
 

Privacy statement 

 

Nieboer Bewindvoering werkt met persoonsgegevens van mensen die onder bewind gesteld zijn of onder 

bewind gesteld worden. Persoonsgegevens worden verzameld voor het goed uitvoeren van de wettelijke taken 

als bewindvoerder. U moet erop kunnen vertrouwen dat Nieboer Bewindvoering zorgvuldig en veilig met uw 

persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een steeds 

meer digitale overheid stellen andere eisen aan de  bescherming van gegevens en privacy. Nieboer 

Bewindvoering is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door 

maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. 

Heeft u vragen over het privacy beleid, of als betrokkene over het uitoefenen van een van de rechten, neem 

dan contact op met uw bewindvoerder. 

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens 

Nieboer Bewindvoering is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy beleid 

op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

 

Contactformulier 

Bij het invullen van het contactformulier op de website worden er persoonsgegevens geregistreerd. Bij het 

invullen van het contactformulier heeft u de mogelijkheid de volgende persoonsgegevens in te vullen: 

• Naam 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

Daarnaast zal uw IP-adres automatisch geregistreerd worden. Deze gegevens worden geregistreerd zodat 

contact met u kan worden opgenomen. Het is daarom noodzakelijk om in ieder geval uw e-mailadres in te 

vullen. Wanneer u deze gegevens niet wilt verstrekken via de website, dan kunt u geen gebruik maken van het 

contactformulier. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• BSN 

• E-mailadres 

• Gezinssamenstelling 

• Bankrekeningnummers 

• Medische gegevens, alleen indien noodzakelijk 

• Alle financiële gegevens van de onderbewindgestelde(n) 

• Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie of telefonische contacten 

 

Grondslag en doel verwerking van persoonsgegevens 



Nieboer Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens alleen om haar taak als bewindvoerder uit te kunnen 

voeren. 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Nieboer Bewindvoering neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die 

gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

Uitgangspunten 

Nieboer Bewindvoering gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van 

betrokkenen. Nieboer Bewindvoering houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: 

• Rechtmatigheid 

• Behoorlijkheid 

• Transparantie 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

 

Cookies 

Nieboer Bewindvoering maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine blokjes data die met een pagina van 

deze website worden meegestuurd naar uw computer en die tijdelijk in de browser, het programma waarmee 

de website bezocht wordt, worden opgeslagen. Deze cookies verzamelen informatie over eerder ingevulde 

gegevens. Het is daarom mogelijk dat u bij een tweede keer gebruikmaken van het contactformulier niet alle 

gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Een cookie heeft deze gegevens dan voor u onthouden. 

Cookies helpen websites om sneller te laden en het gebruiken van de website wat makkelijker te maken. 

Daarnaast registreren zij (anoniem) hoe vaak en wanneer een website bezocht wordt, informatie die de 

websiteontwikkelaar kan helpen om de website te verbeteren of te onderhouden. 

U kunt de cookies uit uw browser verwijderen na het bezoeken van een website, raadpleeg daarvoor de 

informatie van de ontwikkelaar van uw browser. 

 

OnView 

Nieboer Bewindvoering heeft, om het cliënten makkelijk te maken met inloggen, een externe link opgenomen 

naar het systeem ‘OnView’. Zodra een gebruiker op deze link klikt, verlaat hij/zij de website van Nieboer 

Bewindvoering en komt terecht in de webapplicatie van OnView. OnView is een dossiersysteem voor 

bewindvoerders met een inlogmogelijkheid voor cliënten, zodat zij zelf kunnen zien hoe zij er financieel 

voorstaan. OnView neemt de privacy van cliënten en bewindvoerders erg serieus en is voortdurend bezig met 

het aanscherpen en scherp houden van de beveiliging om uw persoonsgegevens te beschermen. Mocht u meer 

informatie willen over OnView, verwijzen wij u daarvoor naar hun website. 

 

Dataminimalisatie 

Nieboer Bewindvoering verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van haar taak als bewindvoerder. 

 

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig 

zijn om de taken als bewindvoerder goed uit te kunnen oefenen of om wettelijk verplichtingen te kunnen 

naleven. Hierbij dient rekening gehouden met de wettelijke bewaartermijnen. 



 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

Nieboer Bewindvoering gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo 

worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel 

waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Nieboer Bewindvoering voor passende beveiliging van 

persoonsgegevens. 

 

Verstrekking aan derden 

Nieboer Bewindvoering verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van haar taak als bewindvoerder of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Beveiliging 

Nieboer Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 

dan contact op met uw bewindvoerder. 

 

Subsidiariteit 

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk beperkt. 

 

Proportionaliteit 

Verwerking van persoonsgegevens moet altijd in redelijke verhouding staan tot het met de verwerking te 

dienen doel. 

 

Rechten van betrokkenen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren (indien deze foutief zijn) en te 

verwijderen. Verwijdering is niet mogelijk als de bewindvoerder daardoor zijn taak als bewindvoerder niet goed 

kan uitvoeren en verantwoorden aan de rechtbank en als de bewindvoerder de gegevens op wettelijke 

gronden moet bewaren. 

Besluiten we uw gegevens te corrigeren of verwijderen, dan doen we dit zo snel mogelijk. Zijn onjuiste 

gegevens doorgegeven aan andere instanties, dan geven we dit zo snel mogelijk aan die instanties door. 

U heeft recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om 

ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij van instanties namens u ontvangen, over 

te dragen aan u zelf (en bij wijziging bewindvoerder aan de nieuwe bewindvoerder) 

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als we uw persoonsgegevens gebruiken 

voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van het bewind of noodzakelijk voor het nakomen 

van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig. 

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U hebt het 

recht om bij de Autoriteit een klacht in te dienen. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2021. 

 

 


