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Algemene bepalingen   
Verwerking van persoonsgegevens: toepassing GDPR 

 

Dit document maakt integraal deel uit van de payrollovereenkomst, inclusief de algemene 

bepalingen, afgesloten tussen Acerta Sociaal Secretariaat vzw/Acerta Sud Secrétariat Social 

(“Acerta” of  “de verwerker“) en de klant (“de verwerkingsverantwoordelijke“). 

Het is opgesteld teneinde voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, bij 

de verwerking van de in bijlage 1 bij dit document vermelde persoonsgegevens door de 

verwerker aan de verwerkingsverantwoordelijke. 

Artikel 1. Definities 

Voor de toepassing van dit document gelden voor “persoonsgegevens”, 

“verwerken/verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerker”, “betrokkene”, 

“inbreuk op persoonsgegevens” en “toezichthoudende autoriteit” dezelfde definities als de 

in België van toepassing zijnde gegevensbeschermingsregelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking 

2.1 De verwerker verbindt zich ertoe onder de bepalingen van deze 

verwerkersovereenkomst uitsluitend namens en op basis van de door de 

verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk vastgelegde doeleinden persoonsgegevens te 

verwerken, op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. 

2.2 De verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals 

door de partijen is overeengekomen in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke in 

bijlage 1. 

Artikel 3. Terbeschikkingstelling 

persoonsgegevens 

3.1 De verwerkingsverantwoordelijke stelt de persoonsgegevens ter beschikking van de 

verwerker met het oog op de verwerking ervan in het kader van de overeengekomen 

opdracht. 

3.2 De in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken 

persoonsgegevens blijven eigendom van de verwerkingsverantwoordelijke en/of de 

betreffende betrokkenen. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de 

correctheid en volledigheid van de persoonsgegevens. 
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Artikel 4. Mededeling van gegevens buiten 

de EER 

Elke mededeling van de persoonsgegevens door de verwerker aan derden buiten de 

Europese Economische Ruimte moet vooraf goedgekeurd worden door de 

verwerkingsverantwoordelijke. Zelfs indien de verwerker omwille van Europese 

Uniewetgeving of nationale wetgeving verplicht is tot doorgifte van persoonsgegevens aan 

een derde land (buiten de Europese Economische Ruimte) of een internationale organisatie 

stelt de verwerker voorafgaand aan de verwerking van de gegevens de 

verwerkingsverantwoordelijke in kennis van dit wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving 

de kennisgeving om zwaarwegende redenen van algemeen belang verbiedt. 

Artikel 5. Verplichtingen 

Ten aanzien van de in bijlage 1 genoemde verwerkingen zal de verwerker zorg dragen 

voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval 

begrepen de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

De verplichtingen van de verwerker die uit deze overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor 

degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van of in opdracht van de 

verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, consultants en 

onderaannemers, in de ruime zin van het woord. 

 

5.1. Bewaring van de gegevens 

De verwerker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het 

verrichten van de opdrachten waarvoor ze ter beschikking worden gesteld of dan 

noodzakelijk is voor de verwerker voor het nakomen van Europese Unie- of Belgische 

wetgeving en andere verplichtingen opgelegd vanuit de overheid. 

5.2. Beveiliging 

5.2.1 De verwerker stemt ermee in en garandeert dat hij de gepaste technische en 

organisatorische maatregelen neemt, om de persoonsgegevens en de verwerking ervan te 

beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals, maar 

niet limitatief: onbevoegde kennisname, aantastingen, wijziging of verstrekking van 

persoonsgegevens) ( zie bijlage 2 ). 

5.2.2 Indien de verwerkingsverantwoordelijke of een derde vaststelt dat er geen of 

onvoldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zal de 

verwerker zich inspannen de maatregelen naar een niveau te brengen dat, gelet op de 

stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van 

de beveiliging verbonden kosten, passend is. 

5.2.3 De verwerker heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld in het kader van de 

Europese privacyregelgeving ( GDPR ). Voor contactname : dpo@acerta.be. 

mailto:dpo@acerta.be
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5.3. Meldplicht 

5.3.1 De verwerker zal actief monitoren op inbreuken en zodra een inbreuk in 

verband met persoonsgegevens zich heeft voorgedaan, zal de verwerker de 

verwerkingsverantwoordelijke daarover informeren binnen de termijn voorzien in de 

GDPR. 

