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Q&A Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Notitie bij deze versie 1.3 : Er zijn vragen en antwoorden toegevoegd voor specifieke ISM type 
administraties. 

Achtergrond 
Op Europees niveau is een nieuwe regelgeving inmiddels vastgesteld voor bescherming van de 
privacy onder de naam: General Data Protection Regulation (GDPR).  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van 
deze regelgeving en deze zal met de invoering ervan op 25 mei 2018 de bestaande, Nederlandse 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De nieuwe regelgeving kan extra 
voorzorgsmaatregelen vereisen voor gebruikers van de Software-as-a-Service (SaaS) diensten 
zoals die van Asperion. Want administraties kunnen persoonsgegevens bevatten of gegevens die 
binnen de definities van de AVG als persoonsgegevens worden beschouwd. 

Deze Q&A heeft als doel om hierover meer duidelijkheid te geven aan gebruikers van de Asperion 
SaaS-diensten en vormt een handreiking om de inzet van Asperion diensten in overeenstemming 
met de bepalingen van de AVG te faciliteren. 

 

Vraag :  

Bij welk ISM type administraties moet er een Verwerkersovereenkomst afgesloten worden 

en welke rol speelt de accountant bij een dergelijke samenwerking? 

 

Dit is een vraag die veel accountants bezighoudt. Ook binnen de beroepsgroep is met name over 

de rol van de accountant nog discussie over. Zie bijvoorbeeld het AV-artikel : 

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2018/05/29/avg-en-de-rol-van-de-accountant-verwerker-

verantwoordelijke-of-beide-blijft-er-onduidelijkheid/ 

Hier is te lezen dat de “geleerden” het er onderling ook nog niet helemaal over eens zijn. 

 

Als Asperion denken we dat de volgende rolverdeling overeenkomt met hetgeen uit de AVG 

regels geconcludeerd kan worden voor accountants en administratiekantoren. 

(Zie Disclaimer onderaan dit document : Want zeker weten doen wij dit niet zolang bijvoorbeeld 

de wetgever hierover niet méér duidelijkheid verschaft). 

  

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2018/05/29/avg-en-de-rol-van-de-accountant-verwerker-verantwoordelijke-of-beide-blijft-er-onduidelijkheid/
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2018/05/29/avg-en-de-rol-van-de-accountant-verwerker-verantwoordelijke-of-beide-blijft-er-onduidelijkheid/
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Per ISM type administratie geldt het volgende : 

 

Situatie-1 : ISM1 administraties 

De cliënt heeft hier zélf een abonnement bij 

Asperion afgesloten. 

In dat geval is de cliënt zelf de 

verantwoordelijke verwerker en deze zou een 

Verwerkersovereenkomst met Asperion, als 

Verwerker, kunnen afsluiten. In deze 

overeenkomst is de accountant geen partij en 

hoeft hier niet zelf het initiatief toe te nemen. 

De accountant krijgt (van de cliënt) toegang om controlerende, corrigerende en eventueel 

assisterende taken uit te voeren.  

In dat geval zou de accountant ook als Verwerker aangemerkt kunnen worden. 

Het is in deze situatie dus aan de cliënt om het initiatief te nemen om eventueel een 

verwerkersovereenkomst af te sluiten met de accountant. In deze overeenkomst is Asperion geen 

partij. Voor de inhoud van deze overeenkomst verwijzen we naar op uw beroepsgroep 

afgestemde overeenkomst templates die uw branchevereniging mogelijk zou kunnen bieden. 

 

Situatie 2 : ISM2 administraties 

De accountant heeft het abonnement 

afgesloten en stelt de administratie niet als 

tool ter beschikking aan de cliënt.  

De cliënt laat alle werkzaamheden aan de 

accountant over. In dit geval is de 

accountant de Verantwoordelijke Verwerker. 

 

Ons advies is om voor al deze 

administraties een Verwerkersovereenkomst 

met Asperion af te sluiten (één 

overeenkomst is voldoende). In deze 

overeenkomst is de cliënt geen partij. 
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Situatie-3 : ISM3 administraties 

De accountant heeft het abonnement afgesloten en stelt de administratie wél als tool ter 

beschikking aan de cliënt. De cliënt doet een deel van de werkzaamheden en de rest doet de 

accountant. 

Omdat het per administratie kan verschillen wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden 

binnen de administratie, is het m.b.t. de AVG het veiligst voor de accountant om aan te nemen dat 

deze ook in dit geval de verantwoordelijk verwerker is.  

Ons advies is om voor al deze administraties hetzelfde te handelen als bij ISM2 administraties 
dus ook een Verwerkersovereenkomst met Asperion af te sluiten (één overeenkomst voor alle 
ISM2 en ISM3 administraties is voldoende). 
 

 

Vraag : 
Welke acties dien ik in het kader van deze wijzigende wetgeving als gebruiker zelf te 
ondernemen, los van de gebruikelijke beveiliging van computer en voorkomen van 
oneigenlijk gebruik van inlog? 

De vereiste acties om aan de bepalingen van de AVG te voldoen verschillen per 
onderneming. Geadviseerd wordt om vooral uw  branchevereniging te raadplegen voor 
goede informatie hieromtrent. Zo kunnen intermediairs bij de sites van de NBA en 
bijvoorbeeld de NOAB terecht om AVG adviezen specifiek voor hun situatie. 

 

Deze Q&A helpt u om ervoor te zorgen dat, indien u gebruik maakt van Asperion SaaS-
diensten, u kunt voldoen aan de eisen die de AVG aan een dergelijke samenwerking stelt 
door het afsluiten van een Verwerkersovereenkomst.  
 
