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Afkortingen
AP

-

Autoriteit Persoonsgegevens

AVG

-

Algemene verordening gegevensbescherming

BSN

-

Burgerservicenummer

CBP

-

College Bescherming Persoonsgegevens

Comité

-

Europees Comité voor gegevensbescherming

EU

-

Europese Unie

EVRM

-

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

GW

-

Grondwet

Richtlijn 95/46/EG

-

Europese privacyrichtlijn (1995)

UAVG

-

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Wbp

-

Wet bescherming persoonsgegevens

Wpr

-

Wet persoonsregistraties

Werkproces -

Het werkproces van De Scheidingsplanner ten aanzien van de
verwerking van persoonsgegevens van cliënten.
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Voorwoord
Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene verordening gegevensbescherming definitief de
Wet bescherming persoonsgegevens. Hiermee wordt het niveau van privacywetgeving in
de gehele Europese Unie gelijkgesteld. Deze wetswijziging brengt strikte verplichtingen
voor de verwerkers van persoonsgegevens met zich mee, maar vergroot tegelijkertijd ook
de rechtspositie van betrokkenen.
Met veel plezier en nieuwsgierigheid heb ik dit praktijkonderzoek uitgevoerd voor De
Scheidingsplanner, waar ik na het afronden van mijn stageperiode tot op heden parttime
werkzaam ben en waar ik na het behalen van mijn diploma fulltime aan de slag zal gaan
als HBO-juriste.
De Scheidingsplanner is een organisatie die cliënten gedurende de gehele
echtscheidingsprocedure begeleidt en adviseert. Omdat De Scheidingsplanner in haar
dienstverlening genoodzaakt is om persoonsgegevens te verwerken, heeft de
opdrachtgever heeft mij gevraagd om te onderzoeken wat de Algemene verordening
gegevensbescherming betekent voor het werkproces van De Scheidingsplanner ten
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van cliënten.
Ik wil deze gelegenheid graag gebruiken om de medewerkers van De Scheidingsplanner te
bedanken voor hun steun, begrip en begeleiding tijdens het afstudeerproces. Daarnaast
wil ik graag mr. Adeline Wolterink en Daphne da Ponte vriendelijk bedanken voor hun
uitstekende afstudeerbegeleiding.
Tot slot wil ik in het bijzonder graag mijn vader, Bart Rutten, bedanken voor zijn
onvoorwaardelijke steun, begeleiding en vertrouwen.

Lotte Rutten
Leiden, juni 2018
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Samenvatting
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) van
kracht. Deze privacywetgeving heeft betrekking op alle bedrijven die zich binnen een
lidstaat van de Europese Unie (hierna: EU) hebben gevestigd en/of persoonsgegevens
verwerken binnen een van deze lidstaten. Met de AVG worden de rechten van betrokkenen
sterk uitgebreid, maar krijgen bedrijven en organisaties ook meer verplichtingen.
Daarnaast wordt, met de komst van de AVG, ook de meldplicht datalekken (2016)
aangescherpt.1
Ondanks de voorbereidingstermijn van twee jaar was De Scheidingsplanner nog
onvoldoende voorbereid op de komst van de AVG en wist niet welke concrete gevolgen de
AVG zou hebben voor het werkproces van De Scheidingsplanner ten aanzien van de
verwerking van persoonsgegevens van cliënten (hierna: werkproces). De centrale vraag
van het onderzoek luidt dan ook: “Hoe dient het werkproces van De Scheidingsplanner ten
aanzien van de verwerking van cliëntgegevens ingericht te worden om aan de normen en
voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming te voldoen?”. Om de
centrale
vraag
te
beantwoorden,
is
gebruik
gemaakt
van
verschillende
onderzoeksmethoden met een kwalitatief karakter. Tijdens het onderzoek naar de
juridische aspecten zijn verschillende rechtsbronnen geraadpleegd en is gebruik gemaakt
van literatuuronderzoek. Om het huidige werkproces van De Scheidingsplanner in kaart te
brengen, zijn half gestructureerde interviews afgenomen en zijn de beleidsdocumenten
van De Scheidingsplanner geanalyseerd.
Het onderzoek heeft geleid tot enkele aanbevelingen, welke in deze alinea samenvattend
worden toegelicht. Vanaf 25 mei 2018 zal er een registerplicht ontstaan voor De
Scheidingsplanner, waarbij alle verwerkingsactiviteiten geregistreerd moeten worden.
Aanbevolen is om zo spoedig mogelijk een digitaal document op te stellen, zodat de
verwerkingsactiviteiten geregistreerd kunnen worden. Tevens is aanbevolen om
verwerkersovereenkomsten op te stellen met alle partijen die persoonsgegevens
verwerken in opdracht van De Scheidingsplanner. Daarnaast is aanbevolen om cliënten
actiever te informeren over de wijze waarop De Scheidingsplanner persoonsgegevens
verwerkt. Ter ondersteuning van deze informatieplicht is aanbevolen om cliënten een folder
te overhandigen met de benodigde informatie. Omdat De Scheidingsplanner doorgaans
persoonsgegevens van gevoelige aard verwerkt, is aanbevolen om een datalek bij twijfel
altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) en betrokkenen te melden. Tot slot
zijn aanbevelingen gedaan in het kader van ‘privacy by design & privacy by default’. Zo is
aanbevolen om te vergaderen met het externe bedrijf dat zorgdraagt voor de website van
De Scheidingsplanner en tijdens deze vergadering te bezien hoe de beleidsdocumenten en
website kunnen voldoen aan de beginselen van ‘privacy by design & privacy by default’.
De aanbevelingen zijn vervolgens uitgewerkt in een draaiboek. De Scheidingsplanner moet
vanaf 25 mei 2018 richting de AP kunnen aantonen dat er passende maatregelen zijn
getroffen om te voldoen aan de normen en voorwaarden van de AVG. Het draaiboek zal
bijdragen aan deze aantoonbaarheidsverplichting. Daarnaast dient het draaiboek als
hulpmiddel voor de medewerkers van De Scheidingsplanner, zo kan het draaiboek
ondersteuning bieden bij het invullen van het werkproces in overeenstemming met de
normen en voorwaarden van de AVG.
1

Artikel 33 juncto artikel 34 AVG
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1.

Inleiding
1.1.

Probleemanalyse

Voorgeschiedenis
Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn persoonsgegevens. Dit recht is onderdeel
van het recht op privéleven, ook wel het recht op privacy genoemd. Het recht op privacy
is een fundamenteel recht dat ligt verankerd in diverse wetgeving, zoals: de Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM)2 en de Grondwet.3
Tot 25 mei 2018 heeft elke lidstaat van de EU een eigen privacywet, zo werd de
bescherming van de persoonsgegevens in Nederland gewaarborgd middels de Wet
bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). Deze nationale wetgeving is wel gebaseerd
op een Europese privacyrichtlijn (hierna: Richtlijn 95/46/EG).4 De Europese Richtlijn
95/46/EG dateert uit 1995, een periode waarin het internet nét in opkomst was. Sindsdien
heeft de technologie zich zodanig ontwikkeld dat deze een krachtiger kader voor de
gegevensbescherming vereist. De EU wil een grotere mate van rechtszekerheid kunnen
garanderen en acht het daarom van groot belang dat natuurlijke personen de controle
behouden over hun eigen persoonsgegevens.5

Algemene verordening gegevensbescherming
Om de bescherming van persoonsgegevens te blijven waarborgen, is de Europese
privacywetgeving in 2016 herzien, met als resultaat: de AVG. Op vier mei 2016 is de AVG
gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.6 De AVG is hiermee op 24 mei 2016 in
werking getreden, maar pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing.7 Omdat organisaties en
toezichthouders zich dienen voor te bereiden op de AVG, is er besloten om een
voorbereidingsperiode van twee jaar te hanteren.8 Tijdens deze voorbereidingsperiode is
in Nederland de Wbp nog steeds van kracht en vervangt de AVG de Wbp vanaf 25 mei
2018 definitief.

De Scheidingsplanner
De opdrachtgever, De Scheidingsplanner, is een bedrijf dat cliënten begeleidt en adviseert
gedurende de gehele echtscheidingsprocedure. Bij De Scheidingsplanner zijn een vijftal
personen werkzaam, waaronder: juristen, mediators en financieel adviseurs. Alle

2

Artikel 8 EVRM
Artikel 10 GW
4
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad. 24 oktober 1995.
5
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad. 27 april
2016.
6
Publicatieblad van de Europese Unie. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad. 04
mei 2016.
7
Autoriteit Persoonsgegevens > Algemene informatie AVG, geraadpleegd op 09 februari 2018 via,
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
8
Autoriteit Persoonsgegevens > Voorbereiding op de AVG, geraadpleegd op 09 februari 2018 via,
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
3
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medewerkers zijn in hun expertise gespecialiseerd op het gebied van personen- en
familierecht, in het bijzonder de echtscheidingsprocedure.
Tijdens de echtscheidingsprocedure draagt De Scheidingsplanner onder meer zorg voor
het
opstellen
van
bepaalde
documenten,
zoals:
echtscheidingsconvenanten,
alimentatieberekeningen,
ouderschapsplannen
en
vermogensverdelingen.
Deze
documenten worden opgesteld aan de hand van persoonlijke besprekingen en gegevens
die cliënten aanleveren. Bij het verstrekken van de opdracht aan De Scheidingsplanner
ontvangen cliënten een zogeheten lijst met benodigde bescheiden welke zij dienen aan te
leveren.9 Zoals aan deze lijst is af te lezen, heeft De Scheidingsplanner veel
privacygevoelige informatie van cliënten nodig bij de uitvoering van haar dienstverlening.
Naast de persoonlijke besprekingen correspondeert De Scheidingsplanner ook veel via email of per telefoon met cliënten. Op deze manier kan De Scheidingsplanner vragen stellen
of beantwoorden, maar ook gegevens of bepaalde bevindingen kunnen op deze manier
worden gedeeld en besproken. Ook daaruit kan privacygevoelige informatie worden
verkregen, opgeslagen en verwerkt door De Scheidingsplanner.

Probleem
De Scheidingsplanner is nog onvoldoende voorbereid op de inwerkingtreding van de AVG
per 25 mei 2018 en weet derhalve nog niet in extenso welke gevolgen deze verordening
voor de verwerking van persoonsgegevens door De Scheidingsplanner zal hebben. Omdat
de AVG van toepassing is op alle bedrijven en nieuwe vereisten teweegbrengt, zijn
wijzigingen van het werkproces onvermijdelijk. De opdrachtgever vermoedt dat het huidige
werkproces van De Scheidingsplanner onvoldoende invulling geeft aan de verplichtingen
die voortvloeien uit de AVG. Wanneer een bedrijf niet kan aantonen dat aan de vereisten
van de AVG is voldaan, kan de AP het bedrijf een boete opleggen, welke kan oplopen tot
wel 20 miljoen euro.10 De inwerkingtreding (25 mei 2018) van de AVG is dan ook de
aanleiding geweest van het onderzoek.

1.2.

Gewenste situatie

Om de juridische integriteit van de dienstverlening van De Scheidingsplanner te
waarborgen, (hoge) boetes te voorkomen en de vertrouwensband met cliënten te
waarborgen, is het gewenst en van groot belang dat De Scheidingsplanner zo spoedig
mogelijk aan de vereisten van de AVG voldoet. Om aan de vereisten van de AVG te voldoen,
zal De Scheidingsplanner het werkproces moeten herzien en wijzigen. Het onderzoek zal
bijdragen aan het bereiken van deze gewenste situatie door het geven van aanbevelingen
en suggesties, welke direct volgen uit de verplichtingen van de AVG in combinatie met de
visie en dienstverlening van De Scheidingsplanner. Uit het onderzoek zal daarmee een
concreet beroepsproduct voortkomen dat een bijdrage levert aan de doelstellingen van de
AVG en daarmee ook aan de gewenste situatie voor De Scheidingsplanner. De resultaten
van het onderzoek zullen verwerkt worden in een draaiboek, welke intern en richting
derden ondersteuning moet bieden bij het voldoen aan de normen en verplichtingen van
de AVG.

9

Bijlage 1: Lijst met benodigde bescheiden (De Scheidingsplanner)
Autoriteit Persoonsgegevens > Hoe hoog zijn de boetes onder de AVG? Geraadpleegd op 13 februari 2018
via, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
10
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1.3.

Probleemafbakening

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van kracht, terwijl het onderzoek is afgerond op 01 juni
2018. Nu het onderzoek afgerond zal zijn na de inwerkingtreding van de AVG, is
weloverwogen besloten om 25 mei 2018 als laatste meetmoment te nemen voor het
onderzoek. Indien er in het onderzoeksrapport wordt gesproken van een huidige situatie
of een huidig werkproces, dan wordt hiermee derhalve gedoeld op de situatie of het
werkproces voorafgaand aan de inwerkingtreding op 25 mei 2018.
De AVG vervangt weliswaar de Wbp, maar blijft inhoudelijk gebaseerd op de Wbp. Om
deze reden zal de Wbp in het onderzoek wel worden toegelicht, maar zal de focus liggen
op de situatie waarbij de AVG in werking is getreden. Daarnaast is de omvang van
privacywetgeving zodanig, evenals de omvang van de AVG, dat voor de verdere uitwerking
van dit onderzoek de nadruk voornamelijk wordt gelegd op de wet- en regelgeving die voor
het werkproces van De Scheidingsplanner relevant is. De selectie hiervan zal worden
toegelicht in het onderzoek.

2. Doelstelling
2.1.

Kennisdoel

Het kennisdoel van het onderzoek is om de onderzoekster en De Scheidingsplanner inzicht
te verschaffen met betrekking tot de AVG en de gevolgen die de AVG heeft voor het
werkproces van De Scheidingsplanner.

2.2.

Praktijkdoel

Met het onderzoek is beoogd een beroepsproduct te ontwikkelen in de vorm van een
draaiboek met interne richtlijnen. Bij het opstellen van het draaiboek is rekening gehouden
met de vereisten van de AVG, zodat het beroepsproduct als tool kan dienen voor De
Scheidingsplanner bij het voldoen aan de normen en voorwaarden van de AVG.
Zo kan het draaiboek de medewerkers van De Scheidingsplanner ondersteuning bieden bij
het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens en tevens ondersteuning bieden bij het
aantoonbaar maken richting derden dat De Scheidingsplanner voldoet aan de normen en
voorwaarden van de AVG.
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3. Vraagstelling
3.1.

Centrale vraag

Om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de gewenste situatie, luidt de centrale
onderzoeksvraag als volgt:
“Hoe dient het werkproces van De Scheidingsplanner ten aanzien van de
verwerking van cliëntgegevens ingericht te worden om aan de normen en
voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming te voldoen?”

3.2.

Deelvragen

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, dienen allereerst de navolgende
deelvragen te worden beantwoord:
1. Hoe is het huidige werkproces ten aanzien van de verwerking van cliëntgegevens
van De Scheidingsplanner ingericht?
2. Welke wijzigingen in het huidige werkproces van de verwerking van cliëntgegevens
van De Scheidingsplanner zijn noodzakelijk om te voldoen aan de normen en
voorwaarden van de AVG?
3. Welke aanvullingen op het huidige werkproces van de verwerking van
cliëntgegevens van De Scheidingsplanner zijn noodzakelijk om te voldoen aan de
normen en voorwaarden van de AVG?
4. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan ten aanzien van de inzichtelijkheid in
het nieuwe werkproces voor cliënten van De Scheidingsplanner?

3.3.

Leeswijzer

De deelvragen zijn opgesteld om uiteindelijk de centrale vraag te kunnen beantwoorden.
Allereerst is het van belang om kennis te verschaffen van de Wbp en de AVG, welke het
juridische kader vormen (hoofdstuk 7 en 8). Vervolgens wordt in hoofdstuk 9 het huidige
werkproces van De Scheidingsplanner in kaart gebracht (deelvraag 1), zodat deze getoetst
kan worden aan de normen en voorwaarden van de AVG. Op deze manier kunnen de
benodigde wijzigingen en aanvullingen op het huidige werkproces worden beschreven in
hoofdstuk 9 en 10 (deelvraag 2 en 3). Wanneer duidelijk is welke wijzigingen en
aanvullingen op het huidige werkproces nodig zijn om te voldoen aan de normen en
voorwaarden van de AVG, worden deze in hoofdstuk 11 toegelicht in de vorm van
aanbevelingen (deelvraag 4). De aanbevelingen liggen ten grondslag van het ontwikkelde
beroepsproduct in de vorm van een draaiboek voor de medewerkers van De
Scheidingsplanner (bijlage 12).
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4. Methoden
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methodieken zijn toegepast gedurende het
onderzoek. Er wordt omschreven en verantwoord welke onderzoekseenheden zijn
toegepast (paragraaf 4.1). Daarnaast wordt de kwaliteit van de gegevens omschreven
(paragraaf 4.2) en wordt beschreven hoe de gegevens zijn geanalyseerd (paragraaf 4.3).

4.1.

Onderzoeksmethoden

Over het algemeen heeft het onderzoek een kwalitatief karakter waarbij er inhoudelijke,
beschrijvende antwoorden en resultaten worden gegenereerd. Toch heeft het onderzoek
ook een ontwerpend karakter, nu het draaiboek (beroepsproduct) is ontstaan vanuit het
verrichte onderzoek.
Een kwalitatief onderzoek is in dit onderzoek geschikt, omdat van belang is om te kijken
naar de situatie van De Scheidingsplanner binnen de AVG en de onderzoeksresultaten
uiteindelijk te verwerken in een model (beroepsproduct). 11 Kenmerkend voor een
kwalitatief onderzoek is het analyseren van verschillende perspectieven met betrekking tot
de problematiek. Aan de hand van half-gestructureerde interviews zijn deze perspectieven
in kaart gebracht (bijlagen 4, 5 en 6). Vanzelfsprekend is er voorbereidend
literatuuronderzoek verricht om meer inzicht te krijgen in de juridische aspecten en
problematiek (juridisch en maatschappelijk kader).
Hieronder zal per deelvraag worden toegelicht en verantwoord welke methodiek is gebruikt
om tot de onderzoeksresultaten te komen.

Deelvraag 1: Hoe is het huidige werkproces ten aanzien van de verwerking van
cliëntgegevens van De Scheidingsplanner ingericht?
Dit deel van het onderzoek is een beschrijvend onderzoek, waarin op basis van
inhoudsanalyse in kaart wordt gebracht hoe het werkproces van De Scheidingsplanner is
ingericht.
Deze deelvraag is beantwoord door verschillende onderzoeksmethoden te combineren,
namelijk: het afnemen van half-gestructureerde interviews, observaties, het uitvoeren van
kwalitatief bureauonderzoek, literatuurstudie en inhoudsanalyse. Het huidige werkproces
is in kaart gebracht door de afgenomen interviews te analyseren en de werkprocessen aan
de hand van beleidsdocumenten te bestuderen.
Deze combinatie van methoden was voor deze deelvraag noodzakelijk en effectief omdat
de huidige werkwijze slechts deels is vastgelegd in procesbeschrijvingen, die door middel
van bureauonderzoek zijn onderzocht. Voor een belangrijk deel is het huidige werkproces
echter afhankelijk van de persoonlijke en professionele invulling van de betreffende
medewerker. Deze aspecten komen vooral naar voren door het voeren van persoonlijke
gesprekken in de vorm van een half-gestructureerd interview, welke gericht zijn op het
onderzoeken van dit aspect.

11

Verhoeven. N. Wat is onderzoek? Boom uitgeverij 2014. P. 147.
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Deelvraag 2: Welke wijzigingen in het huidige werkproces van de verwerking van
cliëntgegevens van De Scheidingsplanner zijn noodzakelijk om te voldoen aan de normen
en voorwaarden van de AVG?
Dit deel van het onderzoek is meer definiërend onderzoek, omdat hier de verhouding wordt
gedefinieerd tussen het werkproces van De Scheidingsplanner en de verplichtingen die
voortkomen uit de AVG.
Om deelvraag 2 gericht te beantwoorden, is er door middel van een kwalitatief
bureauonderzoek, literatuurstudie en inhoudsanalyse onderzocht welke artikelen van de
AVG relevant zijn voor het werkproces van De Scheidingsplanner. Vervolgens zijn de
resultaten van deelvraag 1 getoetst aan de relevante artikelen van de AVG, op deze wijze
zijn de noodzakelijke wijzigingen van het werkproces in kaart gebracht.
In zekere zin is dit deel van het onderzoek ook al een aanzet voor het ontwerp van het
beroepsproduct, waarin de noodzakelijke wijzigingen zijn verwerkt en geïntegreerd in een
nieuw draaiboek voor de medewerkers van De Scheidingsplanner. Het ontwerpende deel
van het onderzoek vindt vooral plaats bij het opstellen en verwerken van de aanbevelingen
in het draaiboek.

Deelvraag 3: Welke aanvullingen op het huidige werkproces van de verwerking van
cliëntgegevens van De Scheidingsplanner zijn noodzakelijk om te voldoen aan de normen
en voorwaarden van de AVG?
Ook voor deelvraag 3 is sprake van definiërend onderzoek, omdat hier wederom de
verhouding wordt gedefinieerd tussen het werkproces van De Scheidingsplanner en de
verplichtingen voortkomend uit de AVG.
Aan de hand van de resultaten van deelvraag 2 is onderzocht wat er nog ontbreekt in het
werkproces van De Scheidingsplanner om te voldoen aan de normen en voorwaarden van
de AVG. Om dit te onderzoeken, is een kwalitatief bureauonderzoek verricht. Hierbij zijn
de resultaten van deelvraag 2 getoetst aan de AVG, op deze wijze zijn de noodzakelijke
aanvullingen van het werkproces in kaart gebracht.
Ook dit deel van het onderzoek levert bovendien een aanzet van het ontwerp van het
beroepsproduct, waarin de noodzakelijke aanvullingen op het werkproces zijn verwerkt en
geïntegreerd in een nieuw draaiboek voor de medewerkers van De Scheidingsplanner. Ook
hier vindt het ontwerpende deel van het onderzoek voornamelijk plaats bij het opstellen
en verwerken van de aanbevelingen in het draaiboek.

Deelvraag 4: Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan ten aanzien van de
inzichtelijkheid in het nieuwe werkproces voor cliënten van De Scheidingsplanner?
Om praktijkgerichte te kunnen doen, zijn de onderzoeksresultaten van de overige
deelvragen nogmaals bestudeerd. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten en de
aanbevelingen van respondenten, welke zijn gebleken uit de geanalyseerde interviews, zijn
de aanbevelingen geformuleerd. Om de toepasbaarheid van de aanbevelingen te
vergroten, zijn de inhoudelijke aanbevelingen uitgewerkt in een draaiboek voor de
medewerkers van De Scheidingsplanner.
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4.2.

Kwaliteit van de gegevens

Interviews
De Scheidingsplanner is een nationale franchisevereniging, waarbij elke franchisehouder
de vrijheid heeft om een eigen werkwijze te hanteren. Ook bevinden de overige
franchisehouders van De Scheidingsplanner zich met betrekking tot de AVG in hetzelfde
stadium als de opdrachtgever. Op basis van het bovenstaande is derhalve besloten om de
interviews te beperken tot de werknemers van de opdrachtgever en geen vergelijkend
onderzoek te doen bij andere Scheidingsplanners.
De half-gestructureerde interviews hebben plaatsgevonden in Rotterdam, op het
hoofdkantoor van de opdrachtgever. De Scheidingsplanner heeft drie medewerkers die
inhoudelijk betrokken zijn bij de echtscheidingsprocedures, zij vormen dan ook de drie
respondenten. Onder de respondenten zijn twee juristen en één financieel
echtscheidingsadviseur. Alle respondenten zijn fulltime werkzaam bij De Scheidingsplanner
en hebben een eigen caseload. De respondenten kunnen derhalve betrouwbare informatie
verstrekken met betrekking tot de dienstverlening en het werkproces van De
Scheidingsplanner. Nu alle respondenten een eigen caseload hebben, draagt dit bij aan het
in kaart brengen van de verschillende perspectieven ten aanzien van de problematiek.
De interviews zijn afgenomen toen de Wbp nog van kracht was, dit om te onderzoeken
hoe het werkproces van De Scheidingsplanner voorafgaand aan de inwerkingtreding van
de AVG was ingericht. De interviews hebben plaatsgevonden in een afgesloten
spreekruimte en zijn opgenomen middels audio-opname. Op deze manier was het mogelijk
om de interviews herhaaldelijk te beluisteren, wat het interview controleerbaar maakte en
heeft bijgedragen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.12

Kwalitatief bureauonderzoek
Het proces van analyse en gegevensverzameling is meerdere malen doorlopen, dit om de
betrouwbaarheid van de gegevens te verhogen. 13 Bij de bestudering van de relevante weten regelgeving is gebruik gemaakt van de meest recente en officiële uitgave. Wanneer er
gebruik is gemaakt van vakliteratuur is deze eerst gecontroleerd op de betrouwbaarheid,
bijvoorbeeld door de uitgavedatum en auteur te controleren. Kwalitatief bureauonderzoek
wordt aanbevolen voor de theoretische onderbouwing van een onderzoek.14

4.3.

Analyse van de gegevens

Interviews
Aan de hand van de audio-opnames zijn de interviews getranscribeerd en geanalyseerd.
Bij de analyse is gelet op terugkerende begrippen, waarna de getranscribeerde interviews
zijn gefragmenteerd en onder deze begrippen zijn geplaatst. Op deze manier zijn de
verzamelde gegevens gespecificeerd. Hierna zijn de begrippen, indien mogelijk, gekoppeld
aan de probleemstelling. De geanalyseerde begrippen zijn tenslotte weergeven in de vorm
van een tabel.

12

Verhoeven. N. Wat is onderzoek? Boom uitgeverij 2014. P. 336
Verhoeven. N. Wat is onderzoek? Boom uitgeverij 2014. P. 336
14
Verhoeven. N. Wat is onderzoek? Boom uitgeverij 2014. P. 159.
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De vier fasen van kwalitatieve analyse

1. Exploratie

2. Specificatie
3. Reductie
4. Integratie

-

15

Verzamelde gegevens verkennen;
Verdelen in fragmenten;
Evalueren van gebruikte termen
Coderen van de fragmenten;
Termen groeperen
Zoeken naar verbanden tussen begrippen en
probleemstelling
Geanalyseerde begrippen structureren in een tabel;
Tabel in verband brengen met de probleemstelling

Kwalitatief bureauonderzoek
De AVG is grondig bestudeerd en geanalyseerd om zo een betrouwbare selectie te maken
van artikelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van een correct beroepsproduct. Er is
dus specifiek gekeken naar artikelen die relevant zijn voor de dienstverlening en het
werkproces van De Scheidingsplanner. Naast de AVG is ook de Wbp bestudeerd en
geanalyseerd, op deze manier zijn de raakvlakken en verschillen in kaart gebracht.

5. Beroepsproduct
5.1.

Beroepsproduct

Het beroepsproduct dat uit het onderzoek is voortkomen is een draaiboek voor De
Scheidingsplanner waarbij de verplichtingen die de AVG oplegt, in acht zijn genomen. Het
draaiboek is opgesteld aan de hand van de onderzoeksresultaten en daaruit vloeiende
aanbevelingen. Het draaiboek zal medio juni middels een presentatie worden toegelicht
aan de opdrachtgever. De presentatie zal worden ondersteund met sheets in een
PowerPoint.

