Toelichting bij de verwerkersovereenkomst
1. Inleiding
De verwerkersovereenkomst is een uitgebreid document. Het is echter van belang om dit zo
uitgebreid te doen, omdat op deze manier de risico’s beter worden afgedekt en er mogelijkheden
zijn ingebouwd om de verwerker ook daadwerkelijk aan de overeenkomst te houden (zie
bijvoorbeeld de bepalingen met betrekking tot boete en aansprakelijkheid). Het is een algemeen
document dat aan de werkelijke situatie moet worden aangepast.
Het is verstandig om nader advies in te winnen als er met de verwerker over bepaalde artikelen
onderhandeld gaat worden.
Dit geldt eveneens voor het aangaan van een opdracht met gemeente of een andere instelling
waarvoor een overeenkomst wordt aangegaan en er een uitwisseling plaatsvindt van
persoonsgegevens en voortgangsrapportage.
In deze toelichting zal vooral worden ingegaan op het uitbesteden van administratieve diensten,
eenvoudige gegevensuitwisseling waarbij geen bijzondere gegevens worden uitgewisseld en
technisch onderhoud van websites, cliëntenregistratiesystemen zonder dat er inhoudelijke
verwerking plaatsvindt.
Toelichting bij punt B van de overweging
Hierbij benoem je de diensten van de leverancier (verwerker), zo specifiek mogelijk, bijvoorbeeld:
a. het voeren van een financiële administratie voor de therapeut
b. het technisch onderhouden van een IT systeem
Toelichting bij 2.5. verwerkingsdoeleinden
Benoem in dit artikel ieder afzonderlijk doel van verwerken zo specifiek mogelijk, bijvoorbeeld:
het factureren van geleverde diensten aan cliënten;
het bijhouden van een debiteurenadministratie;
het voeren van een financiële administratie;
het voldoen aan de eisen van belastingdienst;
het technisch onderhouden van de website;
het technisch onderhouden van het cliëntregistratieprogramma;
het technisch onderhoud van een factuurprogramma
etc.
Toelichting bij artikel 2.6 Verwerkingsgronden
Kies hier de gronden die van toepassing zijn in de concrete situatie. Het bijhouden van
cliëntendossiers valt bijvoorbeeld onder een wettelijke verplichting en ook uitvoering van een
overeenkomst.
In alle gevallen benoem je bij de uitbesteding van de administratie, of NAW-gegevens naar een
drukker:
a. de Betrokkene heeft voor de Verwerking diens ondubbelzinnige toestemming verleend;

b. de Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene
partij is,
c. de Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op (één der)
Partijen rust; Toelichting: Belastingwetgeving
Bij het technisch onderhoud door een ICT bedrijf geldt:
de Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij
is. Het is namelijk van belang dat het ICT-systeem goed beschermd is en goed functioneert.
Als er sprake is van een overeenkomst met een opdrachtgever zoals een school, gemeente of andere
partij geldt:
a. de Betrokkene heeft voor de Verwerking diens ondubbelzinnige toestemming verleend;
b. de Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene
partij is,
Je moet de toestemming van de betrokkenen dan wel goed geregeld hebben!
Toelichting bij artikel 3.1. Persoonsgegevens
Kies hier de gegevens die verwerkt worden. Let op dat het niet altijd voor de verwerker noodzakelijk
hoeft te zijn om overal bij te kunnen. Als bepaalde gegevens niet toegankelijk hoeven te zijn voor de
Verwerker, zorg er dan voor dat dit ook niet zo is. Denk hierbij met name aan gezondheidsgegevens
en andere gevoelige/bijzondere persoonsgegevens.
Een ICT-bedrijf hoeft bijvoorbeeld in het geheel geen gegevens te verwerken, anders dan dat zij wel
inzicht hebben in de gegevens en deze technisch beheren.
Dat is anders bij de financiële administratie voor de facturatie en het vastleggen van betalingen van
de debiteuren (dat zijn de cliënten die een factuur hebben ontvangen). Zij hebben zij vaak de
beschikking over de gegevens hieronder genoemd van a t/m e.
a. naam, adres en woonplaats;
b. geboortedatum;
c. geslacht;
d. telefoonnummer en e-mailadres;
e. soort consult
f. gezondheidsgegevens;
g. cliëntendossier;
h. verzekeringsgegevens;
i. verdere gegevens, nader in te vullen.
Opmerkingen m.b.t. de Gezondheidsgegevens
Gezondheidsgegevens zijn in de AVG aangemerkt als bijzondere gegevens. Deze mogen uitsluitend
verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische
diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen, op grond van
de wet of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker. Deze gegevens zullen
uitsluitend worden verwerkt door of onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die
krachtens de wet of een overeenkomst tot geheimhouding is gehouden.

Gezondheidsgegevens worden in deze overeenkomst alleen opgenomen als er in een concreet geval
inderdaad sprake is van verwerking van gezondheidsgegevens door de Verwerker zelf. Dus niet bij
ICT-beheer en financiële administratie.
Toelichting bij artikel 4:
Toelichting: Eventueel aanvullen met andere specifieke beveiligingsmaatregelen als dat van belang is.
Toelichting bij artikel 9
Dit artikel is zeer ongunstig voor de Verwerker en het kan dus goed zijn dat die daarmee niet akkoord
zal willen gaan, maar omdat deze Verwerkersovereenkomst voor de Therapeut wordt opgesteld is
het altijd mogelijk dat er over onderhandeld wordt met de Verwerker. Hetzelfde geldt overigens voor
het artikel met betrekking tot de Boete.
Toelichting bij artikel10
Bedragen zijn een voorstel, het is deels afhankelijk van de waarde van de Overeenkomst (met
betrekking tot de levering van de diensten) of dit redelijk is: als de Overeenkomst over miljoenen
gaat is een veel hoger bedrag redelijk dan wanneer het om enkele duizenden euro’s gaat.

