
Procedure Verwerkersovereenkomst en gezamenlijke verantwoordelijken 
overeenkomst (datasharing) 
 

Documentbeheer 

Versie datum distributie status wijzigingen op 
hoofdpunten 

1.0 28-6-2018 intranet definitief n.v.t. 

1.1 30-7-2018  HR definitief Mandaatregeling 
Contractformulier Planon 
Beslisboom bijlage I 

1.2 02-08-2018 Intranet definitief ZZP, metadata Planon 

1.3 10-09-2018 Intranet definitief  

1.4 7-11-2018 JZ, FG, intranet definitief Uitbreiding procedure, 
checklist 

 

Doel 
Wanneer persoonsgegevens worden gedeeld met een externe partij moeten daarover afspraken 
gemaakt worden in een overeenkomst. Dit document beschrijft de procedure daarvoor.  

Introductie 
Indien Tilburg University voor het Verwerken van Persoonsgegevens een externe organisatie 
inschakelt of daarmee samenwerkt, dienen er op basis van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) afspraken gemaakt te worden over deze Verwerking, met name met 
betrekking tot verantwoordelijkheden en beveiliging. Deze afspraken dienen te worden vastgelegd in 
een overeenkomst, bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst of een overeenkomst voor 
gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken (datasharing). Tilburg University heeft voor deze 
overeenkomsten modellen beschikbaar, die gebaseerd zijn op modellen van SURF. Voor meer 
detail verwijzen we naar Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens – paragraaf 11.4.  

Procedure verwerkersovereenkomst 
 

Stap Wie Wat 
1 Proces eigenaar Stel aan de hand van de rolverdeling vast of een 

Verwerkersovereenkomst noodzakelijk is. Zie bijlage I voor een 
hulpmiddel hierbij en bijlage II met voorbeelden. Het is aan te raden 
om de Data Representative als deskundige binnen het 
organisatieonderdeel te consulteren.  

2 Proces eigenaar Controleer of met de desbetreffende partij al een 
Verwerkersovereenkomst is afgesloten aan de hand van het 
overzicht op 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/intranet/ondersteuning-

https://www.tilburguniversity.edu/nl/intranet/ondersteuning-werk/financien/inkopen/universiteitsbreed/


werk/financien/inkopen/universiteitsbreed/. In dit overzicht is de 
contractbeheerder opgenomen waarmee u contact kunt opnemen om 
te vragen of er een Verwerkersovereenkomst is afgesloten.  

3 Proces eigenaar Bepaal in samenwerking met de Informatiemanager van de school / 
divisie of projectmanager wie namens Tilburg University betrokken is: 

• Wie is eindverantwoordelijk (meestal divisiedirecteur of 
decaan) 

• Wie is tekeningsbevoegd (volmacht) 
• Wie is contractbeheerder binnen school/divisie (eigenaar 

overeenkomst). 
• Wie verricht de contractbesprekingen? 

 
Stel tevens vast wie namens tegenpartij bevoegd is om 
overeenkomst te tekenen.  

4 Informatiemanager 
divisie / school 

SurfConext is toegang met het instellingsaccount in een 
webapplicatie 
 
Indien een Surfconext-koppeling gerealiseerd wordt dient de 
SurfConext-beheerder Tilburg University op de hoogte te worden 
gebracht van de aanwezigheid van de onderliggende overeenkomst 
en de daarin afgesproken attributen via surfconext@uvt.nl.   

5 Proces eigenaar Gebruik het meeste recente Tilburg University model 
verwerkersovereenkomst, te vinden op 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/intranet/ondersteuning-
werk/juridisch/privacy/avg/. 
 
Indien u niet anders kan dan hiervan afwijken (bijvoorbeeld door 
gebruik van model van grote leverancier, of inhoudelijke 
aanpassingen van Tilburg model): 

• Stel met de Data Representative en de Informatiemanager 
van de faculteit/ dienst een analyse op van de afwijkingen. 
Hanteer hierbij de checklist in bijlage III. 