5.2.

Criteria beroepsproduct

De opdrachtgever achtte het wenselijk dat bij de ontwikkeling van het beroepsproduct
rekening wordt gehouden met vakjargon, zonder dat hiermee wordt afgedaan aan de
verplichtingen van de AVG. Het beroepsproduct moet namelijk ook voor personen zonder
juridische achtergrond duidelijk zijn, omdat het beroepsproduct moet bijdragen aan de
aantoonbaarheidsverplichting die voor De Scheidingsplanner met de komst van de AVG
richting de AP ontstaat. Het beroepsproduct heeft een intern karakter en kan als tool dienen
voor de medewerkers van De Scheidingsplanner. Het beroepsproduct is derhalve niet
inzichtelijk voor cliënten.

15

Verhoeven. N. Wat is onderzoek? Boom uitgeverij 2014. P. 319.
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6. Projectorganisatie
6.1.

Planning

Het onderzoekstraject is verdeeld in vier fases. Om een overzicht van de activiteiten en
taken te creëren, is navolgend schema opgesteld:
Week
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Doelen
Plan van aanpak inleveren
Kennis verschaffen
Kennis verschaffen
Plan van aanpak aanpassen
Plan van aanpak aanpassen
Opstart daadwerkelijk onderzoek
Uitwerken juridisch kader
Uitwerken juridisch kader
Uitwerken maatschappelijk kader
Interviewen respondenten
Verzamelde gegevens analyseren en verwerken
Verzamelde gegevens analyseren en verwerken
Concept onderzoek inleveren
Onderzoek aanpassen
Onderzoek aanpassen
Onderzoek en beroepsproduct inleveren
Onderzoek aanpassen
Voorbereiden presentatie
Voorbereiden presentatie
Reflectieverslag inleveren

6.2.

Onderdelen en fasen
Deadlines
Plan van aanpak, probleemanalyse
16-02-18
Literatuur lezen
Literatuur lezen
Feedback plan van aanpak verwerken
Feedback plan van aanpak verwerken
Plan van aanpak verwerken in onderzoek 19-03-18
Bestuderen en analyseren wetgeving
Bestuderen en analyseren wetgeving
Bestuderen en analyseren literatuur
topiclijst, vragenlijst, transcriberen
Beroepsproduct ontwikkelen
Beroepsproduct ontwikkelen
Concept onderzoek inleveren
7-05-18
Feedback concept verwerken
Feedback concept verwerken
Afronden en inleveren onderzoek
1-06-18
Feedback concept verwerken
Vertaalslag maken naar praktijk
Vertaalslag maken naar praktijk
Reflectieverslag schrijven en inleveren
29-06-18

Fase 1 (oriëntatiefase)
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Prioriteiten

Organisatie en samenwerking

Beoogd werd om wekelijks twee dagen te besteden aan het onderzoek, maar in fases
waarbij meer werkuren vereist werden hier dan ook ruimte voor te maken. Het onderzoek
heeft veelal thuis of op een andere studielocatie plaatsgevonden, maar indien nodig was
het mogelijk om het onderzoek te verrichten vanaf het hoofdkantoor van de opdrachtgever.
Gemiddeld is er twee dagen per week besteed aan het onderzoek, over een periode van
vijf maanden.

6.3.

Informatiebeheer en monitoren van de planning

Informatie met de opdrachtgever is in persoon uitgewisseld, wanneer het onderzoek werd
verricht op het kantoor van de opdrachtgever. Wanneer het onderzoek thuis werd verricht,
kon op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 contact opgenomen worden met de
opdrachtgever. Dit kon zowel telefonisch als per e-mail. Maandelijks heeft een overleg
plaatsgevonden met de opdrachtgever om het verloop van de planning te monitoren en
eventuele vraagstukken te overleggen. Daarnaast heeft er wekelijks een bijeenkomst
plaatsgevonden op school waarbij vragen en knelpunten zijn besproken met de
afstudeerbegeleiders. Indien het niet geoorloofd was om te wachten tot er een bijeenkomst
plaatsvond, bijvoorbeeld door een deadline, dan was het ook mogelijk om per e-mail te
corresponderen met de afstudeerbegeleiders.

6.4.

Faciliteiten

Voor het afnemen van de interviews moesten er afspraken worden ingepland met de
respondenten. De opdrachtgever stelde hiervoor de spreekkamer beschikbaar. Bij het
inplannen van de afspraken is rekening gehouden met de beschikbaarheid van de
respondenten, maar ook met de beschikbaarheid van de spreekkamer. Daarnaast heeft de
opdrachtgever toegang verschaft tot de computers en printers van De Scheidingsplanner.
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7. Juridisch kader - Wet bescherming persoonsgegevens
Omdat de Wbp ten grondslag ligt voor de AVG, staat in dit hoofdstuk de Wbp centraal. De
opbouw van de Wbp wordt per onderdeel uiteengezet. Allereerst komt de voorgeschiedenis
aan bod, waarna de karakterisering van de Wbp wordt toegelicht. Vervolgens wordt het
toepassingsbereik van de Wbp uiteengezet en wordt ingegaan op de rechten van
betrokkene, alsmede de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. Tot slot
wordt toegelicht wie toezicht houdt op de naleving van deze wetgeving.

7.1.

Europa - voorgeschiedenis

Om het recht op privéleven zodanig te verankeren dat ook de informationele privacy 16
gewaarborgd wordt, is artikel 8 van het EVRM in 1981 nader uitgewerkt in het
Dataprotectieverdrag (ook wel het Verdrag van Straatsburg of Conventie 108). 17
De EU constateerde in 1995 dat de ontwikkeling van technologie zo intensief was, dat het
grensoverschrijdende verkeer van persoonsgegevens hierdoor steeds noodzakelijker en
gemakkelijker werd. Om de bescherming van de persoonsgegevens te blijven waarborgen,
is in datzelfde jaar de Richtlijn 95/46/EG opgesteld.18 Omdat alle lidstaten van de EU hun
nationale wetgeving hebben gebaseerd op deze richtlijn is het huidige niveau van nationale
privacywetgeving binnen de EU nagenoeg gelijk.19 Enerzijds staat het de lidstaten vrij om
de nationale privacywetgeving in te richten, anderzijds dienen de lidstaten binnen bepaalde
grenzen van de richtlijn te blijven.20

7.2.

Nederland - voorgeschiedenis

Sinds de herziening van de Grondwet in 1983 is de bescherming van de persoonsgegevens
in Nederland als klassiek grondrecht gewaarborgd:
Artikel 10 Grondwet

21

8. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbieding
van zijn persoonlijke levenssfeer.
9. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het
vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
10. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen
vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op
verbetering van zodanige gegevens.

16

Het recht op bescherming van informatie over personen, met name persoonsgegevens.
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. Straatsburg,
1981
18
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad. 24 oktober 1995.
19
Autoriteit Persoonsgegevens > Privacywetgeving. Geraadpleegd op 11 februari 2018 via,
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
20
Memorie van toelichting 25 892. Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens). 1998.
21
Artikel 10 GW
17

16

Bovenstaand artikel verplicht de wetgever om de bescherming van persoonsgegevens te
verankeren en dus regels op te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze
bescherming. Artikel 10 van de Grondwet lag hiermee ten grondslag aan de Wet
persoonsregistraties (hierna: Wpr).22 In 2001 is de Richtlijn 95/46/EG (paragraaf 7.1) in
Nederland geïmplementeerd als de Wbp en was hiermee de vervanger van de Wpr. 23

7.3.

Karakterisering

De Wbp wordt door De Vries & Rutgers (2001) aangeduid als een kaderwet24 met een
ruime toepassing.25 Omdat de Wbp uit verschillende onderdelen bestaat met elk een eigen
karakter kan de Wbp volgens Hooghiemstra & Nouwt (2007) niet geheel ondergebracht
worden onder één van de reeds bestaande rechtsgebieden. 26
In het civiel rechtelijke kader verleent de Wbp rechten aan diegenen van wie de
persoonsgegevens worden verwerkt (zie paragraaf 7.3. rechten van de betrokkene).
Daarnaast is de Wbp gericht op de verankering van een grondrecht (zie paragraaf 7.2.
Nederland – voorgeschiedenis). Tot slot bevat de Wbp ook bestuursrechtelijke aspecten
met betrekking tot de uitvoering van de wet en het toezicht op de naleving.27

7.4.

Toepassingsbereik

De Wbp is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin opgenomen te worden. 28
Er is sprake van een geheel geautomatiseerde verwerking wanneer enkel gebruik wordt
gemaakt van middelen en methoden van geautomatiseerde gegevensverwerking,
bijvoorbeeld een computer. Bij een gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking wordt er
tevens gebruik gemaakt van andere, niet geautomatiseerde, middelen. 29 Wanneer
persoonsgegevens gedeeltelijk geautomatiseerd en gedeeltelijk handmatig worden
verwerkt, is er volgens Kranenborg & Verhey (2011) sprake van een gedeeltelijk
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. 30 Wanneer persoonsgegevens
geheel handmatig worden verwerkt, is er sprake van een niet-geautomatiseerde
verwerking.31

22

Wet Persoonsregistraties. 1989.
Wet bescherming persoonsgegevens. 2001.
24
Een kaderwet bevat algemene wetgeving, maar geen gedetailleerde regelgeving. Het vormt een kader voor
andere wetten.
25
H.H. de Vries & D.J. Rutgers. Wet bescherming persoonsgegevens, toepassing in arbeidsverhoudingen. Wolters
Kluwer. 2001. P.14.
26
T.F.M. Hooghiemstra & J. Nouwt. Wet bescherming persoonsgegevens. Sdu Uitgevers, 2007. P. 19.
27 27
T.F.M. Hooghiemstra & J. Nouwt. Wet bescherming persoonsgegevens. Sdu Uitgevers, 2007. P. 20.
28
Artikel 2 lid 1 Wbp
29
Memorie van toelichting 25 892. Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens). 1998. P. 69.
30
H.R. Kranenborg & L.F.M. Verhey. Wet bescherming persoonsgegevens in Europees perspectief. Wolters
Kluwer. 2011. P.59.
31
H.R. Kranenborg & L.F.M. Verhey. Wet bescherming persoonsgegevens in Europees perspectief. Wolters
Kluwer. 2011. P.59.
23
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Uitzonderingen
De Wbp is niet van toepassing wanneer er persoonsgegevens verwerkt worden ten behoeve
van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden. 32
Er is sprake van persoonlijk gebruik wanneer een beroepsbeoefenaar, ook in het kader van
zijn werk, een lijst bijhoudt met adresgegevens van contacten. Deze lijst wordt geacht als
geheugensteun te dienen en kent een persoonlijk karakter. 33 De zinssnede ‘huishoudelijke
doeleinden’ ziet toe op de situatie waarin persoonsgegevens binnen een gezin worden
verwerkt, ook wanneer meerdere personen binnen het gezin gebruik maken van de
persoonsgegevens.34
Verder is de Wbp niet van toepassing wanneer het gaat om de verwerking van
persoonsgegevens: 35
-

door of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in de Wet
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;
ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4,
eerste lid, van de Politiewet 2012;
die is geregeld bij of krachtens de Wet basisregistratie personen;
ten behoeve van de uitvoering van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
ten behoeve van de uitvoering van de kieswet;
door de krijgsmacht indien Onze Minister van Defensie daartoe beslist;
voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden.

7.5.

Begripsbepaling

Volgens Hooghiemstra & Nouwt (2007) staat de ontwikkeling van de techniek geheel los
van de ontwikkeling van het recht. Het begrip ‘persoonsregistratie’ is volgens hen een
voorbeeld van een technologieafhankelijk begrip en zal hierdoor snel verouderen als gevolg
van technologische ontwikkelingen.36 Met de vervanging van de Wpr door de Wbp wordt
daarom niet langer meer gesproken van ‘persoonsregistratie’, maar staat het neutrale
begrip ‘persoonsgegevens’ centraal.37
Om de Wbp volledig en correct te kunnen interpreteren, is het van belang om te weten
hoe bepaalde begrippen gedefinieerd worden in het kader van de Wbp. In tabel 7.3. (bijlage
2) zijn enkele belangrijke en voor het onderzoek relevante begrippen uitgelicht.

32

Artikel 2 lid 2 sub a Wbp
Memorie van toelichting 25 892. Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens). 1998. P. 70.
34 34
Memorie van toelichting 25 892. Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens). 1998. P. 70
35
Artikel 2 lid 2 juncto Lid 3 Wbp en Artikel 3 lid 1 Wbp
36
T.F.M. Hooghiemstra & J. Nouwt. Wet bescherming persoonsgegevens. Sdu Uitgevers, 2007. P. 16.
37
Memorie van toelichting 25 892. Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens). 1998.
33 33
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7.6.

Materiële normen en verwerkingsgronden

De Wbp legt specifieke verplichtingen op aan de verantwoordelijke, ook wel diegene die
het doel en de middelen van de gegevensbescherming bepaalt.38 Zo mag de
verantwoordelijke slechts persoonsgegevens verwerken indien dit voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden is en geschiedt op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze.39

Rechtmatigheid
Om te kunnen spreken van rechtmatige verwerking van persoonsgegevens in de zin van
de Wbp, dient de verantwoordelijke de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit
ten alle tijden in acht nemen.40 Bij de verwerking van persoonsgegevens moet de
verantwoordelijke zichzelf allereerst de vraag stellen of het doel wellicht niet bereikt kan
worden met de persoonsgegevens. Indien dit het geval is, dan is het niet proportioneel
deze gegevens vooralsnog te verwerken. Daarnaast moet de verantwoordelijke rekening
houden met de evenredigheid, zo moet het beoogde doel in verhouding zijn met de
benodigde persoonsgegevens.41 Met betrekking tot de subsidiariteit moet de
verantwoordelijke zichzelf de vraag stellen of het doel ook kan worden bereikt op een
andere of minder ingrijpende wijze, dus bijvoorbeeld met minder of geen
persoonsgegevens.42

Bijzondere gegevens
De Wbp verbiedt de verantwoordelijke in beginsel om bijzondere persoonsgegevens te
verwerken, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering.43 Voorbeelden van
bijzondere persoonsgegevens zijn: gegevens met betrekking tot iemands politieke
voorkeur, etniciteit, medische gegevens of seksuele voorkeur. 44
Daarnaast is ook het Burgerservicenummer (hierna: BSN) een bijzonder persoonsgegeven.
Dit omdat het een uniek tot een specifiek persoon herleidbaar nummer is.45

38

Artikel 1 sub d Wbp
Artikel 6 Wbp juncto artikel 7 Wbp
40
Artikel 8 Wbp
41
B.W. Schermer, D. Hagenauw & N. Falot. Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Ministerie van Justitie en Veiligheid. 2018.
42
B.W. Schermer, D. Hagenauw & N. Falot. Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Ministerie van Justitie en Veiligheid. 2018
43
Artikel 16 Wbp
44
Autoriteit Persoonsgegevens > Wat zijn persoonsgegevens > Welke bijzondere persoonsgegevens zijn er?
Geraadpleegd op 12 februari 2018 via, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
45
Autoriteit Persoonsgegevens > identificatie > Burgerservicenummer. Geraadpleegd op 25 april 2018 via,
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
39
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7.7.

Rechten van de betrokkene

De Wbp creëert voor de betrokkene verschillende rechten, welke ook van toepassing zijn
wanneer er geen sprake is van een inbreuk op de privacy. 46
De rechten van de betrokkene in het kader van de Wbp zullen hieronder worden toegelicht.

Recht op informatie
Nog voordat de verantwoordelijke de persoonsgegevens van een betrokkene ontvangt, is
de verantwoordelijke verplicht om de betrokkene actief te informeren over de doeleinden
van de verwerking.47 Daarnaast kan de verantwoordelijke ook nadere informatie aan de
betrokkene verstrekken, als de verantwoordelijke dit nodig acht om tegenover de
betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te kunnen waarborgen. 48

Recht op inzage
De betrokkene heeft het recht om de verantwoordelijke te verzoeken hem inzage te
verschaffen in de persoonsgegevens die van de betrokkene verwerkt worden. 49 Wanneer
een betrokkene een verzoekt om inzage, dan moet de verantwoordelijke binnen vier weken
de navolgende informatie schriftelijk en in begrijpelijke vorm aan betrokkene
verschaffen:50
-

Of de organisatie de persoonsgegevens van betrokkene verwerkt en zo ja:
Om welke persoonsgegevens dit gaat;
Wat het doel is van de verwerking;
Aan wie de persoonsgegevens (eventueel) zijn verstrekt;
Wat de herkomst is van deze gegevens (indien deze bekend is).

Het inzagerecht biedt betrokkene de mogelijkheid om te controleren of zijn
persoonsgegevens correct zijn, maar ook of deze op rechtmatige wijze worden verwerkt.
Tot slot moet het overzicht dat de betrokkene ontvangt als gevolg van het verzoek tot
inzage de mogelijkheid bieden om zijn persoonsgegevens te corrigeren of te laten
verwijderen.51

46

Memorie van toelichting 25 892. Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens). 1998.
47
Artikel 33 lid 2 Wbp
48
Artikel 33 lid 3 Wbp
49
Artikel 35 Wbp
50
Artikel 35 lid 2 Wbp
51
Autoriteit Persoonsgegevens > Recht op inzage > Hoe kan een organisatie voldoen aan mijn inzageverzoek?
Geraadpleegd op 12 april 2018 via, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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Recht op correctie
Een betrokkene heeft het recht om een verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering en/of
afscherming in te dienen.
Een dergelijk verzoek kan geschieden op grond van:52
-

Feitelijke onjuistheid van (een van) de persoonsgegevens;
Onvolledigheid of irrelevantie voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld;
Op een andere manier in strijd met de wet worden verwerkt.

Het recht op correctie is overigens niet bedoeld voor de correctie van beroepsproducten,
meningen of conclusies waar de betrokkene het niet mee eens is.53

Recht van verzet
Een betrokkene kan een organisatie verzoeken om zijn persoonsgegevens niet langer te
verwerken. Het recht van verzet kan in twee situaties van toepassing zijn, namelijk:
•
•

Bij ongevraagde reclame en direct marketing;54
Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. 55

In beginsel is het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing
toegestaan. Wanneer een betrokkene echter bezwaar heeft tegen het verwerken van zijn
persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, dan kan de betrokkene hier verzet tegen
aantekenen. Een organisatie moet verzet in deze situatie altijd respecteren en hier ook
gehoor aan geven.
Daarnaast kan een betrokkene verzet aantekenen wegens bijzondere persoonlijke
omstandigheden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer iemand bij De Scheidingsplanner
een scheidingstraject start en diverse persoonsgegevens verstrekt, maar er later achter
komt dat een van de medewerkers van De Scheidingsplanner een bekende is.

7.8. Bewaartermijn
Op grond van de Wbp mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn. De Wbp geeft derhalve
geen exacte bewaartermijn.56 De algemene administratieplicht is van toepassing op een
ieder die een beroep of bedrijf uitoefent in Nederland, ongeacht de rechtsvorm. 57 In
tegenstelling tot de Wbp legt de algemene administratieplicht wel een concrete
bewaartermijn op, namelijk: zeven jaar. 58

52

Autoriteit Persoonsgegevens > Recht op correctie, geraadpleegd op 12 april 2018 via,
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
53
Autoriteit Persoonsgegevens > Recht op correctie > Reikwijdte correctierecht, geraadpleegd op 12 april 2018
via, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
54
Artikel 41 Wbp
55
Artikel 40 Wbp
56
Artikel 10 lid 1 Wbp
57
Artikel 3:15i BW
58
Artikel 2:10 BW
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7.9.

Toezicht op de naleving en sancties

Elke lidstaat van de EU dient een privacy autoriteit te hebben die onafhankelijk toezicht
houdt op de naleving van de privacywetgeving.59 Sinds 2016 is de AP de toezichthouder
op de Wbp, voorheen was Het College bescherming persoonsgegevens (hierna: CBP). 60
De AP is niet enkel toezichthouder, maar kent ook andere taken en bevoegdheden.
Voorbeelden hiervan zijn:
-

het verstrekken van informatie, advies, voorlichting en verantwoording;
deelnemen aan internationale samenwerkingsverbanden.

Sancties
De AP heeft de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen of een bestuurlijke boete op
te leggen aan een verantwoordelijke.61 Bij deze sancties wordt een onderscheid gemaakt
tussen een reparatoire sanctie en een repressieve sanctie. Zo is het opleggen van een
bestuurlijke boete bedoeld om te straffen en af te schrikken, dit een repressieve sanctie. 62
Om de naleving van de Wbp te bevorderen zijn de sanctiebevoegdheden van de AP in 2016
versterkt. In het kader van de Wbp kan de AP sinds 2016 een bestuurlijke boete opleggen
met een boetemaximum van € 820.000,-.63 Bij het vaststellen van de boetehoogte dient
de AP rekening te houden met de navolgende factoren:64
-

de aard en omvang van de overtreding;
de duur van de overtreding;
de impact van de overtreding op de betrokkenen en/of de maatschappij;
de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden verweten;
de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd alsmede de (financiële)
omstandigheden waar de overtreder in verkeert.

Wanneer de AP het niet passend acht om een boete op te leggen die gebaseerd is op een
boetecategorie van artikel 23 Wetboek van Strafrecht, dan kan de AP oordelen om een
bestuurlijke boete op te leggen van ten hoogste tien procent van de jaaromzet.65
Het toepassen van bestuursdwang is daarentegen bedoeld om de verantwoordelijke in de
gelegenheid te stellen de fout binnen een bepaalde termijn te ‘repareren’. Indien de
verantwoordelijke erin slaagt om de fout te herstellen, legt de AP geen verdere sancties
op. Wanneer de verantwoordelijke de fout niet herstelt, dan kan de AP hier zorg voor
dragen. De kosten van deze ‘reparatie’ komen dan wel geheel voor rekening van de
verantwoordelijke.66
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Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad. 24 oktober 1995.
Autoriteit Persoonsgegevens > Wet bescherming persoonsgegevens. Geraadpleegd op 12 februari via,
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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Artikel 65 juncto 66 Wbp.
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Autoriteit Persoonsgegevens > naslag Wbp > hoofdstuk 10 > Geraadpleegd op 25 april 2018, via
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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Artikel 66 Wbp juncto Artikel 23 Sr.
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Artikel 6 van de Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens. 2016.
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Artikel 7 van de Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens. 2016.
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Autoriteit Persoonsgegevens > naslag Wbp > hoofdstuk 10 > wat wordt bedoeld met bestuursdwang
Geraadpleegd op 25 april 2018, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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8. Juridisch kader Algemene verordening gegevensbescherming en de
relevantie voor De Scheidingsplanner
In dit hoofdstuk staat de AVG centraal. De opbouw van de AVG wordt per onderdeel
uiteengezet. Allereerst komt de voorgeschiedenis aan bod, waarna de karakterisering van
de AVG wordt toegelicht. Vervolgens wordt het toepassingsbereik van de AVG uiteengezet
en wordt ingegaan op de rechten van betrokkene, alsmede de verplichtingen van de
verwerkingsverantwoordelijke. Om te verduidelijken welke veranderingen de AVG
teweegbrengt ten opzichte van de Wbp, is op relevante onderdelen de vergelijking gemaakt
tussen de Wbp en de AVG.
Tot slot zal er per onderwerp, indien van toepassing, de link worden gelegd met het
werkproces van De Scheidingsplanner. Op deze manier wordt de relevantie van het
onderwerp voor het werkproces van De Scheidingsplanner aangetoond. De nadere
uitwerking van deze relevantie vindt verderop in dit rapport plaats.

8.1. Voorgeschiedenis
Zoals omschreven in paragraaf 7.1. is de huidige wetgeving gebaseerd op de Richtlijn
95/46/EG met als doel een gelijkwaardig niveau van persoonsgegevensbescherming
binnen de EU te creëren. De Europese Commissie evalueerde de toepassing van de Richtlijn
95/46/EG voor het eerst in mei 2003. De Europese Commissie constateerde tijdens de
evaluatie sterke verschillen tussen de lidstaten en de wijze waarop zij de Richtlijn 95/46/EG
implementeren in nationale wetgeving. Het doel van de Richtlijn 95/46/EG is hierdoor
volgens de Europese Commissie niet of onvoldoende behaald. 67
Hoewel de Richtlijn 95/46/EG een mijlpaal was in de geschiedenis van de Europese
gegevensbescherming, raakte deze door technologische ontwikkelingen achterhaald. 68 De
Europese Commissie stelde daarom in 2012 voor om de Richtlijn 95/46/EG te vervangen
door een verordening, om zo de harmonisering van privacywetgeving binnen de EU te
waarborgen en hiermee de bescherming van persoonsgegevens te bevorderen. 69

8.2. Karakterisering
De AVG is opgesteld met als doel de rechtszekerheid van natuurlijke personen binnen de
EU te vergroten, waarbij het belang van controle over de eigen persoonsgegevens centraal
staat.70 Om een hoog en consistent beschermingsniveau te bieden, dient het niveau van
gegevensverwerking en de bescherming van de persoonsgegevens in de gehele EU gelijk
te zijn.71
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COM (2003) 0265 final.
COM (2012) 11 final.
69
COM (2012) 9 final. P.3-4.
70
Overweging 7 Verordening (EU) 2016/679. 27 april 2016.
71
Overweging 10 Verordening (EU) 2016/679. 27 april 2016.
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De AVG biedt lidstaten ondanks de bindende strekking toch de ruimte om bepalingen of
uitzonderingen op te nemen in de nationale wetgeving. In Nederland is dit vastgelegd in
de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: UAVG). De
belangrijkste gebieden waarbij de UAVG een rol speelt, zijn:72
-

Toepassingsbereik van de AVG;
De taken en bevoegdheden van de toezichthouder (AP);
Regelingen omtrent het gebruik van bijzondere persoonsgegevens;
Regelingen omtrent de uitzonderingen op bepaalde rechten.

8.3. Toepassingsbereik
Een verordening is een bindende rechtshandeling die een rechtstreekse werking heeft
binnen de gehele EU.73 De AVG heeft hiermee voorrang op het nationale recht, inhoudende
dat er op nationaal niveau geen wet- en regelgeving mag bestaan die in strijd is met de
AVG.74
Materieel toepassingsbereik
Het materieel toepassingsbereik van de AVG heeft betrekking op de geheel of gedeeltelijk
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de verwerking van
persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om in een
bestand opgenomen te worden.75

Territoriaal toepassingsbereik
De AVG is van toepassing op vestigingen van verwerkingsverantwoordelijken en
verwerkers binnen de EU, ongeacht of de daadwerkelijke verwerking zich binnen de EU
plaatsvindt.76 Dit houdt in dat de AVG betrekking heeft op bedrijven die zich bevinden
binnen de EU, maar persoonsgegevens buiten de EU verwerken. Daarnaast is de AVG dus
van toepassing op bedrijven die zich bevinden buiten de EU, maar persoonsgegevens
verwerken binnen de EU.

