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NOAB-kantoren moeten toe naar een

systeem van beveiligde communicatie
Vertrouwelijkheid von gegevens en geheim ouding zijn twee van de belangrijkste pijlers van het accountancyvak. De samenwerking

met softwareleveranciers vormt hierin een cruciale schakel. Kantoren moeten bij hun leverancierskeuze verder kijken dan het gebruiks¬

gemak en de features van de boekhoudsoftware, waarschuwt Ellen Timmer van Pellicaan Advocaten & Adviseurs.

Door: Hans Pieters

Niet alleen zitten accountants- en administratiekantoren op

cruciale, vertrouwelijke data, er is ook nog eens sprake van

een continue informatiestroom. Door de aard van de werk¬

zaamheden worden de (financiële) gegevens van j aar tot j aar
verzameld. Het zijn samenhangende administraties.  Het geeft

een heel interessant beeld van het soort bedrijf en de persoon

achter het bedrijf Bijvoorbeeld voor kredietbeoordelingsbe-
drijven. Dat betekent dat vertrouwelijkheid een heel belangrijk
element van de beroepsbeoefening is,  stelt ondernemings¬

recht- en privacyadvocaat Ellen Timmer van Pellicaan Advo¬

caten & Adviseurs. In simpel Nederlands: we leven in een IT-

tijdperk waarbij je maatregelen moet treffen om te zorgen dat
gegevens niet op de verkeerde plek terechtkomen. Het is niet

de bedoeling datje via de achterdeur als administratiekantoor
toeleverancier bent van vertrouwelijke gegevens.”

Vertrouwelijkheid is een heel
belangrijk element van de

beroepsbeoefening 

“Als je je systeem niet op orde hebt, is de kans groot datje er
pas na verloop van tijd achterkomt dat er een informatielek is,”

stelt Timmer. “Het probleem bij dit type schade, als je deze pas
na een tijdje ontdekt, is dat het lastig is om het spoor naar de
diefstal te herleiden. Hackers weten meestal ook hoe ze hun

sporen moeten wissen.”

Privacy en security zijn nauw met elkaar verbonden, meent

Timmer. Onderdeel van de privacywetgeving is datje precies
weet welke persoonsgegevens je verzamelt, waar die zijn opge¬

slagen en tot wanneer deze worden bewaard. “Als er iets mis¬

gaat, moetje kunnen aantonen datje er alles aan hebt gedaan

om de informatie adequaat te beveiligen.”

Klassieke werkwijze
Het algemene vertrekpunt van vertrouwelijkheid is dat degene

van wie de gegevens zijn, als opdrachtgever in principe beslist
wat er met die gegevens mag gebeuren,” doceert Timmer. “Als

kantoor moetje maatregelen treffen om te zorgen datje aan

die opdracht voldoet. Cliënten verwachten van hun adminis¬

tratiekantoor en belastingadviseur dat ze zorgvuldig met de
informatie omgaan. Door ICT veranderen het landschap en de

werkwijze enorm. In de huidige tijd heb je te maken met meer¬
dere (softwarejleveranciers. Die hebben hun data ook weer op

allerlei plekken staan. In theorie kunnen er dus heel veel men¬

sen bij je gegevens en daarmee bij die van je klanten. Iets wat

je niet moet willen.”

Als voorbeeld wat er mis kan gaan, haalt Timmer de case van

Suwinet aan, het systeem waarmee overheidsorganisaties on¬

derling financiële informatie kunnen opvragen van alle burgers

en bedrijven. “Dat was in eerste instantie toegankelijk voor

alle ambtenaren in heel Nederland. Met als gevolg dat bijvoor¬

beeld gegevens van bekende Nederlanders werden opgezocht.

