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De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse gemeenten dat gemeenten ondersteuning
biedt bij informatiebeveiliging. Op 2 augustus jl. heeft de IBD een verwerkersovereenkomst gepubliceerd waarin de verplichte
onderdelen van een verwerkersovereenkomst voor gemeenten zijn gestandaardiseerd. In dit artikel leg ik (Liesbeth Woolschot,
red.) uit wat er is gewijzigd ten aanzien van het format uit 2016 en welke stap de gemeente zeker niet over moet slaan voordat ze
deze overeenkomst met haar leverancier(s) sluit. Tot slot ga ik kort in op de inhoud van de verwerkersovereenkomst.

Verplicht

De meest opvallende wijziging is dat de standaard verwerkersovereenkomst, in tegenstelling tot het format uit 2016, nu verplicht
is voor gemeenten. Als gemeenten ervoor kiezen een ander model te gebruiken moeten zij gemotiveerd vastleggen waarom zij dat
doen. Dit geldt ook wanneer een gemeente wijzigingen aanbrengt in de afspraken uit de standaard verwerkersovereenkomst. In de
handreiking licht de IBD toe waarom hiervoor gekozen is. Het oude format veroorzaakte veel discussie en frustratie. Gebruik van
het oude format was vrijblijvend. Door deze vrijblijvendheid werkten niet alle gemeenten met het format en werden door zowel
gemeenten als leveranciers wijzigingen aangebracht in de overeenkomst.

Overigens merkt de IBD wel op dat het niet noodzakelijk is om vanwege de nieuwe standaard verwerkersovereenkomst alle
bestaande verwerkersovereenkomsten te vervangen. Zolang in de bestaande verwerkersovereenkomsten maar de verplichte
onderdelen zijn opgenomen.

Belangrijk: vaststellen rolverdeling

Een stap die de gemeente niet moet overslaan voordat zij overgaat tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst, is de
beoordeling of een verwerkersovereenkomst wel verplicht is. In de handreiking bij de standaard verwerkersovereenkomst wijst de
IBD terecht op dat het belangrijk is eerst de rolverdeling vast te stellen. Wanneer de gemeente in het kader van bepaalde
dienstverlening persoonsgegevens verstrekt aan een externe partij kan dit een verwerker zijn, maar dat hoeft niet altijd het geval te
zijn. Het kan namelijk zijn dat er wel een gegevensuitwisseling plaatsvindt, maar dat beide partijen verwerkingsverantwoordelijke
zijn. Of daarvan sprake is kan per specifiek geval verschillen.

Een verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van een verwerking. De verwerker verwerkt de gegevens
slechts ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is een organisatie die in
opdracht van de gemeente werkt verwerkingsverantwoordelijke wanneer het verwerken van persoonsgegevens niet haar primaire
taak is, maar iets is dat voortvloeit uit de opdracht.

Een situatie waarin sprake is van twee verwerkingsverantwoordelijken kan zich bijvoorbeeld voordoen in gegevensuitwisselingen in
het sociaal domein, waarbij de gemeente samenwerkt met zorgaanbieders. De zorgaanbieder is meestal geen verwerker maar is
net als de gemeente een verwerkingsverantwoordelijke.

Let op! Hoewel een verwerkersovereenkomst dan niet verplicht is, moeten partijen soms alsnog afspraken maken over de omgang
met persoonsgegevens.

Inhoud

De IBD stelt dat de verwerkersovereenkomst bepalingen bevat ten aanzien van de “verplichte onderdelen”. Daarmee bedoelt de
IBD de onderdelen die staan genoemd in artikel 28 lid 3 AVG. De standaard verwerkersovereenkomst bevat inderdaad de
onderdelen die de AVG vereist. Enig maatwerk is mogelijk doordat partijen zelf de gelegenheid hebben om de bijlagen in te vullen
met informatie over de verwerking en de beveiligingsmaatregelen.

De verwerker dient verwerkingsverantwoordelijke binnen de termijn van 48 uur te informeren over beveiligingsincidenten. Dat is
ruim gelet op de termijn van 72 uur waarbinnen de verwerkingsverantwoordelijke datalekken dient te melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Daarnaast is het opvallend dat in de overeenkomst geen bepaling is opgenomen over doorgifte van



persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Dat is wellicht ondervangen met de vereiste toestemming die de
verwerker nodig heeft om sub-verwerkers in te schakelen en gegevens te verstrekken aan derden. Gemeenten zullen hier in ieder
geval bedacht op moeten zijn. Ook mis ik hier de verplichting voor de verwerker om met sub-verwerkers dezelfde afspraken te
maken. Bij het uitvoeren van audits of controles kunnen partijen wel nadere afspraken maken, dus daar is nog ruimte open gelaten
voor onderhandeling.

Dit zijn begrijpelijke keuzes nu het een standaardovereenkomst is. Het maakt de overeenkomst te accepteren voor beide partijen
en kan in dat opzicht een handig hulpstuk zijn voor gemeenten. Wel is het jammer dat de overeenkomst om dezelfde redenen vrij
summier is en daardoor in mijn ogen enkele bepalingen mist.

Dit artikel is geschreven door Liesbeth Woolschot van Hekkelman Advocaten te Nijmegen.
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