De Scheidingsplanner
Gezien de aard van de diensten, producten en werkprocessen van De Scheidingsplanner
kan gemakkelijk worden geconcludeerd dat deze binnen het materieel toepassingsbereik
van de AVG vallen. Daarnaast is De Scheidingsplanner gevestigd in Nederland, een lidstaat
van de EU. De Scheidingsplanner verwerkt enkel persoonsgegevens binnen Nederland,
waardoor De Scheidingsplanner ook binnen het kader van het territoriaal toepassingsbereik
valt. De AVG is derhalve van toepassing op De Scheidingsplanner. Hierin ligt dan ook de
72

Regels ter uitvoering van verordening (EU) 2016/679. Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming. 2016.
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Europese Unie > EU-Recht > Verordeningen, richtlijnen en andere rechtshandelingen. Geraadpleegd op 13
februari 2018 via, www.europa.eu
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B.W. Schermer, D. Hagenauw & N. Falot. Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Ministerie van Justitie en Veiligheid. 2018.
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Artikel 2 lid 1 AVG
76
Artikel 3 lid 1 AVG
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grond en noodzaak om het huidige werkproces te onderzoeken en waar nodig te wijzigen
of aan te vullen, dit om te voldoen aan de normen en voorwaarden van de AVG.

8.4. Beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens
De AVG gaat uit van een aantal beginselen waar alle verwerkingen van persoonsgegevens
aan moeten voldoen. Deze beginselen zijn opgenomen in artikel 5 van de AVG, wat hiermee
de normatieve kern van de AVG vormt. De beginselen van artikel 5 zijn algemeen, maar
worden concreet gemaakt in de bepalingen van de AVG. Een voorbeeld hiervan is het recht
van de betrokkene op informatie, wat een uitwerking is van het transparantiebeginsel.
Met betrekking tot alle beginselen geldt dat de verwerkingsverantwoordelijke, De
Scheidingsplanner, verantwoordelijk is voor de naleving van deze beginselen en
daadwerkelijk kan aantonen dat de manier van gegevensverwerking strookt met deze
beginselen. De Scheidingsplanner heeft hiermee een verantwoordingsplicht tegenover
betrokkenen, maar ook tegenover de AP.77

Beginselen van de AVG:78
a. De verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn
(rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie)
b. De verwerking van persoonsgegevens moet gebonden zijn aan specifieke doeleinden
(doelbinding)
c. De persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en beperkt tot het
noodzakelijke zijn (minimale gegevensverwerking)
d. De persoonsgegevens moeten juist zijn (juistheid)
e. De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is
(opslagbeperking)
f. De persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven (integriteit
en vertrouwelijkheid).

8.5. Verwerkingsgronden
Op grond van de AVG is verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig wanneer is
voldaan aan ten minste één van de verwerkingsgronden.79 Wanneer de verwerking van
persoonsgegevens plaatsvindt zonder dat dit op grond geschiedt van een van de
verwerkingsgronden, moet het aantoonbaar zijn dat de betrokkene uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de verwerking. 80 De AVG neemt hierbij
in acht dat het voor de betrokkene even gemakkelijk moet zijn om de toestemming in te
trekken als het verlenen van de toestemming.81
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B.W. Schermer, D. Hagenauw & N. Falot. Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming en
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Ministerie van Justitie en Veiligheid. 2018.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad. 27 april
2016.
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Bron: Autoriteit Persoonsgegevens. AVG in een notendop. Verwerkingsgronden. 2018.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is met de komst van de AVG nog steeds
verboden, tenzij er sprake is van
tenminste een
van
de navolgende
uitzonderingsgronden:82
-

-

De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;
De betrokkene heeft de persoonsgegevens zelf openbaar gemaakt;
De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de
betrokkene of een ander natuurlijk persoon die niet in staat is toestemming te
geven;
De verwerking is noodzakelijk voor redenen van zwaarwegend algemeen belang op
het gebied van Unierecht of volksgezondheid.

De Scheidingsplanner
Nu er tussen De Scheidingsplanner en cliënten een overeenkomst wordt gesloten in de
vorm van een opdracht, is ook dit onderwerp relevant voor het werkproces van De
Scheidingsplanner.

8.6. Rechten van betrokkene
De belangrijkste verschillen tussen de Wbp en de AVG zit in de mate van accountability83
en handhaving.84 Zo legt de AVG een grotere nadruk op de verplichtingen van de
verwerkingsverantwoordelijke, maar ook op de rechten van de betrokkene. Het is voor
betrokkenen makkelijker om de controle te voeren over hun persoonsgegevens, zij hebben
een uitgebreider recht op inzage- en correctie van hun persoonsgegevens en het recht op
vergetelheid wordt met de AVG formeel geïntroduceerd. 85 Deze gehele paragraaf is
relevant voor het werkproces van De Scheidingsplanner.
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Artikel 9 AVG
Aantoonbare controle hebben
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Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Tussen Wbp en AVG. 04 april 2017. P.1.
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Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Tussen Wbp en AVG. 04 april 2017. P.3.
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Informatie
Het recht op informatie in het kader van de Wbp blijft in stand, maar wordt door de AVG
versterkt. Zo is de verwerkingsverantwoordelijke bij het verzamelen van de
persoonsgegevens verplicht om de betrokkene te voorzien van ten minste de navolgende
informatie:86
-

Inzage

De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
De verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking;
De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard;
De rechten van betrokkene;
Het recht van betrokkene om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteit.

87

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of zijn
persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Op het moment dat deze inderdaad
verwerkt worden, dan heeft de betrokkene het recht om een verzoek tot inzage in te dienen
bij de verwerkingsverantwoordelijke.
Het betreft inzage in de persoonsgegevens van de betrokkene en informatie over:
-

-

Verwerkingsdoeleinden;
De betrokken categorieën persoonsgegevens;
De ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
De periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting opgeslagen
zullen worden;
Dat de betrokkene het recht heeft om de verwerkingsverantwoordelijke te
verzoeken de persoonsgegevens te rectificeren of wissen;
Dat de betrokkene het recht heeft om de verwerkingsverantwoordelijke te
verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken of bezwaar te
maken tegen de verwerking in zijn geheel;
Dat de betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit (AP).

Daarnaast kan de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om hem een
kopie te doen toekomen van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Dit is vormvrij en
kan dus schriftelijk of elektronisch geschieden.

Rectificatie

88

De betrokkene heeft het recht om, aan de hand van een inzage, de onvolledige of onjuiste
persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren. In het kader van de AVG worden er geen
formele vereisten meer gesteld aan de uitoefening van het recht op rectificatie.

86
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Vergetelheid

89

Een nieuw recht dat met de komst van de AVG wordt geïntroduceerd is het recht op
vergetelheid. Zo kan de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om zijn
persoonsgegevens te wissen. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om hier gehoor
aan te geven en de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te wissen, indien sprake is van
bijvoorbeeld een van de navolgende situaties:
-

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waar zij voor zijn
verzameld;
Indien de verwerking geschiedt op grond van toestemming en de betrokkene trekt
deze toestemming in;
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Indien
de
persoonsgegevens
openbaar
zijn
gemaakt,
dan
is
de
verwerkingsverantwoordelijke eveneens verplicht om maatregelen te nemen om alle
mogelijke kopieën te verwijderen.90

Beperking van de verwerking

91

De betrokkene heeft het recht om de verwerking te beperken, indien sprake is van een
van de navolgende situaties:
-

-

De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens en stelt de
verwerkingsverantwoordelijke in de gelegenheid om deze binnen een bepaalde
termijn te controleren;
De verwerking is onrechtmatig, maar de betrokkene wil niet dat de
persoonsgegevens worden gewist;
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig,
maar de betrokkene wel en wil niet dat deze gewist worden;
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en is in afwachting van
een antwoord.

Overdraagbaarheid

92

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij aan de
verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, eveneens te verstrekken aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke.

Bezwaar

93

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van zijn persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de
verwerking te staken, tenzij hij gerechtvaardigde en gronden voor de verwerking ziet die
zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene.
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Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens
ten behoeve van direct marketing, dan moet de verwerkingsverantwoordelijke de
verwerking van de persoonsgegevens voor deze doeleinden meteen beëindigen.

8.7. Verplichtingen van de verantwoordelijke
Met het vervangen van de Wbp door de AVG vervalt de plicht om je als
verwerkingsverantwoordelijke te melden bij de AP op het moment dat je persoonsgegevens
verwerkt. Ook dit is in het kader van accountability. De meldingsplicht wordt vervangen
door een zogeheten verantwoordingsplicht, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke
aantoonbaar moet kunnen maken hoe en waarom de verplichtingen van de AVG zijn
toegepast binnen het werkproces van de organisatie.94 De rechten van de betrokkene
(paragraaf 11.6) leggen tevens verplichtingen op jegens de verwerkingsverantwoordelijke.
Deze zijn reeds toegelicht en zullen in deze paragraaf daarom niet herhaald worden. Deze
gehele paragraaf is relevant voor het werkproces van De Scheidingsplanner.

Aantoonbaarheid
In het kader van de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om passende
technische en organisatorische maatregelen te treffen, dit om te waarborgen en aan te
tonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG geschiedt. 95 Ter ondersteuning
van deze aantoonbaarheid kan de verwerkingsverantwoordelijke zich aansluiten bij
goedgekeurde gedragscodes.96
Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om een register bij te houden van
de verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat onder meer de navolgende informatie: 97
-

De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
Verwerkingsdoeleinden;
Beschrijving van de categorieën van betrokkenen en categorieën van
persoonsgegevens;
Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
De beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van
persoonsgegevens gewist moeten worden;
Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die
getroffen zijn in het kader van de AVG.

In beginsel is het bijhouden van een register niet verplicht voor bedrijven met minder dan
250 medewerkers. Voor deze bedrijven is het bijhouden van een register echter wel
verplicht wanneer zij niet-incidenteel persoonsgegevens verwerken, wanneer er sprake is
van persoonsgegevens van gevoelige aard of wanneer het gaat om bijzondere
persoonsgegevens.98
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Gegevensbescherming door ontwerp en standaardinstellingen
De AVG richt zich teven op de situatie waarin nog geen gegevens worden verwerkt. Zo zijn
verwerkingsverantwoordelijken al bij het ontwerpen van verwerkingsmiddelen verplicht om
de normen en voorwaarden van de AVG in acht te nemen. Het uitgangspunt bij het
ontwerpen en standaardiseren van instellingen is minimale gegevensverwerking van enkel
noodzakelijke gegevens.99

8.8. Privacy by default & Privacy by design
Omdat de controle over de eigen persoonsgegevens karakteriserend is voor de AVG, legt
de AVG organisaties de verplichting op om het concept ‘privacy by default’ in acht te
nemen. Er is sprake van ‘privacy by default’ wanneer een organisatie de maximale privacy
van cliënten standaard betracht bij hun dienstverlening.100 Dit houdt in dat er, indien
mogelijk, om toestemming van de betrokkene wordt gevraagd en producten zoals
Algemene Voorwaarden geen privacydisclaimers mogen bevatten waarin de toestemming
van betrokkenen wordt verondersteld.101
Naast de verplichtingen voor organisaties die ‘privacy by default’ met zich meebrengt,
introduceert de AVG met artikel 32 formeel ook het concept van ‘privacy by design’. Dit
houdt in dat organisaties verplicht zijn om passende maatregelen te treffen, zowel
technisch als organisatorisch, om zo de bescherming van de persoonsgegevens te
maximeren. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten van een organisatie
wordt er in het kader van ‘privacy by design’ allereerst verwacht dat zij aandacht besteden
aan privacy verhogende maatregelen.102 Daarnaast dienen organisaties de verwerking van
persoonsgegevens zoveel mogelijk te minimaliseren. 103 De beginselen van ‘privacy by
design & privacy by default’ zijn relevant bij de herziening van het werkproces van De
Scheidingsplanner.

8.9. Meldplicht datalekken
Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht en verankerd in de Wbp. 104 In
het kader van de AVG blijven de uitgangspunten van de meldplicht datalekken (2016)
onveranderd. De uitvoering van de meldplicht datalekken wordt echter wel aangescherpt
door de AVG. De meldplicht datalekken is eveneens relevant voor het werkproces van De
Scheidingsplanner.
Wat is een datalek?
Om te kunnen spreken van een datalek moet een inbreuk op de beveiliging hebben
plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn: het kwijtraken van een harde schijf, laptop of
99
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een inbreuk door een hacker.105
beveiliging is dit niet per definitie
inbreuk op de beveiliging ervoor
gegaan of als de onrechtmatige
uitgesloten.106

Wanneer er sprake is van een iedere inbreuk op de
een datalek. Er is enkel sprake van een datalek als de
heeft gezorgd dat er persoonsgegevens verloren zijn
verwerking van persoonsgegevens niet kan worden

Autoriteit Persoonsgegevens
Niet elke datalek hoeft gemeld te worden aan de AP. De verwerkingsverantwoordelijke is
verplicht om het datalek te melden wanneer er het datalek een risico vormt voor de rechten
en vrijheden van de betrokkene. 107 Het melden van een datalek aan de AP dient te
geschieden binnen 72 uur na kennisneming van het datalek. 108 De AP heeft een digitaal
meldloket waar bedrijven een datalek kunnen melden doormiddel van een webformulier. 109
Wanneer het datalek betrekking heeft op persoonsgegevens van gevoelige aard, dan is
een melding richting de AP al snel noodzakelijk.110
Voorbeelden van persoonsgegevens van gevoelige aard zijn:111
-

Bijzondere persoonsgegevens (zoals omschreven in artikel 9 AVG);
Gegevens over de financiële situatie van de betrokkene (denk hierbij aan:
salarisspecificaties en schuldenoverzichten);
Gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering van de betrokkene (denk hierbij aan:
verslavingen, werk of relatieproblemen);
Inloggegevens van de betrokkene;
Gegevens die gevoelig zijn voor identiteitsfraude.

Naast de aard van de persoonsgegevens kunnen ook het aantal betrokkenen of de
hoeveelheid gelekte persoonsgegevens aanleiding zijn voor het melden van het datalek
aan de AP.112

Melden aan de betrokkene
Wanneer een melding richting de AP noodzakelijk is, houdt dit niet direct in dat het datalek
ook aan de betrokkene gemeld dient te worden. In het kader van de AVG dient het datalek
aan de betrokkene gemeld te worden, wanneer er sprake is van een waarschijnlijk hoog
risico op de rechten en vrijheden van de betrokkene. 113 In beginsel meldt de
verwerkingsverantwoordelijke dit op eigen initiatief aan de betrokkene, maar de AP kan de
verwerkingsverantwoordelijke hier ook toe dwingen.114 Wanneer er sprake is van een
datalek met betrekking tot persoonsgegevens van gevoelige aard, dan is een melding
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richting de betrokkene gewenst.115 Een melding richting de betrokkene is bedoeld om alert
te zijn op de mogelijke gevolgen van het datalek. Het is derhalve gewenst dat de
verwerkingsverantwoordelijke aanbevelingen doet richting de betrokkene om de gevolgen
van het datalek te beperken.116

8.10. Verwerkersovereenkomst
Wanneer
de
verwerkingsverantwoordelijke
andere
partijen
inschakelt
om
persoonsgegevens te verwerken, dient de verwerkingsverantwoordelijke een
verwerkersovereenkomst te sluiten met deze partijen.117 Met een verwerkersovereenkomst
wordt uitgesloten dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doeleinden mag
verwerken.118
Figuur 8.10.
(bijlage
3)
geeft
weer
welke
informatie de
verwerkersovereenkomst dient te bevatten.

8.11. Toezicht op de naleving, handhaving en sancties
Met het vervangen van de Wbp door de AVG blijft de AP aangesteld als onafhankelijke
toezichthouder.119 De AP moet bijdragen aan een consequente toepassing van de AVG
binnen de gehele EU, inhoudende dat de AP nauw zal moeten samenwerken met
toezichthoudende autoriteiten uit andere lidstaten. 120

Taken en bevoegdheden
De AP heeft de bevoegdheid om te onderzoeken, corrigeren, adviseren en autoriseren. 121
Het takenpakket van de AP gaat gepaard met de bevoegdheden en bestaat onder meer uit
de navolgende taken:122
-

Het monitoren en handhaven van de AVG;
De bekendheid van privacyrechten onder burgers bevorderen;
De regering adviseren over wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen met
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
Onderzoek doen naar de toepassing van de AVG;
Samenwerken met andere toezichthoudende autoriteiten binnen de EU;
Het bijhouden van registers omtrent datalekken en goedgekeurde gedragscodes.
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Europees Comité voor gegevensbescherming
Met de komst van de AVG wordt een nieuw orgaan gecreëerd binnen de EU, namelijk: het
Europees Comité voor gegevensbescherming (hierna: Comité). 123 Bij het uitvoeren van de
bevoegdheden en taken treedt het Comité als onafhankelijke partij op.124 Enkele
voorbeelden van de taken en bevoegdheden die toekomen aan het Comité zijn: “het
uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen inzake procedures voor het wissen van links,
kopieën of reproducties van persoonsgegevens” (Europa Decentraal, 2017).125

Sancties
De AP is bevoegd om een administratieve boete op te leggen aan een
verwerkingsverantwoordelijke.126 Een administratieve boete in het kader van de AVG kent
twee categorieën:
•
-

Categorie 1 127
Indien sprake is van een inbreuk op Artikel 8, 11 en 25 tot en met 43 AVG.
De administratieve boete bedraagt maximaal tien miljoen euro of twee procent van
de totale wereldwijde jaaromzet.

•
-

Categorie 2 128
Indien sprake is van een inbreuk op één of meerdere beginselen inzake de
gegevensverwerking, zoals omschreven in Artikel 5 AVG.
De administratieve boete bedraagt maximaal twintig miljoen euro of vier procent
van de wereldwijde jaaromzet.

-

Tot slot zijn alle lidstaten verplicht om op nationaal niveau regels vast te stellen omtrent
andere sancties wanneer een administratieve boete geen geschikte sanctie is.129 De
lidstaten moeten de voorgenomen nationale sancties uiterlijk op 25 mei 2018 gedeeld
hebben met de Europese Commissie.130
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8.12. Maatschappelijk kader
Bij de volkstelling in 1971 weigerde een kwart miljoen Nederlanders om de vragen in te
vullen, omdat dit volgens hen in strijd was met hun recht op privacy. 131 Het verzet bij deze
volkstelling is de indirecte aanleiding geweest voor het ontwikkelen van nationale
privacywetgeving.132 De volkstelling van 1971 werd door Kranenborg & Verhey (2011) zelfs
de katalysator van de huidige privacywetgeving genoemd. 133
De enorme technologische ontwikkelingen en hoge mate van globalisering, zijn aanleiding
geweest voor de herziening van de Europese privacywetgeving in 2016. De EU achtte
herziening noodzakelijk, omdat het verstrekken van persoonsgegevens steeds makkelijker
is geworden.134 Zo geven burgers steeds gemakkelijker persoonsgegevens vrij, vooral
wanneer het eigen belang hierbij groot is. 135 Toch neemt men hierbij zelf geen concrete
maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen. Dit is geen onwil, maar een
gebrek aan alternatief. Zo staan burgers veelal voor de keuze om de bedrijfsvoorwaarden
simpelweg te accepteren ofwel geheel afzien van de diensten. 136
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9. De

Scheidingsplanner

–

Huidig

werkproces

(voorafgaand aan 25 mei 2018)

In dit hoofdstuk zal de organisatie van De Scheidingsplanner worden beschreven. Daarna
zal het huidige werkproces van De Scheidingsplanner uiteengezet worden. De gehele cyclus
ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zal per onderdeel worden toegelicht.
De inhoud van dit hoofdstuk is gebaseerd op een combinatie van geanalyseerde interviews
(bijlagen 4, 5 en 6) en kwalitatief bureauonderzoek door het bestuderen van de
werkprocessen van De Scheidingsplanner. De resultaten van dit hoofdstuk vormen tevens
het antwoord op deelvraag 1: “Hoe is het huidige werkproces ten aanzien van de
verwerking van cliëntgegevens van De Scheidingsplanner ingericht?”

9.1. Organisatie
De Scheidingsplanner is een nationale franchisevereniging en telt landelijk zo’n 98
vestigingen. De opdrachtgever is franchisehouder van De Scheidingsplanner in de regio
van Rotterdam (hierna weer: De Scheidingsplanner) en bestaat uit negentien vestigingen
in deze omgeving. 137 Bij De Scheidingsplanner zijn vijf personen werkzaam (zoals
omschreven in paragraaf 1.1.). Om de organisatie van De Scheidingsplanner te
verduidelijken, is een organogram gemaakt (figuur 9.1).

Directie
(drie personen)

Juristen / financieel
adviseurs
(drie personen)

Officemanagement
(één persoon)

Debiteurenbeleid
(één persoon)

Stagiair
(één persoon)

Figuur 9.1: organogram De Scheidingsplanner
Binnen De Scheidingsplanner zijn alle medewerkers betrokken bij de gegevensverwerking
van cliënten. De directie bestaat uit financieel adviseurs en juristen, zij zijn ieder
verantwoordelijk voor alle verwerking met betrekking tot hun dossiers. Het
officemanagement draagt zorg voor administratieve taken en ondersteunt de adviseurs en
juristen bij het uitwerken van juridische stukken. Het debiteurenbeleid houdt toezicht op
de betalingen van cliënten richting De Scheidingsplanner, stelt betalingsregelingen op en
communiceert met een incassobureau wanneer de betaling van cliënten uitblijft. De stagiair
is ter ondersteuning van zowel de directie als het officemanagement.
Daarnaast werkt De Scheidingsplanner nauw samen met enkele vaste advocaten, welke
ook betrokken zijn bij de gegevensverwerking. Zij ontvangen en versturen
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persoonsgegevens van cliënten, deze uitwisseling van gegevens vindt plaats per e-mail of
in persoon.
Huidig privacybeleid
De Scheidingsplanner hanteert geen concreet privacybeleid, maar er wordt wel gewerkt
aan de hand van een interne policy.138 Zo werkt De Scheidingsplanner met een clean-deskpolicy, waarbij alle bureaus vrij van dossiers en andere persoonsgegevens van cliënten
moeten zijn op het moment dat deze niet direct gebruikt worden. 139 Tevens is er in de
arbeidsovereenkomst van alle medewerkers een geheimhoudingsclausule opgenomen, om
de bescherming van de cliëntgegevens te waarborgen.
De medewerkers van De Scheidingsplanner hebben geen concrete tool waar zij zichzelf
aan kunnen toetsen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Zo vindt
een van de respondenten het belangrijk om te beseffen dat er gewerkt wordt met gevoelige
informatie, wat volgens de respondent vraagt om een zorgvuldige werkwijze waarbij een
hoge mate van zelfcontrole vereist is.140

9.2. Huidig werkproces ten aanzien van de verzameling en verwerking
van persoonsgegevens
In onderstaand figuur is het huidige werkproces van De Scheidingsplanner schematisch
vormgegeven. In het kader van de relevantie, zullen enkele stappen van het huidige
werkproces in de navolgende paragraven uiteengezet worden.

Intakegesprek

Bespreken
convenant

Partners bereiken
overeenstemming of
eventuele mutaties
worden
doorgevoerd

Verstrekken
opdracht aan De
Scheidingsplanner

Ontwerp convenant

Definitief convenant
& ondertekening
convenant

Inventarisatie
situatie & Bespreken
wensen

Partners bereiken
overeenstemming

Afhandeling bij
Rechtbank

Nazorg/begeleiding
met betrekking tot
pensioenafwikkeling

Financieel en
juridisch overzicht in
de vorm van een
scheidingsplan

Bespreking
scheidingsplan
(inhoudelijke
bespreking)

Inschrijving register
van burgerlijke stand

Sluiting dossier

Figuur 9.2. Huidig werkproces van De Scheidingsplanner
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9.3. Intakegesprek
Aanvragen van het intakegesprek
Een intakegesprek kan worden aangevraagd via de website van De Scheidingsplanner, per
telefoon of per e-mail. Het intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend, dit wordt ook op de
website van De Scheidingsplanner vermeld141 of telefonisch, dan wel per e-mail,
aangegeven wanneer de afspraak wordt ingepland.

Inplannen van het intakegesprek
Bij het inplannen van de afspraak worden de contactgegevens van de betreffende persoon
geregistreerd in een online omgeving.142 Omdat de adviseurs van De Scheidingsplanner
verschillende specialisaties hebben, worden er naast de contactgegevens ook gerichte
vragen gesteld over de persoonlijke situatie. Aan de hand hiervan wordt bepaald bij welke
adviseur het intakegesprek zal plaatsvinden.

De vragen die aanvullend gesteld worden, zijn:
-

Wat is uw burgerlijke staat en/of contractvorm?

-

Zijn er (minderjarige) kinderen? Zo ja, zijn deze thuiswonend of uitwonend?
Is er sprake van een koopwoning?
Bent u (beiden) werkzaam in loondienst of is er wellicht sprake van een
onderneming?
Bent u voornemens om er gezamenlijk uit te komen?

-

Afspraakbevestiging van het intakegesprek
Wanneer het intakegesprek is ingepland, wordt deze per e-mail bevestigd. Met deze
bevestigingsmail wordt ook een lijst met benodigde bescheiden verstuurd.143 Er wordt
verzocht om alvast bescheiden te verzamelen welke relevant kunnen zijn tijdens het
intakegesprek. Hierdoor verzamelt en verwerk De Scheidingsplanner veelal
persoonsgegevens nog voordat de opdracht is verstrekt.

Tijdens het intakegesprek
Tijdens het intakegesprek maken de adviseurs gebruik van een intakemap.
Deze map bevat de navolgende documenten:
-

Personaliaformulier;144
Procesbeschrijving van de trajecten;
Spelregels eenzijdig/gezamenlijk (afhankelijk van de situatie);145
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-

Format voor een ouderschapsplan (indien van te voren is aangegeven dat er sprake
is van minderjarige kinderen);
Informatieboekje.146

Tijdens het intakegesprek wordt de situatie van de cliënt globaal in kaart gebracht en wordt
er informatie verstrekt over de dienstverlening van De Scheidingsplanner. Daarnaast
worden de kosten van een passend traject besproken.
Aan de hand van het personaliaformulier (bijlage 7) worden vragen gesteld aan de cliënt
die De Scheidingsplanner van belang acht om de situatie in kaart te brengen. Tijdens het
intakegesprek maakt De Scheidingsplanner aantekeningen op het personaliaformulier en
verzamelt hiermee derhalve persoonsgegevens van de cliënt. Het gaat hier onder meer om
informatie met betrekking tot:
-

Contactgegevens van de cliënt, alsmede de partner en eventuele kinderen;
De financiële situatie (vermogen en schulden).

9.4. Opdrachtverstrekking
Wanneer de cliënt(en) na afloop van een intakegesprek de mondelinge opdracht
verstrekken richting De Scheidingsplanner, dan wordt vervolgens een schriftelijke
opdrachtbevestiging opgesteld die ter ondertekening naar de cliënt(en) wordt gemaild.

Aanvang van het traject & Opstartbescheiden
Het aanvangen van een traject geschiedt per e-mail. Deze e-mail kent enkele standaard
bijlagen:
-

Opdrachtbevestiging;147
Begeleidende brief;
Spelregels Eenzijdig/Gezamenlijk (afhankelijk van de situatie);
Algemene Voorwaarden;
Lijst met benodigde bescheiden;
Ouderschapsplan (indien er sprake is van minderjarige kinderen).

