 
Ook die van u. Dit werd door 
gemeente bevestigd.  

CCV 
Stort je geld op je pasje, krijg je te 
maken met CCV. Periodiek wordt 
afgerekend. Dat gebeurt niet 
zonder dat gegevens van be-
talingen meekomen. Goed te 
weten is dat CCV geen bank is, 
maar een financiële instelling. De 
eigenaar is een groep met twaalf 
andere bv’s. Ze mogen alleen 
transacties afwikkelen. Er is bij ons 
twijfel over beloofde anonimiteit. 
De gemeente zoekt het verder 
uit. 

Niets aan de hand toch? 
Zonder de gevolgen te overzien 
heeft de gemeente een onveilige 
en onbekende weg ingeslagen. 
Wat vindt de Autoriteit Persoons-
gegevens hiervan? Of stichting 
Privacy First? En, wat vindt u zelf 
als inwoner: voelt u zich nog 
veilig?   

Oogkleppen beleid! 
Onze gemeente negeert dat 
Uithoorn het niet wilde en Diemen 
het plan introk. In Arnhem bleek 
uiteindeli jk burgerl i jke onge-
hoorzaamheid (het dumpen van 
vuilniszakken) en privacy perike-
len de sleutel tot afschaffing van 
diftar.  

We hebben het eerst allemaal 
aan de gemeente gevraagd. Die 
heeft vier weken nodig voor de 
vele openstaande vragen. 

En toch vinden wij … dat inwoners 
het voor het zeggen hebben. 

Volgende Drechtje is op 5/6 mrt '22.  

Bij elke tik een duistere klik 
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Geïnteresseerd en/of meer weten?     Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL51 RBRB 0706 6077 40 in Duivendrecht

Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

informerend, opiniërend, 
objectief en transparant

Foto: Drechtje uit Duivendrecht

http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
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