• Kom je er niet uit? Dan kun je advies vragen aan de 
werkgroep Privacy & Security 
(privacysecurity@tilburguniversity.edu) 

• Alle artikelen met uitzondering van de onderstaande: 
Legal Affairs 

• Artikel 5: IT Security Officer (welke intern eventueel 
verder afstemt met de Chief Information Security 
Officer) 

• Bijlage A: Legal Affairs, maar eerste advies is 
afstemmen met Informatiemanager 

• Bijlage B eerste deel: Informatiemanager LIS 
• Bijlage B tweede deel (security-eisen): IT Security 

Officer  
 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/intranet/ondersteuning-werk/financien/inkopen/universiteitsbreed/
mailto:surfconext@uvt.nl
https://www.tilburguniversity.edu/nl/intranet/ondersteuning-werk/juridisch/privacy/avg/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/intranet/ondersteuning-werk/juridisch/privacy/avg/
mailto:privacysecurity@tilburguniversity.edu


De proceseigenaar dient de verantwoordelijk directeur te motiveren 
waarom hij afwijkt van de model overeenkomst en de Functionaris 
Gegevensbescherming hierover te informeren.1 

6 Proces eigenaar Ten bewijze van het voldoen aan de in artikel 5.2 en  bijlage B 
genoemde OWASP-beveiligingsstandaard  neem contact op met de 
IT Security Officer via avg-security-testing@uvt.nl 

7 Proces eigenaar Invullen van de geel gearceerde velden in de overeenkomst en 
bijlagen in samenwerking met de Verwerker. De Informatiemanager 
kan helpen bij het invullen van bijlage A en / of de Data 
Representative van School of Divisie kan hierbij geconsulteerd 
worden.  Zie ook 
https://www.tilburguniversity.edu/web/nl/intranet/ondersteuning-
werk/juridisch/privacy/avg/contact.htm 

8 Proces eigenaar Tekenen van de Verwerkersovereenkomst door de gemandateerde 
tekeningsbevoegde. 

9 Proces 
eigenaar 

Archiveer de Verwerkersovereenkomst samen met de 
hoofdovereenkomst en metadata in de centrale contractendatabase 
Planon.  Zie https://tiu-prod.planoncloud.com/case/FW/SR_030   

 

Procedure bij meerdere verwerkingsverantwoordelijken 
De hiervoor beschreven procedure geldt ook voor de situatie dat er sprake is van een 
gegevensuitwisseling tussen twee verantwoordelijken. Er zijn twee situaties mogelijk. Voor de 
situatie van gezamenlijk verantwoordelijken kan er gebruik gemaakt worden van de beschikbare 
modelovereenkomst (datasharing) of afspraken gemaakt worden in de hoofdovereenkomst. Voor de 
situatie van twee zelfstandige verantwoordelijken kunnen er afspraken gemaakt worden in de 
hoofdovereenkomst (denk aan afspraken over doel, inhoud en veiligheid van de 
gegevensuitwisseling).  

                                                   
1 Bij afwijking van de modelovereenkomst is het mogelijk dat Tilburg University risico’s loopt. Het is van 
belang dat dit bewust gebeurt en dat de reden hiervan gemotiveerd wordt vastgelegd zodat dit achteraf 
ook inzichtelijk is.  

mailto:avg-security-testing@uvt.nl
https://www.tilburguniversity.edu/web/nl/intranet/ondersteuning-werk/juridisch/privacy/avg/contact.htm
https://www.tilburguniversity.edu/web/nl/intranet/ondersteuning-werk/juridisch/privacy/avg/contact.htm
https://tiu-prod.planoncloud.com/case/FW/SR_030


Bijlage I: Bepalen rolverdeling  
 
Een externe partij is een Verwerker indien Tilburg University het doel (en middelen) bepaalt van de 
gegevensverwerking die door die externe partij wordt uitgevoerd. 
Ook is het mogelijk dat Tilburg University Verwerker is voor een externe 
Verwerkingsverantwoordelijke. In beide gevallen zal Tilburg University een verwerkersovereenkomst 
dienen te sluiten. Daarnaast is de situatie denkbaar dat er sprake is van een gegevensuitwisseling 
tussen twee Verantwoordelijken. Wat voor soort overeenkomst er gesloten dient te worden, is 
afhankelijk van de rollen van partijen (verwerker, gezamenlijk of zelfstandig verantwoordelijk).  

Onderstaand stroomschema helpt je bij het bepalen van de rollen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er sprake van verwerking van 
Persoonsgegevens? 1 

• AVG niet van toepassing 
• GEEN Verwerkersovereenkomst of aanvullende 

privacy bepalingen in hoofdovereenkomst nodig 

• Tilburg University geen rol, derde partij 
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke 

• GEEN overeenkomst van toepassing  

Is Tilburg University partij? 2 

Heeft een derde partij toegang tot 
Persoonsgegevens? 3 

• Tilburg University zelfstandig 
verwerkingsverantwoordelijke, derde partij 
geen rol. 