Dat is inmiddels aangepast. Bij de accountancysector moet dat

risico op het netvlies staan. Als kantoor kun je de klassieke

werkwijze niet zomaar overzetten naar de digitale werkwijze,”

waarschuwt Timmer. Zij illustreert dit aan de hand van kaar¬

tenbakken en archiefkasten.  Daar kon niemand bij.” In de di¬

gitale wereld zie je dat dossiers voor iedereen toegankelijk zijn,
terwijl het uitgangspunt van de wetgeving toegang op  need-

to-know -basis is. Alleen het team dat op het dossier werkt.
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moet toegang hebben. Anderen niet. Daar wordt onvoldoende

over nagedacht in de sector. 

In theorie kunnen heel veel

mensen bij je gegevens en

daarmee bij die van je klanten'

De overheid valt ook iets te verwijten qua onzorgvuldigheid,

meent Timmer.  Nu hebben zzp ers en eenmanszaken een

BTW-nummer dat is afgeleid van het BSN. Daar zijn al lan¬

gere tijd klachten over. Het verantwoordelijke ministerie durft

dan te beweren dat bij hen geen problemen bekend zijn via het
BTW-nummer van zzp ers. Terwijl ze ondertussen burgers

voortdurend waarschuwen dat ze voorzichtig moeten zijn met

het afgeven van het BSN-nummer.  De Autoriteit Persoonsge¬

gevens heeft een onderzoek aangekondigd.

Softwareleverancier
In de relatie met de softwareleverancier moet een kantoorhou¬

der zich twee vragen stellen, waarschuwt Timmer. Hoe kom ik

nog aan mijn gegevens als er iets met mijn softwareleverancier

gebeurt? In hoeverre kom je nog bij de administratie? Dat is de
reden dat er nu wetgeving is, waardoor de curator de gegevens

kan opvragen bij een faillissement. Het probleem speelt ook bij
DMS-software (document management systemen).   

Ellen Timmer
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Bij de boekhoudpakketten die worden aangeboden zit het be¬
heer van toegangsrechten vaak niet standaard in het pakket of

wordt er  meerwerk  geroepen als je een toegangsrechtensys¬

teem wilt hebben, stelt Timmer. In het perfecte systeem zou

een logboek bijhouden wie op welk moment een dossier heeft
ingezien.  Dan kun je iemands toegangsrechten aanpassen als

hij of zij uit  nieuwsgierigheid  in dossiers grasduint.  De tech¬
niek is daar nu nog niet op afgestemd, constateert ze.  Applica¬

ties worden gemaakt voor de primaire functionaliteiten. 

E-mail
Een vraag die administratiekantoren zich moeten stellen is

‘hoe krijg ik mijn gegevens binnen?’, aldus Timmer;  Je wilt
niet weten wat er allemaal aan vertrouwelijke informatie wordt

rondgestuurd per mail.  De tweede vraag luidt; ‘hoe communi¬

ceer je met de cliënt over de gegevens die je hebt ontvangen?’.

En ten slotte; ‘hoe communiceer je daarover met derden?’.

E-mail is niet veilig. Het bericht is niet encrypted en kan dus
onderweg worden gelezen. Daar kan ook vertrouwelijke in¬

formatie bij zitten. Fox-IT heeft een tijdje geleden een advies
uitgebracht aan de Orde van Advocaten dat e-mail ongeschikt

is voor het verzenden van ver trouwelijke gegevens. 

De leverancier met wie je in

zee gaat, is essentieel in het

verhaal'

Haar advies; administratiekantoren moeten toe naar een sys¬

teem van beveiligde communicatie.  De leverancier met wie je

in zee gaat, is essentieel in het verhaal. Die moet ervoor zorgen

datje veilig kunt communiceren met een cliënt en met derden

via een beveiligde omgeving.   
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Voor UW kantoor heeft SnelStart een slimme manier van werken. Wat dacht u van moeiteloos

nieuwe klanten toevoegen en makkelijk online samenwerken? Uw klanten gebruiken hun smartphone of
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Bied bedrijven alles om te bloeien; goede boe houding, actueel  nzicht en betrouwbaar advies.

www.snelstart.nl/samenop

Qsn6lStairt | maakt boekhouden makkelijk www.snelstart.nl | 0222 36 30 60 |   f in