Tevens wordt in deze e-mail, alsmede in de opdrachtbevestiging, aangegeven dat De
Scheidingsplanner pas start met het uitwerken van de juridische documenten wanneer De
Scheidingsplanner alle benodigde bescheiden en gegevens heeft ontvangen.
Toestemming
De Scheidingsplanner vraagt cliënten niet om toestemming voor de verwerking van hun
persoonsgegevens, de medewerkers van De Scheidingsplanner gaan er vanuit dat cliënten
begrijpen dat De Scheidingsplanner deze gegevens nodig heeft voor de uitwerking. 148 De
medewerkers van De Scheidingsplanner leggen tijdens het intakegesprek wel uit dat de
benodigde bescheiden de onderliggende stukken vormen voor de algehele uitwerking van
het dossier.149
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Verzameling van de persoonsgegevens
De aanlevermethode van de benodigde bescheiden is vormvrij. Cliënten kunnen kiezen om
deze digitaal aan te leveren per e-mail, hardcopy per post of in persoon op kantoor
afgeven.150

9.5. Sluiting van een dossier
De sluiting van een dossier vindt doorgaans plaats na afronding van een traject. Wanneer
een dossier wordt gesloten, dan worden de navolgende werkzaamheden verricht:
-

Opstellen en versturen van een sluitbrief aan cliënten;151
Het fysieke dossier wordt gedigitaliseerd en opgeslagen op de interne schijf;
Alle documenten die geen kopie zijn, worden geretourneerd aan cliënten.

In de sluitbrief wordt aangegeven dat het digitale dossier voor een periode van zeven jaar
zal worden bewaard en dat cliënten de mogelijkheid hebben om kopieën op te vragen
tijdens deze bewaartermijn.152
De hardcopy dossiers worden na het digitaliseren opgeslagen in dozen, welke bewaard
worden in de kelder. Als De Scheidingsplanner het noodzakelijk acht om de hardcopy
persoonsgegevens te laten vernietigen, dan wordt een vernietigingsbedrijf gebeld. Het
vernietigingsbedrijf komt dan met een vrachtwagen aan kantoor en vernietigt de papieren
ter plekke. Aan het moment van de vernietiging en de noodzakelijkheid ervan zijn geen
voorwaarden verbonden.

9.6. Bescherming van de persoonsgegevens
Fysieke bescherming
Van ieder dossier bestaat een digitale versie en een fysiek dossier. De digitale dossiers zijn
te vinden in de cloud, een online omgeving die beveiligd wordt door een IT-Bedrijf in
opdracht van De Scheidingsplanner. De fysieke dossiers hangen in een dossierkast of in de
persoonlijke ladekast van een medewerker. De ruimte waar de dossierkast zich bevindt
wordt op slot gedaan als alle medewerkers aan het einde van een werkdag het kantoor
verlaten. De dossierkast en persoonlijke ladekasten gaan niet op slot. Tot slot is het
kantoor van De Scheidingsplanner uitgerust met een alarm, dat wordt ingeschakeld op het
moment dat het kantoor aan het eind van een werkdag wordt verlaten. Alle medewerkers
hebben een sleutel en alarmchip.

Digitale bescherming
De Scheidingsplanner werkt met een online omgeving, het bedrijf dat deze online
omgeving faciliteert heet BaseNet. 153 Binnen deze online omgeving worden de
contactgegevens van alle cliënten geregistreerd en vindt alle e-mailcommunicatie plaats.

150

Bijlage 4, 5 en 6: Transcript Interview met Respondent 1 (P.57) , Respondent 2 (P.63) en Respondent 3 (P.67)
Bijlage 10: Sluitbrief (De Scheidingsplanner)
152
Bijlage 10: Sluitbrief (De Scheidingsplanner)
153
BaseNet Internet Projects B.V.
151

39

Om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, werkt BaseNet vanuit een
versleutelde verbinding die gelijk is aan het systeem dat door banken wordt gebruikt bij
internetbankieren.154 Daarnaast werkt De Scheidingsplanner met een vast IT-Bedrijf,
genaamd IT-Synergie. IT-Synergie draagt zorg voor de digitale beveiliging van alle
bestanden en software op de computers van De Scheidingsplanner.
De medewerkers van De Scheidingsplanner kunnen ook thuis werken. Zij nemen dan de
laptop van het kantoor van De Scheidingsplanner mee naar huis, waardoor zij thuis
dezelfde toegang en bescherming hebben tot de persoonsgegevens als op kantoor.
Wanneer een medewerker thuis werkt, is het ook gebruikelijk om het fysieke dossier mee
naar huis te nemen.

9.7. Documenten van De Scheidingsplanner ten aanzien van het
werkproces omtrent de verwerking van cliëntgegevens
Om te bepalen of en hoe privacyaspecten te herleiden zijn vanuit de documenten van De
Scheidingsplanner, worden deze per document uiteengezet. De sluitbrief blijft in deze
paragraaf buiten beschouwing, nu deze reeds is behandeld in paragraaf 9.4.

Algemene Voorwaarden155
In de algemene voorwaarden van De Scheidingsplanner zijn geen artikelen opgenomen
met betrekking tot de gegevensverwerking of de bescherming hiervan. Artikel 16 van de
algemene voorwaarden verbindt alle betrokken partijen wel tot een geheimhouding
omtrent alle vertrouwelijke informatie. Nadrukkelijk wordt de geheimhouding van cliënten
beschreven ten aanzien van de vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De
Scheidingsplanner.

Spelregels156
Artikel 10 van de spelregels waarborgt de vrijwilligheid van ieder der partijen en geeft aan
dat iedere partij, dus ook De Scheidingsplanner, het traject te allen tijde kan beëindigen.
Uit de spelregels is echter niet te herleiden wat er met de persoonsgegevens en de
verwerking hiervan gebeurt na de beëindiging van het scheidingstraject.
Conform de spelregels is het voor cliënten toegestaan om advies in te winnen van een
andere adviseur dan De Scheidingsplanner. Deze adviseur mag de besprekingen ook
bijwonen. De Scheidingsplanner zal dan zorgdragen voor een ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring door deze adviseur.
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Opdrachtbevestiging157
Met de ondertekening van de opdrachtbevestiging gaan cliënten akkoord met de algemene
voorwaarden en spelregels. In de opdrachtbevestiging worden de te verrichten
werkzaamheden, alsmede de overeengekomen prijsafspraak vernoemd. Tot slot worden
cliënten geïnformeerd over hun klachtrecht.

9.8. Datalekken
In deze paragraaf wordt beschreven hoe De Scheidingsplanner in het kader van het huidige
werkproces omgaat met datalekken. Volgens de respondenten is het wel eens
voorgekomen dat er een echtscheidingsconvenant naar de verkeerde cliënten is verstuurd,
het is niet duidelijk hoe vaak dit exact heeft plaatsgevonden. 158 Een
echtscheidingsconvenant is het juridische eindproduct dat De Scheidingsplanner opstelt
aan de hand van alle aangeleverde persoonsgegevens en berekeningen. Het
echtscheidingsconvenant bevat derhalve gevoelige informatie en een enorme hoeveelheid
persoonsgegevens.
Na het constateren van het datalek, heeft De Scheidingsplanner direct contact opgenomen
met de cliënten waar het echtscheidingsconvenant naar was verstuurd. Er is hen verzocht
om de e-mail en het echtscheidingsconvenant te verwijderen. Daarna zijn de betrokkenen
op de hoogte gesteld van het datalek en is er excuses gemaakt richting hen.
Het is echter ook voorgekomen dat De Scheidingsplanner na de constatering van een
datalek wél contact heeft opgenomen met de onbedoelde ontvangers, maar niet met de
betrokkenen. De betrokkenen hebben toen via derden gehoord dat hun
echtscheidingsconvenant naar de verkeerde personen was gestuurd. 159
Uit de afgenomen interviews blijkt niet dat De Scheidingsplanner een melding heeft
gemaakt richting de AP.160
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10. De Scheidingsplanner –
Het huidige werkproces (voorafgaand aan 25 mei 2018) getoetst
aan de AVG
In dit hoofdstuk worden de wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van het huidige
werkproces in kaart gebracht, welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan de normen en
voorwaarden van de AVG. De inhoud van dit hoofdstuk komt voort uit de geanalyseerde
interviews en kwalitatief bureauonderzoek, door het huidige werkproces van De
Scheidingsplanner te toetsen aan de normen en voorwaarden van de AVG. De resultaten
van dit hoofdstuk vormen tevens het antwoord op deelvraag 2 en deelvraag 3.

10.1.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Doelbinding
Cliënten worden voorafgaand aan het intakegesprek verzocht om benodigde bescheiden
mee te nemen die relevant kunnen zijn tijdens het intakegesprek. In het kader van de AVG
mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld in overeenstemming met een specifiek
en gerechtvaardigd doel.161 De doeleinden van de persoonsgegevensverzameling wordt
echter niet richting cliënten gecommuniceerd, terwijl dit in het kader van de AVG wel is
vereist.162
De medewerkers van De Scheidingsplanner informeren cliënten tijdens het intakegesprek
over de noodzakelijkheid van de opgevraagde bescheiden in het algemeen, door aan te
geven dat deze nodig zijn voor de uitwerking van het dossier. In het kader van de AVG is
de verzameling en verwerking van persoonsgegevens echter alleen toegestaan wanneer
de doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. 163 Nog
voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevensverzameling moeten cliënten
over deze doeleinden geïnformeerd worden. 164 De Scheidingsplanner voldoet derhalve nog
onvoldoende aan het doelbindingsbeginsel van de AVG.

Verwerkingsgronden
De Scheidingsplanner vraagt cliënten niet om schriftelijke toestemming voor de verwerking
van hun persoonsgegevens, maar cliënten verstrekken wel opdracht aan De
Scheidingsplanner. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is het verwerken van de
persoonsgegevens
noodzakelijk.
De
Scheidingsplanner
verwerkt
derhalve
persoonsgegevens van cliënten in overeenstemming met een gerechtvaardigde
verwerkingsgrond.165
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10.2.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

De Scheidingsplanner werkt nauw samen met enkele advocaten. Deze advocaten
verwerken persoonsgegevens voor De Scheidingsplanner (paragraaf 9.1). De
Scheidingsplanner is in het kader van de AVG derhalve genoodzaakt om een
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de advocaten, maar ook met andere partijen
die persoonsgegevens verwerken in opdracht van De Scheidingsplanner.166 Gebleken is dat
er nog geen verwerkersovereenkomsten zijn opgesteld om aan deze verplichting te
voldoen.

10.3.

Bescherming van de persoonsgegevens

Fysieke bescherming
Zoals beschreven in paragraaf 9.5. wordt de voordeur, alsmede de ruimte waar de
dossierkast zich bevindt, op slot gedaan. De dossierkast en persoonlijke ladekasten van de
medewerkers gaan echter niet op slot. In het kader van de AVG is De Scheidingsplanner
verplicht om passende maatregelen te nemen om de bescherming van persoonsgegevens
te waarborgen, deze maatregelen gelden zowel technisch als organisatorisch. Het feit dat
de dossierkasten niet worden vergrendeld is dan ook niet in overeenstemming met de AVG.
Om te voldoen aan de verplichtingen van de AVG dient De Scheidingsplanner hieromtrent
aanvullende maatregelen te nemen.

Digitale bescherming
Met betrekking tot de bescherming van digitale bestanden en de onlineomgeving is De
Scheidingsplanner afhankelijk van twee externe bedrijven, BaseNet en IT-Synergy.
BaseNet maakt gebruik van een sterk beveiligde verbinding (paragraaf 9.5) waardoor de
bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd is. Daarnaast wordt de software en de
digitale dossiers beschermt door verschillende maatregelen die het bedrijf IT-Synergie
neemt in opdracht van De Scheidingsplanner. Wanneer medewerkers van De
Scheidingsplanner thuiswerken, wordt gewerkt via BaseNet. Hieromtrent voldoet De
Scheidingsplanner dus aan de normen en voorwaarden die de AVG stelt. In het kader van
de AVG is het verplicht om deze bescherming regelmatig te evalueren en, indien nodig,
aan te passen. Niet geheel duidelijk is of deze evaluatie geregeld plaatsvindt.

Wachtwoordbeleid
Momenteel hanteert De Scheidingsplanner geen wachtwoordbeleid. Alle wachtwoorden zijn
vooraf ingevuld, waardoor het gemakkelijk is om in te loggen in de digitale omgeving.
Daarnaast blijven de wachtwoorden doorgaans ongewijzigd. 167 De persoonsgegevens van
cliënten zijn hiermee onvoldoende beschermt in het kader van de AVG.
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Bijlage 4: Transcript Interview met Respondent 1 (P.60).

43

Bewaartermijnen
De Scheidingsplanner hanteert zoals eerder omschreven een bewaartermijn van zeven
jaar. In het kader van de AVG is het niet gewenst om persoonsgegevens langer te bewaren
dan noodzakelijk is, maar er wordt geen concrete bewaartermijn genoemd. 168 Nu een
bewaartermijn van zeven jaar acceptabel is op grond van de algemene administratieplicht
(artikel 2:10 BW) voldoet De Scheidingsplanner hiermee aan de verplichtingen van de AVG.

10.4.

Actief informeren

Met de komst van de AVG wordt de informatieplicht van de verwerkingsverantwoordelijke,
De Scheidingsplanner, versterkt (paragraaf 8.8.). De Scheidingsplanner zal bij het
verzamelen van persoonsgegevens de cliënt moeten informeren over onder meer: de
verwerkingsdoeleinden, de verwerkingsgrondslag, de privacyrechten van de betrokkene en
de bewaartermijn die De Scheidingsplanner hanteert. Uit de afgenomen interviews blijkt
dat De Scheidingsplanner hieromtrent onvoldoende handelt in overeenstemming met de
AVG.169
Privacyreglement
Momenteel heeft De Scheidingsplanner geen privacyreglement. Het is voor cliënten in het
huidige werkproces dus niet toegankelijk of transparant op welke wijze De
Scheidingsplanner persoonsgegevens verwerkt. Om aan het transparantiebeginsel in het
kader van de AVG te voldoen, zal De Scheidingsplanner passende maatregelen moeten
nemen. Dit dient te geschieden op een beknopte, toegankelijke en begrijpelijke manier in
schriftelijke vorm. Het schriftelijke stuk dient cliënten van informatie te voorzien omtrent
de onderwerpen die genoemd worden in artikel 13 van de AVG, alsmede de privacyrechten
van de betrokkene.170

10.5.

Meldplicht datalekken

Uit de afgenomen interviews is gebleken dat er verschillend wordt omgegaan met
datalekken en dat er nog nooit een melding is gemaakt richting de AP.171 De
Scheidingsplanner voldoet hieromtrent onvoldoende aan de meldplicht datalekken in het
kader van de AVG.172

10.6.

Privacy by Default & Privacy by Design

Zoals omschreven in paragraaf 8.10. zijn bedrijven verplicht om de beginselen van ‘privacy
by default & privacy by design’ in acht te nemen bij het ontwerpen en standaardiseren
van de producten en/of diensten. De algemene voorwaarden mogen geen disclaimers meer
bevatten waarin de toestemming van de betrokkene wordt verondersteld. Een voorbeeld
hiervan is artikel 16.3. van de algemene voorwaarden van De Scheidingsplanner. Dit artikel
168
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houdt in dat De Scheidingsplanner de naam van de cliënt zal gebruiken in uitlatingen naar
derden, tenzij de cliënt schriftelijk aangeeft dit niet wenselijk te vinden.
Daarnaast is het doel van deze beginselen om zo enkel persoonsgegevens te verwerken
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, om zo de doeleinden van
de verwerking te bereiken. Dit wordt door de medewerkers van De Scheidingsplanner in
acht genomen, nu zij unaniem hebben aangegeven alle bescheiden die worden opgevraagd
nodig te hebben voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden waar cliënten
opdracht toe geven.173
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11. Conclusies & Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen beschreven. De aanbevelingen
zullen het antwoord geven op deelvraag 4: “Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan
ten aanzien van de inzichtelijkheid in het nieuwe werkproces voor cliënten van De
Scheidingsplanner?” Tevens zal dit hoofdstuk het antwoord vormen op de centrale vraag:
“Hoe dient het werkproces van De Scheidingsplanner ten aanzien van de verwerking van
cliëntgegevens ingericht te worden om aan de normen en voorwaarden van de Algemene
verordening gegevensbescherming te voldoen?” Dit hoofdstuk vormt daarmee ook de basis
voor het beroepsproduct.174

11.1.

Conclusies

1. Het onderzoek heeft uitgewezen dat De Scheidingsplanner op 25 mei 2018 nog
onvoldoende voorbereid was op de inwerkingtreding van de AVG. Mede door onderhavig
onderzoek wordt echter op verschillende wijzen inmiddels invulling gegeven aan de normen
en voorwaarden in het kader van de AVG.
Met de komst van de AVG worden de rechten van betrokkenen versterkt, met als doel
betrokkenen een hogere mate van controle te verschaffen over hun persoonsgegevens.
Tegelijkertijd worden de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, De
Scheidingsplanner, met de komst van de AVG uitgebreid. De AVG legt een nadrukkelijke
focus op de verantwoordingsplicht van de verwerkingsverantwoordelijke.
2. De Scheidingsplanner heeft weliswaar maatregelen getroffen om de bescherming van
persoonsgegevens te waarborgen (paragraaf 9.6.), maar voldoet hierin nog onvoldoende
aan de normen en voorwaarden in het kader van de AVG. Zo gaan de dossierkasten niet
op slot en is er geen wachtwoordbeleid. Op de vaste computers en laptops van de
medewerkers zijn alle wachtwoorden vooraf ingevuld, waardoor er automatisch wordt
ingelogd en hiermee toegang wordt verschaft tot de persoonsgegevens van cliënten. De
persoonsgegevens van cliënten zijn derhalve onvoldoende beschermd tegen onrechtmatige
verwerkingen. Nu er eveneens sprake is van partijen die persoonsgegevens verwerken in
opdracht van De Scheidingsplanner, is De Scheidingsplanner gehouden om een
verwerkersovereenkomst op te stellen met deze zogeheten verwerkers. Aan de hand van
de onderzoeksresultaten blijkt dat er nog geen verwerkersovereenkomsten zijn opgesteld.
Hieromtrent voldoet De Scheidingsplanner niet aan de verplichting zoals omschreven in
Artikel 28 lid 3 van de AVG.
3. De Scheidingsplanner is in het kader van de AVG gehouden tot een documentatieplicht.
Deze documentatieplicht geldt voor alle bedrijven met minder dan 250 medewerkers
wanneer er persoonsgegevens van gevoelige aard worden verwerkt. De Scheidingsplanner
is daarom genoodzaakt om in het kader van de AVG een register bij te houden van alle
verwerkingsactiviteiten binnen het bedrijf. Het register moet gegevens bevatten omtrent
de
verantwoordelijke,
de
verwerkingsdoeleinden,
verschillende
categorieën
persoonsgegevens en de bewaartermijnen. Daarnaast moeten de gegevens van
ontvangers geregistreerd worden. De Scheidingsplanner heeft nog geen register
ontwikkeld en voldoet derhalve nog niet aan de documentatieplicht van de AVG.
174
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4. In het kader van de AVG moet De Scheidingsplanner haar cliënten actief informeren over
de wijze waarop De Scheidingsplanner persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast moet De
Scheidingsplanner cliënten voorzien van informatie omtrent de verwerkingsdoeleinden, de
verwerkingsgrondslag, de bewaartermijnen, de privacyrechten van betrokkenen en het
klachtrecht van de betrokkene bij de AP. Uit het onderzoek is gebleken dat De
Scheidingsplanner nog onvoldoende invulling geeft aan deze informatieplicht. Zo worden
cliënten niet geïnformeerd over de privacyrechten en worden de verwerkingsdoeleinden
veelal veralgemeniseerd, terwijl dit specifiek aangegeven dient te worden. Cliënten worden
bij de sluiting van het dossier pas geïnformeerd over de bewaartermijn die De
Scheidingsplanner hanteert, terwijl cliënten in het kader van de AVG deze informatie
dienen te ontvangen nog voordat hun persoonsgegevens verzameld worden. Ook over het
klachtrecht bij de AP worden cliënten niet geïnformeerd.
5. De Scheidingsplanner heeft nog geen privacyreglement of ander beleidsdocument dat het
voor cliënten inzichtelijk maakt op welke wijze De Scheidingsplanner met
persoonsgegevens omgaat. Er kan dus geconcludeerd worden dat De Scheidingsplanner
nog onvoldoende handelt in overeenstemming met de informatieplicht en het
transparantiebeginsel van de AVG.
6. Binnen De Scheidingsplanner heeft meerdere malen een datalek plaatsgevonden, niet
geheel duidelijk is hoe vaak dit exact heeft plaatsgevonden. Uit het onderzoek is echter
wel gebleken dat het in alle gevallen ging om persoonsgegevens van zeer gevoelige aard.
De Scheidingsplanner is verschillend omgegaan met deze datalekken, zo is het datalek niet
in alle gevallen gemeld richting de betrokkene(n) en is er nooit een melding gemaakt
richting de AP. Uit het onderzoek is gebleken dat een datalek met betrekking tot
persoonsgegevens van gevoelige aard altijd een melding aan de AP en betrokkene(n)
verlangt. De Scheidingsplanner geeft in dit kader nog onvoldoende invulling aan de
meldplicht datalekken.
7. Met de komst van de AVG worden twee privacy beginsels geïntroduceerd. Op basis van de
beginselen ‘privacy by default & privacy by design’ moet De Scheidingsplanner tijdens het
ontwikkelen van informatiesystemen al rekening houden met de bescherming van
persoonsgegevens (privacy by design). Daarnaast dienen de standaardinstellingen een
minimale inbreuk op de privacy van cliënten te hebben, waarbij een veronderstelde
toestemming niet langer gewenst is (privacy by default). Uit het onderzoek blijkt dat De
Scheidingsplanner deze beginselen nog onvoldoende in acht neemt. In de algemene
voorwaarden wordt bijvoorbeeld verondersteld dat cliënten toestemming geven aan De
Scheidingsplanner om hun naam te uiten naar derden, terwijl dit in het kader van deze
beginselen niet gewenst is.
8. Het initiatief tot dit onderzoek en de inhoudelijke resultaten daarvan hebben gedurende dit
onderzoek als ook in de toekomst geleid tot een aanscherping van het werkproces van De
Scheidingsplanner, teneinde in de zeer nabije toekomst voldoende invulling te kunnen
geven aan de normen en voorwaarden van de AVG.

47

11.2.

Aanbevelingen

Passende technische en organisatorische maatregelen
Om te voldoen aan het treffen van passende maatregelen in het kader van de AVG, wordt
aanbevolen om te werken met wachtwoordbescherming. Een voorbeeld hiervan is het
programma: OnePassword. Op deze manier hoeven de medewerkers slechts één
wachtwoord te gebruiken om in te loggen en toegang te krijgen tot alle programma’s en
persoonsgegevens. De wachtwoorden zijn met een programma als OnePassword beveiligd
en afgeschermd.175 Tevens wordt aanbevolen om de digitale beveiligingsrisico’s regelmatig
in kaart te brengen, zodat er bijtijds maatregelen getroffen kunnen worden. In dit kader
wordt aanbevolen om regelmatig een rapport op te vragen bij het IT-synergie, het bedrijf
dat in opdracht van De Scheidingsplanner zorgdraagt voor de beveiliging van de digitale
omgeving. Met betrekking tot de organisatorische maatregelen, wordt aanbevolen om alle
kasten en ruimtes waar zich persoonsgegevens bevinden, af te sluiten. In het draaiboek
worden de bovenstaande maatregelen nader toegelicht.176

Registerplicht
Daar waar De Scheidingsplanner nog onvoldoende voorbereidende maatregelen heeft
getroffen om per 25 mei aan de registerplicht van de AVG te voldoen, wordt aanbevolen
om hier zo spoedig mogelijk een document voor op te stellen. Tevens wordt aanbevolen
om dit register voor alle medewerkers digitaal ter beschikking te stellen, zodat het register
gemakkelijk kan worden bijgewerkt. In het draaiboek wordt toegelicht welke informatie
het register moet bevatten,177 aanbevolen wordt om aan de hand van het draaiboek het
register op te stellen.

Transparantiebeginsel & Informatieplicht
In het kader van de AVG is het verplicht om cliënten te informeren voordat er
persoonsgegevens worden verzameld. Om aan deze informatieplicht te voldoen, wordt
aanbevolen om cliënten een folder te overhandigen met informatie omtrent de eerder
benoemde onderwerpen. De Scheidingsplanner kan deze folder bijvoorbeeld verstrekken
tijdens het intakegesprek. In het draaiboek wordt een voorbeeld van een dergelijke
informatiefolder gegeven.178
Om te voldoen aan het transparantiebeginsel wordt aanbevolen om gebruik te maken van
de website van De Scheidingsplanner. Zo kan er bijvoorbeeld een privacystatement op de
website worden geplaatst. Dit kan cliënten op een toegankelijke manier voorzien van
informatie omtrent de wijze waarop De Scheidingsplanner met persoonsgegevens omgaat.
In het draaiboek wordt een voorbeeld gegeven van een privacystatement dat in
overeenstemming is met de normen en voorwaarden van de AVG. 179
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Meldplicht datalekken
Aanbevolen wordt om de datalekken te registreren, zodat De Scheidingsplanner een
aantoonbaar overzicht heeft wanneer de AP hierom vraagt. Daarnaast wordt aanbevolen
om bij een volgend datalek waarbij sprake is van persoonsgegevens van gevoelige aard,
dit binnen 72 uur na kennisneming te melden aan de AP en aan de betrokkenen. Wanneer
De Scheidingsplanner twijfelt of het nodig is het datalek aan de AP te melden, wordt
aanbevolen dit toch te doen. Indien achteraf blijkt dat een melding richting de AP niet
nodig was, dan kan De Scheidingsplanner deze melding gemakkelijk intrekken. Indien De
Scheidingsplanner het vermoeden heeft dat er een datalek heeft plaatsgevonden, wordt
aanbevolen om het protocol uit het draaiboek te volgen. 180

Verwerkersovereenkomsten
Aanbevolen wordt om zo spoedig mogelijk een verwerkersovereenkomst op te stellen met
partijen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van De Scheidingsplanner. Deze
verwerkersovereenkomsten kunnen bijvoorbeeld opgesteld worden aan de hand van het
draaiboek181 of met behulp van het model dat aangeboden wordt door Privacy Company.182

Privacy by design & Privacy by default
In het kader van de beginselen ‘privacy by default & privacy by design’ wordt aanbevolen
een vergadering te houden met de betrokken externe bedrijven, welke zorgdragen voor
het beveiligen en onderhouden van de website. Tijdens deze vergadering kan de website
geanalyseerd en getoetst worden aan de beginselen van ‘privacy by default & privacy by
design’. Aan de hand van deze toetsing kan de website waar nodig aangepast worden.
Tevens wordt aanbevolen om de huidige beleidsdocumenten, zoals: algemene
voorwaarden, spelregels en opdrachtbevestiging te herzien. Aan de hand van deze
herziening kunnen de beleidsdocumenten, indien nodig, aangepast worden in het kader
van de beginselen van ‘privacy by default & privacy by design’. Hierbij wordt aanbevolen
extra aandacht te besteden aan disclaimers en/of veronderstelde toestemming van
cliënten, nu dit in het kader van de AVG niet meer gewenst is.

Interne controle en monitoring
Aanbevolen wordt om één medewerker van De Scheidingsplanner verantwoordelijk te
stellen voor het nader ontwikkelen van verbeteringen in het werkproces, welke bijdragen
aan de uitvoering van de bovenstaande aanbevelingen. Daarnaast wordt aanbevolen om
door middel van interne controles en een monitoringsprogramma, gedurende in elk geval
twaalf maanden na de inwerkingtreding van de AVG, bij te houden in hoeverre de
verbeteringen worden ingevoerd en het gewenste resultaat geven.

