
Toelichting bij de verwerkersovereenkomst 
 
1. Inleiding 

De ve rwe rke rsove re e nkomst is  e en uitge bre id docume nt. Het is  e chter van be lang om dit zo 

uitge bre id te  doe n, omdat op deze  manie r de  risico’s be te r worde n afgedekt en er 

moge lijkheden zijn inge bouwd om de  ve rwe rker ook daadwe rke lijk aan de  ove re e nkomst te  

houden (zie  bijvoorbee ld de  bepalinge n me t be trekking tot boete  en aansprake lijkhe id). He t 

is  e en alge me e n docume nt we lke  aan de  we rke lijke  s ituatie  moet worde n aange past.  

 

He t is  ve rs tandig om nade r advie s  in te  winne n als  e r met de  ve rwe rker ove r bepaalde  

artike le n onderhande ld gaat worde n. 

Dit ge ldt e ve ne ens  voor he t aangaan van een opdracht met geme ente , of e en andere  

ins te lling waarvoor een ove re e nkomst wordt aangegaan en er een uitwis se ling plaatsvindt 

van persoonsgege ve ns  en voortgangsrapportage . 

 

In deze  toe lichting zal vooral worde n ingegaan op he t uitbeste de n van adminis tratie ve  

die ns te n, e envoudige  gege ve nsuitwis se ling waarbij ge en bijzondere  gegeve ns  worde n 

uitge wis se ld en technisch onderhoud van we bs ite s , clië nte nregis tratie sys te me n zonder dat 

e r inhoude lijke  ve rwe rking plaatsvindt. 

 

Toelichting bij punt B van de  overweging  
Hie rbij benoem je  globaal de  die ns te n van de  le ve rancie r (ve rwe rke r), zo specifiek moge lijk, 

bijvoorbee ld:  

a. het voere n van een financië le  adminis tratie  voor de  Therape ut 

b. het te chnisch onderhoude n van een IT sys te em 

 

Toelichting bij 2.5. verwerkings doeleinden 

Be noem in dit artike l ie de r afzonderlijk doe l van ve rwe rke n zo specifiek moge lijk, 

bijvoorbee ld: 

he t facture re n van ge le ve rde  die ns te n aan clië nte n; 

he t bijhoude n van een de bite ure nadminis tratie ; 

he t voere n van een financië le  adminis tratie ; 

he t voldoe n aan de  e is en van be las tingdie nst; 

he t te chnisch onderhoude n van de  we bs ite ; 

he t te chnisch onderhoude n van he t clië nt regis tratie  programma; 

he t te chnisch onderhoud van een factuurprogramma 

e tc. 

 

 

Toelichting bij artikel 2.6 Verwerkings gronden 
Kie s  hie r de  gronden die  van toepass ing zijn in de  concrete  s ituatie . He t bijhoude n van 

clië nte ndoss ie rs  valt bijvoorbee ld onder een we tte lijke  ve rplichting en ook uitvoering van een 

ove re e nkomst.  

 

In alle  ge valle n benoem je  bij de  uitbeste ding van de  adminis tratie , of NAW gege ve ns  naar 

een drukker:  

a. de  Be trokke ne  heeft voor de  Ve rwe rking die ns  ondubbe lzinnige  toes temming ve rlee nd; 

b. de  Ve rwe rking is  noodzake lijk voor de  uitvoering van een ove re e nkomst waarbij de  

Be trokke ne  partij is ,  

c. de  Ve rwe rking is  noodzake lijk om te  voldoe n aan een we tte lijke  ve rplichting die  op (é én 

der) Partije n rus t;  Toelichting: Belastingwetgeving 

 

  



Bij he t te chnisch onderhoud door een ICT bedrijf ge ldt: 

de  Ve rwe rking is  noodzake lijk voor de  uitvoering van een ove re e nkomst waarbij de  

Be trokke ne  partij is ,  

 

He t is  name lijk van be lang dat he t ICT-sys te em goed beschermd is  en goe d functione ert. 

 

Als  e r sprake  is  van een ove re e nkomst met een opdrachtge ve r zoals  e en s chool, geme ente  

of andere  partij ge ldt:  

a. de  Be trokke ne  heeft voor de  Ve rwe rking die ns  ondubbe lzinnige  toes temming ve rlee nd; 

b. de  Ve rwe rking is  noodzake lijk voor de  uitvoering van een ove re e nkomst waarbij de  

Be trokke ne  partij is ,  

Je  moet de  toe s temming van de  be trokke ne n danwe l goed ge rege ld he bbe n! 

