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GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Verwerkersovereen komst Weert

Voorstel

1) De verwerkersovereenkomst Weert vast te laten stellen
2) De beslísboom 'Is een Verwerkersovereenkomst nodig?'vast te laten stellen
3) Beide stukken aan te bieden aan de organísatie, met name de contractbeheerders, via
lijnmanagement en OCTO

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening
gegevensbescherming AVG. Een organisatie die persoonsgegevens verzamelt en/of
verwerkt, moet kunnen aantonen dat zij de AVG correct naleeft.
Dit geldt voor verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente. Maar ook de
verwerkingen die ketenpartners en/of leveranciers in opdracht van onze gemeente en
onder onze regie uitvoeren (dit noemen we onze verwerkers). Daarover moeten afspraken
gemaakt worden. Deze afspraken leggen we vast in een verwerkersovereenkomst (onder
de vorige privacy wet de WbP werden deze afspraken de bewerkersovereenkomst
genoemd).

Beoogd effect/doel

De verwerkersovereenkomst Weert wordt door de gemeente (contractbeheerders) met
onze verwerkers afgesloten, ter naleving van de AVG en conform de verwachtingen van
onze burgers.

Argumenten
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De VNG verwerkersovereenkomst 1.11 is door VNG, tientallen gemeenten en leveranciers
(zoals PinkRoccade) opgesteld om op ccn uniformc wijzc afspraken te maken over de
verwerking van persoonsgegevens. Na advisering van het College van
Dienstverleningszaken is deze verwerkersovereenkomst formeel vastgesteld.

De verwerkersovereenkomst bevat alleen zaken die niet op een andere wijze zijn
geregeld, zoals in de wet of in de hoofdovereenkomst. Met de verwerkersovereenkomst
voldoen zowel de gemeente als onze verwerkers op een effectieve en efficiënte wijze aan

de AVG. Daarnaast kunnen impasses worden doorbroken in die gevallen waarin we met
onze verwerkers nog niet tot een overeenkomst zijn gekomen.

2019 is een overgangsjaarwaarin gemeenten en leveranciers gebruik kunnen maken van
de verwerkersovereenkomst, praktijkervaring kunnen opdoen en het beheer kunnen
regelen. Verbetervoorstellen kunnen aan VNG aangeleverd worden. Vanaf 2020 is de

standaard VNG verwerkersovereenkomst 1.11 (en de toekomstige versies) verplicht.
Mocht de gemeente Weert hiervan wil afwijken, dan moeten wij dit in 2019 gemotiveerd
vastleggen (pas toe of leg uit).

l)e Functionaris Geoevensbeschermino IFG'ì heeft de VNG verwerkersovereenkomst 1.11

bekeken en beoordeeld dat er geen aanvullingen voor Weert nodig zijn.

De verwerkersovereenkomst is een aanvulling op de hoofdovereenkomst en verwijst daar
dan ook naar. In de bijlage 1 en 2 van de verwerkersovereenkomst worden de specifieke
gegevens vastgelegd die behoren bij de verwerkingen uit de hoofdovereenkomst.

Door als gemeente Weert gebruik te maken van de landelijke verwerkersovereenkomst,
besparen de gemeente en de verwerkers tijd en energie omdat vooraf duidelijkheid is over
de verwerkersovereen komst.

De contractbeheerders zijn degene die met ketenpartners/leveranciers cle

verwerkersovereenkomst dienen af te sluiten. Omdat niet altijd duidelijk is voor de
eontraetbeheerders of er een verwerkersovereenkomst afgesloten moet worden, is de

beslisboom'Verwerkersovereenkomst nodig?' opgesteld.

Kanttekeningen en risico's

Als wij sa menwerken met keten pa rtners/leve ra ncie rs die persoonsgegevens verwe rken
terwijl er geen verwerkingsovereenkomst met hen is afgesloten, dan loopt de gemeente
risico's. De gemeente is opdrachtgever en voldoet dan niet aan de AVG, en daarbij
schaden we mogelijk het vertrouwen van onze burgers.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Beperkte tijdsbesteding van de contractbeheerders bij het afsluiten van nieuwe contracten
of verlengen van bestaande contracten, waarbij persoonsgegevens verwerkt worden.

Duurzaamheid

Door de verwerkersovereenkomst en de ondersteunende beslisboom in het inkoopproces
in te bedden (in het zaaksysteem) wordt de digitale duurzaamheid geborgd.
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Uitvoering/evaluatie

Na vaststelling door B&W wordt gestaft met de activiteiten:
¡ De vastgestelde verwerkersovereenkomst Weert, en de ondersteunende

beslisboom, moeten beiden in de organisatie weggezet worden.
. Afdelingshoofden en gemandateerde contractbeheerders zijn verantwoordelijk

voor het afsluiten van de verwerkersovereenkomsten. Dit geldt niet alleen bij het
afsluiten van nieuwe contracten, maar ook bij verlenging van bestaande
contracten.

. Ook wordt geadviseerd om bij bestaande contracten waar persoonsgegevens
verwerkt worden, via de beslisboom te checken of een verwerkersovereenkomst
alsnog afgesloten moet worden.

¡ Met de inkoop adviseurzal bekeken worden dat de verwerkersovereenkomst in het
inkoopproces ingebed wordt.

. Een ingevulde ven¡rerkersovereenkomst hoeft niet meer voor ondeftekening door
de FG beoordeeld te worden. De FG gaat wel toetsen of voor een ondertekende
hoofdovereenkomst een verwerkersovereenkomst afgesloten is en of deze actueel
is.

Com mun icatie/ pa rticipatie

Communicatie op het intranet van de gemeente Weeft, en via de lijnorganisatie (via
afdeling en team overleggen).

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdelingshoofd D&I (Gerard van der Hoeven), Teamleider gegevensbeheer (Manon
Krauth), Functionaris Gegevensbeheerder (Sandra Metten), Inkoop adviseur (Jos
Schreijen), AVG-overleg (met CISO/Adviseur Informatievoorziening Harrie van Helvoort,
Gegevensbeheerder Lieke Kroot, Proces Manager John Bijnen). En de Strategisch adviseur
juridische kwaliteit/klachten coördinator & integriteitscoördinator leke de Poorter is
geinformeerd.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

1) Verwerkersovereenkomst Weert (2019 op basis van VNG 1.11)
2) Beslisboom 'Is een Verwerkersovereenkomst nodig?'
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