180

Bijlage 12: Draaiboek (beroepsproduct) P.19-20
Bijlage 12: Draaiboek (beroepsproduct) P.21.
182
Privacy Company. Model Verwerkersovereenkomst 2018. Geraadpleegd op 26 mei 2018 via,
www.privacycompany.eu
181
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12. Discussie
In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op het verrichte onderzoek en de keuzes die
gedurende het onderzoeksproces zijn gemaakt.
Al vroeg in het onderzoeksproces werd duidelijk dat het onderzoek pas afgerond zou zijn
na de inwerkingtreding van de AVG. Nu de afrondingsdatum slechts één week na de
inwerkingtreding van de AVG lag, is de weloverwogen beslissing gemaakt om 25 mei 2018
(datum inwerkingtreding AVG) als laatste meetmoment te gebruiken. Hier is voor gekozen,
omdat nagenoeg het gehele onderzoeksproces plaatsvond in de periode voorafgaand aan
de inwerkingtreding van de AVG.
Deze keuze is derhalve van invloed geweest op de onderzoeksresultaten, nu niet geheel
duidelijk is in hoeverre De Scheidingsplanner in de periode tussen de inwerkingtreding van
de AVG en de afronding van het onderzoek maatregelen heeft getroffen in het kader van
de normen en voorwaarden van de AVG. Dit vormt in deze zin een beperking. Wel is
duidelijk dat het onderzoek aanzet is geweest voor een reeks maatregelen in dit kader en
dat deze ontwikkeling ook de komende maanden wordt voortgezet.
Het was uitdagend om een veelbesproken onderwerp als de AVG te onderzoeken. Wegens
de actualiteit van het onderwerp was extra controle op de betrouwbaarheid van literatuur
vereist, nu er in korte tijd veel publicaties zijn verschenen over de AVG.
Tot slot kan vastgesteld worden dat de doelstellingen van het onderzoek bereikt zijn. De
onderzoekster en De Scheidingsplanner hebben enerzijds brede kennis opgedaan omtrent
de gevolgen die de AVG heeft voor het werkproces van De Scheidingsplanner. Daarnaast
is ter ondersteuning hiervan, in samenspraak met de opdrachtgever, een beroepsproduct
ontwikkeld dat in de praktijk bijdraagt aan het behalen van de vereiste werkwijze in het
kader van de AVG.
Het verloop van het onderzoeksproces is prettig en volgens schema verlopen. Hierdoor is
het onderzoek, voor wat betreft de onderzoekster, succesvol en naar tevredenheid
afgerond.
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Bijlagen
Bijlage 1 (Lijst met benodigde bescheiden)

Benodigde stukken voor Scheidingsplanning
Kopieën van (voor zover van toepassing):
Juridisch
o
o
o
o

Identiteitsbewijs met BSN-nummer
Huwelijksvoorwaarden / samenlevingsovereenkomst
Trouwboekje
Testamenten

Vermogen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eigendomsakte huidige woning
Taxatierapport (indien beschikbaar)
Waardebepaling onroerende zaken (WOZ-waarde)
Hypotheekakte huidige woning
Jaaropgave hypotheek
Polis van lijfrente, spaarplan, levensverzekering
Recente waardeopgave van bovengenoemde polissen
Contract lening of doorlopend krediet
Recent afschrift van bovengenoemde kredieten
Recent afschrift van bankrekeningen
Recent afschrift van beleggingsdepot
Recent afschrift van spaarloon of levensloop, winstdelingsregeling, aandelenopties
Waarde van auto(‘s), merk, type, kenteken
Nieuwwaarde van auto van de zaak, eigen bijdrage
Waarde en akte van verkregen schenking of erfenis

Inkomen
Loondienst:
o
o
o

Laatste drie salarisstroken
Drie meest recente jaaropgaven
Meest recente aangifte inkomstenbelasting (verzonden)

Onderneming:
o
o

Jaarstukken over de laatste drie jaren
Aangifte inkomstenbelasting over de laatste drie jaren (verzonden)

Uitgaven
o
o
o
o

Kosten kinderopvang / kindertoeslag
Polis zorgverzekering / opgave premie zorgverzekering
Huur woonhuis
Alimentatieverplichting uit eerder huwelijk

Inkomens- en overlijdensrisicoverzekeringen
o
o

Overlijdensrisicoverzekeringen
Pensioenopgaven (via www.mijnpensioenoverzicht.nl en meest recente UPO)
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Bijlage 2 (Figuur 7.3.)
Tabel 7.3. Begrippen uit de Wbp
Persoonsgegeven
Artikel 1 sub a Wbp

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde
identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 1 sub b Wbp

Elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder
geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding
of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van
gegevens.

Bestand
Artikel 1 sub c Wbp

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens,
ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is
of verspreid is op een functioneel of geografisch
bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria
toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende
personen.

Verantwoordelijke
Artikel 1 sub d Wbp

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die
of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met
anderen, het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bewerker
Artikel 1 sub e Wbp

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke
persoonsgegevens
verwerkt,
zonder
aan
zijn
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Betrokkene
Artikel 1 sub f Wbp

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Derde
Artikel 1 sub g Wbp

ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke,
de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks
gezag van de verantwoordelijke of de bewerker
gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Ontvanger
Artikel 1 sub h Wbp

Degene aan
verstrekt.

Toestemming van de betrokkene
Artikel 1 sub i Wbp

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem
betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

wie

de

persoonsgegevens

of

worden
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Bijlage 3 (figuur 8.10).
Onderwerp
Algemene beschrijving

-

Instructies

-

-

Geheimhoudingsplicht

-

Beveiliging

-

Sub-verwerkers

-

Privacyrechten

-

Andere verplichtingen

-

Gegevens verwijderen

-

Audit

-

Toelichting
Onderwerp, duur, aard en doel van
de verwerking;
Soort persoonsgegevens,
categorieën van betrokkenen;
Rechten en plichten van de
verwerkingsverantwoordelijke.
Verwerking alleen wanneer er
sprake is van schriftelijke
toestemming van de
verwerkingsverantwoordelijke;
Verwerker mag de
persoonsgegevens niet voor eigen
doeleinden verwerken.
De verwerker en medewerkers van
de verwerker hebben een
geheimhoudingplicht.
De verwerker treft passende
technische en organisatorische
maatregelen om de bescherming
van de persoonsgegevens te
verwerken.
De verwerker mag geen subverwerkers inschakelen zonder
toestemming van de
verwerkingsverantwoordelijke.
De verwerker zal de
verwerkingsverantwoordelijke
helpen om te voldoen aan de
verplichtingen wanneer een
betrokkene een beroep doet op
een privacyrecht.
De verwerker zal de
verwerkingsverantwoordelijke
helpen om te voldoen aan
verplichtingen in het kader van de
meldplicht datalekken en de
aantoonbaarheid richting de AP.
Wanneer de
verwerkersovereenkomst eindigt,
zal de verwerker in beginsel de
persoonsgegevens verwijderen.
De verwerker zal meewerken aan
alle audits van de
verwekingsverantwoordelijke (of
een derde partij) om te blijven
controleren of hij voldoet aan de
verplichtingen als verwerker.
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Bijlage 4 (Transcript interview met Respondent 1)

Wie ben je en waar
Scheidingsplanner?

bestaan

jouw

werkzaamheden

uit

binnen

De

Ik ben Respondent 1 en ik ben jurist en Register Financieel Echtscheidingsadviseur binnen
De Scheidingsplanner. Mijn werkzaamheden bestaan uit mediationtrajecten en ook wel de
eenzijdige trajecten, maar dan met name op het gebied van omgang en herberekening van
alimentatie.
Oké, bedankt dan is dat in elk geval duidelijk. Dan gaan we naar het eerste
onderwerp, het verzamelen van persoonsgegevens. De Scheidingsplanner doet
dit doormiddel van een lijst met benodigde bescheiden die De Scheidingsplanner
stuurt voorafgaand aan een intakegesprek of bij aanvang van een traject. In
hoeverre zijn alle gegevens die op deze lijst staan voor jou noodzakelijk voor het
uitvoeren van jouw werkzaamheden.
De meeste documenten zijn wel relevant, maar op het moment dat ze niet relevant zijn
dan geven we eigenlijk altijd bij de cliënten aan van: nou, dat hoeft dan niet aangeleverd
te worden. Of als het niet van toepassing is, dan hoeft het ook niet aangeleverd te worden.
Het enige wat ik kan bedenken, is misschien de nieuwwaarde van de auto’s die op de lijst
staan en eventueel de leaseauto’s. Kijk het is wel van belang voor ons om dat te weten,
maar we hoeven niet perse een nieuwwaarde te weten omdat je vaak die gegevens ook al
af kan leiden vanuit andere documenten.
Oké, en is het voor jou vaak nodig voor de uitvoering van jouw werkzaamheden
om nog extra stukken op te vragen die niet op de lijst staan?
Soms wel, als er echt specifieke dingen spelen zoals bepaalde schuldenoverzichten of
bepaalde regelingen uit eerdere huwelijken of dat soort zaken of er is al een uitspraak van
de rechter geweest of wat dan ook, dan hebben we die aanvullende gegevens wel nodig.
Oké en op welke manier worden die gegevens verzameld?
Opvragen bij cliënten en dan ontvangen wij ze via de cliënt.
En verschilt de wijze waarop je die ontvangt?
Nee, nou ja. De ene keer per post, de andere keer per e-mail, de andere keer wordt het
afgegeven bij de bezoeklocatie, maar het loopt eigenlijk altijd wel via de cliënt. Soms kan
het ook zo zijn dan cliënten aangeven dat we de stukken op mogen vragen bij een
accountant of iets, maar dan moeten we wel toestemming krijgen van de cliënt.
En is dat altijd een schriftelijke toestemming?
Ja
Nou, dat slaat eigenlijk gelijk het bruggetje naar het volgende onderwerp. Want,
wordt er altijd toestemming gevraagd aan cliënten om hun persoonsgegevens te
verwerken?
Hmm, eigenlijk ja en nee. Ze verstrekken natuurlijk wel aan ons een opdracht, alleen daar
wordt niet specifiek in benoemd dat wij die gegevens gaan verwerken. Eigenlijk gaan we
er logischerwijs denk ik een beetje vanuit dat mensen begrijpen dat wij documenten of
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gegevens moeten verwerken, maar het wordt niet met zoveel woorden gevraagd of gezegd
nee.
En informeer jij jouw cliënten zelf, dus op een actieve wijze over de manier
waarop de persoonsgegevens verwerkt worden door De Scheidingsplanner? Of
over wat er gebeurt met hun persoonsgegevens?
Ik geef wel aan dat we digitaliseren en dat we het ook gewoon in een dossier in een kast
hebben hangen, maar voor de rest wordt het niet heel specifiek aangegeven. Ze weten
natuurlijk wel, dat geef ik wel aan in het intakegesprek, op het moment dat ze dan
documenten bij ons aanleveren dat wij op basis daarvan aan de slag gaan met het maken
van een scheidingsplan en een alimentatieberekening. Dus dat het de onderliggende
stukken zijn van heel de uitwerking dus dat weten ze wel, maar niet specifiek hoe wij
verwerken.
En informeer jij ook cliënten over hun privacyrechten?
Nee.
Want naast het recht op informatie wat we net hebben besproken, hebben
cliënten ook het recht op inzage, correctie en eventueel verzet tegen de
verwerking. Heb je wel eens meegemaakt dat een cliënt een beroep deed op een
van deze rechten?
Hmm, nee volgens mij niet. Nee. Ze vroegen wel eens bijvoorbeeld als het dossier al
gesloten was, dat ze dan bijvoorbeeld nog informatie vragen over hun dossier, maar niet
specifiek dat ze zich beroepen op een bepaald recht ofzo.
Nee, oké. Dan het volgende, De Scheidingsplanner heeft namelijk geen
privacyreglement. Vind jij dat De Scheidingsplanner haar cliënten voldoende
informeert over de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden en hoe De
Scheidingsplanner daar mee omgaat?
Nee, ik denk dat dat wel beter zou kunnen. Dat je inderdaad een reglement opstelt als
vereniging zijnde, alleen maakt dat het misschien weer lastig omdat iedere
Scheidingsplanner er weer anders mee omgaat, maar het is misschien wel iets waar wij
als organisatie hier in de regio Rotterdam op zouden kunnen pakken.
Oké, maar omdat er nu geen privacyreglement is, wordt er dan wellicht op een
andere manier sturing gegeven aan de uitvoering van de verwerking? Is er
bijvoorbeeld een intern beleid of een policy?
Hmm, ja misschien wel dat we moeten zorgen dat elk dossier gewoon in de kast hangt op
het moment dat we vertrekken en dat er niks op de bureaus mag liggen. De kasten zijn
ook afgesloten, de ruimtes ook en sinds kort hebben we natuurlijk ook het alarm en gaan
de deuren wat beter op slot. In dat opzicht zijn we denk ik wel bezig met privacy, maar
qua verwerken zou het denk ik nog wel beter kunnen. We zouden bijvoorbeeld kunnen
gaan werken met meer wachtwoorden, dat het digitaal nog net iets beter beveiligd is.
Want is het naar jouw mening nu onvoldoende beveiligd?
Ik denk als je gaat kijken naar de wet- en regelgeving wel ja, haha. Nee, maar het zou
altijd beter kunnen denk ik. Hier op kantoor hebben we het dan wel redelijk goed op orde
gebracht, maar digitaal is het volgens mij niet heel goed beveiligd.

58

Oké, nog even terug naar het interne beleid, want aan de hand waarvan toets jij
dan bij jezelf of jij op de juiste manier omgaat met de persoonsgegevens van
cliënten?
Hmm, nou het is meer denk ik dat je bijvoorbeeld beseft dat het gewoon gevoelige
informatie is en dat je niet dingen moet laten slingeren. Maar ook als ik een mailtje stuur
dat ik dan altijd wel probeer om extra te checken of het naar de juiste personen gaat en
dat je op die manier jezelf dan wel controleert. Alleen het is wel vaak in de werkdruk een
van de eerste dingen die er niet echt bij inschieten, maar waar wel sneller foutjes in kunnen
sluipen.
Oké, dan gaan we door naar het volgende onderwerp: datalekken. Weet jij wat
een datalek is?
Ja.
En heb jij wel eens meegemaakt dat er een datalek heeft plaatsgevonden binnen
De Scheidingsplanner?
Ja, nou niet specifiek dat er heel veel documenten of iets dergelijks op straat kwamen te
liggen, maar wel dat er bijvoorbeeld er een convenant naar verkeerde personen is
gestuurd. Op die manier was er dan eigenlijk ook een datalek, maar niet een grootschalige
datalek. Die heb ik nog nooit meegemaakt.
En hoe werd hier mee omgegaan, met die datalek waar je het net over had?
Uhm, de partijen waar het naartoe is gestuurd die hebben we meteen verzocht om het te
vernietigen en het niet te lezen, maar dat is maar de vraag of ze dat doen natuurlijk.
Daarna is het bij de personen van wie het convenant eigenlijk was terechtgekomen en niet
via ons, dus dat was niet helemaal de juiste manier. Ik denk dat je dan op dat moment
ook die mensen aan moet schrijven dat het convenant verkeerd is verstuurd, excuses en
al die andere zaken die daarbij komen kijken. Achteraf had het gewoon met de cliënten
om wie het ging beter gecommuniceerd moeten worden. Hoe je het kan voorkomen in de
toekomst, ja dat is lastig denk ik want omdat er gewerkt wordt door mensen worden er
ook fouten gemaakt. Dus of je dat echt helemaal uit kan sluiten dat weet ik niet, maar ja,
ik denk dat de communicatie daarin gewoon heel belangrijk is en dat je beseft dat je altijd
extra moet controleren wat je doet en niet zomaar iets eruit sturen.
Ja, want het klopt inderdaad dat het versturen van persoonsgegevens naar de
verkeerde persoon ook een datalek is. Maar van een datalek kan ook sprake zijn,
wanneer er bepaalde dingen kwijtraken, zoals: een USB-stick of laptop waar
persoonsgegevens van cliënten op staan of wanneer het systeem wordt gehackt
Op welke manier probeert De Scheidingsplanner volgens jou dit tegen te gaan of
te voorkomen dat er op die manier een datalek plaatsvindt?
Hmm, ja secuur proberen te werken denk ik, maar er zijn niet echt bepaalde maatregelen
voor die we elke dag treffen om te zorgen dat het niet gebeurt.
En welk maatregelen kan De Scheidingsplanner naar jouw idee dan eventueel
treffen om de kans op een datalek nog te verkleinen?
Hmm, ja goede vraag. Ik zou het zo snel niet weten. Misschien een vaste plek wanneer
mensen een USB-stick aanleveren, dat we een vaste plek daarvoor creëren waarop die
worden bewaart of dat je de stick vastmaakt in het dossier. Wat je misschien ook zou
kunnen doen is dat originele documenten zo snel mogelijk teruggaan naar cliënten, maar

59

dan heb je alsnog wel de kopieën daarvan dus dat is ook gevoelige informatie. En verder,
ik zou het eigenlijk niet weten. Of ja, ik denk de wachtwoorden op de algemene schijf
creëren. Dat je op die manier een beetje meer digitale bescherming hebt.
Ja, want is er nu een wachtwoordbeleid?
Nee.
Oké, dan gaan we naar het volgende onderwerp en dat is de archivering,
vernietiging en retournering. Wat is de bewaartermijn die De Scheidingsplanner
hanteert?
Zeven jaar.
En is dit de digitale bewaartermijn of ook de hardcopy bewaartermijn?
Nee, we digitaliseren alles en de hardcopy gegevens die gaan terug als het om originele
stukken gaat en anders wordt het vernietigd.
En worden de bewaartermijnen en afspraken hieromtrent ook gedeeld met
cliënten?
Ja, dit vertellen wij in de sluitbrief.
Oké en in hoeverre worden de bewaartermijnen en afspraken hieromtrent
nageleefd?
Ja, die worden wel nageleefd. Dus we bewaren alles zeven jaar, maar ik weet niet zeker of
we na zeven jaar daadwerkelijk alles vernietigen. Volgens mij staan er ook nog dossiers
van 2010 op de algemene schijf, dus dat zou dan eigenlijk officieel verwijderd moeten
worden dus dat denk ik dat dat niet echt gebeurt. We zorgen dus wel dat we alles zeven
jaar bewaren, dus het is niet zo dat als we een dossier sluiten dat we het niet zullen
digitaliseren en niet zullen bewaren.
Je geeft aan dat je niet precies weet of de dossiers altijd worden vernietigd, maar
als een dossier wordt vernietigd, op welke manier gebeurt dit dan?
Hmm, digitaal weet ik het niet. De hardcopy stukken worden door een vernietigingsbedrijf
of hoe noem je dat. In elk geval bellen we dan een bedrijf die het komt ophalen en voor
ons zal vernietigen.
En wanneer cliënten originele stukken terugvragen, op welke manier worden die
dan geretourneerd?
Die kwestie leggen we eigenlijk altijd voor aan de cliënten zelf, dus ze kunnen het of op
komen halen of we leggen het bij de bezoeklocatie neer en dat ze het daar ophalen. We
kunnen het ook per post sturen, maar dan benadrukken we wel dat het originele
documenten zijn en dat het privacygevoelige informatie is en dat het ook aangetekend kan
worden verstuurd. Het ligt er dus een beetje aan wat cliënten daarin willen.
Oké en op het moment dat er stukken worden teruggestuurd, wordt er dan altijd
toestemming gevraagd aan beide partijen? Bijvoorbeeld wie de stukken wil
ontvangen en waar ze naartoe gestuurd kunnen worden?
Ja.
Goed, dan gaan we naar het volgende onderwerp: de beveiliging. We hadden het
er net al even over bij het voorkomen van datalekken, maar heeft De
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Scheidingsplanner in het algemeen bepaalde beveiligingsmaatregelen getroffen
om de persoonsgegevens van cliënten te beschermen?
Ja hier op kantoor wel, qua kamers die op slot gaan en het alarm dat is ingeschakeld. Op
onze laptops staat wel een code, maar ja, of dat nou echt een goede beveiliging is dat weet
ik niet. Voor de rest is er digitaal denk ik geen goede beveiliging.
En waarom denk je dat?
Ik denk als je op mijn laptop inlogt of deze kraakt, dan kan iedereen bij de gegevens denk
ik. Er is bijvoorbeeld niet nog een extra wachtwoord dat je in moet voeren om bij de
gegevens van cliënten te komen.
Hoe denk jij dat De Scheidingsplanner daarin kan verbeteren?
Ik denk, althans ik weet niet of wij dat zelf kunnen of dat we dat uit handen moeten geven,
maar wellicht kan er bij een IT bedrijf aangekaart worden dat we ons wat beter willen
beschermen en dat we in dat opzicht wat meer kunnen gaan werken met wachtwoorden
of iets dergelijks. Ik denk niet dat we dat zelf echt kunnen creëren, maar dat we dat dan
uit handen moeten geven.
En vanaf mei gaat de nieuwe privacywetgeving in, de AVG. Die nieuwe
privacywetgeving verplicht eigenlijk De Scheidingsplanner ook om passende
maatregelen te nemen en ook om aantoonbaar te kunnen maken richting de
toezichthouder, maar ook richting cliënten, dat hun privacybeleid en de
verwerking van persoonsgegevens overeenkomt met de voorwaarden van de
AVG. In hoeverre heeft De Scheidingsplanner al maatregelen getroffen om zich
voor te bereiden op de AVG?
Nou, er is iemand, jij dus, die daar onderzoek naar doet. Ik denk dat dat voor ons al heel
fijn is om te weten wat de wet- en regelgeving nu precies inhoudt voor De
Scheidingsplanner en hoe het er dan in de praktijk uit zal zien. Dus ook om te kijken wat
wij daarin moeten doen als organisatie zijnde om daaraan te kunnen voldoen, voor de rest
is het gisteren toevallig op de ALV besproken als vereniging zijnde. Hier ging het vooral
over hoe je nou kan zorgen dat je aan die voorwaarden voldoet, maar er is ook nog wel
veel onduidelijkheid en dat merkte ik bij de hele vereniging eigenlijk wel. Niemand weet
eigenlijk hoe ze het in de praktijk moeten vormgeven, dus in dat opzicht zouden we denk
ik nog veel kunnen uitzoeken om te kijken hoe we dat het beste kunnen toe gaan passen.
Er is nu ook een groepje gecreëerd binnen de vereniging die dan gaat kijken naar wat de
wet-en regelgeving nou eigenlijk zegt en hoe we daarmee om moeten gaan.
De nieuwe wetgeving verplicht De Scheidingsplanner ook om actief te informeren
over
bijvoorbeeld
de
manier
waarop
De
Scheidingsplanner
met
persoonsgegevens van cliënten omgaat en dus ook hoe deze verwerkt worden en
waarom. Op welke manier kan De Scheidingsplanner dit volgens jou het beste
vormgeven?
Ik denk, ik weet niet in hoeverre dat al in de algemene voorwaarden is opgenomen, maar
wellicht dat je daar een artikel over privacy op kan nemen. In dat artikel kan je dan
aangeven hoe De Scheidingsplanner daarmee omgaat.
Grappig dat je dit voorbeeld noemt. De toezichthouder van de AVG is de Autoriteit
Persoonsgegevens en zij hebben onlangs aangegeven dat de AVG moet
voorkomen dat privacyrechten als het ware worden verstopt in algemene
voorwaarden.
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Oh, haha.
Heb je misschien andere suggesties?
Misschien dat het ook opgenomen kan worden op de website, dat mensen daarop kunnen
klikken en kunnen lezen als ze daar behoefte aan hebben. We hebben natuurlijk ook
spelregels en algemene voorwaarden die we meesturen met de opdrachtbevestiging, dus
misschien kan er ook een apart document worden meegestuurd die gericht is op de privacy.
Dat zou misschien een idee zijn.
Oké. En heb je nog andere verbeterpunten met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens binnen De Scheidingsplanner?
Hmm, nee ik denk dat ik het meeste wel benoemd heb.
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Bijlage 5 (Transcript interview met Respondent 2)