• GEEN Verwerkersovereenkomst of aanvullende 
privacy bepalingen in hoofdovereenkomst nodig. 

Is de toegang van derde partij ruimer dan 
enkel incidentele inzage onder toezicht? 4 

Is de verstrekking van persoonsgegevens 
gebaseerd op een wettelijke plicht of vitaal 

belang?5 

Is de verwerking van bepaalde 
persoonsgegevens (NAW) een 

noodzakelijke voorwaarde voor het 
uitvoeren van een overeenkomst waarbij de 
derde partij het doel van de dienstverlening 

bepaalt 6 
Vindt er wederzijdse gegevensuitwisseling 

plaats en bepalen meerdere partijen 
gezamenlijk of apart de doelen? 7 

• Aanvullende privacy bepalingen in 
hoofdovereenkomst. 

• Tilburg University én derde partij beide 
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk 

• Geen overeenkomst noodzakelijk, tenzij je meer 
persoonsgegevens verstrekt dan noodzakelijk. 

• Tilburg University én derde partij beide 
zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk 

• Aanvullende privacy bepalingen in 
hoofdovereenkomst noodzakelijk • Tilburg University én derde partij beide 
zelfstandig of gezamenlijk 
verwerkingsverantwoordelijk 

• Aanvullende privacy bepalingen in hoofd-
overeenkomst noodzakelijk of gegevens-
uitwisselingsovereenkomst 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bepaalt enkel Tilburg University het doel en 
is de uitvoerende ZZP welke exacte 

instructie ontvangt? 8 

Bepaalt enkel de derde partij het doel van de 
verwerking van Persoonsgegevens? 10 

nee 

nee 

• Tilburg University zelfstandig 
verwerkingsverantwoordelijk 

• Geen Verwerkersovereenkomst noodzakelijk met 
ZZP-er (zogenaamd intern beheer) 

ja 

Bepaalt enkel Tilburg University het doel? 9 
• Tilburg University zelfstandig 

verwerkingsverantwoordelijk, derde partij 
verwerker 

• Verwerkersovereenkomst verplicht 

nee 

ja 

• Tilburg University is verwerker, derde partij 
verwerkingsverantwoordelijke 

• Verwerkersovereenkomst verplicht 

nee 

ja 

Neem contact op met de Data 
Representative. Kom je er samen niet uit? 

Neem dan contact op met Legal Affairs 
(secretariaat.jz@tilburguniversity.edu)  



 

1 Dit dient ruim te worden geïnterpreteerd: Tilburg University verstrekt persoonsgegevens, 
betrokkene (bv student, medewerker, respondent) maakt eigen inlogaccount aan, 
betrokkene / derde verrijkt de dataverzameling. 
Indien enkel via een Tilburg University authenticatie methode (bv SSO/AD/SurfConext) een 
algemene autorisatie wordt doorgegeven is er geen sprake van verwerking 
persoonsgegevens bij de derde partij. Op het moment dat er meer attributen worden 
doorgegeven (bv. usernaam, emailadres) wel. 

2 Dit is het geval indien er een onderliggende overeenkomst aan ten grondslag ligt, of indien 
Tilburg University de applicatie/dienst voorschrijft. Hier kan ook de situatie onder worden 
verstaan waarin het gebruik van een applicatie wordt gepromoot, bijvoorbeeld in de situatie 
dat gezegd wordt dat een bepaalde applicatie gebruikt kan worden om enquêtes uit te 
zetten of datasets te verwerken waarbij het uitzetten van de enquêtes of het verwerken van 
datasets onderdeel is van een opdracht, paper, scriptie of onderzoek. 

3 Voorbeeld: als de applicatie bij Tilburg University zelf draait en de derde partij geen 
incidenteel of structureel beheer verzorgt waarbij ze toegang heeft tot niet-geanonimiseerde 
gegevens, dan heeft de derde partij geen toegang tot Persoonsgegevens.  

