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PRIVACYVERKLARING 

De Haas & Van Ophoven Belastingadviseurs Administraties, vertegenwoordigd door  

mr A.H.C.J. de Haas RB en mevrouw mr M.M.E. van Ophoven RB verricht diensten waarbij ter 

beschikking gestelde persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waartoe deze gegevens ter 

beschikking zijn gesteld.  

Deze diensten ten behoeve van opdrachtgever (particulieren en rechtspersonen) bestaan uit:  

• Het samenstellen van aangiften: 

Inkomstenbelasting 

Vennootschapsbelasting 

Omzetbelasting 

Erfbelasting 

Schenkbelasting 

Loonbelasting 

• Het samenstellen van: 

commerciële – en fiscale jaarrekeningen en  

publicatiestukken ten behoeve van deponering bij de Kamer van Koophandel 

• Het verwerken van administraties 

• Het maken van pensioenberekeningen 

• Het verstrekken van fiscale adviezen 

Deze diensten brengen met zich dat persoonsgegevens worden verwerkt, waarvoor  

De Haas & Van Ophoven verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 
De persoonsgegevens bestaan uit: 

• Naam, voorletters en achternaam 

• Geboortedatum 

• Geslacht en huwelijkse staat 

• Kopie Identiteitsbewijs 

• BSN Nummers 

• Aansluitingsnummers Belastingdienst 

• Contactgegevens: (E-mail-) Adres, Telefoonnummers, 

• Bankrekeningnummers 

• Financiële gegevens (in de meest ruime zin van het woord) 

Deze gegevens worden louter in opdracht van opdrachtgever en niet voor eigen doeleinden verwerkt. 

De Haas & Van Ophoven is in dat kader aan te merken als verwerker in de zin van de AVG. 

De Haas & Van Ophoven is op grond van de geldende privacy wet- en regelgeving verplicht de 

voorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vast te leggen. 
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1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens: 

 

1.1. De Haas & Van Ophoven en opdrachtgever verstrekken elkaar over en weer tijdig alle 

benodigde informatie om een goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving 

mogelijk te maken. 

1.2. De Haas & Van Ophoven zal de persoonsgegevens te allen tijde verwerken op een 

behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 

regelgeving ( waaronder de AVG), de specifieke instructies en aanwijzingen van 

opdrachtgever alsmede de toepasselijke Gedrags- en Beroepsregels van Register 

Belastingadviseurs. 

1.3. De Haas & Van Ophoven zal de persoonsgegevens louter verwerken voor zover 

noodzakelijk voor het verlenen van de diensten en/of het uitvoeren van de specifieke 

instructies en aanwijzingen van de opdrachtgever. Het is De Haas & Van Ophoven niet 

toegestaan persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, tenzij daartoe een 

wettelijke verplichting bestaat. 

1.4. De Haas & Van Ophoven zal de verwerking van de persoonsgegevens louter binnen de 

grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) (doen) uitvoeren. 

 

2. Beveiligingsmaatregelen: 

De Haas & Van Ophoven waarborgt in overeenstemming met de geldende wettelijke regels de 

beveiliging van persoonsgegevens en neemt technische- en organisatorische maatregelen om de 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die er 

mee gemoeid zijn en zijn er mede op gericht onnodige verzamelingen en verdere verwerking van 

persoonsgegevens te voorkomen. Daartoe zijn de navolgende beveiligingsmaatregelen getroffen: 

a) Gebruikmaking van softwareprogramma’s en realisatie van back-ups van/door verwerkers 

waarmede een verwerkersovereenkomst is gesloten. 

b) Opslag van data en monitoring daarvan extern bij derden waarmee verwerkersovereenkomsten 

zijn afgesloten. 

c) Het installeren en up to date houden van beveiligingssoftware. 

d) Vernietiging van persoonsgegevens op papier door een daartoe gecertificeerde onderneming. 

e) Indien opdrachtgever een beoordeling wenst uit te voeren van een beoogde 

verwerkingsactiviteit in het kader van de uitvoering van de diensten, zal De Haas & Van 

Ophoven alle redelijke medewerking verlenen om deze beoordeling in overeenstemming met 

de geldende wet- en regelgeving uit te kunnen voeren. De kosten verbonden aan de 

beoordeling zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

f) Tevens zal De Haas & Van Ophoven alle redelijke medewerking verlenen indien een 

voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig is op grond van de 

geldende privacywetgeving. De kosten verbonden aan de raadpleging zijn voor rekening van 

de opdrachtgever. 

