
 
 
Jong Bewind vindt dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld dienen 
te worden. De bescherming ervan zijn dan ook van groot belang. De verwerking van 
persoonsgegevens zullen dan ook zoveel mogelijk beperkt worden.  
Jong Bewind kan echter haar wettelijke taken niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te 
verwerken. Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de vermogensrechtelijke 
belangen van rechthebbenden. 
Jong bewind verwerkt de gegevens dan ook in overeenstemming met de Wet Bescherming 
persoonsgegevens en vanaf 25-5-2017 met de wet Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). 
De verwerking van de gegevens bij bewindvoering gebeurd op grond van wettelijke verplichting. In 
geval van budgetbeheer toestemming van klant, welke hij geeft bij tekenen van de overeenkomst 
‘OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER bij Jong Bewind’ 
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG 
Jong Bewind is sinds 21-12-2015 aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder 
nummer m1608013. Vastgelegd is welke gegevens de organisatie van haar cliënten mag 
administreren en uitwisselen met bevoegde instanties. De organisatie voldoet aan de uit de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens voortvloeiende verplichtingen. 
Vanaf 25-05-2018 voldoet Jong bewind zich aan de wet AVG. 
 
Geheimhouding 
Jong Bewind is gehouden aan strikt vertrouwelijke behandeling van gegevens die aan haar worden 
verstrekt en zal in dat kader: 

- geen cliëntgegevens in jaarverslagen verwerken; 
- geen persoonlijke gegevens verstrekken aan éénieder die niet in relatie staat tot betrokkene 

of betrokken is bij de uitvoering daarvan. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
Op grond van de beschikking van de rechtbank legt Jong Bewind persoonlijke en financiële gegevens 
vast van betrokkenen. In geval van budgetbeheer gebeurd dat na toestemming van de klant (gegeven 
bij tekenen van overeenkomst).  
Jong Bewind gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van haar taak als bewindvoerder en 
budgetbeheerder. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bewindvoering 
of budgetbeheer zullen worden bewaard. 
Deze gegeven kunnen worden gedeeld met andere partijen, indien dat nodig is om de taken als 
bewindvoerder of budgetbeheerder goed uit te kunnen oefenen. In die gevallen zullen alleen de 
gegevens van betrokkenen gedeeld worden, die voor de andere partij nodig zijn om de 
bewindvoerder of budgetbeheerder de informatie te verstrekken die zij nodig heeft om haar taak 
goed uit te kunnen oefenen of zodat zij taken kunnen doen die in belang zijn voor 
rechthebbende/klant. 
 
Inzage, wijzigingen, verwijderen 
Rechthebbende/klant heeft het recht op inzage in zijn dossier. Op verzoek kunnen gegevens worden 
aangepast indien ze niet juist blijken te zijn.  
Gegevens die noodzakelijk zijn om de wettelijke functie van bewindvoerder uit te oefenen, zullen 
worden bewaard, ook al wil betrokkene dat niet. 
 
Beveiliging 



Jong Bewind zal naar haar beste vermogen zorg dragen voor de meest passende technische en 
organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige 
vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
Archieven 
De gegevens die aan Jong Bewind worden aangeboden, worden opgeslagen in de volgende systemen 

• Onview (Bewindvoerdersoftware) 
• E-mail archief (Digitaal) 
• Documenten archief (Digitaal) 

Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Jong Bewind en alle beveiligd met 
complexe wachtwoorden, die uitsluitend bij ons bekend zijn en niet met derden worden gedeeld. 
 
Bewaartermijn 
De gegevens zullen 7 jaar bewaard blijven en daarna worden vernietigd. 