4 Indien een derde partij onder toezicht van Tilburg University incidenteel beheer verricht in 
een database/applicatie en daarbij (mogelijk) inzage heeft in persoonsgegevens, zal daar 
altijd een overeenkomst aan ten grondslag liggen (bijvoorbeeld een overeenkomst die 
betrekking heeft op levering van een applicatie). In die overeenkomst dienen dan afspraken 
te zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens (waaronder incidentele inzage). 

5 Wettelijke plichten zijn expliciet in wetgeving vastgelegd. Voorbeelden zijn vorderingen van 
de Officier van Justitie (126nd lid 1 Sv), IND, DUO, Belastingdienst, NVAO (accreditatie 
WHW). Voorbeeld Vitaal belang is het verstrekken medische gegevens van een slachtoffer 
aan een ambulancedienst. 

6 Voorbeeld is het verstrekken van naam en adres van medewerkers aan een derde partij ten 
behoeve van het bezorgen van goederen (bloemist, bezorger kerstpakketten) of de ZZP 
welke geen instructies ontvangt en waarbij de primaire opdracht niet ziet op het verwerken 
van persoonsgegevens. 

7 Bijvoorbeeld bij gezamenlijke onderzoeksprojecten.  
8 Tilburg University laat het verwerken van persoonsgegevens uitvoeren door een ZZP die 

werkt onder de instructie van Tilburg University met terugkoppeling van verrijkte 
persoonsgegevens. 

9 Tilburg University besteedt het verwerken van persoonsgegevens uit aan een derde partij 
en de derde partij mag enkel de persoonsgegevens verwerken in opdracht van Tilburg 
University. Zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor niet in de 
verwerkersovereenkomst afgesproken doelen. Bijvoorbeeld de uitbesteding van de 
salarisadministratie, het hosten van applicaties of de primaire verwerking van 
persoonsgegevens.  

10 Tilburg University verzorgt voor een andere organisatie de verwerking persoonsgegevens, 
bijvoorbeeld hosting van applicaties derden, verlenen netwerkfaciliteiten, accountbeheer 
voor gelieerde instellingen als TIAS. 

 

Neem bij vragen omtrent rolverdeling contact op met je Data Representative. Kom je er samen niet 
uit? Neem dan contact op met Legal Affairs (secretariaat.jz@tilburguniversity.edu).  
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Bijlage II: Voorbeelden  
 
Cloud oplossing waarbij Tilburg University 
Verwerkingsverantwoordelijke en de derde 
Verwerker is. 
 
Tilburg University maakt gebruik van de 
applicatie SAP voor de salarisadministratie van 
haar personeel. 
Een externe organisatie verzorgt de hosting 
(cloud), het applicatiebeheer en inhoudelijke 
afhandeling (functioneel beheer).  
 
Tilburg University maakt gebruik van Office365 
en verzorgt een technische interface voor 
authenticatie (bv. Active Directory, Single Sign 
On, SurfConext). Het is zeer aannemelijk dat 
deze omgeving door studenten/medewerkers 
wordt gebruikt voor het plaatsen van bestanden 
met aanvullende persoonsgegevens. Microsoft 
monitort via een geautomatiseerd proces de 
integriteit van de bestanden en zal trachten 
defecte bestanden te herstellen. 
 

Cloud oplossing/dienst waarbij zowel 
Tilburg University als de derde zelfstandig 
verwerkingsverantwoordelijke zijn. 
 
Tilburg University maakt gebruik van een online 
applicatie en verzorgt een technische interface 
voor authenticatie (bv. Active Directory, Single 
Sign On, SurfConext). De applicatie ontvangt 
enkel de autorisatie en verwerkt in de applicatie 
verder geen persoonsgegevens. 
 
Tilburg University besteedt de bestelling en 
verzending van kerstpakketten uit aan een 
externe organisatie en levert een lijst van 
namen en adressen. De externe organisatie 
bepaalt zelf doel en middelen bij haar 
dienstverlening, de contactgegevens zijn 
noodzakelijk voor de verzending. 

On premise oplossing waarbij Tilburg 
University Verwerkingsverantwoordelijke en 
de derde Verwerker is. 
 
Tilburg University host zelf op de campus een 
applicatie waarin persoonsgegevens worden 
verwerkt, de externe organisatie heeft 
structurele toegang tot deze applicatie daar zij 
het applicatiebeheer verzorgen. 

On premise oplossing waarbij Tilburg 
University Verwerkingsverantwoordelijke en 
een derde geen Verwerker is. 
 
