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Definities: Verwijs waar mogelijk naar definities uit de AVG. 
Het hanteren van definities die breder zijn dan, of afwijkend 
van hetgeen dat in de AVG staat, creëert namelijk verwarring 
en er kan discussie ontstaan; want volgen we de wet of wat 
we afspreken? Definieer alleen wat niet uit de wet blijkt 
(zoals de omschrijving van de ‘hoofdovereenkomst’.

Inschakelen van sub-verwerkers: Zoek de redelijkheid 
op in het kader van het geven van algemene of specifieke 
toestemming door de verantwoordelijke aan de verwerker 
voor het inschakelen van sub-verwerkers. Voor grote ICT-
dienstverleners is het niet werkbaar om van iedere klant, 
voordat er een nieuwe leverancier wordt toegevoegd, 
specifieke toestemming te vragen. Als één klant niet 
reageert, ligt de hele boel stil. Daarentegen kan het voor een 
specifieke klant die veel gevoelige gegevens verwerkt wel 
noodzakelijk zijn.

Beveiligingsmaatregelen: Qua beveiliging mag er wel 
wat expertise worden verwacht van de verwerkers 
op ICT-gebied. Dit is immers van deze bedrijven veelal 
hun expertise. Aan de andere kant moet je ook geen 
wonderen verwachten. Zelfs de meest ‘passende’ 
beveiligingsmaatregelen zullen niet altijd doeltreffend zijn. 
Niet alles in het leven is immers te voorkomen. Baseer hier 
dus ook de afspraken op, en wees daarnaast duidelijk in 
wat er van de verwerker verwacht gaat worden. Wil je als 
verwerker inzage geven in je beveiligingsmaatregelen, geef 
dan ook echt concrete inzage en benoem niet enkel vage 
maatregelen. En wanneer beide partijen het prima vinden dit 
onderwerp geheel aan de expertise van de verwerker over 
te laten, spreek dan gewoon af dat de verwerker ‘passende 
technische en organisatorische maatregelen’ zal nemen.

Audit: Als verantwoordelijke mag je onder de AVG 
controleren of de verwerker zijn afspraken uit de 
verwerkersovereenkomst nakomt door een audit uit te 
(laten) voeren. Dit is natuurlijk een goed iets, alleen kan een 
onbeperkt auditrecht voor een verwerker nogal verlammend 
werken. Als alle klanten om de beurt op de stoep staan 
om de boel eens goed onder de loep te nemen, wordt de 

dagelijkse bedrijfsvoering van de verwerker namelijk nogal 
verstoord. En hier hebben ook andere klanten weer last van. 
Daarentegen, als je als verantwoordelijke het idee hebt dat 
je verwerker zich niet aan de afspraken houdt, wil je wel 
kunnen controleren en ingrijpen. Hoe zoek je hier nu meer 
de redelijkheid in op?

• Beperk het auditrecht tot op redelijke hoogte. (Heb je 
een concreet vermoeden? Dan kan het natuurlijk); 

• Verstrek als verwerker eigen auditrapportages, wanneer 
je die hebt, om meer openheid te verschaffen; 

• Spreek een redelijke termijn af waarin de audit zal 
worden aangekondigd; 

• Laat een onafhankelijke partij de audit uitvoeren voor 
een onafhankelijk resultaat; en 

• Zorg voor een eerlijke verdeling van de kosten. 
(Verwerker fout? Verwerker betaalt. Verwerker goed? 
Verantwoordelijke betaalt.)

Aansprakelijkheid: Het is niet verplicht om in een 
verwerkersovereenkomst afspraken te maken over 
aansprakelijkheid. Er wordt immers ook al een hoop 
geregeld hierover in de AVG. Toch vliegen de vrijwaringen, 
boeteclausules en onbeperkte aansprakelijkheden je vaak 
om de oren. Op zich prettig natuurlijk om alles juridisch 
goed af te dichten en in te perken. Echter, het risico 
bestaat dat je het in onderhandelingen uiteindelijk alleen 
nog maar hebt over wie de boetes van de toezichthouder 
moet gaan betalen in plaats van over hetgeen waar de 
verwerkersovereenkomst echt voor bedoeld is, namelijk het 
regelen van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 
Wil je dat niet, voer dan een van de volgende opties door : 
Sluit aan qua aansprakelijkheid bij de afspraken uit de 
hoofdovereenkomst, daar zijn immers ook ooit de 
prijsafspraken op gebaseerd; of 
Sluit aan bij de wet, en neem er helemaal niks over op.

 

 

 

 

 

CHECKLIST: VERWERKERSOVEREENKOMSTEN
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