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Laga Newsflash 
Zakelijke partners en 
persoonsgegevens: moet u een 
verwerkersovereenkomst sluiten in het 

kader van GDPR? 

 

 

Sinds de inwerkingtreding van GDPR hebben veel bedrijven 

hun zakelijke partners (klanten, leveranciers, 
onderaannemers) verzocht om een ‘verwerkersovereenkomst’ 
te sluiten met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. 
 

In het kader van GDPR, is een ‘verantwoordelijke voor de 
verwerking’ (de werkgever is bijna altijd een 
verantwoordelijke) verplicht om een specifieke 

verwerkersovereenkomst te sluiten met al zijn ‘verwerkers’ 
(d.w.z. entiteiten die gegevens verwerken in naam en voor 

rekening van de verantwoordelijke voor de verwerking). 
 
Deze verplichting in het kader van GDPR betekent echter niet 

dat een dergelijke verwerkersovereenkomst noodzakelijkerwijs 
moet worden gesloten met alle zakelijke partners aan wie 

persoonsgegevens worden doorgegeven. 
 

Er moet worden nagegaan of de betrokken zakenpartner 
zelf ‘een verantwoordelijke voor de verwerking’ is (die 
zelf beslist over de doeleinden en middelen van de 

verwerking) of ‘een verwerker’ (die gegevens verwerkt op 
basis van instructies en namens de verantwoordelijke voor de 

verwerking). Het onderscheid kan subtiel zijn en moet voor 
elke verwerkingsactiviteit afzonderlijk worden beoordeeld.  
 

Sociale secretariaten (als onderdeel van de loonadministratie), 
accountants (de verwerking van gegevens volgens de 

instructies van hun klant) of IT-dienstverleners die 



gegevensopslagdiensten aanbieden, worden klassiek 
beschouwd als ‘verwerkers’. Voor deze dienstverleners is het 

daarom noodzakelijk om een verwerkersovereenkomst te 
sluiten om te voldoen aan de GDPR-vereisten. 

 
Anderzijds zijn klanten in het kader van handelstransacties, 

advocatenkantoren of bedrijfsrevisoren in principe 
‘verantwoordelijke voor de verwerking’. Hetzelfde geldt voor 
verzekeraars (bv. gegevens in het kader van human resources 

bij verplichte-, groeps-of hospitalisatieverzekeringen).  
 

Deze laatste actoren kwalificeren dus niet als standaard 
‘verwerkers’. Hun activiteiten impliceren een zodanige mate 
van autonomie dat zij over het algemeen zelf beslissen over de 

doeleinden en de middelen voor de verwerking van de aan hen 
verstrekte gegevens. Het is dus niet nodig om met deze 

partners een verwerkersovereenkomst te sluiten, aangezien 
deze in realiteit ‘voor de verwerking verantwoordelijken’ zijn.   
 

In elk geval zal de bepaling van de hoedanigheid case-by-case 
moeten gebeuren op basis van de feiten, en is dus niet steeds 

zwart-wit. 
 
Het Data Protection-team van Laga kan u bijstaan bij het 

bepalen van welke verplichtingen moeten worden nageleefd op 
basis van GDPR, en dit voor elk type ontvanger van 

persoonsgegevens. 
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Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from 

multinational companies, national large and medium-sized enterprises, financial institutions, and 

private clients to government bodies. 
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