5.3.2 Onder  een “inbreuk  in  verband  met  persoonsgegevens”  wordt  onder  meer  het  

volgende verstaan: 

i. Iedere ongeautoriseerde toegang, verwerking, verwijdering, verminking, verlies of 

enige vorm van onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens; 

ii. Een inbreuk op de beveiliging, de integriteit en/of de vertrouwelijkheid van de 

gegevens en iedere andere inbreuk, die leidt (of mogelijk leidt) tot onopzettelijke 

of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – 

of toegang tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke 

inbreuk heeft plaatsgevonden. 

5.3.3 Een kennisgeving van de verwerker aan de verwerkingsverantwoordelijke van een 

inbreuk zal altijd gedaan worden. 

5.3.4 De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke minstens de volgende gegevens 

bezorgen: 

 Wat de (vermeende) oorzaak is van de inbreuk; 

 De aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; 

 Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg; 

 De vermelding van de categorieën van betrokkenen in kwestie en het aantal 

betrokkenen waarop de inbreuk betrekking heeft; 

 De (voorgestelde) maatregelen die de verwerker heeft getroffen en zal treffen om de 

inbreuk aan te pakken en/of om de nadelige gevolgen daarvan te beperken; 

5.3.5 De verwerker zal de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde zijn medewerking 

verlenen, met als doel de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen een deugdelijk 

onderzoek te verrichten naar de inbreuk, correctieve maatregelen te nemen en 

passende vervolgstappen te nemen ten aanzien van de inbreuk.  

5.3.6 De verwerker houdt de verwerkingsverantwoordelijke ook op de hoogte van 

eventuele nieuwe ontwikkelingen rond de inbreuk en van de maatregelen die de 

verwerker treft om aan zijn kant de gevolgen van het incident te beperken en herhaling te 

voorkomen. 

5.3.7 De verwerker documenteert alle inbreuken in verband met de persoonsgegevens 

aangeleverd door de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker stelt dit, op vraag van 

de verwerkingsverantwoordelijke,  ter  beschikking. 
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Artikel 6. Geheimhouding en 

vertrouwelijkheid 

6.1 De verwerker en al wie in het kader van deze overeenkomst onder zijn 

verantwoordelijkheid of gezag werkt, zullen de strikte vertrouwelijkheid en 

geheimhouding jegens derden naleven van de gegevens die in het kader van deze 

overeenkomst verwerkt worden. 

6.2 De verwerker zal er over waken dat de toegang tot de te verwerken en verwerkte 

gegevens beperkt is tot de personen die de gegevens nodig hebben om de taken uit te 

voeren die de verwerker hen in uitvoering van deze overeenkomst toewijst. 

6.3 De verwerker verbindt er zich toe de personen die instaan voor de verwerking van de 

persoonsgegevens te wijzen op het belang van de naleving van de bepalingen van 

de gegevensbeschermingsregelgeving. 

6.4 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de 

verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie 

aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden 

logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de 

uitvoering van deze overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de 

informatie aan een derde te verschaffen. 

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectuele eigendom op de persoonsgegevens behoren toe aan de 

verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit contractueel anders overeengekomen wordt tussen 

de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Artikel 8. Inschakelen van derden en sub-

verwerkers 

8.1 Acerta besteedt de effectieve payrolldiensten niet uit aan een subverwerker. 

De verwerker doet beroep op subverwerkers om zijn contractuele verplichtingen te kunnen 

vervullen. Op eenvoudig verzoek kan de verwerkingsverantwoordelijke de lijst van 

subverwerkers aanvragen via dpo@acerta.be. 

8.2 De verwerker doet uitsluitend beroep op een subverwerker die afdoende garanties 

biedt met betrekking tot het implementeren van passende technische en organisatorische 

maatregelen opdat de verwerking aan de bepalingen van de privacywet en de  

mailto:dpo@acerta.be
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privacyregelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen 

gewaarborgd zijn. Hiertoe sluit de verwerker een gelijkaardige overeenkomst af als 

onderhavige overeenkomst met zijn subverwerker. De verwerker audit zijn 

subverwerkers op regelmatige basis. 

8.3 Laat de sub-verwerker na zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming na te komen, 

dan blijft de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig 

aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker. 

