
 

Onze experts: 

De tools en trajecten worden ontwikkeld en onderhouden door een team van ervaren experts. U vindt een overzicht 

van alle experts op: rendement.nl/tools/experts. 

 

Deze vaktool is mede mogelijk gemaakt door: 

André Kamps van De IT-Jurist 

Voor meer tools en trajecten ga naar: 

http://www.rendement.nl/tools 

 

Disclaimer 

Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 

volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer. 

 

Voorbeeld bewerkersovereenkomst 
Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. 

 

Overeenkomst | Versie 1.0 
 

Als uw organisatie persoonsgegevens uit de administratie verliest, moet u dit op basis van de Wet meldplicht 

datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens én in sommige situaties ook aan de betrokkenen. Een 

datalek kan een hack zijn, maar ook iets kleins zoals het verliezen van een usb-stick. Als uw organisatie 

administratieve taken door een derde partij laat verzorgen, blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk. U heeft 

alleen niet meer direct zicht op de gebeurtenissen bij die derde partij, zoals een hack of verlies van een usb-

stick met persoonsgegevens. Daarom doet u er goed aan in een bewerkersovereenkomst afspraken vast te 

leggen over  ieders verantwoordelijkheden bij een datalek. Deze tool dient als voorbeeld voor een 

bewerkersovereenkomst.

http://www.rendement.nl/tools/experts
http://www.rendement.nl/tools
http://www.rendement.nl/premium/vaktools/disclaimer
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Bewerkersovereenkomst 

 

[1] naam organisatie B.V., gevestigd te plaats aan de adres, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw 

naam<naam>, functie, hierna te noemen: Verantwoordelijke; 

 

en 

 

[2] naam organisatie B.V., gevestigd te plaats aan de adres, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw 

naam, functie, hierna te noemen: ‘Bewerker’, 

 

hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen”; 

 

overwegende dat: 

 

1. Verantwoordelijke de Bewerker opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product of dienst, waarvan de 

Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen deel uit maakt; 

2. Partijen het volgende overeenkomen voor bestaande en toekomstige Overeenkomsten waarvan Verwerking 

van Persoonsgegevens onderdeel is; 

 

verklaren en komen als volgt overeen: 

 

Artikel 1. Definities 

1. In deze Bewerkersovereenkomst hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: 

a. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 1 sub f 

Wbp; 

b. Bewerkersovereenkomst: deze bewerkersovereenkomst, welke deel uitmaakt van de Overeenkomst, 

ter neerlegging van de afspraken zoals bedoeld in artikel 15 Wbp; 

c. Overeenkomst(en): elke tussen Verantwoordelijke en Bewerker gesloten overeenkomst, bestaand en 

toekomstig, op grond waarvan Bewerker werkzaamheden verricht met door Verantwoordelijke via een 

door Bewerker aangeboden product of dienst verzamelde Persoonsgegevens; 

d. Persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden, zoals 

bedoeld in artikel 1 sub a Wbp; 

e. Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, 

zoals bedoeld in artikel 1 sub b Wbp;  

f. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens. 

2. Verantwoordelijke is de verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1 sub d Wbp. Bewerker is de bewerker als 

bedoeld in artikel 1 sub e Wbp. 

 

Artikel 2. Duur, looptijd en beëindiging 

1. Deze Bewerkersovereenkomst komt tot stand op de datum van ondertekening en is vanaf dat moment van 

toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen. 

2. Deze Bewerkersovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de Overeenkomst tussen Partijen 

is beëindigd of het faillissement van een van de Partijen wordt uitgesproken.  

3. In geval van beëindiging  van de Overeenkomst, zullen Partijen in overleg treden omtrent de overdracht van 

de Persoonsgegevens aan Verantwoordelijke. De Bewerker is verplicht de door Verantwoordelijke vereiste 

medewerking te verlenen.  

 

Artikel 3. Verplichtingen Verantwoordelijke 

1. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het melden van de Verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

2. Verantwoordelijke staat er jegens Bewerker voor in dat de Verwerking en de inhoud, het gebruik en/of de 

Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. 
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Artikel 4. Verplichtingen Bewerker 

1. Bewerker verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Verantwoordelijke en zal alle redelijke 

instructies van Verantwoordelijke dienaangaande opvolgen. 

2. Verantwoordelijke geeft Bewerker toestemming om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en 

deze Bewerkersovereenkomst derde(n) in te schakelen voor de Verwerking. 

3. Bewerker zal technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten 

Verwerkingen van Persoonsgegevens om verlies of onrechtmatige Verwerking (zoals onbevoegde 

kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) te voorkomen. Deze maatregelen zijn de 

volgende: 

a. [3]  

b. etc. 

