
 
 
 

 

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS HILKENS ADVOCATEN VERSIE 1.1 

 
Het doel van de per 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) is het stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. In dat verband is bepaald 
dat eenieder recht heeft op bescherming van de hem of haar betreffende persoonsgegevens. 
 
Iedere Nederlandse advocaat heeft een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat alle informatie die hij 
vergaart in zijn hoedanigheid van advocaat in relatie tot de cliënt in beginsel slechts in het belang van 
dan wel met toestemming van de cliënt met derden mag delen. 
 
Nu wij geheimhouders zijn en waarde hechten aan uw privacy, kunt u in dit reglement lezen hoe wij 
met uw persoonsgegevens omgaan. 
 
Persoonsgegevens 
Dit zijn alle gegevens die gaan over mensen en die te herleiden zijn tot een bepaald individu. Naast 
gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan 
over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het 
Burgerservicenummer (BSN). 
 
Bij de bevestiging van uw opdracht maakt Hilkens Advocaten direct inzichtelijk welke gegevens wij 
van u in het dossier bewaren, de zogenaamde NAW-gegevens. Dit betreft dan uw naam, voornamen, 
adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, nummer van 
uw paspoort/identiteitskaart/rijbewijs en een eventueel V-nummer. Tevens vragen wij u daarbij om de 
gegevens te controleren en ons toestemming te geven deze in ons dossier te bewaren. 
 
Mochten wij uw belangen behartigen in een letselschadezaak, dan wel in een andere zaak waar 
medische gegevens aan de orde zijn, dan vragen wij u separate toestemming conform de betreffende 
machtiging. Deze gegevens worden in een aparte map in het dossier bewaard. 
 
Gedurende onze werkzaamheden kunt u op ieder moment verzoeken welke persoonsgegevens wij van 
u verwerken. Desgevraagd kunnen wij u daarvan een uittreksel geven. Ook nadat uw opdracht is 
uitgevoerd, kunt u gedurende de wettelijke termijn nadat het dossier is gesloten uw gegevens 
opvragen. Na ommekomst van deze termijn wordt het dossier vernietigd.  
 
Beveiliging van uw gegevens 
De gegevens die zich in ons elektronische dossier bevinden, zijn middels diverse IT-systemen 
beveiligd. Het schriftelijk dossier is opgeslagen in een beveiligde ruimte. 
 
Alle computers van Hilkens Advocaten zijn beveiligd met een uniek wachtwoord. Enkel de 
betreffende medewerker is op de hoogte van het wachtwoord.  
 
Verwerking van gegevens 
Afhankelijk van de opdracht die u ons heeft gegeven, verwerken wij gegevens. Van al onze cliënten 
verwerken wij naam, voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, 
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burgerservicenummer, nummer van paspoort/identiteitskaart/rijbewijs en een eventueel V-nummer. 
Zoals reeds vermeld, verstrekken wij u bij de opdrachtbevestiging een uittreksel van deze gegevens. 
 
Bij letselschadezaken kunnen wij daarnaast uw bankrekeningnummer en medische gegevens 
verwerken. Afgezien van de medische gegevens die u ons zelf overhandigt, bespreken wij de gang 
van zaken omtrent het opvragen van uw medische gegevens. U kunt te allen tijde bij ons informeren 
indien er onduidelijkheden bestaan. 
 
Bij strafzaken ligt het voor de hand dat strafrechtelijke gegevens worden ontvangen en in het dossier 
gevoegd. Het betreft hier processen-verbaal zijdens politie, justitie en rechterlijke macht, 
strafrechtelijke vonnissen en uittreksels justitiële documentatie. 
 
Zoals hiervoor genoemd, verwerken wij ook uw burgerservicenummer in het dossier, dit in verband 
met eventueel aan te vragen gesubsidieerde rechtsbijstand. In het voorkomende geval zullen gegevens 
aan de Raad voor Rechtsbijstand worden gestuurd ter beoordeling van uw aanvraag. De Raad zal op 
zichzelf gegevens verifiëren bij onder meer de Belastingdienst. Bij de verwerking van deze gegevens 
worden wij in het geheel niet betrokken. 
 
Gebruik van de gegevens 
Uw gegevens worden door Hilkens Advocaten gebruikt ter uitvoering van de door u gegeven 
opdracht. Zo is bij wet bepaald dat bij het opstellen van bepaalde processtukken zoals dagvaardingen, 
verzoekschriften en conclusies uw naam, voornamen, adres en geboortedatum behoren te worden 
vermeld. Het achterwege laten van deze gegevens kan leiden tot uw niet-ontvankelijkheid in de 
betreffende procedure. Met andere woorden kan de rechter uw vordering, verzoek of verweer dan niet 
in behandeling nemen. 
 
Voorts bestaan er door de Nederlandse Orde van Advocaten bepaalde regels waarin verplichtingen in 
dat verband worden voorgeschreven. Hierbij valt te denken aan art. 7.1 van de Verordening 
Advocatuur. Daarin is bepaald dat een advocaat zich bij de aanvaarding van een opdracht dient te 
vergewissen van de identiteit van de cliënt. 
 
