
Privacyverklaring (AVG register) 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Reinboud Schoemaker Advocaten. 

Onder Reinboud Schoemaker Advocaten vallen alle aan haar verbonden advocaten, waaronder 
begrepen de advocaat-stagiaires, student-stagiaires van diverse opleidingen, juridische of 
andersoortige medewerkers en (juridische of secretariële of administratieve) ondersteuners. 

Bedrijfsnaam: Reinboud Schoemaker Advocaat 

Adres: Koninginnegracht 8 

2514 AA  Den Haag 

Telefoonnummer: 070-4043346 

Email: advocaat@reinboudschoemaker.nl 

Kvk nummer: 27324650 

Uw gegevens, hoe gaan wij daarmee om? 

Reinboud Schoemaker Advocaten verwerkt, zoals alle dienstverleners, gegevens. Wij vinden het 
belangrijk dat de gegevens die u met ons deelt, zo goed mogelijk zijn beschermd.  Wij leven de 
regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. 

Uw rechten en vrijheden zijn belangrijk voor ons. Daarom informeren wij u in deze 
Privacyverklaring over hoe wij met uw gegevens omgaan. 

Wat is gegevensverwerking? 

Gegevensverwerking is het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken en wissen/vernietigen van uw gegevens. 

Als advocaten kunnen wij niet functioneren en de belangen van onze cliënten niet behartigen 
zonder gegevens te verwerken. 

Van wie verwerken wij gegevens? 

Wij verwerken gegevens van: 

(potentiële*) cliënten, wederpartijen, advocaten en gemachtigden van wederpartijen, 
deurwaarders, verzekeraars, medewerkers, stagiaires, sollicitanten, deskundigen zoals (maar 
niet beperkt tot) medisch adviseurs, belastingadviseurs, accountants, etc. 

  *Met potentiële cliënten worden bedoeld natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bij ons 
kantoor hebben gemeld om cliënt te worden, die daarbij één of meerdere gegevens aan ons 
hebben gegeven maar met wie nog geen overeenkomst van opdracht is aangegaan. 

Welke gegevens verwerken wij van u? 

In ieder geval: 

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer(s), BSN, 
emailadres(sen)   



In sommige gevallen: 

Bankrekeningnummer(s), loon-, belasting- en financiële gegevens, strafrechtelijke gegevens 
(bijzondere categorie), medische gegevens (bijzondere categorie), gegevens van onroerende 
zaken (zoals kadastrale gegevens, hypothecaire gegevens etc.), IP-adressen (Internet Protocol-
adressen) 

Deze laatste zes categorieën van gegevens verzamelen en verwerken wij alleen als dat nodig is 
om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. 

Wij verwerken van u alleen de minimaal nodige gegevens. Dit houdt in dat wij geen gegevens 
van u verwerken die voor het doel waarvoor gegevens verwerkt worden niet nodig zijn.  

Waarom verzamelen en verwerken wij uw gegevens? 

Als cliënt heeft u aan ons gevraagd om uw belangen te behartigen, u te verdedigen. 

Dat kunnen wij alleen goed doen, als wij de benodigde gegevens hebben en mogen gebruiken. U 
heeft ons daarom uw gegevens verstrekt. 

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend met als doel om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen 
behartigen. Hierbij hoort onder meer: het verlenen van juridische diensten, waaronder de 
uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures innen van 
declaraties advisering, bemiddeling en verwijzing voldoen aan onze juridische en wettelijke 
verplichtingen.   

Als wederpartij, advocaat, gemachtigde, adviseur of andersoortige belangenbehartiger, 
deurwaarder, of verzekeraar of deskundige verwacht u van ons dat wij namens onze cliënt met u 
communiceren/corresponderen. Dat kunnen wij alleen, als wij de benodigde gegevens van u 
hebben en mogen gebruiken. 

Uw gegevens zijn aan ons verstrekt door u, door onze cliënten, of zijn door derde partijen aan 
ons kenbaar gemaakt.  

Als medewerker, stagiaire of sollicitant bij ons kantoor verwacht u van ons dat wij met u 
communiceren/corresponderen, uw salaris (en overige emolumenten) of stagevergoeding 
uitbetalen en bij uw ziekte aan onze re-integratieverplichtingen voldoen. U heeft ons daarom uw 
gegevens verstrekt.  

Contractuele basis voor gegevensverwerking 

U als cliënt heeft met ons een overeenkomst van opdracht gesloten (of u overweegt dit te doen). 
In deze overeenkomst geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor het doel 
(de behandeling van de zaak) zoals in de overeenkomst van opdracht omschreven.  

U als medewerker of stagiaire heeft met ons een arbeidsovereenkomst of een 
stageovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst (of, indien u al vóór inwerkingtreding van de 
AVG in dienst was, in een addendum bij die overeenkomst) geeft u ons toestemming voor het 
verwerken van uw gegevens voor het doel (de correcte afhandeling van uw dienstverband of 
stage) waarvoor wij die gegevens verwerken.  

Aan wie verstrekken wij uw gegevens? 