Tilburg University host zelf op de campus een 
applicatie waarin persoonsgegevens worden 
verwerkt, de externe organisatie heeft geen 
toegang tot deze applicatie, maar voert wel 
applicatiebeheer uit in een test-omgeving met 
fictieve of geanonimiseerde gegevens.  
 
Tilburg University host zelf op de campus een 
applicatie waarin persoonsgegevens worden 
verwerkt, de externe organisatie heeft 
incidentele toegang wanneer zij onder toezicht 
van onze eigen IT-afdeling een probleem 
verhelpen of adviseert in 
inrichtingsvraagstukken. 

  



Bijlage III: Checklist Verwerkersovereenkomst externe partij 
 
Waar moet een verwerkersovereenkomst aan voldoen? 
O.g.v. art. 28 lid 3 AVG moet in de verwerkersovereenkomst het onderwerp en de duur van de verwerking, de 
aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt, de categorieën van 
betrokkenen en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke vastgelegd worden. 
Hieronder een overzicht van de checkpunten. 
 
CHECKLIST 
1. Algemeen 

 Alle gebruikelijke contractinformatie is opgenomen en ingevuld, check met name: 
o Naam en vestigingsadres partijen; 
o Helder onderscheid welke partij verwerkingsverantwoordelijke is en welke partij verwerker. 
o Naam ondertekeningsbevoegde vertegenwoordiger;  
o Contactpersonen; 
o Totstandkoming, duur, wijziging en einde van de overeenkomst. 

 
2. Verhouding met hoofdovereenkomst 

 Uit het stuk blijkt dat het een verwerkersovereenkomst betreft.  
 In de verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de hoofdovereenkomst. 
 De looptijd van de verwerkersovereenkomst past bij de looptijd van de overeenkomst.  
 Uit de (verwerkers)overeenkomst blijkt dat bij tegenstrijdigheid tussen de verwerkersovereenkomst, 

eventuele algemene voorwaarden en de overeenkomst, ten aanzien van de verwerking de bepalingen 
van de verwerkersovereenkomst prevaleren.  

 
3.  Verhouding verwerkingsverantwoordelijke - verwerker 

 In de overeenkomst is uitdrukkelijk bepaald dat verwerkingsverantwoordelijke de zeggenschap heeft 
over doel en middelen van de verwerking van de persoonsgegevens.  

 Vastgelegd is welke categorieën van persoonsgegevens worden uitgewisseld.  
 Vastgelegd is dat de verwerker de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke 

instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.  
 Vastgelegd is dat de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis dient te stellen 

indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de AVG of andere toepasselijke wetgeving.  
 Vastgelegd is dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen een 

(contractuele of wettelijke) geheimhoudingsplicht hebben. 
 Vastgelegd is dat verwerker geen gegevens verwerkt voor andere doelen dan in deze overeenkomst zijn 

gespecificeerd noch gegevens zonder toestemming mag verstrekken aan derden. 
 Vastgelegd is dat verwerker, als hij wettelijk verplicht is gegevens te verstrekken, dat voorafgaand aan 

verwerkingsverantwoordelijke meldt, tenzij die wetgeving deze kennisgeving verbiedt. 
 Vastgelegd is dat verwerker verwerkingsverantwoordelijke ondersteunt bij de invulling van diens 

wettelijke plichten (o.a. uitoefeningen rechten betrokkene, beveiliging, inbreuken, meldingen, 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling).  

 Vastgelegd is dat verwerker ervoor zorgdraagt dat het mogelijk is voor de 
verwerkingsverantwoordelijke om via het systeem de rechten van betrokkenen te waarborgen. 

 Vastgelegd is dat de verwerker alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om de nakoming van de 
in art. 28 AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de 



verwerkingsverantwoordelijke of een door de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur 
mogelijk maakt en eraan bijdraagt.  

 Vastgelegd is dat verwerker de gegevens niet buiten de EER mag verwerken, tenzij:  
o Een adequaatheidsbesluit overeenkomstig art. 45 lid 3 AVG is genomen t.a.v. het betreffende 

derde land of de betreffende internationale organisatie, ofwel 
o Passende waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG zijn getroffen, met inbegrip van 

voorschriften zoals bedoeld in art. 47 AVG, t.a.v. het betreffende derde land of de betreffende 
internationale organisatie, ofwel 

o Aan één van de specifieke voorwaarden uit art. 49 lid 1 AVG is voldaan t.a.v. het betreffende 
derde land of de betreffende internationale organisatie. 