 

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van 

betrokkenen 

9.1 In geval een betrokkene een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, 

gegevensoverdracht of beperking richt aan de verwerkingsverantwoordelijke, zal de 

verwerker desgevallend bijstand verlenen bij het vervullen van de 

verwerkingsverantwoordelijke zijn plicht om het inzage-, wijzigings-, verwijderings-, 

gegevensoverdraagbaarheid- en het beperkingsrecht van de betrokkene na te komen. 

9.2 In geval een betrokkene een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, 

gegevensoverdracht of beperking richt aan de verwerker, zal de verwerker deze vraag 

doorgeven aan de verwerkingsverantwoordelijke voor verdere afhandeling. 

 

Artikel 10. Controle door de 

verantwoordelijke 

De klant heeft een recht op audit voor alle processen gekoppeld aan de loonberekening 

zoals die beschreven zijn in het ISAE 3402 SOC 1 Type II Report. De notificatieperiode is 

minimum 1 maand op voorhand en dit maximaal één maal per jaar. Acerta bepaalt de 

capaciteit van de FTE’s in verhouding tot de gevraagde audit. De audit is beperkt tot de 

eigen gegevens van de klant en zal steeds steekproefsgewijs gebeuren. De verwerker 

stelt op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke alle redelijke informatie ter beschikking 

die nodig is om de nakoming van deze overeenkomst aan te tonen en om audits door de 

verwerkingsverantwoordelijke mogelijk te maken en er aan bij te dragen. De verwerker 

behoudt zich het recht voor de kosten die hiermee gepaard gaan geheel of gedeeltelijk aan te 

rekenen aan de verwerkingsverantwoordelijke. 



 

V 01- 01/02/2018 Algemene Bepalingen – Verwerking van  persoonsgegevens 6/10  

 

Artikel 11. Verantwoordelijkheid – 

regresvordering 

11.1 De verwerker is verantwoordelijk voor de schade voortvloeiende uit het niet nakomen 

van deze overeenkomst alsmede de in de bij of krachtens de wet of GDPR gegeven 

voorschriften, onverminderd de aansprakelijkheid op grond van andere regels, voor 

zover ontstaan door zijn werkzaamheid. De aansprakelijkheid van de verwerker wordt 

geregeld op de wijze en in de mate zoals bepaald in de payrollovereenkomst en is 

maximaal beperkt tot de verzekerde bedragen en gedekte schadegevallen van een 

cyberriskpolis die Acerta in dit verband heeft afgesloten. 

11.2 De verwerkingsverantwoordelijke kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken 

door zich te beroepen op niet-nakoming van verplichtingen door de verwerker. Indien de 

verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk wordt gehouden, kan deze op de verwerker 

regres nemen indien de verwerker  is  tekortgeschoten in de naleving van de regelgeving 

inzake gegevensbescherming en de onderhavige overeenkomst, binnen de limieten 

voorzien in artikel 11.1. 

 

Artikel 12. Duur en beëindiging 

12.1 De partijen komen overeen dat de verwerker aan het eind van de verwerking alle 

doorgegeven persoonsgegevens overdraagt in een op zijn minst machineleesbaar, 

interoperabel, gangbaar en gestructureerd formaat, voor zover dit door de Belgische 

wetgeving wordt toegestaan. 

12.2  Volgende specifieke afspraken gelden: 

12.2.1 Voor de overdracht van werknemer- en loongegevens ( volgens 

standaard lay-out Acerta) Acerta levert de klant tegen betaling en met een 

doorlooptijd van vijf werkdagen: 

- een bulkbestand met werknemersgegevens volgens de lay-out van de verwerker 

- een bulkbestand met loongegevens (overzicht bedragen en looncodes) volgens de lay-

out van de verwerker 

12.2.2 Openhouden software en andere toepassingen voor de klant voor het 

raadplegen van informatie 

De klant kan beslissen om voor een met de verwerker overeengekomen bepaalde tijd 

en tegen betaling van de door Acerta voorziene kost, de toegang tot de systemen 

van de verwerker te behouden voor het raadplegen van historische werknemer- en 

loongegevens, in de vorm die door de verwerker wordt bepaald. Dit betekent dat alle andere 

schermen waarin transacties voor berekeningen en aangiftes gebeuren, definitief afgesloten 

worden. 
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12.2 Als alle persoonsgegevens zijn overgedragen, stelt de verwerker onmiddellijk een einde 

aan elke verwerking van de gegevens en vernietigt hij elke kopie van de gegevens die hij 

nog zou bezitten, tenzij in het kader van wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn 

op de verwerker of indien dit contractueel anders wordt overeengekomen tussen de 

partijen. 
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Bijlagen : 
 

Bijlage 1: Beschrijving categorieën verwerkte 

persoonsgegevens en beschrijving doeleinden verwerking 

 

Bijlage 2 : Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
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Bijlage 1 : Beschrijving categorieën verwerkte persoonsgegevens en 

doeleinden verwerking 
 

A. De door de verwerker te verwerken persoonsgegevens betreffen de volgende categorieën: 

- Identiteitsinformatie (naam, rijksregisternummer, geboorteplaats, burgerlijke stand, .) 