Advocaten hebben een beroepsgeheim jegens hun cliënt. Zij (en al hun medewerkers en 
ondersteuners) mogen dus in de uitoefening van hun taak óf daarbuiten en daarná uw gegevens 
nooit zonder uw toestemming met anderen delen. Advocaten moeten echter wel uw belangen 
goed kunnen behartigen. Daarvoor is het soms nodig om bepaalde gegevens van u te delen met 
derden. Dat doen wij altijd weloverwogen en in geval van extra gevoelige gegevens (zoals BSN, 



medische informatie, en strafrechtelijke informatie) alleen als het niet anders kan bij de 
behartiging van uw belangen. De afweging of het in uw belang is, maakt Reinboud Schoemaker 
Advocaten zelfstandig. 

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat – bij behandeling van een letselschadezaak – medische 
informatie moet worden gedeeld met de medisch adviseur (=arts) die wordt ingeschakeld 
door Reinboud Schoemaker Advocaten en/of die wordt ingeschakeld door de 
verzekeringsmaatschappij die de schade van u als cliënt moet vergoeden. Medici hebben ook 
een beroepsgeheim en mogen uw gegevens dus ook niet zomaar zonder uw toestemming aan 
derden verstrekken. 

Ook kan dit het geval zijn als Reinboud Schoemaker Advocaten voor u een gerechtelijke 
procedure voert. In dat geval worden uw gegevens gedeeld met (bijvoorbeeld) een deurwaarder, 
maar ook met de gerechtelijke instantie die de zaak behandelt. 

Van medewerkers verstrekken wij indien nodig gegevens aan bijvoorbeeld de belastingdienst, 
arbodienst, bedrijfsarts, UWV, (beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheids- of ongevallen-
)verzekeraar, en de (salaris)administrateur. 

Ook verstrekken wij waar nodig gegevens aan de door ons ter behartiging van uw belangen 
ingeschakelde derden, zoals de deurwaarder en gerechtelijke instanties zoals de rechtbank.  

Wat doen wij om uw gegevens te beschermen? 

Onze internetomgeving is beschermd door een firewall. Ook hanteren wij uiterst scherp 
afgestelde anti-virussoftware. 

Onze softwaresystemen worden prompt en volledig geactualiseerd door middel van 
(fabrieks)updates op het gebied van data-veiligheid. 

Bewaartermijn 

Advocaten hebben de wettelijke plicht om de dossiers waarin zij hebben gewerkt ook nadat de 
zaak is geëindigd, te bewaren. De termijn daarvoor is maximaal 20 jaar. Reinboud Schoemaker 
Advocaten bewaart uw gegevens minimaal 6 jaar, maximaal 20 jaar. Wij verwerken en gebruiken 
uw gegevens echter niet meer als er geen lopende zaken meer in behandeling zijn. Uw gegevens 
leiden dan een slapend bestaan in ons (digitale, of, bij oudere zaken papieren) archiefsysteem. 
Mocht een oude, gearchiveerde zaak weer actief worden, dan kan het nodig zijn dat wij uw 
gegevens weer gaan gebruiken. De door u bij aanvang van de zaak gegeven toestemming heeft 
ook op deze situatie betrekking. Ook in een zaak die herleeft, moeten immers uw belangen zo 
goed mogelijk behartigd kunnen worden. Ook moeten wij de oude gegevens nog gebruiken om 
na te gaan of wij geen belangenconflict hebben bij het aannemen van een zaak. Wij kunnen 
immers ook na afloop van uw zaak uw wederpartij niet bijstaan. Het recht om vergeten te worden 
staat aldus op gespannen voet met de wettelijke verplichting om uw dossier te archiveren. Dat 
kan niet anoniem. In een voorkomend geval zullen wij met u dus aanvullende afspraken maken 
over de bewaartermijn, indien u ons benadert om uw gegevens te verwijderen uit onze database.  

Uw rechten: wijzigen, inzien, verwijderen, overdragen en het recht van verzet 

U kunt te allen tijde aan ons een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te mogen inzien, of te 
wijzigen. U kunt ook te allen tijde verzoeken uw gegevens over te dragen aan een derde. U kunt 
ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens of zich verzetten tegen de verwerking van uw 
gegevens, maar dat kan ertoe leiden dat Reinboud Schoemaker Advocaten uw belangen niet 
meer optimaal kan behartigen. 

Slechts onder bijzondere omstandigheden is Reinboud Schoemaker Advocaten gerechtigd om 
uw verzoek niet uit te voeren. 



 Wij reageren binnen een maand op uw verzoek. Uw verzoek kunt u het beste per e-mail richten 
aan advocaat@reinboudschoemaker.nl. U mag het verzoek uiteraard ook per post, per telefoon 
of op een andere manier doen.  

Klachtrecht 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Als u van mening bent dat Reinboud Schoemaker Advocaten niet goed omgaat met uw 
gegevens, kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  

Indien u verdere vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, wilt u dan contact met ons 
opnemen? Dat kan telefonisch (070-4043346) of per email (advocaat@reinboudschoemaker.nl). 

 