Gegevensbeschermingseffect-beoordeling 
Wanneer verwerking van uw gegevens een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal 
voorafgaand aan de verwerking, in overleg met onze functionaris voor gegevensbescherming, een 
beoordeling worden uitgevoerd van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de 
bescherming van persoonsgegevens. Het zal hier met name de verwerking van uw eventuele medische 
gegevens betreffen alsook de gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare 
feiten. 
 
Register van verwerkingen 
Verder houden wij een register bij van welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke 
doeleinden deze worden verwerkt. Ook zal hierin worden verwerkt, indien van toepassing, aan welke 
instanties uw gegevens zullen worden verstrekt. 
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Uitwisselen van persoonsgegevens 
Zoals reeds vermeld is het in bepaalde gevallen bij wet voorgeschreven dat uw persoonsgegevens in 
processtukken opgenomen behoren te worden. Zowel de beoordelende (gerechtelijke) instantie als de 
wederpartij kan dan kennis nemen van uw gegevens. 
 
Daarnaast is het mogelijk dat uw gegevens gebruikt moeten worden bij de aanvraag van gefinancierde 
rechtsbijstand. 
 
Mocht u om u moverende redenen het wenselijk achten dat een andere advocaat inzage krijgt in uw 
dossier dan wel het dossier moet overnemen, dan zullen uw gegevens op uw uitdrukkelijk verzoek 
daarmee worden gedeeld. 
 
Uw rechten 
U heeft het recht Hilkens Advocaten te vragen welke persoonsgegeven van u worden verwerkt. 
Daarnaast kunt u onjuiste gegevens laten aanpassen of gegevens laten verwijderen, het zogenaamde 
recht om vergeten te worden. Uw gegevens zullen in ieder geval worden verwijderd in het geval deze 
niet langer nodig zijn, indien de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt, bezwaar wordt gemaakt 
tegen de verwerking en indien de verwerking onrechtmatig is. 
 
De gegevens zullen door ons niet verwijderd hoeven te worden, indien de verwerking nodig is voor 
het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Daarnaast zal, in het geval u ons 
vraagt uw gegevens te verwijderen, door ons altijd beoordeeld worden of  dit niet strijdig is met de 
voor ons geldende wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de Advocatenwet of de WWFT.  
Ook zou het verzoek om tot verwijdering van uw gegevens over te gaan ertoe kunnen leiden dat wij 
uw belangen niet meer naar behoren kunnen behartigen en de opdracht aldus kan worden neergelegd. 
 
Indien u inzage wilt in uw gegevens, kunt u dit schriftelijk verzoeken. U kunt alsdan een brief, fax of 
e-mail sturen aan uw advocaat. Graag ontvangen wij daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs 
waarbij u uw pasfoto en BSN onleesbaar kunt maken. Binnen vier weken na ontvangst van uw 
verzoek zullen wij daarop reageren. 
 
Datalek 
Indien kennis wordt genomen van een datalek, zal dit binnen 72 uur worden gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Hiervan zal worden afgezien indien het niet waarschijnlijk is dat het lek een risico 
vormt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 
 
Daarnaast zullen wij alle datalekken documenteren. Ook zullen wij u altijd op de hoogte brengen van 
een datalek, indien het waarschijnlijk is dat dit datalek een hoog risico inhoudt voor uw rechten en 
vrijheden. 
 
Functionaris voor gegevensbescherming 
Binnen Hilkens Advocaten is mr. R. Engwegen aangesteld als functionaris. Hij ziet toe op de 
verwerking van uw gegevens binnen ons kantoor. Ook wordt door hem toegezien op de naleving van 
de verordening en kan hij u desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de 
gegevensbeschermingseffect-beoordeling.  
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De contactgegevens van de functionaris zijn: 
Hilkens Advocaten 
Mr. R. Engwegen 
Wilhelminalaan 232 
6101 JL Echt 
T: 0475 485080 
F: 0475 482268 
r.engwegen@hilkens.nl 
www.hilkens.nl 
 
Aanpassing van dit reglement 
Hilkens Advocaten behoudt zich het recht voor dit reglement op ieder moment aan te passen. Redenen 
hiervoor kunnen nieuwe ontwikkelingen zijn in bijvoorbeeld de wet of rechtspraak. 
 
Vragen 
De advocaten bij Hilkens Advocaten zijn gehouden aan diverse verplichtingen, waaronder 
beroepsverplichtingen zoals art. 10a Advocatenwet. In het kader van dit reglement is onder meer van 
belang dat zij partijdig zijn bij de behartiging van uw gerechtvaardigde belangen en uw 
vertrouwenspersoon zijn waarbij zij hun geheimhouding binnen de door de wet en het recht gestelde 
grenzen zullen hanteren. 
 
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich richten tot uw 
advocaat. 
 
Hilkens Advocaten 
Wilhelminalaan 232 
6101 JL Echt 
T: 0475 485080 
F: 0475 482268 
advocaten@hilkens.nl 
www.hilkens.nl 
 
 
Echt, 23 mei 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