 

Toelichting bij artikel 3.1. Pers oons gegevens  
Kie s  hie r de  gege ve ns  die  ve rwe rkt worde n, Let op dat he t nie t altijd voor de  ve rwe rke r 

noodzake lijk hoeft te  zijn om ove ral bij te  kunnen. Als  bepaalde  gege ve ns  nie t toeganke lijk 

hoe ve n te  zijn voor de  Ve rwe rke r, zorg er dan voor dat dit ook nie t zo is . De nk hie rbij met 

name  aan ge zondhe idsge ge ve ns  en andere  ge voe lige /bijzondere  persoonsgege ve ns  

 

Ee n ICT bedrijf hoeft bijvoorbee ld in het ge he e l geen gege ve ns  te  ve rwe rke n, anders  dan dat 

zij we l inzicht hebben in de  gege ve ns  en deze  technisch behere n. 

 

Dat is  anders  bij de  financië le  adminis tratie  voor de  facturatie  en he t vas tlegge n van 

be talinge n van de  debiteure n (dat zijn de  clië nte n die  e en factuur hebben ontvange n). Zij  

hebben zij vaak de  beschikking ove r de  gege ve ns  hie ronder ge noemd van a t/m e . 

a.  naam, adre s  en woonplaats ; 

b.  ge boorte datum; 

c.  ge s lacht; 

d.  te le foonnumme r en e -mailadre s ; 

e .  s oort consult 

f. ge zondhe idsgege ve ns ; 

g. clië nte ndoss ie r; 

h. ve rze ke ringsgegeve ns ;  

i. ve rde re  gege ve ns , nader in te  vulle n. 

 

Opmerkingen m.b.t. de Gezondheidsgegevens 
Ge zondhe idsgege ve ns  zijn in de  AVG aange merkt als  bijzondere  gege ve ns . De ze  mogen 

uits luite nd ve rwe rkt worde n indie n dit noodzake lijk is  voor doe le inde n van pre ve ntie ve  

ge ne eskunde , me dische  diagnose s , het ve rs trekke n van ge zondhe idszorg of sociale  

die ns te n of behande lingen, op grond van de  we t, of uit hoofde  van een ove re e nkomst met 

een ge zondhe idswe rke r. De ze  gege ve ns  zulle n uits luite nd worde n ve rwe rkt door of onder de  

ve rantwoorde lijkhe id van een beroepsbe oefe naar die  krachte ns  de  we t of e en ove re e nkomst 

tot ge he imhouding is  gehoude n. 

 

Ge zondhe idsgege ve ns  worde n in deze  ove re e nkomst alle en opge nomen als  e r in een 

concre e t ge val inde rdaad sprake  is  van ve rwe rking van ge zondhe idsgegeve ns  door de  

Ve rwe rke r ze lf. Dus  nie t bij ICT-beheer en financië le  adminis tratie  

 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting bij artikel 4: 

Toelichting: Eve ntuee l aanvulle n me t andere  specifieke  beve iligingsmaatre ge le n, als  dat van 

be lang is . 

 

Toelichting bij artikel 9 

Dit artike l is  ze er ongunstig voor de  Verwe rker en he t kan dus  goed zijn dat die  daarmee  nie t 

akkoord zal wille n gaan, maar omdat de ze  Ve rwe rke rsove re e nkomst voor de  Therape ut 

wordt opges te ld ze t ik het er toch zo in, e r kan altijd ove r onderhande ld worde n met de  

Ve rwe rke r. Hetze lfde  ge ldt ove rige ns  voor het artike l met betrekking tot de  Boe te . 

 

Toelichting bij artikel10 
Be dragen zijn een voors te l, he t is  dee ls  afhanke lijk van de  waarde  van de  Ove re e nkomst 

(met betrekking tot de  leve ring van de  die nste n) of dit re de lijk is : als  de  Ove re e nkomst ove r 

miljoenen gaat is  e en ve e l hoger bedrag re de lijk dan wannee r he t om e nke le  duize nden 

euro’s gaat. 