 
4. Verwerker-subverwerkers 

 Vastgelegd is dat verwerker geen derden/subverwerkers inschakelt voor de verwerking, tenzij de 
verwerkingsverantwoordelijke daarmee schriftelijk ingestemd heeft.2  

 Vastgelegd is dat wanneer verwerkingsverantwoordelijke instemt met de inzet van derden, dat 
verwerker dan met deze subverwerkers een subverwerkersovereenkomst sluit waarin de bepalingen 
uit de tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker geldende verwerkersovereenkomst minimaal 
worden overgenomen. 

 Aangeraden (niet verplicht) wordt om vast te leggen dat als subverwerkers deze verplichtingen niet 
nakomen, verwerker volledig aansprakelijk blijft voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. 
 

5. Beveiliging/datalekken/(beveiligings)incidenten 
 De verwerkersovereenkomst en/of bijlage(n) bepaalt/bepalen dat verwerker conform AVG afdoende 

garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische maatregelen en 
organisatorische maatregelen (beveiligingseisen gebaseerd op een goedgekeurde 
risicoanalyse/aansluiting gedragscode/certificering), opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG 
voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene kan worden gewaarborgd.  

 Vastgelegd is dat verwerker periodiek rapporteert over beveiliging en aandachtspunten daarin, of ten 
minste aan verwerkingsverantwoordelijke alle informatie hierover ter beschikking stelt.  

 Vastgelegd is dat verwerker mee werkt aan controles op deze verwerkingen.  
 Vastgelegd is dat verwerker de beveiliging op aanwijzing van verwerkingsverantwoordelijke verbetert. 
 Vastgelegd is dat verwerker verplicht is beveiligingsincidenten onmiddellijk te melden en 

bewaartermijnen na te leven conform toepasselijke wetten en gespecificeerde regelgeving (o.a. 
geheimhouding, beveiligingseisen).  

 Vastgelegd is dat verwerker in geval van een incident onmiddellijk adequate maatregelen neemt om 
het incident te beëindigen/ te stoppen en de gevolgen van het incident te beperken en herhaling te 
voorkomen. 

 Vastgelegd is dat verwerker in geval van een incident onmiddellijk de contactpersoon van 
verwerkingsverantwoordelijke inlicht en deze op de hoogte houdt van ontwikkelingen.  

 Vastgelegd is dat verwerker aansprakelijk is voor boetes en schades veroorzaakt door niet nakomen 
van de verwerkersovereenkomst, AVG of andere toepasselijke wetgeving. 

 Vastgelegd is dat verwerker verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart voor boetes en schades 
veroorzaakt door niet nakomen van de verwerkersovereenkomst, AVG of andere toepasselijke 

                                                   
2 Indien er geen specifieke schriftelijke toestemming wordt gevraagd, maar algemene toestemming vooraf dan moet daarbij bepaald 
worden dat verwerker verwerkingsverantwoordelijke tijdig informeert wanneer hij een derde inschakelt, dat 
verwerkingsverantwoordelijke hier bezwaar tegen kan maken en dat hij (aanvullende) voorwaarden voor deze inzet kan geven. Het 
heeft de voorkeur tijdig te definiëren of een termijn af te spreken. 



wetgeving. 
 

6. Looptijd van deze overeenkomst: 
 Vastgelegd is dat bepaalde verplichtingen blijven gelden na afloop van de overeenkomst (het gaat 

hierbij om verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst te 
blijven gelden, zoals geheimhouding);  

 Vastgelegd is dat verwerker verplicht is mee te werken aan de adequate overdracht van 
werkzaamheden aan een opvolgende verwerker.  

 Vastgelegd is dat de verwerker de persoonsgegevens (en bestaande kopieën) na afloop van de 
verwerkingsdiensten, naar keuze van verwerkingsverantwoordelijke wist dan wel terug levert binnen 
een bepaalde periode, tenzij ze op basis van een wettelijke bepaling bewaard moeten blijven. Hierbij is 
vastgelegd dat de verwerkingsverantwoordelijke instructies mag geven en eisen mag stellen aan de 
(wijze van) verwijdering of terug levering. 
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