 

3. Meldplicht incidenten: 

 

3.1. Zodra zich een inbreuk op de beveiliging in verband met persoonsgegevens voordoet als 

bedoeld in artikel 33 AVG, die betrekking heeft of kan hebben op de persoonsgegevens 

waarvoor opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is en die op grond van de AVG 

mogelijk moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene, zal 

De Haas & Van Ophoven opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren, doch 
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uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, ongeacht of op het moment van ontdekking nog 

onduidelijk is of de inbreuk op grond van de AVG inderdaad gemeld dient te worden en 

onverminderd de eigen verplichtingen van De Haas & Van Ophoven in dat geval direct zelf 

doeltreffende maatregelen te nemen teneinde de uit de inbreuk voortvloeiende negatieve 

gevolgen zo veel mogelijk ongedaan te maken en verdere negatieve gevolgen zo veel 

mogelijk te beperken. 

3.2. De Haas & Van Ophoven houdt een gedetailleerd logboek bij van alle incidenten als bedoeld 

onder 3.1, evenals van de maatregelen die in vervolg op dergelijke incidenten zijn genomen 

en geeft daar op eerste verzoek van opdrachtgever inzage in. 

3.3. Voor zover opdrachtgever het noodzakelijk acht de betrokkenen te informeren over een of 

meer incidenten als bedoeld in 3.1 en 3.2  zal De Haas & Van Ophoven daar alle 

noodzakelijke medewerking aan verlenen. De Haas & Van Ophoven is nimmer aansprakelijk 

voor de op opdrachtgever rustende meldplicht in de zin van de AVG. Het is De Haas & Van 

Ophoven toegestaan om met de Autoriteit Persoonsgegevens in contact te treden inzake een 

voorgevallen incident. 

 

4. Geheimhouding: 

 

4.1. De Haas & Van Ophoven zal de persoonsgegevens die in het kader van de diensten worden 

verwerkt, evenals alle andere informatie die De Haas & Van Ophoven in het kader van de 

uitvoering van de dienstverlening ter kennis komt, tegenover derden strikt geheim houden en 

niet openbaar maken, anders dan voor zover noodzakelijk voor het verlenen van de diensten 

dan wel voor zover een wettelijk voorschrift of  rechterlijk bevel De Haas & Van Ophoven 

tot mededeling of verstrekking verplicht. Tevens neemt De Haas & Van Ophoven alle 

nodige maatregelen om geheimhouding van alle persoonsgegevens te garanderen. De Haas 

& Van Ophoven staat er voor in en garandeert dat alle personen die handelen onder gezag 

van De Haas & Van Ophoven of toegang hebben tot de persoonsgegevens eveneens onder 

dezelfde voorwaarden geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van voornoemde 

informatie. 

4.2. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk 

toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken of een 

wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken. 

 

5. Bewaren van persoonsgegevens: 

De Haas & Van Ophoven zal de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de 

dienstverlening niet langer bewaren dan noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is de fiscale 

wettelijke bewaartermijn van de persoonsgegevens. 

 

 

6. Teruggave c.q. vernietiging van persoonsgegevens: 

 

6.1. Indien en zodra het bewaren van persoonsgegevens niet langer plaats vindt zal De Haas & 

Van Ophoven de opdrachtgever de keuze geven de verwerkte persoonsgegevens hetzij terug 

te leveren, c.q. over te dragen, dan wel te vernietigen. De Haas & Van Ophoven zal 

hangende de keuze van opdrachtgever de persoonsgegevens blijven bewaren voor rekening 

en risico van opdrachtgever en met dien verstande dat opdrachtgever zijn keuze binnen een 

periode van één maand kenbaar moet maken aan De Haas & Van Ophoven. 
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6.2. Het terug leveren van persoonsgegevens als bedoeld onder 6.1 zal geschieden in een 

algemeen aanvaard bestandsformaat, waarbij De Haas & Van Ophoven het recht heeft om 

opdrachtgever voor het terug leveren het vigerend uurtarief in rekening te brengen. 

6.3. Het vernietigen van persoonsgegevens geschiedt zo spoedig mogelijk nadat opdrachtgever 

daartoe opdracht heeft gegeven, met dien verstande dat gegevens op papier worden 

gedeponeerd in een afgesloten container welke periodiek door een gecertificeerd 

archiefvernietigingsbedrijf wordt opgehaald ter vernietiging van de inhoud. Hierbij wordt de 

wettelijke bewaartermijn wel in acht genomen. 