4. Indien er bij Bewerker – of bij een door hem ingeschakelde derde partij – sprake is van een 

beveiligingsincident en/of datalek als bedoeld in de Wbp, zal Bewerker dit altijd onverwijld aan 

Verantwoordelijke melden. Daarbij geeft hij tevens aan: 

a. Wat de oorzaak is van het beveiligingsincident/datalek; 

b. Wat de mogelijke gevolgen zijn van het beveiligingsincident/datalek; 

c. Op welke manier door Bewerker maatregelen zullen worden genomen on deze gevolgen te beperken. 

5. In het geval dat een Betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of tot verbetering, 

aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Bewerker, zal Bewerker het 

verzoek doorzetten naar Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. 

Bewerker geeft hierbij op verzoek en op kosten van Verantwoordelijke haar medewerking. Bewerker mag de 

Betrokkene van deze afspraak op de hoogte stellen. 

6. Partijen stellen de ander onverwijld op de hoogte van relevante wijzigingen in de Verwerkingsprocessen. 

7. Bewerker zal de persoonsgegevens niet verwerken in of doorgeven aan landen buiten de Europese Unie. 

 

Artikel 5. Audits 

1. Verantwoordelijke heeft het recht om maximaal 1 keer per jaar een audit uit te voeren ter controle van de 

afspraken onder deze Bewerkersovereenkomst.  

2. Bewerker zal de voor de audits benodigde ondersteunende gegevens zoals systeemlogs bewaren. 

3. De personen die de audit uitvoeren zullen zich conformeren aan de beveiligingsprocedures zoals die bij 

Bewerker van kracht zijn. 

4. Bewerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie zo tijdig 

mogelijk ter beschikking stellen. 

5. Alle kosten van een audit worden door Verantwoordelijke gedragen. Bewerker kan alle door haar gemaakte 

kosten doorbelasten aan Verantwoordelijke. 

6. Verantwoordelijke zal niet eerder aanvangen met een audit dan 1 (één) maand na voorafgaande schriftelijke 

aankondiging. Indien datum en tijdstip van de audit Bewerker niet gelegen komt, zullen Partijen een nieuwe 

datum vaststellen in goed overleg. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

1. Voor zover Bewerker aansprakelijk is voor schade uit hoofde van deze Bewerkersovereenkomst, is de totale 

aansprakelijkheid van Bewerker beperkt tot vergoeding van de directe schade, en dit tot maximaal het bedrag 

van de voor het gebruik van de dienst of het product betaalde vergoeding in de 12 (twaalf) maanden 

voorafgaand aan het ontstaan van de schade.  

2. Bewerker is aansprakelijk voor de schade geleden door Betrokkenen die op grond van de Wbp voor haar 

rekening komt.  

3. Onverminderd het tweede lid, is aansprakelijkheid van Bewerker voor indirecte schade uitgesloten. Onder 

indirecte schade vallen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade 

door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van derden. 

 

Artikel 7. Voorrang Bewerkersovereenkomst 

1. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Bewerkersovereenkomst, heeft het 

bepaalde in de Bewerkersovereenkomst voorrang. 
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Artikel 8. Eigendomsrechten 

1. Alle industriële of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de onder deze Bewerkersovereenkomst 

te verwerken of verwerkte Persoonsgegevens berusten te allen tijde bij de Verantwoordelijke. 

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillenoplossing 

1. Op alle deze Bewerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in 

onderling overleg te beslechten.  

3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van 

de vestigingsplaats van Bewerker aangewezen om van geschillen kennis te nemen. 

 

Aldus besproken, in tweevoud opgemaakt, ondertekend en op iedere pagina geparafeerd te plaats ondertekening op 

datum ondertekening. 

 

Verantwoordelijke 

[4] naam organisatie B.V. 

Bewerker 

[5] naam organisatie B.V. 

 

Plaats, datum 

 

Plaats, datum 

 

 

 

………………………………………. 

 
 

 

 

………………………………………. 

 

 



Rendement.nl 

 

 

Instructieblad: Voorbeeld bewerkersovereenkomst 
 

1. Vul hier de naam in van uw organisatie en de naam en functie van degene die namens uw organisatie handelt.  

2. Vul hier de naam in van de organisatie aan wie u de verwerking van persoonsgegevens heeft uitbesteed en de 

naam en functie van degene die namens de andere organisatie handelt. 

3. Geef in een opsomming aan welke maatregelen de andere partij neemt om te voorkomen dat uw gegevens 

openbaar worden gemaakt. 

4. Vul hier weer de naam in van uw organisatie en de naam en functie van degene met tekenbevoegdheid. 

5. Vul hier weer de naam in van de andere partij en de naam en functie van degene met tekenbevoegdheid.  

 

 

 

 


