
Het juist sluiten van afspraken onder de AVG 
U heeft ons verzocht om u inzicht te geven in de AVG-afspraken die u moet maken met de 
verschillende relaties met wie u samenwerkt en de wijze waarop u die moet vastleggen. Hierna zet ik 
uiteen met wie u welke zaken moet regelen en wanneer u als werkgever of ondernemer zelf 
verantwoordelijk bent voor de persoonsgegevens die u verwerkt. 
 
Afspraken met uw personeel 
Uw werknemers mogen uw klantdossiers inzien voor zover dit noodzakelijk is voor hun 
werkzaamheden. Toch zult u ook met hen enkele basisafspraken moeten maken, waaronder de 
verplichting tot geheimhouding, de verplichting tot het tijdig melden van datalekken en de verplichting 
om geen persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waartoe deze zijn verkregen.  
De laatste twee zaken moet u (procedureel) goed beschrijven. 
 
Afspraken met uw particuliere klanten 
Uw klanten ontvangen van u een opdrachtbevestiging. In deze overeenkomst van opdracht kunt u 
toelichten hoe u met hun persoonsgegevens omgaat. Als alternatief kunt u er ook voor kiezen om te 
verwijzen naar de privacyverklaring die u op uw website publiceert. Belangrijk is in ieder geval om 
hierover inzicht te verschaffen aan uw klanten, want daar hebben zij recht op onder de AVG.  
 
Afspraken met uw zakelijke klanten 
De AVG beoogt persoonsgegevens te beschermen. In de regel gaat het dan om de gegevens van 
particulieren. Maar ook de persoonsgegevens van een ondernemer worden door de AVG beschermd.   
De informatie over een eenmanszaak zal immers in de regel ook betrekking hebben op de 
ondernemer. Wij raden u dan ook aan om uw zakelijke klant daarom net zo te behandelen als u dat bij 
een particuliere klant zou doen en leg ook in dit geval uit hoe u uw gegevensverwerking hebt 
georganiseerd. Soms kan uw zakelijke klant ook een verwerker (zie hierna) of een 
verwerkingsverantwoordelijke (zie hierna) zijn. Ook in die rol moet u met hen AVG-afspraken maken. 
 
Afspraken met uw verwerkers  
Een verwerker is een externe partij die u inschakelt om werkzaamheden voor u te verrichten, waarbij 
de nadruk ligt op de verwerking van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de aanbieder van uw cloud-
omgeving of een externe telefoniste die de gegevens van ontvangen telefoontjes voor u registreert. 
Met hen sluit u een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst geeft u instructies over hoe die 
ander met de persoonsgegevens moet omgaan. Zo voorkomt u boetes en claims. 
Bent u zelf een verwerker voor een organisatie? Dan is het belangrijk dat u bij de start van uw 
werkzaamheden een goede verwerkersovereenkomst regelt met uw zakelijke klant.  
 
Afspraken met verwerkingsverantwoordelijken 
Soms schakelt u zelf een verwerkingsverantwoordelijke in om bepaalde werkzaamheden te verrichten, 
denk aan de salarisadministrateur of accountant. Soms komt deze verwerkingsverantwoordelijke 
vanuit een zelfstandige taak om de hoek kijken, denk aan de Belastingdienst of het UWV. Voor alle 
verwerkingsverantwoordelijken geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevens die worden 
verwerkt, bijvoorbeeld vanuit een wettelijke verplichting die zij moeten volgen. U hoeft met hen geen 
afzonderlijke schriftelijke afspraken te maken, maar u wijst hen er wel op hoe u zelf met gegevens 
omgaat en … wat u van hen verwacht! U legt bijvoorbeeld vast dat zij de van u verkregen informatie 
niet voor een ander doel mogen gebruiken en andersom dat de informatie die u van hen verkrijgt door 
hen onder de juiste grondslag is verkregen én aan u doorgestuurd.  
 
Meer informatie? 
Hiervoor hebben we de meest voorkomende relaties onder de AVG op een rij gezet. Uiteraard kunnen 
wij u helpen bij het opstellen van de (juridische) documenten, zoals contracten en brieven. Twijfelt u 
toch over welke afspraken u moet vastleggen? Of wilt u ondersteuning bij de vraag ‘hoe pak ik dat 
aan?’. Neem dan contact met ons op via ……(telefoonnr.) of stuur een e-mail naar…..(e-mailadres). 


