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Veranderingen n.a.v. de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming

Inkoopvoorwaarden 



Agenda

1. Achtergrond: AVG
2. Belang voor Inkoop
3. Verschillende contractspartijen

- Verwerker vs. verwerkingsverantwoordelijke
4. Verschillende afspraken

- Verwerkersovereenkomst vs. nieuwe inkoopclausule
5. Vragen?
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1. Achtergrond: AVG

n Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 
getreden op 25 mei 2018

n Van toepassing op ‘verwerking van persoonsgegevens’
n Inhoud:

– Strengere eisen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken
– Meer rechten voor betrokken personen (Amsterdammers)
– Risico op hogere sancties door toezichthouders

n Raakt de gemeente Amsterdam in meerdere opzichten
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2. Belang voor Inkoop

n AVG raakt óók Inkoop:
– Via Inkoop worden allerlei producten en diensten ingekocht
– Persoonsgegevens kunnen onderdeel zijn van product / dienst

n Voorbeelden:
– Software
– Samenwerkingsrelaties, zoals zorgaanbieders
– Jeugd-GGZ
– Etc.

n Verschillende partijen vereisen verschillende afspraken
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3. Verschillende contractspartijen
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VERWERKER VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

• Externe partij 
• Verwerkt ten behoeve van de 

gemeente
• Verwerken is primaire taak
• Geen zeggenschap over verwerking
• Volgt instructies gemeente op

• Veel zeggenschap over verwerking 
(doel/middelen)

• Verwerken is niet primaire taak
• Ook mogelijk: contractspartijen die 

gezamenlijk of ieder autonoom
verantwoordelijk zijn

Voorbeelden:
• Applicatieleverancier
• Hosting leverancier
• Onderzoeksbureau dat in opdracht van 

de gemeente werkt

Voorbeelden:
• Zorgorganisatie die op grond van de 

Wmo in opdracht van de gemeente 
huishoudelijke hulp verleent

• Uitvoerders van jeugdhulpverlening

Verwerker vs. verwerkingsverantwoordelijke



4. Verschillende afspraken - I

n Afhankelijk van hoedanigheid ingekochte partij (verwerker / 
verantwoordelijke) moeten verschillende afspraken worden 
gemaakt.

n Bij verwerker: verwerkersovereenkomst
n Bij (mede)verantwoordelijke: inkoopclausule (nieuw)

n Advies Privacy Officer van belang voor juiste kwalificatie
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4. Verschillende afspraken - II

n Verwerkersovereenkomst:
– Meest recente format te vinden via intranet*
– Schakel hulp Privacy Officer in voor controle op finale versie

n Inkoopclausule: 
– Recent geschreven 
– Implementeren in inkoopvoorwaarden, ter vervanging van 

huidige clausule m.b.t. persoonsgegevens
– Te gebruiken bij inkoop zorgaanbieders (en andere (mede)verantwoordelijken)

* http://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/bedrijfsvoering/informatie/privacy/, onderaan
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http://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/bedrijfsvoering/informatie/privacy/


TOT SLOT: VRAGEN?
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