Privacybeleid
verwerking persoonsgegevens

Inleiding
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is een privaatrechtelijke
beroepsorganisatie en is de vereniging van universitair gevormde belastingadviseurs (inclusief
bedrijfsfiscalisten) die dit beroep als hoofdberoep uitoefenen. De NOB behartigt de belangen
van haar leden en bevordert de beoefening van het belastingrecht. In dit kader verwerkt de
NOB persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)1.
Eén van de doelstellingen van de NOB is het doen geven van een aanvullende opleiding voor
leden van de vereniging. De Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) is belast met de
uitvoering van deze doelstelling. De NOB en de SOB maken gezamenlijk gebruik van
dezelfde persoonsgegevens. De NOB en de SOB zijn beiden verantwoordelijke in de zin van
de Wbp.
De leden moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt
omgaan. De NOB en SOB hebben het beleid dat zij hiervoor hanteren in dit document
vastgelegd. In dit document worden ondermeer de doelen voor verwerking van de gegevens
weergegeven, wordt uiteengezet in welke gevallen gegevens worden verstrekt aan derden en
wordt nader ingegaan op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Daar waar in dit
document leden wordt genoemd, worden tevens de donateurs van de NOB en de cursisten van
de SOB bedoeld.
Conform de Wbp heeft de NOB een melding gedaan van de gegevensverwerking bij het
College bescherming persoonsgegevens (Cbp).
Verwerkingsdoelen
De NOB en SOB verwerken persoonsgegevens voor onderstaande doelen:
- alle activiteiten die gelet op de doelstellingen van de NOB en de SOB gebruikelijk
zijn;
- de berekening en inning van de jaarbijdrage of andere bijdragen;
- het informeren van de leden;
- de uitvoering van het tuchtrecht;
- ter beoordeling of de leden voldoen aan de statutaire verplichtingen. Onder deze
lidmaatschapsverplichtingen vallen in ieder geval het handelen in overeenstemming
van de eer en waardigheid van het beroep en het zonodig volgen van de
beroepsopleiding belastingadviseurs;
- ten behoeve van accountantscontrole en andere wettelijke verplichtingen.
Verstrekken van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden door de NOB en de SOB slechts aan derden verstrekt in die
gevallen die overeenstemmen met artikel 8 van de Wbp, dit betreft:
- de betrokkene heeft zijn ondubbelzinnige toestemming verleend;
- verstrekking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
- verstrekking is noodzakelijk ter nakoming van een wettelijke plicht;
- verstrekking is noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak;
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Persoonsgegeven in de zin van de Wbp is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.

-

verstrekking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van
de NOB, de SOB of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Verstrekking
vindt niet plaatst indien het privacybelang van een lid prevaleert.

Alvorens tot verstrekking van persoonsgegevens op basis van een te behartigen belang wordt
overgegaan en het geen voor de NOB of SOB gebruikelijke verstrekking betreft wordt het
voornemen daartoe bekend gemaakt via Expose.net en op de website van de NOB. De leden
worden dan vooraf in de gelegenheid gesteld verzet aan te tekenen tegen de verstrekking.
Bijzondere persoonsgegevens
Om te kunnen beoordelen of een lid zich houdt aan de verplichting zijn werkzaamheden
zodanig te verrichten dat geen sprake is van strijd met de eer en waardigheid van het beroep is
in 2010 de meldplicht strafrechtelijke veroordeling/bestuurlijke boete opgenomen in de
statuten van de NOB. Leden zijn in dit kader verplicht een strafrechtelijke veroordeling voor
een misdrijf of bepaalde aan hen opgelegde bestuurlijke boetes te melden aan het bestuur. Het
bestuur kan na de melding een onderzoek instellen. Het doel van de meldplicht is om te
kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie, waarin van de vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap van het betreffende lid te laten
voortduren, dan wel om een tuchtklacht tegen het betreffende lid in te dienen. Na de melding
worden de gegevens opgenomen op een aparte lijst. De NOB heeft overeenkomstig de
vereisten die het Cbp stelt een protocol opgesteld voor het gebruik van deze lijst. De lijst is
opgesteld voor intern gebruik binnen de NOB en wordt voor het overige niet verstrekt aan
leden of derden.
Rechten van de leden
De leden hebben het recht op inzage in de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt.
Een lid kan van dit recht gebruik maken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het
bestuur van de NOB of de SOB om een overzicht te verstrekken van de verwerkte gegevens.
Indien de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn kunnen leden verbetering of aanvulling
verzoeken. Ingeval van verstrekking van gegevens aan derden op basis van de behartiging van
het gerechtvaardigd belang van de NOB, de SOB of van een derde aan wie de gegevens
worden verstrekt, biedt de NOB of de SOB de leden de mogelijkheid om hiertegen schriftelijk
verzet aan te tekenen bij het bestuur in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Verstrekking vindt niet plaatst indien het privacybelang van een lid prevaleert.
Beveiliging
De NOB en de SOB treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
Vaststellen en wijzigen van het privacybeleid
Dit beleid is vastgesteld door het bestuur van de SOB bij schriftelijke raadpleging op 16
augustus 2011 en door het bestuur van de NOB bij schriftelijke raadpleging op 24 augustus
2011. Dit beleid kan op initiatief van één van beide besturen worden gewijzigd. Een wijziging
krijgt pas effect als deze is goedgekeurd door zowel het bestuur van de NOB als van de SOB.

