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Inleiding  

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van haar 

dienstverlening. In dit privacyreglement leggen we uit wat wij met deze persoonsgegevens doen. 

 

Voor de leesbaarheid van dit privacyreglement kan worden verwezen naar de bij dit privacyreglement 

behorende bijlage. 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

- persoonsgegevens:   persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals 

bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, bankrekeningnummer(s) en uw burgerservicenummer 

(BSN), maar ook een kenteken of e-mailadres. 

- bijzondere persoonsgegevens: bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot 

godsdienst of levensovertuiging; ras; politieke voorkeur; gezondheid; seksuele geaardheid, 

lidmaatschap vakbond en strafrechtelijk verleden. 

- verwerken: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, 

opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op 

andere wijze ter beschikking stellen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

- verwerkingsverantwoordelijke; een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 

dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor 

de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; 

- verwerker; een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 

orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt zoals 

bijvoorbeeld een softwareleverancier of een bedrijf voor archiefopslag/vernietiging. 

 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens worden in opdracht van Cisci en Bergman 

c.s. Bewindvoerders verwerkt door een verwerker. Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders heeft met haar 

verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de 

vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens. 

 

Artikel 2  Van wie verwerken wij persoonsgegevens 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacyreglement worden de 

volgende categorieën betrokkenen onderscheiden: 

 

2.1. cliënten:  a; personen op wie de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, 

waarbij een bewindvoerder van Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders door de rechtbank 

is benoemd tot bewindvoerder; 

b; personen met wie Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders een overeenkomst tot 

schuldbemiddeling is aangegaan; 

c; personen voor wie Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders een voorlopige voorziening 

aanvraagt als bedoeld in artikel 287 lid 4 FW,  287b FW  en/of artikel 287a FW; 

d; personen voor wie Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders een aanvraag indient tot 

toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling. 

 

2.2. derden: a; de eventuele partner en (minderjarige) kinderen van de onder 2.1. genoemde personen; 

b; schuldeisers van de onder 2.1. genoemde personen, niet handelend als  

 rechtspersoon; 
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 c; de (wettelijk) vertegenwoordiger(s) van de onder 2.1. genoemde personen, niet 

handelend als rechtspersoon; 

 d; personen met wie de onder 2.1. genoemde personen hoofdelijk zijn verbonden aan 

een schuldvordering; 

 e; personen op wie de onder 2.1. genoemde personen een vorderingsrecht  

 hebben. 

 

2.3. overig: a; overige personen die per e-mail of telefonisch contact opnemen met Cisci en 

Bergman c.s. Bewindvoerders. 

 

Artikel 3 Doel en wettelijke grondslag 

Voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens moet een wettelijke grondslag aanwezig zijn.  De 

grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn opgenomen in de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Voor het verwerken van ‘bijzondere’ persoonsgegevens moet, naast de 

grondslag om ‘gewone’ persoonsgegevens te mogen verwerken, een specifieke grondslag aanwezig zijn.   

 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders verwerkt persoonsgegevens op basis van de in de verordening 

genoemde grondslagen. Het doel en de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens van de 

verschillende categorieën van betrokken is uitgewerkt in de bijlage.  

 

4. Delen van gegevens 

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens van 

cliënten aan derden te verstrekken. De verstrekking van persoonsgegevens anders dan nodig voor de 

uitvoering van onze werkzaamheden, zal alleen plaatsvinden indien een verzoek om informatie gebaseerd 

is op een wettelijk voorschrift of met toestemming van de cliënt.  

 

5. Bewaren van gegevens 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. Na het 

verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

Voor de persoonsgegevens welke worden verwerkt ten behoeve van een wettelijk schuldsaneringsregeling, 

schuldbemiddeling, voorlopige voorziening of aanvraag schuldsaneringsregeling geldt een wettelijke 

bewaartermijn van zeven jaar.  
 

6. Bescherming van uw persoonsgegevens 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders treft 

maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 

verwerking tegen te gaan. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van 

persoonsgegevens.   

 

7. Inzagerecht 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, of wilt u 

vragen om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. Een 

verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Cisci en 

Bergman c.s. Bewindvoerders, t.a.v. de heer S. Cisci, Postbus 1658, 9701 BN Groningen.  

 

8. Slotbepaling 

Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders” en treedt in 

werking op 25 mei 2018. Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders behoud zich het recht voor om dit 

reglement indien nodig aan te passen en te wijzigen.  
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Bij de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij 

verwerken en van wie is afhankelijk van de werkzaamheden welke wij verrichten. In deze bijlage worden de 

volgende diensten onderscheiden: 

 

 1. wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) 

 2. schuldbemiddeling 

 3. verzoekschriftprocedure voorlopige voorzieningen 

 4. aanvraag wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) 

 

1. Wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders treedt op als bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringsregelingen. 