Wie ben jij en waar bestaan jouw werkzaamheden bij De Scheidingsplanner uit?
Ik ben Respondent 2, ik ben jurist en tevens mede-eigenaar van De Scheidingsplanner en
ik richt me voornamelijk op de mediationzaken.
Oké, goed dan gaan we naar het eerste onderwerp: het verzamelen van
persoonsgegevens. Dit gaat bij De Scheidingsplanner eigenlijk doormiddel van
een lijst die toegestuurd wordt of die tijdens het intakegesprek wordt
overhandigd. In hoeverre zijn alle gegevens die op deze lijst staan voor jou
noodzakelijk bij het uitvoeren van je werkzaamheden?
Nou, voor zover deze relevant zijn voor de betreffende situatie zijn ze ook noodzakelijk
omdat ik aan de hand van deze gegevens mijn dossier kan uitwerken.
En is het ook wel eens nodig om extra gegevens op te vragen die niet op de lijst
staan?
Dat komt inderdaad ook wel eens voor, maar het is meer uitzondering dan regel.
Oké, de gegevens worden dus opgevraagd en op welke manier worden deze dan
vervolgens verzameld?
Dat is eigenlijk vormvrij. Cliënten kunnen het ofwel digitaal aanleveren of hardcopy, in
persoon, per post. Er zijn eigenlijk verschillende aanlevermethodes voor en wij vragen ook
niet om één specifieke methode. Dit ligt bij de cliënt zelf, ze zijn vrij om te kiezen hoe zij
de stukken aanleveren.
Oké, dan gaan we naar het volgende onderwerp: toestemming. Wordt er altijd
toestemming gevraagd aan cliënten om persoonsgegevens te verwerken?
Volgens mij niet expliciet.
En op welke manier vraag jij toestemming?
Ik denk dat ik er gewoon vanuit ga dat op het moment dat ze het aanleveren, dat ze er
dan toestemming voor geven om deze te verwerken. Ik vraag ze volgens mij ook niet in
de opdrachtbevestiging om toestemming.
Want ontvang je ook wel eens persoonsgegevens voordat de opdrachtbevestiging
is getekend of voordat de opdracht is verstrekt?
Ja, best wel vaak.
En informeer jij jouw cliënten op eigen initiatief, dus actief, over de manier
waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt?
Nee.
Informeer jij cliënten wel over de doeleinden van de verwerking?
Nou, ik geef aan dat ik al deze gegevens nodig heb voor de uitwerking van mijn dossier en
dat ik bijvoorbeeld geen gedegen overzichten of berekeningen kan maken of convenanten
kan schrijven zonder dat ik deze gegevens heb, dus in die zin informeer ik ze erover. Ik
geef niet specifiek aan wat er exact met hun gegevens gaat gebeuren.
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En informeer je cliënten over hun privacyrechten?
Nee.
Want naast het recht op informatie, dus eigenlijk de informatie die jij geeft over
de doeleinden van de verwerking, hebben cliënten ook het recht op inzage,
correctie en eventueel ook verzet tegen verwerking. Heb jij wel eens
meegemaakt dat een cliënt indirect of direct een beroep op een van deze rechten
heeft gedaan?
Ja, een correctie van de persoonsgegevens die ze hebben aangeleverd dat komt wel eens
voor. Ook de uitwerkingen moeten wel eens aangepast worden en ja het dossier dat ik in
mijn mediationtrajecten in mijn bezit heb, dat zijn stukken die ze zelf hebben aangeleverd
en de stukken die ik dan vervolgens opstel die deel ik natuurlijk met ze. Dus in die zin is
er niet echt iets waarin ze inzage kunnen gaan vragen, althans dat heeft denk ik geen
meerwaarde want ze hebben de stukken zelf aangeleverd en de uitwerkingen worden al
gedeeld. Gaat het om die stukken?
Het kan inderdaad gaan om inzage of correctie van de stukken die zij zelf hebben
aangeleverd.
Nou, dat hebben cliënten mij nog nooit gevraagd.
Goed, dan gaan we naar het volgende onderwerp. De Scheidingsplanner heeft
zelf geen privacyreglement. Vind jij dat De Scheidingsplanner cliënten voldoende
informeert over bijvoorbeeld de privacyrechten en verwerkingswijze?
Dat durf ik niet te zeggen, kijk ik denk dat het gewoon prima gaat zoals het gaat. Op het
moment dat het aanvullend noodzakelijk blijkt, dan zal dit denk ik wel gedaan worden.
Wordt er wellicht op een andere manier sturing gegeven aan de uitvoering van
de persoonsgegevensverwerking? Misschien een intern beleid of policy aan de
hand waarvan er gewerkt wordt?
Geen idee, sorry.
Aan de hand waarvan toets jij dan of je op de juiste manier omgaat met
persoonsgegevens en deze op de juiste manier verwerkt?
Nou, ik ga gewoon sowieso altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Ik zal wel
zorgen dat die niet ergens op straat komen te liggen en wij delen bijvoorbeeld ook niet iets
met derden zonder dat hiet expliciet toestemming voor is gegeven. Op die manier probeer
ik wel zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met andermans persoonsgegevens.
Goed, dan het volgende onderwerp: datalekken. Weet je wat een datalek is?
Ik denk dat dan data lekt? Ik weet het niet zo goed eigenlijk.
Een datalek is bijvoorbeeld een inbreuk op de beveiliging of een onbedoelde
toegang tot de persoonsgegevens. Dit kan gebeuren door persoonsgegevens naar
een onbedoeld persoon te sturen, het kan ook gebeuren doormiddel van een hack
in de digitale omgeving, maar het kan ook gebeuren doordat er iets wordt
gestolen
of
kwijtraakt.
Is
dit
wel
eens
voorgekomen?
Dat is inderdaad helaas wel eens voorgekomen. Het is wel eens voorgekomen dat we een
convenant hebben geschreven en dat we dat dan per abuis naar de verkeerde cliënten
hebben gestuurd. Het is dus inderdaad helaas wel eens voorgevallen.
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En op welke manier werd hier mee omgegaan?
De personen die het hadden ontvangen, hebben wij verzocht om het als niet-verzonden te
beschouwen en meteen te verwijderen. Dat is eigenlijk het enige wat we op dat moment
zo snel kunnen doen.
Gebeurde er ook iets richting de betrokkene, dus de cliënt om wiens
persoonsgegevens het ging?
Ja in principe worden die daarvan op de hoogte gesteld.
Op welke manier probeert De Scheidingsplanner datalekken te voorkomen?
Uhm, wij hebben een IT-bedrijf en die hebben sowieso onze cloud goed beveiligd. Dus in
die zin proberen wij datalekken te voorkomen en daarnaast is het natuurlijk zaak dat je
altijd zorgvuldig blijft werken. Het blijft wel mensenwerk, dus ja een foutje is wel menselijk.
Het is niet fijn voor cliënten, maar het kan wel eens voorkomen. Ik denk dat het daarom
belangrijk is dat we met z’n allen zo scherp mogelijk blijven en voorkomen dat er een stuk
wordt gestuurd naar iemand waar het niet voor bedoeld is.
Welke maatregelen zou De Scheidingsplanner naar jouw idee nog kunnen nemen
om datalekken te voorkomen?
Je zou aan de hand van de nieuwe wet- en regelgeving bijvoorbeeld een nieuwe screening
kunnen gaan doen naar je interne beleid en ook naar de beveiliging van de cloud, want we
werken wel vanuit de cloud natuurlijk en dat moet wel up-to-date zijn.
Goed, dan gaan we naar het volgende onderwerp: archivering, vernietiging en
retournering. Welke bewaartermijn hanteert De Scheidingsplanner voor
persoonsgegevens?
Wij hanteren zeven jaar als bewaartermijn.
En geldt dit voor alle gegevens of wordt er een onderscheid gemaakt tussen
digitale gegevens en hardcopy gegevens?
Voor hardcopy geldt zeven jaar, of nee geen zeven jaar, alleen voor de digitale gegevens
geldt zeven jaar. Hardcopy gegevens hebben we volgens mij geen specifieke
bewaartermijn voor. Voor zover ik weet hoor.
In hoeverre houdt De Scheidingsplanner zich aan deze bewaartermijnen en de
afspraken hieromtrent?
De bewaartermijnen van zeven jaar daar houden wij ons wel aan. We houden het sowieso
zeven jaar in ons bezit.
In de sluitbrief geven jullie aan dat na het verstrijken van deze zeven jaar het
dossier wordt vernietigd. Op welke manier wordt het dossier vernietigd?
Dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet.
En hoe worden de originele stukken geretourneerd aan cliënten?
Die worden per post verzonden of als cliënten daar voorkeur aan geven dan worden ze
opgehaald bij ons op kantoor. Die keuze ligt bij cliënten, wij bieden ze inderdaad de
mogelijkheid om het per post te versturen of op te halen op kantoor.
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Wordt er bij een vernietiging of het retourneren van stukken altijd toestemming
gevraagd aan beide partijen?
Volgens mij wordt dan wel aan beide gevraagd ja. Vooral in mediationtrajecten is dit wel
de bedoeling natuurlijk.
Dan heb ik nog een aantal vragen over de
beveiligingsmaatregelen heeft De Scheidingsplanner
persoonsgegevens van cliënten te beschermen?

beveiliging. Welke
getroffen om de

Bedoel je dat digitaal?
Beveiligingsmaatregelen in het algemeen.
Dat weet ik niet, ik weet wel dat we een alarm hebben en dat de kamer waarin de dossiers
worden bewaard dat die eigenlijk altijd op slot gaat voordat het pand wordt verlaten.
Daarnaast gaan eigenlijk alle dossierkasten op slot en wordt het alarm ingeschakeld in het
pand. Qua IT zou ik het niet weten, want dat ligt niet in mijn expertise.
En zijn er volgens jou nog verbeteringen met betrekking
beveiligingsmaatregelen die De Scheidingsplanner kan treffen?

tot

de

Dat weet ik niet.
Dan het laatste onderwerp, de AVG, de nieuwe privacywetgeving die vanaf mei
2018 ingaat. In hoeverre heeft De Scheidingsplanner maatregelen getroffen om
zich voor te bereiden op de komst van de AVG?
De Scheidingsplanner is er wel actief mee bezig, zo was gisteren de algemene
ledenvergadering en is dit ook een punt van gesprek geweest. Naar aanleiding daarvan is
er ook een werkgroep opgesteld, ikzelf zal ook deel gaan nemen aan deze werkgroep en
daarbij gaan we gewoon kijken wat de AVG nu precies inhoudt en waar dienen wij onze
werkmodellen of werkwijze aan te scherpen, welke beveiligingsmaatregelen moeten we
eventueel nog nemen en hoe kunnen we dit in de praktijk gaan uitvoeren.
De AVG verplicht ook De Scheidingsplanner om cliënten actief te informeren over
de manier waarop De Scheidingsplanner met persoonsgegevens omgaat, hoe
deze verwerkt worden en waarom. Heb jij wellicht een suggestie voor de
vormgeving hiervan?
Ik denk dat we dat dan het beste in de eerste opstart van de e-mail kunnen doen. Het is
wel eens zo dat we al gegevens hebben voordat de opstart en dus opdrachtbevestiging er
is, omdat ze dan gegevens meenemen naar het intakegesprek en eigenlijk zijn ze feitelijk
op dat moment nog geen cliënt, maar we kunnen ze natuurlijk tijdens het intakegesprek
informeren over hoe we daarmee omgaan en dat kunnen we dan vervolgens ook per email bevestigen met de opstartbescheiden.
Goed, dan de laatste vraag. Heb jij eventueel nog andere verbeterpunten of
dingen waar je tegenaan loopt bij het verwerken van persoonsgegevens?
Nee.
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Bijlage 6 (Transcript interview met Respondent 3)

Wie ben jij en waar bestaan jouw werkzaamheden binnen De Scheidingsplanner
uit?
Ik ben Respondent 3, ik ben eigenaar van De Scheidingsplanner, althans een onderdeel.
Mijn werkzaamheden bestaan uit administratie voeren, leiding geven, cliënten helpen,
eenzijdige zaken en mediation.
Goed, dan gaan we beginnen met het eerste onderwerp: het verzamelen van
gegevens. De Scheidingsplanner vraagt de persoonsgegevens op doormiddel van
een lijst met benodigde bescheiden. In hoeverre zijn alle gegevens voor jou
noodzakelijk voor het uitvoeren van jouw werkzaamheden?
Heel noodzakelijk, want als je bijvoorbeeld in eenzijdige zaken in een rechtbank zit dan
moet je dingen kunnen aantonen. Er is dan een bewijslast, dus daarom heb je alle
onderliggende stukken gewoon nodig. In mediation ook eigenlijk wel, zeker als een van de
twee zich nooit heeft bemoeit met de administratie dan verwacht diegene eigenlijk wel dat
jij als mediator gaat toetsen of alles klopt en dit kun je alleen controleren aan de hand van
de onderliggende stukken.
Is het voor de uitvoering van jouw werkzaamheden ook wel eens nodig om
stukken of gegevens op te vragen die niet op de lijst staan?
Ja.
Wat is hier een voorbeeld van?
Stel je voor dat ze tijdens het huwelijk geld hebben geleend van vrienden en dat blijkt
eigenlijk nergens uit, maar een van de partijen zegt dat het niet waar is. Dan kun je vragen
om bewijslast, bijvoorbeeld door te laten zien dat het geld is gestort of dat er jaarlijks
rente is betaald.
Goed, dus De Scheidingsplanner vraagt bepaalde stukken en gegevens op. Op
welke manier worden deze dan vervolgens verzameld?
Die worden eigenlijk gewoon heel vaak ontvangen in kopieën of originele stukken. De
originele stukken worden dan eigenlijk gekopieerd of gescand en digitaal bij ons
opgeslagen.
Wordt er aan de cliënten altijd toestemming gevraagd om hun persoonsgegevens
te verwerken?
Hmm, in de opdrachtbevestiging staat volgens mij wel dat wij de stukken gewoon nodig
hebben en in onze algemene voorwaarden en spelregels staat beschreven dat wij hier dan
zorgvuldig mee omgaan. Aan het einde van het traject krijgen de mensen ook een sluitbrief
waarin wij aangeven dat wij voor een periode van zeven jaar eigenlijk alle stukken
bewaren.
Oké, dus dat is eigenlijk een stukje informatie wat je verschaft en niet echt een
vraag om toestemming?
Nee, dat klopt.
En informeer jij cliënten ook op eigen initiatief, dus actief over bijvoorbeeld de
doeleinden waarvoor je de persoonsgegevens nodig hebt?
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Ja.
Op welke wijze doe jij dat?
Wat ik net aangaf, dat stukje bewijslast en controle. Ik leg dan uit dat ik het nodig heb om
bepaalde dingen te toetsen en te controleren. Het heeft ook te maken met een stukje eigen
aansprakelijkheid, als ik er blind van uitga dat het allemaal klopt wat cliënten mij vertellen
en het blijkt later anders te zijn, dan ben ik als mediator daarvoor aansprakelijk want ik
moet het kunnen controleren.
Informeer jij cliënten dan ook over hun privacyrechten? Want naast het recht op
informatie hebben zij ook recht op inzage, correctie en eventueel ook verzet
tegen te verwerking van hun persoonsgegevens.
Hmm, ik leg mensen altijd gewoon uit dat het hun dossier is. Als ze hier bij wijze van
spreken binnen komen lopen, dan mogen zij hun dossier altijd inzien. Dat is geen probleem.
En heb je weleens meegemaakt dat cliënten indirect of direct een beroep doen op
een van deze rechten?
Nee.
De Scheidingsplanner heeft zelf geen privacyreglement. Vind jij dat De
Scheidingsplanner cliënten voldoende informeert over de wijze waarop De
Scheidingsplanner met persoonsgegevens omgaat?
Uhm, als ik naar ons kantoor kijk dan denk ik dat wij wel redelijk zorgvuldig met de
persoonsgegevens omgaan. We hebben ook een clean-desk-policy, dus dat betekent dat
er geen enkel dossier gewoon op het bureau blijft liggen. Als er iemand zou binnenlopen,
dan kunnen mensen dus niet zomaar een dossier inzien of pakken. De ruimte waar de
dossiers zich fysiek bevinden die wordt elke avond afgesloten.
Maar informeer je cliënten ook over de wijze waarop De Scheidingsplanner met
persoonsgegevens omgaat?
Nee.
Zoals eerder besproken is er geen privacyreglement. Aan de hand waarvan toets
jij dan of jij persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt en hier op de juiste
manier mee omgaat?
Op basis van onze eigen integriteit.

Dan gaan we naar het volgende onderwerp: datalekken. Weet je wat een datalek
is?
Ja.
Heb jij weleens meegemaakt dat er een datalek heeft plaatsgevonden binnen De
Scheidingsplanner?
Nee, gelukkig niet.
Wist je dat het verzenden van persoonsgegevens naar iemand waarvoor deze niet
bedoeld zijn, ook een vorm is van een datalek?
Nee, dat wist ik niet. Dan heeft het wel plaatsgevonden ja.
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Hoe werd daar mee omgegaan?
Het is een keer gebeurd dat de mensen wie het betrof niet zijn geïnformeerd, terwijl de
mensen die het hadden ontvangen wel gevraagd is om het te verwijderen. Terwijl de
mensen die het eigenlijk aanging toen niet zijn geïnformeerd en dat is eigenlijk niet handig
geweest, want ook die mensen hadden geïnformeerd moeten worden dat we per abuis
eigenlijk hun convenant in dit geval naar de verkeerde personen hebben gestuurd.
En op welke manier probeert De Scheidingsplanner volgens jou datalekken te
voorkomen?
Door te werken met een zorgvuldig team.
Zijn er nog maatregelen die De Scheidingsplanner kan treffen om de kans op
datalekken nog meer te verkleinen?
Het is en blijft mensenwerk, dus het toesturen van verkeerde informatie kan nooit helemaal
tegengaan. Dit lijkt mij in elk geval onmogelijk. Verder heb je natuurlijk wel het IT-bedrijf
met wie wij werken, daar hebben we allerlei dingen van gekocht wat allerlei dingen gewoon
tegenhoudt.
Zoals?
We hebben een hele goede virusscanner, dus dat wat betreft onze bewaking van data. Ook
onze back-upsystemen, wij hebben hier een box staan die elke nacht een back-up maakt
en onze data wordt ook nog eens bij een extern bureau elke avond opgeslagen.
Dan gaan we naar het volgende onderwerp: de archivering, vernietiging en
retournering. Je vertelde net al dat De Scheidingsplanner een bewaartermijn van
zeven jaar hanteert. Wordt hierin nog onderscheid gemaakt tussen digitale
gegevens of hardcopy gegevens?
Alleen de digitale gegevens worden zeven jaar bewaard.
In hoeverre houdt De Scheidingsplanner zich aan de bewaartermijnen en
afspraken hieromtrent?
Ik denk dat we over de zeven jaar gaan.
Maar nooit korter?
Nee.
En in de sluitbrief wordt aangegeven dat het dossier na het verstrijken van de
bewaartermijn zal worden vernietigd. Hoe gaat dit in zijn werk?
Tegen die tijd is er als het goed is alleen nog een digitaal dossier over, dus dan wordt het
met het bekende prullenbakje op de computer vernietigd.
En wanneer er originele stukken worden teruggestuurd naar cliënten, op welke
manier gebeurt dit?
Per post, maar cliënten kunnen het ook komen ophalen. Die voorkeur ligt bij cliënten zelf.
Wordt er bij het retourneren van stukken of het vernietigen van een dossier altijd
toestemming gevraagd aan beide partijen?
Ja.
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Dan een aantal vragen over de beveiliging. Je gaf net al aan dat er een alarm is,
de kamers en kasten op slot gaan en dat er wordt gewerkt met een clean-deskpolicy. Zijn er daarin nog dingen die De Scheidingsplanner kan verbeteren of kan
veranderen om de bescherming van persoonsgegevens nog meer te waarborgen?
Uhm, nee dat denk ik niet. Ik denk dat het ook een probleem is dat wij altijd met data en
software werken van derden. Dus ja, je bent ook eigenlijk afhankelijk van hoe die derden
het allemaal weer beveiligen. Heel veel programma’s werken in de cloud. Om een
alimentatie te berekenen, moet je inloggen bij een extern bedrijf via een site. Dus je weet
natuurlijk niet hoe dat soort partijen hun data weer beschermen. Eigenlijk ligt de data niet
allemaal hier, het CRM-pakket waarmee wij werken daarvan ligt de data niet hier, dat ligt
bij het bureau waar wij het van gekocht hebben want ook dat werkt weer in de cloud. Wat
hier ligt, dat zijn de opgeslagen files die we zelf gebruiken.
Dan het laatste onderwerp, de AVG, de nieuwe privacywetgeving die vanaf mei
2018 van kracht gaat. Die AVG verplicht ook De Scheidingsplanner om passende
maatregelen te nemen en dit ook aantoonbaar te kunnen maken. In hoeverre
heeft De Scheidingsplanner al maatregelen getroffen om zich voor te bereiden op
de AVG?
Er wordt nu voorbereiding getroffen en er wordt alleen nog getwijfeld of het vanuit de
vereniging wordt gedaan, wat wel onze voorkeur heeft, of dat iedereen het per regio zelf
moet gaan regelen.
En waarom wordt hierover getwijfeld?
Omdat niemand precies weet wat het inhoudt, we zijn allemaal nog heel erg zoekende.
De AVG verplicht ook De Scheidingsplanner om cliënten actief te informeren over
de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt en waarom. Heb jij
wellicht een suggestie waarop De Scheidingsplanner haar cliënten het beste kan
informeren?
Ik denk dat als mensen de opdracht geven tot dienstverlening, dat de opdrachtbevestiging
dan uitgebreider moet worden en dat je eigenlijk de hele AVG of in elk geval wat er van
belang is, dat je dat moet vermelden in je opdrachtbevestiging.
Zie jij nog andere verbeterpunten met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens binnen De Scheidingsplanner?
Nee, nu nog niet.
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Bijlage 7 (Personaliaformulier)
Man / Vrouw

Man / Vrouw

Voorletter(s)
Voorvoegsel
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit
BSN-nummers
Beroep
Jaarinkomen
Burgerlijke staat
Datum huwelijk
Hoe lang al samen
Kinderen
Naam
Geboortedatum en plaats
Uitwonend / Thuiswonend
Opleiding(en)
Woning (koopwoning/huurwoning)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijzonderheden & afspraken/actiepunten:

Hoe hebben zij de Scheidingsplanner gevonden?
Emoties onderling en individueel

71

Achtergrond

Initiatief

Communicatie onderling

Acceptatie scheiding

Zorgpunten (bijv. financieel)

Kinderen
Vertellen kinderen

Acceptatie scheiding kinderen

Communicatie kinderen

Omgang/zorgregeling

Zorgpunten

Juridisch en Financieel
Woning

Wonen na scheiding

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Vermogen

Schulden

Onderneming
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Pensioenen

Nalatenschap/schenking

Doelstelling/verwachting

Rechtsbijstandverzekering

Wat zijn de zorgpunten

Onderlinge regeling

Voorlopige voorziening

Advocaat wederpartij

Coach nodig?
Kindbehartiger nodig?
Advocaat nodig?
Financieel adviseur nodig?
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Bijlage 8 (Spelregels Eenzijdig Traject & Gezamenlijk Traject)

Spelregels
Eenzijdig traject

1. U zult juiste en volledige informatie aan De Scheidingsplanner verstrekken.
2. De Scheidingsplanner zal alle correspondentie transparant houden en geen relevante
informatie voor u achterhouden.
3. U zult zich met respect gedragen jegens De Scheidingsplanner en mag dit evenzo verwachten
van De Scheidingsplanner.
4. De Scheidingsplanner heeft een inspanningsverplichting jegens haar cliënten, geen
resultaatsverplichting.
5. Een voorstel aan cliënt en wederpartij wordt gedaan onder voorbehoud van alle rechten en
weren. Een overeenkomst tussen partijen komt pas tot stand door ondertekening van het
echtscheidingsconvenant/vaststellingsovereenkomst door beide partijen.
6. Deelafspraken zijn bindend indien dit uitdrukkelijk is overeen gekomen en schriftelijk is
vastgelegd, ook indien er geen echtscheidingsconvenant/vaststellingsovereenkomst tot stand
komt.
7. De Scheidingsplanner kan andere deskundigen (zoals accountants, fiscalisten, notarissen,
advocaten en actuarissen) inschakelen, indien verzocht door danwel met instemming van
cliënt.
8. Het staat cliënt vrij om advies in te winnen van een andere deskundige derde.
9. Al hetgeen door cliënt wordt medegedeeld danwel in de vorm van stukken wordt aangeleverd
in het kader van de scheidingsplanning is vertrouwelijk.
10. Indien een gerechtelijke procedure wordt gevoerd over de gevolgen van de scheiding, zal cliënt
geen mededelingen doen over hetgeen in de scheidingsplanning aan de orde is geweest en
geen stukken aan de rechter overleggen alvorens De Scheidingsplanner hiertoe is
geraadpleegd. De Scheidingsplanner zal niet als getuige kunnen worden oproepen.
11. Indien algehele overeenstemming is bereikt en een echtscheidingsconvenant /
vaststellingsovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend danwel ingeval een
gerechtelijke uitspraak volgt (waartegen geen hoger beroep (kan) word(t)(en) ingesteld) komt
het scheidingstraject ten einde en wordt sluiting van het dossier door De Scheidingsplanner
schriftelijk aan cliënt bevestigd.
12. De Scheidingsplanner beëindigt het scheidingstraject indien cliënt de aanwijzingen van De
Scheidingsplanner weigert op te volgen en daarin volhardt.
13. Indien cliënt de opdracht aan De Scheidingsplanner wenst te beëindigen, zal cliënt dit middels
een schriftelijke verklaring aan De Scheidingsplanner kenbaar maken.
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Spelregels
Gezamenlijk traject

Communicatie afspraken
1.
2.
3.
4.

De partners zijn bereid naar elkaar te luisteren en te zoeken naar compromissen.
Zij zullen juiste en volledige informatie aan elkaar en De Scheidingsplanner verstrekken.
De partners zullen zich met respect tegenover elkaar en De Scheidingsplanner gedragen.
Gedurende het scheidingstraject geniet corresponderen per e-mail de voorkeur, zodat alle
betrokken partijen gelijktijdig van dezelfde informatie zijn voorzien. De partners zijn dan ook
gehouden om elkaar te allen tijde in de ‘cc van alle e-mailverkeer tussen de partners en De
Scheidingsplanner te voegen. Berichten die door een van de partners wordt verzonden aan De
Scheidingsplanner waarbij is nagelaten de andere partner in te kopiëren, zullen niet worden
gelezen en als niet ontvangen worden beschouwd. Dit om de neutraliteit in het traject te
bewaren.
5. Indien gedurende het scheidingstraject telefonische communicatie tussen de partners en De
Scheidingsplanner plaatsvindt, zal De Scheidingsplanner hetgeen is besproken per e-mail aan
beide partners bevestigen.

Werkzaamheden De Scheidingsplanner en procesbegeleiding
6. De partijen en De Scheidingsplanner spannen zich in om het scheidingstraject voortvarend te
laten verlopen.
7. De werkzaamheden van De Scheidingsplanner betreffen besprekingen met de partners, het
opstellen van het Scheidingsplan, het onderhouden van contacten met partijen, het bijhouden
van het dossier en het doen opstellen van het (echtscheidings)convenant c.q. de
vaststellingsovereenkomst.
8. De Scheidingsplanner bepaalt de wijze waarop het scheidingstraject verloopt.
9. Het is De Scheidingsplanner toegestaan om afzonderlijk en vertrouwelijk met de partijen te
communiceren.

Vrijwilligheid
10. Het scheidingstraject vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partners. Iedere partij, ook
De Scheidingsplanner, kan het scheidingstraject te allen tijde beëindigen.
11. Een voorstel van de ene partner aan de andere partner wordt gedaan onder voorbehoud van
alle rechten en weren. Een overeenkomst tussen de partners komt pas tot stand door
ondertekening van het (echtscheidings)convenant c.q. de vaststellingsovereenkomst door
beide partners.
12. Deelafspraken tussen de partners zijn niet bindend, tenzij nadrukkelijk anders door partijen is
overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
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Geheimhouding
13. Al hetgeen door de partners wordt medegedeeld in het scheidingstraject is vertrouwelijk.
14. De Scheidingsplanner kan andere deskundigen (zoals accountants, fiscalisten, notarissen,
advocaten en actuarissen) inschakelen, met voorafgaande instemming van beide partners.
15. Het staat de partners vrij om advies in te winnen van een andere adviseur, mits van tevoren
aangegeven aan de andere partner en De Scheidingsplanner. Dit zodat op voorhand afspraken
kunnen worden gemaakt en kan worden voorkomen dat de partners tijdens het
scheidingstraject andere procedures aanvangen die de bemiddeling frustreren.
16. Indien tussen partijen geen echtscheidingsconvenant c.q. vaststellingsovereenkomst tot stand
komt en tussen hen een gerechtelijke procedure wordt gevoerd over de gevolgen van de
(echt)scheiding, zullen partijen geen mededelingen doen over hetgeen in het scheidingstraject
aan de orde is geweest. Noch zullen stukken die in gezamenlijke opdracht door De
Scheidingsplanner zijn opgesteld worden ingebracht in de gerechtelijke procedure. De
Scheidingsplanner kan voorts niet als getuige worden opgeroepen in de procedure, nu deze
beider belangen heeft behartigd.

Beslotenheid traject
17. Bij de gesprekken in het scheidingstraject zijn geen andere personen aanwezig dan De
Scheidingsplanner en de partners c.q. hun vertegenwoordigers en adviseurs (verder: derden).
Indien derden bij het scheidingstraject worden betrokken, is toestemming van de (andere)
partij(en) vereist – vergelijk spelregel 15 -. De Scheidingsplanner draagt er zorg voor dat derdebetrokkenen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen alvorens zij deelnemen aan de
gesprekken.
18. Indien een partner zich tijdens het scheidingstraject laat vertegenwoordigen, dient de
vertegenwoordiger bevoegd te zijn om alle (rechts)handelingen te verrichten die voor de
scheidingsbemiddeling noodzakelijk zijn. Op verzoek van De Scheidingsplanner dient een
schriftelijk volmacht te worden getoond waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordiger
blijkt.

