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1 Voorzitter Beheergroep Standaard Verwerkersovereenkomst 
Gemeente Eindhoven neemt het komend jaar het voorzitterschap op zich. Het wordt een gedeeld 

voorzitterschap tussen de CISO en één van de privacy juristen. Zij stemmen onderling af wie bij de 

bijeenkomsten aanwezig is.  

 

De IBD voert het secretariaat. Voor meer informatie rondom de Beheergroep en de taken van de voorzitter en 

het secretariaat: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/beheergroep-standaard-

verwerkersovereenkomst-vwo-gemeenten/ 

2 Naar de ALV 
De Standaard Verwerkersovereenkomst is door het bestuur van de VNG vastgesteld en wordt ingebracht op de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) van 5 juni 2019. Tijdens de ALV besluiten de bestuurders hopelijk om in te 

stemmen met het algemeen verbindend verklaren van de Standaard Verwerkersovereenkomst per 1 januari 

2020.  

De voorzitter van de Beheergroep Standaard Verwerkersovereenkomst zal - indien noodzakelijk - aanwezig zijn 

bij de ALV.  

3 Versie 2.0 
De Beheergroep Standaard Verwerkersovereenkomst behandelt de versienummering. Gezien de gang naar de 

ALV wordt na kort overleg besloten dat de nieuwe versie van de Standaard Verwerkersovereenkomst de 2.0 

status krijgt.  

4 Updaten van de GIBIT 
Binnen de Beheergroep Verwerkersovereenkomst zijn vragen gesteld met betrekking tot de GIBIT.  

De GIBIT is op een aantal onderdelen verouderd, waardoor men tot verkeerde conclusies zou kunnen komen. 

Het streven van de beheergroep GIBIT is om de GIBIT naar een 2019 versie te tillen. Er is al een 

overeenkomstengenerator geïntroduceerd waarin de Standaard Verwerkersovereenkomst is opgenomen.  

5 Beheer van de Standaard Verwerkersovereenkomst 
Ten aanzien van het Beheerdocument wordt besloten dat: 

- de Beheergroep Verwerkersovereenkomst twee keer per jaar bij elkaar komt; 

- de gemeenten/gemeenschappelijke regelingen en leveranciers die deelnemen aan de Beheergroep 

Verwerkersovereenkomst worden vermeld op de website. Bij de gemeenten/gemeenschappelijke 

regelingen worden tevens de functies/rollen vermeld; 

- de vergaderstukken 3 weken (15 werkdagen) voorafgaand aan de vergadering worden aangeleverd en 

dat de sluitingstermijn om suggesties/commentaar aan te leveren hierop wordt aangepast; 

- eventueel extern advies niet als bindend wordt gezien, dit wordt ter bespreking voorgelegd aan de 

Beheergroep; 

- er nieuwe leden bij komen als er leden weggaan. 

6 Reviewcommentaar Landsadvocaat, gemeenten en leveranciers  
De leden van de Beheergroep hebben in aanloop naar de bijeenkomst alle input op de Standaard 

Verwerkersovereenkomst versie 1.11 ontvangen. Tijdens het overleg is het commentaar besproken en indien 

noodzakelijk is dit na instemming in de nieuwe versie van de Standaard Verwerkersovereenkomst verwerkt.  

 

Kort samengevat is ten aanzien van de inhoud het volgende besloten:  

- Teruggeven of wissen van gegevens behoort te vallen binnen de hoofdovereenkomst. De 
hoofdovereenkomst is pas beeindigd als alles is afgerond. 

- ‘Eventuele andere schriftelijke instructies’: een verwerker verwerkt uitsluitend op basis van 
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schriftelijke instructie. Besloten wordt dat ‘eventuele andere’ wordt verwijderd en dat ‘uitsluitend’ 
wordt toegevoegd.  

- In verband met eventuele grensoverschrijdende verwerkingen ‘wordt ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ 
vervangen door ‘toezichthoudende autoriteit’.  

- ‘De door Verwerker uit te voeren verwerkingen staan uitputtend beschreven in tabel 1.....’  
Besloten wordt dat ‘uitputtend’ wordt verwijderd. 

- De volgorde (welke overeenkomst prevaleert) wordt geregeld in de Hoofdovereenkomst .  
Dit wordt opgenomen in de toelichting.  

- Audits moeten worden beperkt tot de verwerkingen zoals beschreven in bijlage 2. De scope van de 
audit is beperkt tot nakoming van de afspraken binnen de Standaard Verwerkersovereenkomst en de 
bijlagen. 

- Artikel 4, lid 5 Subverwerkers: na kort overleg wordt het woord ‘beoogde’ toegevoegd. De leveranciers 
willen graag dat expliciet gemaakt wordt dat er subverwerkers mogen worden ingeschakeld 
(algemene schriftelijke toestemming). Bezwaar maken is altijd mogelijk. Leveranciers zullen tijdig 
melden dat een subverwerker wordt ingeschakeld en daarbij een bezwaartermijn aangeven. 

- Artikel 4, lid 7 Gegevensverwerkingseffectbeoordeling: hieraan is ‘en voorafgaande raadpleging’ 
toegevoegd.  

- Artikel 5 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, lid 1: afgesproken wordt om ‘en het aantal’ en 
‘voor zover bekend’ toe te voegen aan het betrefende artikel. 

- Artikel 6 Aansprakelijkheid, lid 1 blijft, lid 2 wordt verwijderd, hiermee wordt het advies van de de 
landsadvocaat gevolgd. Besloten wordt dat dit punt in het volgende overleg wederom geagendeerd 
wordt, mogelijk is er dan op dit punt jurisprudentie.  

- Artikel 7 Beëindigen verwerkersovereenkomst: vanuit de Beheergroep Verwerkersovereenkomst komt 
het verzoek dit punt aan te vullen in het geval van surseance van betaling. Na kort overleg wordt 
besloten dat dit afhankelijk is van de dienst of product en dat het daarom zou moeten worden 
opgenomen in de hoofdovereenkomst.  

- Artikel 8 Overige bepalingen: een uitzoekpunt voor de VNG/IBD bij Europa Decentraal. Is het 
Nederlands recht inderdaad van toepassing? Hoe zit het met bijvoorbeeld Belgische verwerkers en de 
Belgische toezichthouder).  

- Bijlage 1: er is in de concept versie een kolom ‘hoog risico’ toegevoegd. De Beheergroep is van mening 
dat dit meer vragen oproept en stelt voor de kolom te verwijderen.  

- Vanuit de Beheergroep komt de vraag of er contact is met andere brancheverenigingen (onderwijs, 
overheid). Er is contact met Kennisnet. Het voorstel van VNG/IBD is om in de loop van 2019 te 
verkennen welke mogelijkheden bestaan om samen op te trekken.  

- Eén van de leveranciers geeft aan dat er regelmatig discussie is met gemeenten over de vraag 
wanneer een leverancier nu wel of geen verwerker is. Een discussie die veel tijd en energie kost. 
Afgesproken wordt dat de leden van de Beheergroep voorbeelden aanleveren van vragen wanneer 
een partij nu wel of geen leverancier is. De VNG/IBD zal deze voorbeelden verzamelen en met een 
aantal partijen bespreken. Zodra er duidelijkheid is over de ingeleverde vragen, zullen deze 
voorbeelden als aanhangsel worden gepubliceerd bij de ‘Factsheet en Beslismodel 
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker’ op de IBD-website.  

7 Volgend overleg Beheergroep Standaard Verwerkersovereenkomst 
Het eerstvolgende overleg is gepland op donderdag 10 oktober. 