De bewindvoerder in de wettelijke schuldsaneringsregeling is belast met het toezicht op de naleving van 

de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen en het beheer van de boedel 1 .  De 

verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan deze wettelijke verplichting2.  

 

1.1. persoonsgegevens cliënten (2.1.a) 

In de onderstaande gevallen, niet limitatief, worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de  

uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de wettelijke schuldsaneringsregeling; 

 - de correspondentie met de schuldeisers 

 - het opheffen van een (loon)beslag 

 - de deblokkade van bankrekening(en) 

 - het uitwinnen van vermogensbestanddelen 

 - het openen en verwerken van de aan de schuldenaar gerichte poststukken 

 - de correspondentie met de rechtbank 

 - de correspondentie met de (wettelijk) vertegenwoordiger van betrokkene 

 - de periodieke verslaglegging 

 - de berekening van het vrij te laten bedrag   

 - de controle op de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling  

 - de correspondentie met de Raad voor Rechtsbijstand, bureau WSNP 

 

1.2. persoonsgegevens derden (2.2.a t/m e) 

In de onderstaande gevallen, niet limitatief, worden persoonsgegevens van derden verwerkt ten 

behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de wettelijke 

schuldsaneringsregeling; 

- het aanschrijven van schuldeisers, niet handelend als rechtspersoon 

- het registreren en verwerken van de naam en contactgegevens van een wettelijk  

   vertegenwoordiger van de betrokkene, niet handelend als rechtspersoon 

- het innen van opeisbare vorderingen bij debiteuren, niet handelend als rechtspersoon 

- het optreden in een procedure tegen/door schuldenaar ingestelde vorderingen 

- het opvragen en verwerken van een rekeningnummer van een schuldeiser, niet handelend als   

   rechtspersoon 

 

                                         
1 artikel 316 lid 1 Faillissementswet 
2 artikel 6 lid 1 onder c AVG 
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De persoonsgegevens van de eventuele partner en kind(eren) worden verwerkt in de berekening van 

het vrij te laten bedrag (VTLB) ten behoeve van de berekening en vaststelling van de 

aflossingscapaciteit3.  De persoonsgegevens van de eventuele partner en kind(eren) worden voorts 

gebruikt om te kunnen vaststellen of er recht bestaat op inkomensondersteunende regelingen zoals 

toeslagen. 

  

1.3. persoonsgegevens overige personen (2.3) 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders verwerkt geen persoonsgegevens van overige personen in het 

kader van de werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke schuldsaneringsregeling. 
 

2. Schuldbemiddeling 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders verricht werkzaamheden in het kader van schuldbemiddeling. Door 

ondertekening van de overeenkomst tot schuldbemiddeling geeft de betrokkene toestemming tot 

verwerking van persoonsgegevens. De  verwerking van de persoonsgegevens vindt hierdoor plaats met 

toestemming van de betrokkene4. De verwerking  van persoonsgegevens is daarnaast noodzakelijk voor 

de uitvoering van de overeenkomst tot schuldbemiddeling5. 
 

2.1. persoonsgegevens cliënten (2.1.b) 

In de onderstaande gevallen, niet limitatief, worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de  

uitvoering van de werkzaamheden in het kader van schuldbemiddeling; 

 - het aanschrijven van de schuldeisers voor de inventarisatie van de schulden; 

 - het opvragen van benodigde informatie bij de (wettelijk) vertegenwoordiger van betrokkene voor  

         het berekenen van de aflossingscapaciteit; 

 - het berekenen van de aflossingscapaciteit en het betalingsvoorstel; 

 - het aanbieden van een schuldregeling; 

 - het uitvoeren van de schuldregeling  

 

2.2. persoonsgegevens derden (2.2.a t/m d) 

In de onderstaande gevallen, niet limitatief, worden persoonsgegevens van derden verwerkt ten 

behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van schuldbemiddeling; 

    - het aanschrijven van schuldeisers, niet handelend als rechtspersoon, in het kader van een    

   schuldbemiddeling; 

- het registreren en verwerken van de naam en contactgegevens van een wettelijk  

   vertegenwoordiger van de betrokkene, niet handelend als rechtspersoon 

- het (schriftelijk) verzoek aan een ex-partner om af te zien van een regresvordering; 

- het opvragen en verwerken van een rekeningnummer van een schuldeiser, niet handelend als    

   rechtspersoon; 

 

De persoonsgegevens van de eventuele partner en kind(eren) worden verwerkt in de berekening van 

het vrij te laten bedrag (VTLB) ten behoeve van de berekening en vaststelling van de 

aflossingscapaciteit6. 