Beëindiging traject
19. De Scheidingsplanner beëindigt het scheidingstraject middels een schriftelijke verklaring
indien:
- één van de partners niet langer bereid is om aan de bemiddeling deel te nemen;
- één van de partners de aanwijzingen van De Scheidingsplanner weigert op te volgen en daarin
volhardt;
- naar het oordeel van De Scheidingsplanner het overleg niet binnen een redelijke termijn kan
leiden tot overeenstemming tussen de partners.
20. Het scheidingstraject wordt beëindigd door een schriftelijke verklaring van (één van) de
partner(s) aan de andere partner en / of De Scheidingsplanner.
21. Het scheidingstraject eindigt door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst tussen
de partners danwel door inschrijving van de echtscheiding / ontbinding geregistreerd
partnerschap in het register van de burgerlijke stand van de gemeente.
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Bijlage 9 (Opdrachtbevestiging)

Opdrachtbevestiging
Hierbij geven wij opdracht aan:
De Scheidingsplanner VESTIGING
PC WP

om onze belangen te behartigen aangaande onze echtscheiding. Wij hebben kennisgenomen van de
algemene voorwaarden, de spelregels en het afgesproken tarief en gaan daarmee akkoord.
Nadrukkelijk zijn de inspanningsverplichting, de vrijwilligheid van partijen, de geheimhouding en de
communicatie-afspraken van bijgaande spelregels van toepassing – zie bijlage -.
Een echtscheidingstraject is een emotionele procedure. Het is belangrijk dat voldoende tijd genomen
wordt om de zaken op zorgvuldige wijze af te wikkelen.
De uitwerking van ons echtscheidingsdossier zal zoals overeengekomen geschieden op basis van een
vaste verlaagde prijsafspraak van € XXX,- inclusief btw, in plaats van € 2.975,- inclusief btw. De
griffiekosten, welke wij verschuldigd zijn aan de rechtbank in verband met het in te dienen
verzoekschrift tot echtscheiding, bedragen € 291,- (tarief 2018, over dit bedrag wordt geen btw
geheven). Deze kosten alsook de kosten voor het opvragen van de benodigde gemeentelijkeuittreksels vallen buiten voornoemde vaste prijsafspraak.
De volgende diensten zullen worden verleend:
-

Intakegesprek;
Inventarisatie van de situatie;
Begeleiding bij het opstellen van het ouderschapsplan (één uur gesprek);
Het beoordelen van de huwelijkse voorwaarden;
Het maken van een vermogensopstelling;
Uitvoering van de huwelijkse voorwaarden/Het uitwerken van in de vermogensverdeling / verrekening op basis van de huwelijkse voorwaarden;
Het waarderen van de onderneming;
Het inzichtelijk maken van de kinderkosten middels uitvoering van de richtlijn / Het opstellen
van een studiekostenbeding voor het meerderjarige kind;
Het opstellen van een behoefte- en draagkrachtberekening voor de partneralimentatie en het
inzichtelijk maken van de mogelijkheden;
Het uitwerken van de overeengekomen regeling omtrent de eigen woning tot aan verkoop
danwel overname van de woning;
Het inzichtelijk maken van de pensioenaanspraken en de (wettelijke) regelingen;
Het uitwerken van bovenstaande in een scheidingsplan;
Gesprek bespreken inhoud scheidingsplan (twee uren);
Gesprek afronden inhoud scheidingsplan (twee uren);
Het opstellen van een echtscheidingsconvenant;
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-

Het bespreken en ondertekenen van het convenant (één uur);
Het inschakelen van een met De Scheidingsplanner samenwerkende advocaat voor de
juridische afwikkeling;
Afhandeling van zaken.

* zoals aangegeven tijdens het intakegesprek is de vaste prijs van toepassing op bovenstaande werkzaamheden. Indien er
zich onverwachte gebeurtenissen voor doen, dan kan De Scheidingsplanner de alsdan gemaakte extra uren aan ons
doorbelasten. De Scheidingsplanner hanteert hiervoor een uurtarief van € 190,- exclusief btw (€ 229,90 inclusief btw). De
Scheidingsplanner zal dit echter van tevoren kenbaar maken om onduidelijkheden te voorkomen.

De betaling van de vaste prijsafspraak zal geschieden in drie termijnen. De eerste termijnnota ad.
€ XXX,- inclusief btw ontvangen wij direct met de opstartbescheiden / na het verlenen van de opdracht
aan De Scheidingsplanner, waarna de tweede termijnnota ad. € XXX,- inclusief btw na het bespreken
van het scheidingsplan volgt. Na ons akkoord op de inhoud van het scheidingsplan ontvangen wij de
derde termijnnota in verband met het opstellen van de juridische bescheiden ad. € 726,- inclusief btw.
Deze nota ontvangen wij tezamen met de nota ter declaratie van de griffiekosten ad. € 291,- (tarief
2018). Indien er sprake is van tijdelijke betalingsonmacht, zullen wij dit direct melden aan De
Scheidingsplanner. Deze kan dan in overleg met ons een regeling treffen, waardoor de voortgang van
de procedure niet gefrustreerd behoeft te worden ten gevolge van deze tijdelijke betalingsonmacht.
Wij aanvaarden voorts ieder hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel van onze
betalingsverplichting aan De Scheidingsplanner.
Onze dossier behandelend financieel echtscheidingsadviseur is ingeschreven in het RFEA-register voor
particulieren alsook ondernemers. Ingeval van gerezen klachten kunnen wij deze bij de RFEA indienen
(secretariaat van de Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs, Postbus 5036, 1802 TA
Alkmaar, info@rfea.nl). De Raad voor Rechtsbijstand regelt de subsidie voor rechtsbijstand voor
mensen met een laag inkomen. De inkomens- en vermogensgrenzen zijn te vinden op
www.rechtsbijstand.nl. Wij zijn ervan op de hoogte dat deze subsidie niet van toepassing is op de
kosten van De Scheidingsplanner.
Ingeval van gerezen klachten kunnen wij deze bij het secretariaat van de Vereniging de
Scheidingsplanner indienen (secretariaat van De Scheidingsplanner, Kortekade 60 A te (3062 GT)
Rotterdam, secretariaat@scheidingsplanner.nl). De Raad voor Rechtsbijstand regelt de subsidie voor
rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen. De inkomens- en vermogensgrenzen zijn te vinden
op www.rechtsbijstand.nl. Wij zijn ervan op de hoogte dat deze subsidie niet van toepassing is op de
kosten van De Scheidingsplanner.
Indien wij de opdracht willen beëindigen of intrekken zullen wij dit conform de spelregels schriftelijk,
per aangetekend schrijven ofwel per e-mail met ontvangstbevestiging, kenbaar maken aan De
Scheidingsplanner.
Plaats:

Datum:

De heer NAAM

Mevrouw NAAM

Handtekening

Handtekening
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Bijlage 10 (Sluitbrief)
PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK
NAAM
ADRES
POSTCODE WOONPLAATS

Plaats, datum

Betreft: afwikkeling echtscheiding

Geachte heer ACHTERNAAM en mevrouw ACHTERNAAM,

Nu de echtscheiding op DATUMINSCHRIJVING is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand
van de gemeente GEMEENTE, bent u officieel gescheiden. Hiermede komen onze werkzaamheden ten
einde en gaan wij over tot sluiting van uw dossier.
Uw dossier zullen wij gedurende zeven jaren in digitaal archief houden. Indien u binnen deze periode
ten behoeve van uw eigen administratie kopieën wenst te ontvangen, kunnen wij u deze doen
toekomen. Mochten zich in de toekomst wijzigingen c.q. geschillen voordoen, dan kunnen wij op deze
wijze gemakkelijk uw ouder dossier erop naslaan. Wij zijn u alsdan graag van dienst en bieden u als
oud-cliënt een relatiekorting aan waarvan u gebruik kunt maken.
Rest ons u te danken voor het in de medewerkers van De Scheidingsplanner gestelde vertrouwen.
Wij wensen u alle goeds voor de toekomst.
Mocht u voor nu of in de toekomst omtrent e.e.a. nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u gerust
contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

met vriendelijke groet,
De Scheidingsplanner

NAAM ADVISEUR
Functieomschrijving/titel(s)
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Bijlage 11 (Algemene Voorwaarden)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE SCHEIDINGSPLANNER ROTTERDAM E.O.
gevestigd in de gemeente Rotterdam en kantoorhoudende te 3062GT, Kortekade 60 A, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58335803,
Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot
dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
Begroting: Het geheel van geschatte inkomsten en voorziene uitgaven, opgesteld voor een bepaalde toekomstige
periode.
Diensten: door of namens De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. (al dan niet in regie) uitgevoerde opdrachten,
Werkzaamheden en/of verstrekte adviezen.
Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen
voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.
Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.
Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o..
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. met haar Opdrachtgever(s) aangaat.
Partijen: De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot
stand is gekomen.
Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die
met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk
gesteld kunnen worden.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o.
uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte,
Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte,
Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als
instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid.
2.3. Alle Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door De Scheidingsplanner
Rotterdam
e.o.. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners,
bestuurders, aandeelhouders alsmede degenen die voor De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. werkzaam zijn
niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
2.4. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De
toepasselijkheid daarvan wordt door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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2.5. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige
voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend ter zake van een individueel
bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van
Opdrachtgever worden afgeweken.
2.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in
overleg tussen De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een
beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
2.7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden
of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’
van deze Algemene Voorwaarden.
2.8. Indien De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of
dat De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.9. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q.
de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.
2.10. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen
of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen.
Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na
de bekendmaking.
Artikel 3 - Offerte en Begroting
3.1. Alle aanbiedingen van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o., waaronder Offerten en Begrotingen,
geschieden vrijblijvend.
3.2. Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of
anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
3.3. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
3.4. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens de Opdrachtgever, welke
wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een
verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
3.5. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. het recht
om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
3.6. Onjuistheden in de orderbevestiging van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. dienen binnen drie (3) dagen
na datum van bevestiging schriftelijk aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. te worden bericht, bij gebreke
waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever
daaraan gebonden is. 3.7. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de
wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding
verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. hieraan
gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover
de betreffende stukken Schriftelijk door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. zijn bevestigd, dan wel dat De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. met de uitvoering heeft aangevangen.
3.8. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen
na de aanbiedingsdatum.
3.9. Elke door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de
aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
3.10. Een samengestelde prijsberekening verplicht De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. niet tot nakoming van
een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.11. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. bekende informatie ten
tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
3.12. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of
meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

81

Artikel 4 - Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst tussen De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
4.2. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit
van de informatie die De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor
het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.
4.3. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten of Zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn
dient
Opdrachtgever De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. Schriftelijk in gebreke te stellen. De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding
van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
4.4. De levertermijn neemt aanvang nadat De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. de door Opdrachtgever
ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of
vooruitbetaling heeft ontvangen.
4.5. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Zaken worden te goede trouw gegeven.
4.6. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de
Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals
hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
4.7. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. zijn toelaatbaar, indien
en voor zover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave
heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. te
leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
4.8. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door
De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot
nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
4.9. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. en De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. hiermee instemt, wordt de
Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. heeft in dat geval
recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 5 - Prijs
5.1. De door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. afgegeven prijs voor de door haar te verrichten
Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5.2. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
5.3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, porti, reisuren, en andere door de overheid opgelegde heffingen,
tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding
vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
5.4. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens
deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. met een redelijke winstopslag.
5.5. De prijs die De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft
opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst
sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
5.6. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden
waardoor overeengekomen prijzen hoger uitvallen, is De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. gerechtigd die
verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.
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Artikel 6 - Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen
6.1. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen,
aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van
Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
6.2. Wanneer De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de
Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van
(op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
6.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten
van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van
gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze
extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o.
doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet
uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.
6.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met
betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o.
Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of
prestaties.
6.5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet
wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft
echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
6.6. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. prijzen en tarieven van de
overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.
Artikel 7 - Uitvoering Werkzaamheden
7.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. de
Dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van
goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed
mogelijke inspanning inhoudt.
7.2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. al
datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en
leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in:
a.
dat inzage wordt verleend in alle door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. relevant geachte
documenten en gegevens;
b.
dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die De Scheidingsplanner Rotterdam e.o.
noodzakelijk of nuttig acht;
7.3. Indien De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. ten aanzien van het vorige lid derden dient in te
schakelen komen de hiermee samenhangende kosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij
Schriftelijk anders overeengekomen.
7.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en
volledig is, zonder dat De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. tot zelfstandige controle daarvan
gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o.
te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. tegen eventuele
aanspraken van derden ter zake.
7.5. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft De
Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden
van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. ook gebonden is aan de leveringsvoorwaarden van de betreffende
derden.
7.6. Voor zover door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. bij de uitvoering van een Opdracht derden worden
ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid
geschieden. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen
van deze derden. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen
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van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen De Scheidingsplanner Rotterdam e.o., maar
ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten
aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
7.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner
Rotterdam
e.o. de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
7.8. Opdrachtgever vrijwaart De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. tegen alle aanspraken van derden
die samenhangen met of voortvloeien uit de aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. gegeven
Opdracht.
7.9. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer
van
Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is
de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
7.10. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor
ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of
definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.
Artikel 8 - Annulering Opdracht
8.1. Opdrachtgever is gerechtigd tot 10 dagen vóór de overeengekomen afnamedatum een overeengekomen
Opdracht (gedeeltelijk) te annuleren tegen betaling van een annuleringsvergoeding ten hoogte van:
a.
40% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tot de 30e dag voor het tijdstip
waarop de prestatie zou worden geleverd;
b.
60% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 29e dag en de 15e dag
voor voornoemd tijdstip;
c.
80% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 14e en de 10e dag voor
voornoemd tijdstip.
8.2. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn is annulering niet meer mogelijk en is
Opdrachtgever derhalve de volledig overeengekomen prijs (tot de einddatum) verschuldigd.
8.3. Annulering door Opdrachtgever dient Schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge
annulering kan
Opdrachtgever geen rechten ontlenen. De annulering wordt slechts van toepassing, wanneer deze getekend is
door Opdrachtgever en in bezit is van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o..
Artikel 9 - Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst
9.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
9.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract
maandelijks opzegbaar middels een aangetekend schrijven.
9.3. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan
slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand
worden opgezegd.
9.4. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot
dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts
verplicht De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de
annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst.
9.5. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt De Scheidingsplanner Rotterdam e.o.
zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te
vorderen.
Artikel 10 - Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Scheidingsplanner Rotterdam
e.o. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig
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ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen
binnen het kantoor of bij de door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. ingeschakelde externe Partijen, het ter
onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan
wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
10.2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan
de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
10.3. Indien De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig
aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de
overmacht door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. en indien de periode langer duurt dan 30
(dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te
beëindigen.
10.4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
10.5. In geval van overmacht behoudt De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. het recht op betaling van
het eventueel reeds geleverde.
10.6. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen
Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren.
Artikel 11 - Betaling
11.1. Tenzij tussen Opdrachtgever en De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. Schriftelijk anders is
overeengekomen dient betaling van facturen van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. te geschieden binnen 8
(acht) dagen na factuurdatum.
11.2. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
11.3. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 10
(tien) dagen na factuurdatum aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. Schriftelijk kenbaar te maken, na het
verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
11.4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
11.5. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
11.6. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te
verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar,
aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. schuldig is/zijn.
11.7. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. betaling in termijnen
verlangen.
11.8. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor
Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de
opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
11.9. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste
verzoek van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. zekerheid te stellen, in de vorm van te vestigen
zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan Opdrachtgever toebehorende goederen, voor de
voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. te betalen bedragen.
De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking
hebbende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. daarop zonder
moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek
van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
11.10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder
curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag
op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege
in verzuim te zijn.
11.11. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan
ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding
jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct
opeisbaar.
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Artikel 12 - Invordering
12.1. Indien Opdrachtgever niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft
betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. nadat zij
Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever
over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele
voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o.
12.2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. moet
maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste
van Opdrachtgever.
12.3. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
12.4. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele
feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. toekomende
rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar worden.
12.5. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet
(volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking
gestelde Goederen te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte
(gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht
van ondergeschikte betekenis is.
12.6. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
12.7. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. open staan.
12.8. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten
betaald zijn.
12.9. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
Artikel 13 - Retentierecht
13.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer bevoegd is afgifte van
alle goederen, welke De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. van Opdrachtgever onder zicht heeft, op te schorten
totdat Opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen
daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan
Opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een
in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft
gesteld.
13.2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij Opdrachtgever.
13.3. Opdrachtgever komt jegens De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. geen retentierecht toe.
Artikel 14 - Klachten en recht van reclame
14.1. Eventuele of klachten over de Werkzaamheden van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. dienen op straffe
van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 5 (vijf) dagen na de constatering De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van de klacht onder nauwkeurige
opgave van de aard en de grond van de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
14.2. Alle door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten
dienen door Opdrachtgever aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. te worden vergoed.
14.3. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de klacht naar het oordeel van De Scheidingsplanner Rotterdam
e.o. juist is, zal De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. de tekorten binnen redelijke termijn herstellen.
Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Zaken.
Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
14.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal
De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 17 bepaalde.
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14.5. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. geboden
oplossing van de klacht kan Opdrachtgever zich wenden tot het Register Financieel Echtscheidingsadviseur
(RFEA) en de door het RFEA bepaalde klachtenprocedure volgen.
14.6. Ieder vorderingsrecht jegens De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. vervalt indien:
a. de klacht niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan De
Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. ter kennis is gebracht;
b. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. verleent ter zake
een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is
geboden.
Artikel 15 - Intellectuele eigendom
15.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele
eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. daartoe bevoegd.
15.2. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. door De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, Diensten of Zaken, geheel of
gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
15.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner
Rotterdam
e.o. diensten en zaken te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele
eigendomsrechten van Oostland
Echtscheidingsadvies en mag deze uitsluitend gebruiken onder het merk en het logo die De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. of haar leverancier aan de Zaken heeft toegekend.
15.4. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. verleent ter zake van al hetgeen zij ter uitvoering van de
Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare,
opzegbare licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. tot onmiddellijke opzegging van de licentie bevoegd. Daarnaast verbeurt
Opdrachtgever bij overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 alsmede een
boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o. om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te
vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
15.5. Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend voor de uitvoering
van de Opdracht en het advies – waar en wanneer dan ook – berusten bij De Scheidingsplanner Rotterdam e.o..
Deze rechten worden op grond van deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan
De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. overgedragen, welke overdracht door De Scheidingsplanner Rotterdam
e.o. reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
Artikel 16 - Geheimhouding
16.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van en over de
wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur,
apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt
zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in
gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen
leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter
uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
16.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid
en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
16.3. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen
gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
16.4. Opdrachtgever vrijwaart De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. voor alle schade en/of kosten die kunnen
voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
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16.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze
geheimhoudingsbepaling, zal hij aan De Scheidingsplanner Rotterdam e.o., zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 10.000,00 alsmede een boete
van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor
zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
Artikel 17 - Aansprakelijkheid
17.1. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is slechts aansprakelijk voor schade indien deze voortvloeit uit een
wettelijke verplichting tot schadevergoeding.
17.2. De aansprakelijkheid van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is beperkt tot maximale éénmaal het bedrag
dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van €
25.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met
uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt
een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over
de laatste drie maanden.
17.3. Schade waarvoor De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt
slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en
binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o., tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade
redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
17.4. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is
doordat De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte
onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
17.5. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven
adviezen of aanbevelingen. De door De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. gegeven adviezen, aanbevelingen en
informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
17.6. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is niet aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel
10 van deze Algemene Voorwaarden.
17.7. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte
aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld
(leidinggevend) personeel; of
b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 15 van deze Overeenkomst bedoeld.
Artikel 18 - Overlijden van Opdrachtgever
18.1. In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn
rechtverkrijgenden onder algemene titel.
Artikel 19 - Naamsvermelding en social media code
19.1. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. is gerechtigd om haar naam op of bij de Zaken of diensten te (laten)
vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming
de naam of het werk van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. openbaar te maken of te verveelvoudigen in
welke vorm dan ook.
19.2. Indien De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of
te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van De Scheidingsplanner Rotterdam
e.o. en het jaar van de eerste openbaarmaking.
19.3. De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden,
tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
19.4. Indien Opdrachtgever een uiting over De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. doet in of op een publicatie,
website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van De
Scheidingsplanner Rotterdam e.o.:
a.
Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of
professionele titel publiceert.
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b.
Respect; indien Opdrachtgever namens of over De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. publiceert dient
hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o.
verkregen te hebben. c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik
van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking
software, adware, malware of spyware.
d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. te raadplegen.
f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot
publiek vindbaar zullen blijven.
Artikel 20 - Communicatie via e-mail en social media
20.1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en
social media gecommuniceerd wordt.
20.2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet,
de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.
Artikel 21 - Kennisneming Algemene Voorwaarden
21.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een januari tweeduizendzeventien (01/01/2017) en
liggen ter inzage ten kantore van De Scheidingsplanner Rotterdam e.o..
21.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter
hand gesteld, dan wel - indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is - op diens eerste verzoek kosteloos aan
Opdrachtgever toegezonden.
21.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van De Scheidingsplanner
Rotterdam e.o. via www.scheidingsplanner.nl.
Artikel 22 - Toepasselijk recht
22.1. Op de rechtsverhouding tussen De Scheidingsplanner Rotterdam e.o. en Opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing.
22.2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank
Rotterdam, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
22.3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation
overeenkomen.
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Bijlage 12 (beroepsproduct)

Draaiboek
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Inleiding
Het Draaiboek is het resultaat en daarmee onderdeel van het reeds verrichte onderzoek
naar de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) en welke gevolgen
deze nieuwe privacywetgeving voor het werkproces van De Scheidingsplanner heeft. Het
onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen voor de Bachelor of Law aan de
Hogeschool Leiden. Het Draaiboek is opgesteld aan de hand van de analyse van
onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek zijn
voortgekomen.
Daarnaast is het Draaiboek is een belangrijke leidraad en hulpmiddel voor de medewerkers
van De Scheidingsplanner om gedurende het werkproces op een correcte manier
persoonsgegevens te verwerken. Het Draaiboek heeft een intern karakter en is in beginsel
niet opgesteld om inzichtelijk te maken voor cliënten van De Scheidingsplanner. Het
Draaiboek
levert
overigens
een
ook
een
belangrijke
bijdrage
aan
de
aantoonbaarheidsverplichting richting de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit Draaiboek zal daarnaast aanleiding en ondersteuning kunnen geven tot het nader
uitwerken van interne en externe werkprocessen van de Scheidingsplanner.
In het Draaiboek wordt het gehele primaire werkproces van De Scheidingsplanner
beschreven. Aan de hand hiervan zijn actiepunten weergeven met betrekking tot de
normen en voorwaarden van de AVG.
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1.

Primair werkproces De Scheidingsplanner

Intakegesprek

Bespreken
convenant

Partners bereiken
overeenstemming of
eventuele mutaties
worden
doorgevoerd

Verstrekken
opdracht aan De
Scheidingsplanner

Ontwerp convenant

Definitief convenant
& ondertekening
convenant

Inventarisatie
situatie & Bespreken
wensen

Partners bereiken
overeenstemming

Afhandeling bij
Rechtbank

Nazorg/begeleiding
met betrekking tot
pensioenafwikkeling

Financieel en
juridisch overzicht in
de vorm van een
scheidingsplan

Bespreking
scheidingsplan
(inhoudelijke
bespreking)

Inschrijving register
van burgerlijke stand

Sluiting dossier

Figuur 1. Primair werkproces van De Scheidingsplanner ten aanzien van de verzameling en
verwerking van persoonsgegevens

Beginfase
In deze fase worden persoonsgegevens verzameld, maar nog niet verwerkt. De verwerking
van de persoonsgegevens vindt pas plaats nadat cliënten de opdracht aan De
Scheidingsplanner hebben verstrekt. Op dat moment is er sprake van een geldige
verwerkingsgrond.
Trajectfase
In deze fase worden persoonsgegevens verwerkt. Ook wordt er veel gecommuniceerd met
cliënten en worden er persoonsgegevens uitgewisseld. Daarnaast vinden besprekingen
plaats met betrekking tot de uitwerkingen als resultaat van de verwerkte
persoonsgegevens.
Eindfase
Na de ondertekening van het convenant wordt de echtscheiding afgewikkeld bij de
Rechtbank en de gemeente. In deze fase is de advocaat onmisbaar, nu enkel een advocaat
bevoegd is tot het indienen bij de Rechtbank. Na de afwikkeling van de echtscheiding wordt
de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen in beginsel stopgezet. Cliënten
hebben nog wel de mogelijkheid om De Scheidingsplanner opdracht te geven voor het
verrichten van de pensioenwerkzaamheden, dit is een vorm van nazorg. Wanneer cliënten
deze opdracht aan De Scheidingsplanner verstrekken, eindigt de verwerking van de
persoonsgegevens na het afronden van de pensioenwerkzaamheden.
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2.

Beginfase - Intakegesprek

In dit hoofdstuk staat het intakegesprek centraal. Per onderdeel van het intakegesprek
wordt toegelicht welke actiepunten belangrijk zijn voor de verzameling en verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de AVG. Voorafgaand aan en tijdens het intakegesprek
worden er persoonsgegevens verzameld, maar nog niet verwerkt. Er is namelijk nog geen
rechtmatige verwerkingsgrond, deze ontstaat pas op het moment dat de opdracht is
verstrekt aan De Scheidingsplanner.

2.1. Inplannen van het intakegesprek
Website
Via de website van De Scheidingsplanner183 kan men een intakegesprek aanvragen.
Voordat de aanvraag verzonden kan worden, dient het navolgende online-formulier te zijn
ingevuld:

183

www.scheidingsplanner.nl
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Omdat De Scheidingsplanner met verschillende bezoeklocaties werkt, is het van belang om
de woonplaats van de aanvrager te weten. Deze gegevens worden geregistreerd in
BaseNet. De Scheidingsplanner zal contact opnemen met de aanvrager om de afspraak in
te plannen. De aanvrager kan in het bovenstaande formulier aangeven of de voorkeur
uitgaat naar contact per e-mail of telefoon.

Telefonisch
Het telefonisch inplannen van een intakegesprek kan zich voordoen in twee situaties:
1. De Scheidingsplanner neemt telefonisch contact op met de aanvrager wanneer de
aanvrager dit heeft aangegeven in het online aanvraagformulier;
2. Er wordt geen aanvraag via de website gedaan, maar de aanvrager zoekt direct
telefonisch contact met De Scheidingsplanner.
In beide gevallen worden dezelfde persoonsgegevens verwerkt en verzameld. In BaseNet
wordt er een particuliere relatie aangemaakt en worden de navolgende gegevens
genoteerd:
-

NAW-gegevens;
Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer).

Omdat de medewerkers van De Scheidingsplanner allen hun eigen expertise hebben, wordt
de aanvrager verzocht om antwoord te geven op enkele vragen met betrekking tot de
situatie waar hij/zij zich in verkeerd. Het betreft de navolgende vragen:
Tabel 1.1. Vragen naar aanleiding van intakeaanvraag
Wat is uw burgerlijke staat en/of contractvorm?
Heeft u (minderjarige) kinderen? Zo ja, zijn deze thuiswonend of uitwonend?
Is er sprake van een koopwoning?
Bent u (beiden) werkzaam in loondienst?
Komt (een van) u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp?
Bent u voornemens om er gezamenlijk uit te komen? Zo ja, komt u samen naar het intakegesprek?
Heeft u een voorkeur voor een dag en/of tijdstip?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen, wordt bepaald bij welke adviseur het
intakegesprek zal plaatsvinden.
Wanneer het intakegesprek telefonisch is ingepland, verstuurt de medewerker van De
Scheidingsplanner een afspraakbevestiging per e-mail.

