Toelichting
Model bewerkersovereenkomst voor afvalverwerking
Inleiding
Op grond van de huidige en toekomstige privacyregelgeving is iedere organisatie die
persoonsgegevens verwerkt verplicht om bij uitbesteding van diensten waarbij
persoonsgegevens worden verwerkt, een bewerkersovereenkomst af te sluiten met de
dienstverlener.
Bij afvalverwerking worden ook persoonsgegevens verwerkt, zoals adresgegevens en de
gegevens op afvalpassen. Gemeenten hebben de taak om zorg te dragen voor de
inzameling van afvalstoffen en de uitvoering van deze taak wordt meestal uitbesteed aan
afvalverwerkers. Zowel de gemeenten als de afvalverwerkers zullen bij de verwerking
van persoonsgegevens, zoals de afvalpasgegevens, moeten voldoen aan de
privacyregelgeving.
Verantwoordelijke en bewerker
De privacyregelgeving maakt een onderscheid tussen verantwoordelijke en bewerker. De
verantwoordelijke is - kort gezegd - de organisatie die bepaalt welke persoonsgegevens
worden verwerkt voor welke doelstellingen. De bewerker is een organisatie die
persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van diensten voor een
verantwoordelijke. Op de verantwoordelijke rusten alle wettelijke verplichtingen. De
bewerker moet zich met name houden aan de aanwijzingen van de verantwoordelijke en
mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Daarnaast moet de
bewerker zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij
verwerkt.
De gemeente bepaalt welke persoonsgegevens voor welke concrete doeleinden worden
verwerkt bij de inzameling van afvalstoffen en geldt daarom als verantwoordelijke voor
deze persoonsgegevens. De afvalverwerker verwerkt deze persoonsgegevens in het
kader van haar dienstverlening aan de gemeente en geldt daarom als bewerker.
Daarnaast verwerkt de afvalverwerker ook persoonsgegevens voor eigen doeleinden,
waarvoor ze als verantwoordelijke geldt. Denk daarbij aan de eigen klant- en
personeelsadministratie, maar ook het gebruik van persoonsgegevens voor analyses en
onderzoeken om bijvoorbeeld de dienstverlening te optimaliseren.
Huidige en komende regelgeving
Momenteel (september 2016) is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de
belangrijkste privacywet in Nederland. In mei 2016 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) aangenomen en deze is vanaf 25 mei 2018 van
toepassing in alle landen van de EU. Vanaf die datum zullen alle organisaties moeten
1

voldoen aan de nog strengere regels die de AVG meebrengt, waaronder de verplichting
om een schriftelijk privacybeleid te hebben. Ook de verplichtingen voor bewerkers
worden uitgebreid. Zo zal een bewerker uitsluitend persoonsgegevens mogen verwerken
voor een opdrachtgever indien daar een schriftelijke opdracht voor bestaat. Daarnaast
blijft voor de verantwoordelijke ook onder de AVG de verplichting bestaan tot het sluiten
van een bewerkersovereenkomst.
Gebruik van dit model
Het “Model bewerkersovereenkomst voor afvalverwerking” is gemaakt als hulpmiddel
voor gemeenten (als verantwoordelijke) en afvalverwerkers (als bewerker). Dit model
kan als leidraad dienen bij het opstellen van de verplichte bewerkersovereenkomst voor
de verwerking van persoonsgegevens door de afvalverwerker in het kader van haar
dienstverlening aan de gemeente.
In dit model staan de afspraken opgenomen die tussen een verantwoordelijke en een
bewerker dienen te worden gemaakt op basis van de wettelijke privacyregelgeving. Dit
model is reeds afgestemd op de bepalingen uit de komende Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Dit model is geen kant en klare overeenkomst die zo door partijen kan worden getekend.
Het zal eerst aangepast moeten worden aan de concrete situatie, zoals de aan de orde
zijnde dienstverlening van de afvalverwerker en de specifieke verwerking van
persoonsgegevens. In ieder geval zal de overeenkomst die betrekking heeft op de
dienstverlening in de bewerkersovereenkomst moeten worden opgenomen en zullen de
bijlagen nog moeten worden ingevuld. In het model zijn opmerkingen in de kantlijn
geplaatst om het invullen te vergemakkelijken.
Vragen of opmerkingen
Met vragen of opmerkingen over dit model kunt u terecht bij onze jurist:
Evelien Mertens
mertens@nvrd.nl
088-377 00 27
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