- Contactinformatie (adres, telefoonnummer, emailadres, . ) 

- Familiale informatie (gezinssamenstelling, .) 

- Financiële informatie (bankrekeningnummer, beroepsinkomsten, .) 

- Opleiding en vorming ( diploma’s, getuigschriften,.) 

- Beroep en betrekking (werkgever, titel en beschrijving van de functie, graad, 

datum van aanwerving, werkplaats, arbeidsmodaliteiten, loon.) 

- Persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

- Andere gegevens die nodig zijn om de verwerker toe te laten zijn contractuele 
verplichtingen 

t.a.v. de klant te kunnen uitvoeren ( verplichte bijkomende huidige of toekomstige 

persoonsgegevens te vermelden op de Dmfa-aangifte of andere overheidsaangiften, 

aangiften aan Fondsen voor Bestaanszekerheid enz...) 

 

Omschrijving  betrokkenen 

- Het betreft persoonsgegevens van de werknemers van de 

verwerkingsverantwoordelijke en daarmee gelijkgestelde categorieën ( 

bedrijfsleiders, stagiairs, leerlingen. ) en van de verwerkingsverantwoordelijke  

zelf. 

 

B. Doeleinden  verwerking 
 

- loonverwerking en aangifte van loon en arbeidsprestaties aan overheden 

- Aanbieden van HR-diensten, uitgevoerd door juridische entiteiten van de Acerta-groep 
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 Bijlage 2 : Technische en organisatorische maatregelen genomen door 

de verwerker 

Aangezien persoonlijke en zakelijke vertrouwelijke informatie in de verschillende 

bedrijfsprocessen wordt gebruikt (payroll, kinderbijslag enz.), garandeert Acerta te allen tijde 

de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van deze informatie. 

 

Acerta hanteert een hoog beveiligingsniveau voor de verwerking en de gegevens die worden 

verwerkt en opgeslagen. 

 

Onze beveiliging is  gebaseerd op internationaal aanvaarde standaarden zoals ISO/IEC 27001. 

Belangrijkste principes die ACERTA toepast: 

 

1. Definitie van de rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging om te garanderen 

dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd. 

 

2. Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is 

aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien. 

 

3. Acerta hanteert een risico gebaseerde benadering om de noodzakelijke technische en andere 

beveiligingscontroles te identificeren. Dit garandeert dat de juiste prioriteiten worden bepaald en 

dat alleen efficiënte en effectieve beveiligingscontroles worden geselecteerd en 

geïmplementeerd. 

 

4. Acerta verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de medewerkers in de gehele organisatie 

zich bewust zijn van het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming en 

integreert dit via regelmatige opleidingen en oefeningen. 

 

5. Acerta beschikt over identiteits- en toegangscontroles om informatie te beschermen tegen 

ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt. 

 

6. Acerta heeft fysieke controles ingevoerd om brand- en diefstalpreventie en toegangscontrole 

voor onze gebouwen te garanderen. 

 

7. Er werden cyberbeschermingscontroles geïnstalleerd. De applicaties en de 

technologieplatformen werden ontworpen, geconfigureerd, onderhouden en geëvalueerd op 

basis van erkende beveiligingscriteria, zoals OWASP en de CIS Benchmark suite. 

Kwetsbaarheden en bedreigingen worden permanent gemonitord. 

 

8. Er werd een business-continuityprogramma geïnstalleerd om de continuïteit te garanderen in 

geval van storingen of rampen en de bedrijfsprocessen te herstellen. Tijdens de activering van 

dit programma blijven de informatiebeveiligingsprincipes van kracht. 

 

9. Het informatiebeveiligingsbeleid en de implementatie ervan worden regelmatig beoordeeld 

(o.a. ISAE3402 type II audits). 

 