 

7. Medewerking aan verzoeken van betrokkenen: 

 

7.1. Opdrachtgever heeft op grond van de AVG verplichtingen tegenover de betrokkenen  

( de personen wier persoonsgegevens door De Haas & Van Ophoven ten behoeve van 

opdrachtgever worden verwerkt). De verantwoordelijkheid van nakoming van deze 

verplichtingen rust op opdrachtgever. Indien De Haas & Van Ophoven een verzoek of 

bezwaar van een betrokkene ontvangt, stuurt De Haas & Van Ophoven dat verzoek 

onmiddellijk door naar opdrachtgever. 

7.2. De Haas & Van Ophoven zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan de door 

opdrachtgever na te komen verplichtingen. De Haas & Van Ophoven staat er in dat kader 

voor in dat zij een opdracht van opdrachtgever tot het uitvoeren van een bepaalde 

persoonsgegevensverwerking of tot het verschaffen van bepaalde informatie omtrent door 

haar uitgevoerde persoonsgegevensverwerkingen steeds binnen 3 werkdagen zal uitvoeren. 

De Haas & Van Ophoven is gerechtigd voor deze werkzaamheden het vigerende uurtarief in 

rekening te brengen. 

 

8. Inschakeling subverwerkers: 

De Haas & Van Ophoven kan, met behoud van volledige aansprakelijkheid voor de naleving van de 

verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht van opdrachtgever, de verwerking van 

persoonsgegevens of delen daarvan uitbesteden aan een derde, een zogenaamde subverwerker, mits: 

8.1 De Haas & Van Ophoven middels een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker 

borgt dat de betreffende subverwerker zich eveneens richt naar de instructies van 

opdrachtgever, en 

8.2 De Haas & Van Ophoven middels een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker 

borgt dat alle verplichtingen die op grond van deze overeenkomst rusten op De Haas & 

Van Ophoven mede komen te rusten op deze subverwerker, en 

8.3 De Haas & Van Ophoven de opdrachtgever tijdig vooraf informeert over het inschakelen 

van de subverwerker en in dat kader ten minste de naam en afschrift van de met de 

betreffende subverwerker gesloten overeenkomst verstrekt, en 

8.4 de opdrachtgever schriftelijk heeft ingestemd met de inschakeling van de subverwerker. 

 

9. Controle: 

 

9.1. Opdrachtgever is gerechtigd al dan niet door een externe partij te (laten) controleren of en 

zo ja in hoeverre De Haas & Van Ophoven de verplichtingen uit deze overeenkomst 

naleeft. De Haas & Van Ophoven zal aan een dergelijke controle haar volledige 

medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelijk wordt verstaan het verlenen van toegang 

tot de locatie waarop de diensten worden verleend, het geven van inzage in de administratie 

met betrekking tot de diensten en al het overige dat noodzakelijk is om te kunnen 
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controleren in hoeverre De Haas & Van Ophoven zich aan de verplichtingen 

voortvloeiende uit de opdracht houdt. 

9.2. In geval van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere bevoegde 

autoriteit zal De Haas & Van Ophoven alle redelijke medewerking verlenen en 

opdrachtgever zo snel mogelijk informeren. Partijen zullen met elkaar in overleg treden 

over de wijze van optreden en de vergoeding van de door De Haas & Van Ophoven 

gemaakte kosten. 

 

10. Aansprakelijkheid: 

 

10.1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van De Haas & Van Ophoven en 

vrijwaringsverplichtingen voor De Haas & Van Ophoven geldt onverkort hetgeen in deze 

verklaring is opgenomen met betrekking tot beperking van de aansprakelijkheid en de 

leveringsvoorwaarden van De Haas & Van Ophoven. 

10.2. Onverminderd het voorafgaande is De Haas & Van Ophoven slechts aansprakelijk voor de 

schade die door de verwerking is veroorzaakt wanneer bij deze verwerking niet is voldaan 

aan specifiek tot De Haas & Van Ophoven gerichte verplichtingen van de AVG of indien 

in strijd met de rechtmatige instructies van de opdrachtgever is gehandeld. 

 

 

11. Vrijwaring: 

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de 

opdracht. De opdrachtgever garandeert dat de opdracht tot verwerking van de persoonsgegevens in 

overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart De Haas & Van 

Ophoven tegen alle aanspraken van derden, waaronder de toezichthouder(s), welke voortvloeien uit 

het niet naleven van deze garantie. 

 

12. Toepasselijk recht: 

Op de in deze privacyverklaring is Nederlands recht uitsluitend van toepassing. De rechter gevestigd 

in het arrondissement, waar De Haas & Van Ophoven is gevestigd, is exclusief bevoegd. 

 

 

De Haas & Van Ophoven Belastingadviseurs | Administraties 

Eindhoven, 31 mei 2022 

 

 

 

Mr A.H.C.J. de Haas RB                                                mevr. mr M.M.E. van Ophoven RB 