 

2.3. persoonsgegevens overige personen (2.3) 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders verwerkt geen persoonsgegevens van overige personen in het 

kader van de werkzaamheden ten behoeve van de schuldbemiddeling. 

  

                                         
3dit betreffen gegevens met betrekking tot de geboortedata (partner en eventuele kinderen), de hoogte van het inkomen en eventuele inkomensondersteunende 

regelingen (partner) en het soort onderwijs dat door de inwonende kinderen wordt gevolgd.  
4 artikel 6 lid 1 onder a AVG 
5 artikel 6 lid 1 onder b AVG 
6 zie toelichting bij 3 
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3. Voorlopige voorziening 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders kan op verzoek van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger 

een verzoek tot het instellen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 287 lid 4 FW,  287b FW  

en/of artikel 287a FW.  

 

De cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger ondertekent een machtiging voor het opstellen en 

indienen van een verzoek voorlopige voorziening.  Door ondertekening van de machtiging geeft de 

betrokkene toestemming tot verwerking van persoonsgegevens. De  verwerking van de 

persoonsgegevens vindt hierdoor plaats met toestemming van de betrokkene7.  
 

3.1. persoonsgegevens cliënten (2.1.c) 

In de onderstaande gevallen, niet limitatief, worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de  

uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de voorlopige voorziening; 

 - het opstellen en indienen van het verzoekschrift voorlopige voorziening 

 - het opstellen van de verklaring schuldsaneringsregeling 

 - de correspondentie met schuldeisers omtrent het ingediende verzoek voorlopige voorziening 

 

3.2. persoonsgegevens derden (2.2.a t/m e) 

In de onderstaande gevallen, niet limitatief, worden persoonsgegevens van derden verwerkt ten 

behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de voorlopige voorziening; 

    - het registreren en verwerken van de naam en contactgegevens van een wettelijk  

   vertegenwoordiger van de betrokkene, niet handelend als rechtspersoon 

- het registreren en verwerken van de naam en contactgegevens van schuldeisers, 

   niet handelend als rechtspersoon 

- het (schriftelijk) verzoek aan een ex-partner om af te zien van een regresvordering; 

- het opvragen en verwerken van een rekeningnummer van een schuldeiser, niet handelend als    

   rechtspersoon; 

 

De persoonsgegevens van de eventuele partner en kind(eren) worden verwerkt in de berekening van 

het vrij te laten bedrag (VTLB) ten behoeve van de berekening en vaststelling van de 

aflossingscapaciteit8. 

 

3.3 persoonsgegevens overige personen (2.3) 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders verwerkt in het kader van de werkzaamheden ten behoeve van 

de voorlopige voorziening geen persoonsgegevens van overige personen. 

 

4. Aanvragen wettelijke schuldsaneringsregeling 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders kan op verzoek van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger 

een verzoekschrift tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling opstellen en indienen.  

 

De cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger ondertekent een machtiging voor het opstellen en indienen 

van een verzoekschrift tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling.  Door ondertekening van 

de machtiging geeft de betrokkene toestemming tot verwerking van persoonsgegevens. De  verwerking 

van de persoonsgegevens vindt hierdoor plaats met toestemming van de betrokkene9.  
 

4.1. persoonsgegevens cliënten (2.1.c) 

In de onderstaande gevallen, niet limitatief, worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de  

uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het indienen van een verzoek tot toepassing van de    

wettelijke schuldsaneringsregeling; 

 - het opstellen en indienen van het verzoekschrift tot toepassing van de schuldsaneringsregeling; 

 - de afgifte van de verklaring ex-artikel 285 FW 

    
                                         
7 artikel 6 lid 1 onder a AVG 
8 zie toelichting bij voetnoot 3 
9 artikel 6 lid 1 onder a AVG 
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4.2. persoonsgegevens derden (2.2.a t/m e) 

In de onderstaande gevallen, niet limitatief, worden persoonsgegevens van derden verwerkt ten 

behoeve van het indienen van een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling; 

     - het registreren en verwerken van de naam en contactgegevens van een wettelijk  

   vertegenwoordiger van de betrokkene, niet handelend als rechtspersoon 

- het registreren en verwerken van de naam en contactgegevens van schuldeisers, 

   niet handelend als rechtspersoon 

 

De persoonsgegevens van de eventuele partner en kind(eren) worden verwerkt in de berekening van 

het vrij te laten bedrag (VTLB) ten behoeve van de berekening en vaststelling van de 

aflossingscapaciteit10. 

 

4.3. persoonsgegevens overige personen (2.3) 

Cisci en Bergman c.s. Bewindvoerders verwerkt in het kader van de werkzaamheden ten behoeve van 

de aanvraag wettelijke schuldsaneringsregeling geen persoonsgegevens van overige personen. 

 

 

                                         
10 zie toelichting bij voetnoot 3 