E-mail
Wanneer de aanvrager op het online aanvraagformulier de voorkeur geeft aan contact per
e-mail, dan wordt er door de medewerker van De Scheidingsplanner een e-mail verstuurd
met de vragen (tabel 1.1.).
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Verzamelen van persoonsgegevens voorafgaand aan of tijdens het intakegesprek
De Scheidingsplanner verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de opdracht. Voorafgaand aan en tijdens het intakegesprek is er nog geen
officiële opdracht verstrekt aan De Scheidingsplanner, daarom mogen er in beginsel nog
geen persoonsgegevens worden verzameld. Omdat sommige documenten wel relevant
kunnen zijn tijdens het intakegesprek, wordt er richting de betrokkene(n) aangegeven dat
zij na afloop van het intakegesprek de documenten weer mee naar huis nemen. Op deze
manier wordt een onrechtmatige verzameling/verwerking voorkomen.

2.2. Intakemap
Tijdens het intakegesprek wordt de adviseur ondersteund door een intakemap. Deze map
bevat de volgende documenten:
- Personaliaformulier;
- Lijst met benodigde bescheiden;
- Spelregels;
- Trajectkaarten (verkort en uitgebreid traject);
- Format voor een ouderschapsplan (indien sprake is van minderjarige kinderen)
- Informatieboekje met betrekking tot een scheidingstraject;
- Wisselende advertorial;
- Informatiefolder verwerking persoonsgegevens;
- Lijst met netwerkpartners.
Om te voldoen aan het transparantiebeginsel en de informatieverplichting, wordt een folder
toegevoegd aan de intakemap. Deze folder verschaft informatie in overeenstemming met
artikel 13 van de AVG. Indien wenselijk, wordt de folder mondeling toegelicht aan
betrokkene(n).
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Vereenvoudigd voorbeeld van een dergelijke informatiefolder:
Hoe gaat De Scheidingsplanner met uw persoonsgegevens om?

De Scheidingsplanner – Kortekade 60 A, 3062 GT, Rotterdam – team@scheidingsplanner.nl – 010
30 20 101

Verwerkingsdoeleinden

Verwerkingsgrond

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt
teneinde een volledige en correcte
uitwerking van uw dossier, de afwikkeling
van uw scheiding en eventuele nazorg te
kunnen waarborgen.
De Scheidingsplanner verwerkt uw
persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van de opdracht die
u aan De Scheidingsplanner verstrekt.
De Scheidingsplanner hanteert een
digitale bewaartermijn van zeven jaar na
sluiting van uw dossier.
-

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw
persoonsgegevens;
- U heeft recht op correctie van uw
persoonsgegevens;
- U heeft recht op verzet tegen de
verwerking van uw
persoonsgegevens;
- U heeft recht op vergetelheid;
- U heeft het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

2.3. Gesprek
Tijdens het gesprek wordt de situatie van de betrokkene(n) in kaart gebracht. Dit wordt
gedaan aan de hand van het personaliaformulier. Op dit personaliaformulier maakt de
adviseur ook aantekeningen.
Na afloop van het intakegesprek kan direct mondeling de opdracht worden verstrekt aan
De Scheidingsplanner. De volledige intakemap, op het personaliaformulier na, wordt na
het intakegesprek overhandigd aan de betrokkene(n).

2.4. Samenvatting
Het
belangrijkste
aandachtspunt
tijdens
het
intakeproces
is
de
actieve
informatieverschaffing ten aanzien van het verzamelen, verwerken en bewaren van
persoonsgegevens. De folder zal ondersteuning bieden om betrokkene(n) actief te
informeren in het kader van de AVG.
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3. Beginfase - Opdrachtverstrekking
De Scheidingsplanner verstuurt de opdrachtbevestiging per e-mail door deze als bijlage
toe te voegen. De cliënt print deze opdrachtbevestiging uit, ondertekent de
opdrachtbevestiging en kan deze digitaal of hardcopy aan De Scheidingsplanner
retourneren. Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens is gerechtvaardigd
wanneer De Scheidingsplanner de opdrachtbevestiging ondertekend heeft ontvangen.

Opdrachtbevestiging
Hierbij geven wij opdracht aan:
De Scheidingsplanner Rotterdam
Kortekade 60 A
3062 GT Rotterdam
om onze belangen te behartigen aangaande onze echtscheiding. Wij hebben kennisgenomen van de
algemene voorwaarden, de spelregels en het afgesproken tarief en gaan daarmee akkoord.
Nadrukkelijk zijn de inspanningsverplichting, de vrijwilligheid van partijen, de geheimhouding en de
communicatie-afspraken van bijgaande spelregels van toepassing – zie bijlage -.
Een echtscheidingstraject is een emotionele procedure. Het is belangrijk dat voldoende tijd genomen
wordt om de zaken op zorgvuldige wijze af te wikkelen.
De uitwerking van ons echtscheidingsdossier zal, zoals overeengekomen, geschieden op basis van een
vaste prijsafspraak van € XXX,- inclusief btw. De griffiekosten, welke wij verschuldigd zijn aan de
rechtbank in verband met het in te dienen verzoekschrift tot echtscheiding, bedragen € 291,- (tarief
2018, over dit bedrag wordt geen btw geheven). Deze kosten alsook de kosten voor het opvragen van
de benodigde gemeentelijke-uittreksels vallen buiten voornoemde vaste prijsafspraak.
De volgende diensten zullen worden verleend:
> Intakegesprek;
> Inventarisatie van de situatie;
> Begeleiding bij het opstellen van het ouderschapsplan (één uur gesprek);
> Het beoordelen van de huwelijksvoorwaarden;
> Het maken van een vermogensopstelling;
> Uitvoering van de huwelijksvoorwaarden / Het uitwerken van in de vermogensverdeling / verrekening op basis van de huwelijksvoorwaarden;
> Het waarderen van de onderneming;
> Het inzichtelijk maken van de kinderkosten middels uitvoering van de richtlijn / Het opstellen van
een studiekostenbeding voor het meerderjarige kind;
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> Het opstellen van een behoefte- en draagkrachtberekening voor de partneralimentatie en het
inzichtelijk maken van de mogelijkheden;
> Het uitwerken van de overeengekomen regeling omtrent de eigen woning tot aan verkoop dan wel
overname van de woning;
> Het inzichtelijk maken van de pensioenaanspraken en de (wettelijke) regelingen;
> Het uitwerken van bovenstaande in een scheidingsplan;
> Bespreken inhoud scheidingsplan (twee uren);
> Gesprek afronden inhoud scheidingsplan (twee uren);
> Het opstellen van een echtscheidingsconvenant;
> Het bespreken en ondertekenen van het echtscheidingsconvenant (één uur);
> Het inschakelen van een met De Scheidingsplanner samenwerkende advocaat voor de juridische
afwikkeling;
> Afhandeling van zaken
zoals aangegeven tijdens het intakegesprek is de vaste prijs van toepassing op bovenstaande werkzaamheden. Indien er zich
onverwachte gebeurtenissen voor doen, dan kan De Scheidingsplanner de alsdan gemaakte extra uren aan ons doorbelasten.
De Scheidingsplanner hanteert hiervoor een uurtarief van € 190,- exclusief btw (€ 229,90 inclusief btw). De Scheidingsplanner
zal dit echter van tevoren kenbaar maken om onduidelijkheden te voorkomen.

De betaling van de vaste prijsafspraak zal geschieden in drie termijnen. De eerste termijnnota ad.
€ XXX,- inclusief btw ontvangen wij na het verlenen van de opdracht aan De Scheidingsplanner, waarna
de tweede termijnnota ad. € XXX,- inclusief btw na het bespreken van het scheidingsplan volgt. Na ons
akkoord op de inhoud van het scheidingsplan ontvangen wij de derde termijnnota in verband met het
opstellen van de juridische bescheiden ad. € 726,- inclusief btw. Deze nota ontvangen wij tezamen met
de nota ter declaratie van de griffiekosten ad. € 291,- (tarief 2018). Indien er sprake is van tijdelijke
betalingsonmacht, zullen wij dit direct melden aan De Scheidingsplanner. Deze kan dan in overleg met
ons een regeling treffen, waardoor de voortgang van de procedure niet gefrustreerd behoeft te
worden ten gevolge van deze tijdelijke betalingsonmacht. Wij aanvaarden voorts ieder hoofdelijke
aansprakelijkheid voor het geheel van onze betalingsverplichting aan De Scheidingsplanner.
Adviseur is ingeschreven in het RFEA-register
Onze dossier behandelend financieel echtscheidingsadviseur is ingeschreven in het RFEA-register voor
particulieren alsook ondernemers. Ingeval van gerezen klachten kunnen wij deze bij de RFEA indienen
(secretariaat van de Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs, Postbus 5036, 1802 TA
Alkmaar, info@rfea.nl). De Raad voor Rechtsbijstand regelt de subsidie voor rechtsbijstand voor
mensen met een laag inkomen. De inkomens- en vermogensgrenzen zijn te vinden op
www.rechtsbijstand.nl. Wij zijn ervan op de hoogte dat deze subsidie niet van toepassing is op de
kosten van De Scheidingsplanner. Klachten met betrekking tot de verzameling en verwerking van onze
persoonsgegevens kunnen wij indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag).
Adviseur is niet ingeschreven in het RFEA-register
Ingeval van gerezen klachten kunnen wij deze bij het secretariaat van de Vereniging de
Scheidingsplanner indienen (secretariaat van De Scheidingsplanner, Kortekade 60 A te (3062 GT)
99

Rotterdam, secretariaat@scheidingsplanner.nl). De Raad voor Rechtsbijstand regelt de subsidie voor
rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen. De inkomens- en vermogensgrenzen zijn te vinden
op www.rechtsbijstand.nl. Wij zijn ervan op de hoogte dat deze subsidie niet van toepassing is op de
kosten van De Scheidingsplanner. Klachten met betrekking tot de verzameling en verwerking van onze
persoonsgegevens kunnen wij indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag).
Indien wij de opdracht willen beëindigen of intrekken zullen wij dit conform de spelregels schriftelijk,
per aangetekend schrijven ofwel per e-mail met ontvangstbevestiging, kenbaar maken aan De
Scheidingsplanner.
Plaats:

Datum:

De heer/Mevrouw XXX

De heer/Mevrouw XXX

3.1. Samenvatting
Betrokkene(n) worden in de opdrachtbevestiging nogmaals op hun klachtrecht gewezen,
daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat er pas een rechtmatige
verwerkingsgrond is wanneer de opdrachtbevestiging is ondertekend.
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4. Trajectfase
Communicatie
scheidingstraject

gedurende

het

Gedurende het scheidingstraject wordt er op verschillende manieren met cliënten
gecommuniceerd. Dit gebeurt tijdens de besprekingen in een afgesloten ruimte op het
hoofdkantoor of op een bezoeklocatie. Daarnaast vindt communicatie plaats per e-mail of
telefonisch. Wanneer er per e-mail wordt gecommuniceerd is het van belang om altijd te
controleren of de e-mail naar de juiste ontvanger wordt verstuurd. Daarnaast is het van
belang om eventuele bijlagen te controleren, dit om datalekken te voorkomen. Indien de
communicatie telefonisch plaatsvindt, wordt er rekening gehouden met eventuele
(ongewenste) meeluisteraars.

Communicatiewijze
Persoonlijk
gesprek

Maatregelen
-

-

Aandachtspunten

Afgesloten ruimte, waarbij
rekening gehouden met
geluid en inkijk.

-

Extra controle ontvanger;
Extra controle
bijgevoegde bestanden;
Ontvangstbevestiging;
Encryptie bij toesturen
scheidingsplan en/of
echtscheidingsconvenant.

-

Regelmatige
evaluatie ICTrisico’s (virussen /
datalek /
veiligheidsrisico’s)

-

Meeluisteren
derden;
Zichtbaarheid
derden.

E-mail

-

Telefonisch

-

Identiteitscheck

-

Meeluisteren derden

Post

-

Aangetekend verzenden

-

Track & Trace code
goed bewaren.

4.1. Samenvatting
Zelfcontrole is van groot belang om de kans op datalekken te minimaliseren. De
medewerkers van De Scheidingsplanner worden geacht zichzelf meerdere malen te
controleren alvorens er persoonsgegevens worden gedeeld. Voor extra waarborging kan
hierbij ook gebruik gemaakt worden van collegiale toetsing.
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5. Eindfase – Afwikkeling en sluiting
Het eindproces wordt hieronder schematisch weergeven:
Ondertekening
juridische
documenten door
beide partijen

Afhandeling bij
Rechtbank

Gemeente schrijft de
de echtscheiding in bij
het register van
bugerlijke stand

Partijen ontvangen
een digitale kopie en
een originele versie
van de ondertekende
documenten

Partijen ontvangen de
akten van berusting
digitaal en versturen
deze na ondertekening
per post naar de
advocaat

Sluiting dossier

Indiening bij de
Rechtbank door de
advocaat

Advocaat verzoekt de
gemeente om de
echtscheiding in te
schrijven

5.1. Ondertekening
Bij de ondertekening is het uitgangspunt dat alle originele documenten (bijvoorbeeld akten,
financiële gegevens, polisopgaven, e.d.) worden geretourneerd aan cliënten. Het is daarbij
zaak dat deze voorafgaand aan de ondertekening zijn gedigitaliseerd, zodat de digitale
bewaartermijn gehanteerd blijft. Indien retournering bij de ondertekening niet haalbaar is,
worden deze geretourneerd op de wijze zoals beschreven in paragraaf 4.5.

5.2. Afhandeling door advocaat
De communicatiestructuur gedurende de afhandeling bij de Rechtbank en gemeente is als
volgt:

Rechtbank
Cliënten

Scheidingsplanner

Advocaat
Gemeente

5.3. Pensioenwerkzaamheden (optioneel)
Cliënten kunnen De Scheidingsplanner opdracht geven om de pensioenfondsen op de
hoogte te stellen van de gemaakte pensioenafspraken. Het pensioenformulier wordt door
cliënten ondertekend. De pensioenfondsen gaan niet akkoord met een digitale
handtekening, daarom stelt De Scheidingsplanner de pensioenfondsen per post op de
hoogte. Het is hierbij belangrijk dat de enveloppen goed worden afgesloten, omdat de
inhoud persoonsgegevens bevat van gevoelige aard. De envelop kan bijvoorbeeld versterkt
worden met plakband. Daarnaast ontvangen cliënten een digitale kopie van de verrichte
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pensioenwerkzaamheden, zodat het voor cliënten inzichtelijk is welke persoonsgegevens
De Scheidingsplanner heeft gedeeld met pensioenfondsen.

5.4. Sluiting van het dossier
Na de inschrijving van de echtscheiding in het register van de burgerlijke stand (en het
verrichten van de pensioenwerkzaamheden) wordt het dossier gesloten.
Het onderstaande schema geeft het sluitproces stapsgewijs weer:

Cliënten
ontvangen
een
sluitbrief en
het bewijs
van
inschrijving

Het dossier
wordt
volledig
gedigitalisee
rd

Het fysieke
dossier is
klaar voor
vernietiging

De originele
documenten
worden
geretournee
rd aan
cliënten
(aangeteken
d per post of
in persoon)

Cliënt wordt
in het
systeem op
niet-actief
gezet

In de sluitbrief worden cliënten nogmaals gewezen op de digitale bewaartermijn van zeven
jaar. De hardcopy documenten van gesloten dossiers worden in een afgesloten ruimte
opgeslagen. Alleen de medewerkers van De Scheidingsplanner hebben toegang tot deze
ruimte. Tweemaal per jaar zal De Scheidingsplanner contact opnemen met een
vernietigingsbedrijf die de papieren ter plekke zal vernietigen.
De wijze waarop originele documenten aan cliënten worden geretourneerd is afhankelijk
van de voorkeur die cliënten hieraan geven, hierover wordt per e-mail gecommuniceerd.
Indien de documenten per post worden geretourneerd, zal dit altijd aangetekend
geschieden. De kosten van het aangetekend verzenden komen geheel voor rekening van
cliënten. Tot slot zal het cliëntaccount op niet-actief worden gezet, zodat het voor alle
medewerkers duidelijk is dat het dossier gesloten is. Wanneer de cliënt binnen zeven jaar
na sluiting van het dossier weer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van De
Scheidingsplanner, kan het account weer worden geactiveerd.

5.5. Samenvatting
Na de sluiting van het dossier worden er geen persoonsgegevens meer verwerkt en wordt
het account van de cliënt(en) op non-actief gezet. De persoonsgegevens worden nog wel
digitaal bewaard in overeenstemming met de bewaartermijn van zeven jaar. Na het
verstrijken van deze termijn worden de dossiers digitaal gewist.

103

6. Beleidsdocumenten en website
De onderstaande beleidsdocumenten zullen jaarlijks geëvalueerd worden:
- Algemene Voorwaarden;
- Spelregels;
- Trajectkaarten;
- Informatieboekje;
- Informatiefolders;
- Privacystatement op de website.
De evaluatie zal ook plaatsvinden met de betrokken externe bedrijven, welke bijvoorbeeld
zorgdragen voor het onderhoud van de website en beveiliging van de digitale omgeving.
Tijdens deze evaluatie worden de mogelijke risico’s in kaart gebracht, worden maatregelen
besproken om deze risico’s te verminderen of weg te nemen.

Privacystatement website
Een voorbeeld van een privacyverklaring in het kader van de AVG:

Privacystatement
De Scheidingsplanner draagt zorg voor de privacy van de websitebezoekers en haar
cliënten. Om dit te waarborgen, verwerken wij uw persoonlijke informatie zo zorgvuldig en
vertrouwelijk mogelijk.
Verwerkingsverantwoordelijke
De Scheidingsplanner
Kortekade 60 A
3062 GT Rotterdam
Privacybeleid
Om uw privacy te respecteren, hanteren wij een privacybeleid in overeenstemming met de
normen en voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door het
bezoeken van onze website en gebruik te maken van onze diensten verwerken wij uw
gegevens, dit geschiedt overeenkomstig met de voorwaarden in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens
Wilt u een informatieboekje aanvragen? Of een afspraak maken? Dan hebben wij uw
persoonsgegevens, zoals: uw naam, e-mailadres en woonadres nodig. De
Scheidingsplanner gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze
heeft ingevuld. Bijvoorbeeld: u heeft uw persoonsgegevens ingevuld om een
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informatieboekje te ontvangen, dan zal De Scheidingsplanner uw persoonsgegevens enkel
gebruiken om dit specifieke informatieboekje naar u toe te sturen.
Indien u buiten onze website gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, hebben
wij aanvullende persoonsgegevens van u nodig. U wordt hierover geïnformeerd tijdens het
intakegesprek.
Cookies
Ter verbetering van de website en voor statistische doeleinden verzamelt en bewaart De
Scheidingsplanner bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website.
Het betreft de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browsertaal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits,
welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.
De Scheidingsplanner houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, email adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door
uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt
geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers
accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser
wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Helpfunctie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook
een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.
Bewaartermijn
De Scheidingsplanner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor
de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door ons
wel digitaal bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.
Beveiliging
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Scheidingsplanner passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo is onze website ‘https’ beveiligd,
alsmede de (digitale) ruimtes waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen.
Privacyrechten
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens, alsmede de rectificatie (correctie)
hiervan wanneer uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht op
vergetelheid, wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wanneer u een
klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u het
recht om deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Nieuwsbrief
De Scheidingsplanner biedt haar cliënten de mogelijkheid om in de toekomst, op
regelmatige basis, een nieuwsbrief te ontvangen. Met deze nieuwsbrief informeren wij
cliënten over relevante juridische- en maatschappelijke actualiteit. Uw e-mailadres wordt
enkel op onze mailinglijst geplaatst indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
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Wijzigingen privacystatement
Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan
wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering.
Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw
persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.
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7. Technische en organisatorische maatregelen
Digitale beveiliging
Alle medewerkers van De Scheidingsplanner werken met OnePassword, een gecertificeerd
beveiligingssysteem voor alle onlinewachtwoorden van de medewerker. Omdat de overige
beveiliging van de digitale omgeving bij externe bedrijven ligt, zal De Scheidingsplanner
halfjaarlijks een rapport bij hen opvragen. Aan de hand van dit rapport kunnen mogelijke
risico’s in kaart worden gebracht en bijbehorende maatregelen worden bezien.

Fysieke beveiliging
De Scheidingsplanner hanteert een clean-desk-policy. Dit houdt in dat de medewerkers
geen dossiers of andere persoonsgegevens van cliënten op hun bureau hebben wanneer
hier niet direct aan gewerkt wordt. Daarnaast worden alle kasten waar zich dossiers in
bevinden op slot gedaan wanneer iedereen het pand verlaat. Ook de ruimte waar de kasten
zich bevinden, wordt afgesloten. Tot slot is het kantoorpand voorzien van een alarm en
een beveiligingscamera. Alle medewerkers zijn in het bezit van een sleutel en een
alarmchip. Aan de hand van deze alarmchip kan de directie inzien welke medewerker het
pand heeft geopend of heeft gesloten. De directie zal medewerkers er dan ook op
aanspreken wanneer opgemerkt wordt dat er onbehoorlijk is afgesloten. Wanneer een
medewerker thuis aan een dossier werkt, wordt geacht dat deze medewerker zorgvuldig
omgaat met de persoonsgegevens van cliënten. Het is hierbij wenselijk dat de
persoonsgegevens niet beschikbaar of zichtbaar zijn voor derden. Om de bescherming van
deze persoonsgegevens te waarborgen, wordt er thuis alleen vanaf een zakelijke laptop
gewerkt.

Checklist bij het verlaten van het kantoor:
Maatregel
Clean-desk-policy

Vergrendelen dossierkasten

Aandachtspunt
Geen dossiers of andere
persoonsgegevens van
cliënten buiten de
dossierkasten
Sleutel niet op een
zichtbare of makkelijk
vindbare plaats bewaren

-

Sleutel niet op een
zichtbare of makkelijk
vindbare plaats bewaren

-

Voordeur gaat op slot;
Controleer ook of de deur
daadwerkelijk op slot is.

Vergrendelen dossierkamer
Inschakelen alarm

Afsluiten
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8. Meldplicht datalekken
Wanneer De Scheidingsplanner het vermoeden heeft dat er een datalek heeft
plaatsgevonden, wordt een protocol gevolgd aan de hand van onderstaande schema’s:

Stap 1: vaststellen of er sprake is van een datalek
Is er sprake van een inbreuk op de
beveiliging?

Het is geen datalek
NEE

JA
Zijn er bij deze inbreuk
persoonsgegevens verloren
gegaan?

JA

Er is sprake van
een datalek

JA
Kan ik uitsluiten dat er
onrechtmatig persoonsgegevens
zijn verwerkt?

NEE

JA
Het is geen datalek

Stap 2: Moet ik het datalek melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens?
Is het waarschijnlijk dat de inbreuk
een risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van de
betrokkene(n)?
JA

NEE

Het datalek hoeft niet
gemeld te worden aan
de Autoriteit
Persoonsgegevens en
derhalve ook niet aan
de betrokkene(n)

Het datalek moet binnen 72 uur na
kennisneming van het datalek
gemeld worden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens
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Stap 3: Moet ik het datalek melden aan de betrokkene(n)?

NEE

Het datalek hoeft niet
gemeld te worden aan
de betrokkene(n)

NEE

Het datalek hoeft niet
gemeld te worden aan
de betrokkene(n)

NEE

Het datalek moet
gemeld worden aan de
betrokkene(n)

Is het datalek gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens?
JA
Vormt het datalek een groot risico
voor de betrokkene(n) en/of
betreft het datalek
persoonsgegevens van gevoelige
aard?
JA
Zijn er (vooraf of achteraf)
passende technische maatregelen
genomen waardoor de risico’s zijn
weggenomen?
JA
Het datalek hoeft niet
gemeld te worden aan
de betrokkene(n)

8.1. Samenvatting
Wanneer er twijfel bestaat over de noodzaak van een melding richting de Autoriteit
Persoonsgegevens, zal de melding vooralsnog worden gedaan. Indien later blijkt dat de
melding niet noodzakelijk was, dan kan De Scheidingsplanner de melding laten intrekken.
Vereist is om datalekken altijd aan betrokkene(n) te melden, aangezien De
Scheidingsplanner persoonsgegevens van zeer gevoelige aard verwerkt. In de melding
richting betrokkene(n) zal ook worden aangegeven wat De Scheidingsplanner voor
maatregelen zal treffen of reeds heeft getroffen om het risico voor betrokkene(n) weg te
nemen of te verminderen. Tot slot wordt er richting betrokkene(n) geadviseerd hoe
betrokkene(n) het risico kunnen wegnemen of verminderen.
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9. Register
De Scheidingsplanner houdt een digitaal register bij van de verwerkingsactiviteiten. Het
register bevat informatie met betrekking tot de navolgende onderdelen:
•
•
•
•
•

Contactgegevens van De Scheidingsplanner;
De verwerkingsdoeleinden;
Een beschrijving van de categorieën betrokkenen;
Een beschrijving van de categorieën persoonsgegevens;
Een beschrijving van de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens
verstrekt (zullen) worden;
• De beoogde termijnen waarbinnen de verschillende persoonsgegevens gewist
worden;
• Een
algemene
beschrijving
van
de
technische
en
organisatorische
beveiligingsmaatregelen.
N.B. In het register worden geen persoonsgegevens van cliënten opgenomen.
Als De Scheidingsplanner een verwerkingsactiviteit wijzigt, wordt dit ook in het register
gewijzigd. Om de wijzigingen inzichtelijk te maken, zullen de registers gearchiveerd
worden.

10. Verwerkersovereenkomsten
De Scheidingsplanner sluit met de verwerkers een verwerkersovereenkomst. Deze
overeenkomsten worden schriftelijk (digitaal) opgesteld. De verwerkersovereenkomst
moet in ieder geval afspraken bevatten omtrent:
• Het onderwerp en de duur van de verwerking;
• De aard en doeleinden van de verwerking;
• De categorieën van betrokkenen en categorieën van persoonsgegevens;
• De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.
Tevens bevat de verwerkingsovereenkomst bepalingen dat de verwerker:
•
•
•
•
•
•
•

De persoonsgegevens alleen verwerkt onder schriftelijke instructies van De
Scheidingsplanner;
Waarborgt dat de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot gemachtigde
personen die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht;
Minimaal hetzelfde beveiligingsniveau hanteert als De Scheidingsplanner;
De Scheidingsplanner zal ondersteunen bij het voldoen aan de verplichtingen met
betrekking tot het beantwoorden van de rechten van betrokkene(n);
De Scheidingsplanner zal bijstaan om de verplichtingen na te komen in het kader
van de meldplicht datalekken en het beveiligen van de persoonsgegevens;
Na het beëindigen van de verwerkingsovereenkomst de persoonsgegevens aan De
Scheidingsplanner zal teruggeven en alle kopieën zal wissen;
Alle informatie beschikbaar stelt om aantoonbaar te maken dat De
Scheidingsplanner aan de normen en voorwaarden van de AVG voldoet.
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