Dit zou al voldoende kunnen zijn. Maar om het zeker te weten verwijzen we voor de 
mogelijke overige verplichtingen die voor uw specifieke ondernemingssituatie van 
toepassing (kunnen) zijn naar voornoemde brancheverenigingen. 
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Vraag : 
Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten? En met wie? 

Uw mogelijke verplichtingen onder de AVG hangen af van de rol die u vervult in de 
verwerking van persoonsgegevens. 

 

1. Als intermediair kunt u aangemerkt worden als Verwerker van de gegevens van uw 
cliënten. Als u deze gegevens ook nog bewerkt en aanvult, dan kunt u aangemerkt 
worden als Verantwoordelijk Verwerker.  In de AVG is vastgelegd wat u wel- en 
niet mag en kunt doen met de gegevens die uw cliënten aan u hebben 
toevertrouwd. 
 
In beide gevallen maakt u voor de verwerking gebruik van de softwarediensten van 
Asperion. Volgens de AVG wordt Asperion dan aangemerkt als Verwerker van 
gegevens. U bent onder de AVG dan verplicht om van Asperion te verlangen dat 
deze zich (ook) aan de AVG-bepalingen houdt bij de door haar geleverde diensten. 
Daartoe sluit u een Verwerkersovereenkomst af met Asperion.  

Een verwerkersovereenkomst legt precies vast hoe de gegevens door de 
Verwerker bewaard en beschermd moeten/mogen worden en de rechten en de 
plichten van elke partij. Alles in het belang van de privacy en security. 
 
Door een verwerkersovereenkomst af te sluiten heeft u dan aan uw verplichtingen 
m.b.t. de verwerkersovereenkomst voldaan.  

Om het u makkelijk te maken stelt Asperion een AVG compatibele 
verwerkersovereenkomst beschikbaar waarin de wederzijdse plichten en rechten 
zijn vastgelegd conform de eisen die de AVG hieraan stelt.  

Mocht in de generieke overeenkomst onvoldoende waarborgen bieden voor uw 
type onderneming, dan gelieve dit aan te geven en dan kan de overeenkomst 
dienovereenkomstig aangepast worden. 

2. Als u als MKB onderneming een eigen abonnement op de Asperion diensten heeft 
om uw eigen administratie(s) te voeren, dan is het goed om te weten dat Asperion 
zich jaarlijks laat auditen op de naleving van alle relevante AVG-bepalingen 
waaraan Asperion als verwerker dient te voldoen. In dat geval is het aan u of u met 
Asperion daarnaast nog een aparte Verwerkersovereenkomst afsluit. Hiervoor kan 
dezelfde generieke verwerkersovereenkomst gebruikt worden.   
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Vraag : 
Hoe sluit ik een Verwerkersovereenkomst met Asperion af? 

Een verwerkersovereenkomst met Asperion afsluiten is simpel. U downloadt de pdf van de 
overeenkomst (klik hier), vult uw gegevens in en ondertekent deze. Bewaar de 
overeenkomst goed want deze geeft een betere bescherming jegens derden in het geval 
van al dan niet vermeende schending van de privacyregels. 

Opsturen naar Asperion is (meer) niet nodig. Namens Asperion is de (meest recente 
versie van) de overeenkomst al getekend omdat Asperion al handelt alsof deze 
verwerkersovereenkomst met de Verantwoordelijke verwerkers bestaat.  

Disclaimer :  
De tekst van de Asperion Verwerkersovereenkomst is generiek en geschikt voor de 
meeste ondernemingen. Het verdient aanbeveling om zelf de tekst aandachtig op 
toepasselijkheid door te nemen want het is en blijft UW verantwoordelijkheid dat u een 
goede, op uw situatie van toepassing zijnde verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. 

 

Vraag :  
Hoe gaat Asperion voldoen aan de nieuwe AVG regels?  

Asperion voldoet al sinds de invoering van de Wbp aan deze regelgeving voor de 
bescherming van de privacy. Dit feit werd en wordt elk jaar opnieuw door een 
onafhankelijke auditor (ISAE3402 type II) vastgesteld. 

Asperion zal ook geheel en tijdig voldoen aan de nieuwe AVG-regels.  Dit zal opnieuw 
door een onafhankelijk auditor vastgesteld worden gedurende de audit voor 2018. 

 

Vraag :  
Op welke manier zijn mijn administratie gegevens binnen Asperion beschermd? 

Er zijn vele normen in een openbaar normenkader opgesteld waaraan Asperion voldoet 
zodat ervoor wordt gezorgd dat uw gegevens goed beschermd zijn. 

Een onafhankelijke, externe auditor toetst Asperion aan de hand van het uitgebreid 
normenkader met c.a. 250 meetbare normen waaronder de normen die betrekking hebben 
op de Wbp regelgeving alsmede de later ingevoerde wet op de datalekken. Ook de 
beveiligingsnormen waaraan wordt voldaan staan expliciet vermeld. Voor maximale 
transparantie is het normenkader een publiek beschikbaar document. De meest recente 
versie van het normenkader is hier te downloaden: https://www.zeker-online.nl/wp-
content/uploads/2017/02/normenkader-zeker-online-3.1-publicatie.pdf  
 
Regelgeving verandert voortdurend, waarbij de invoering van de nieuwe AVG een goed 
voorbeeld is. Het normenkader wordt daarom jaarlijks op nieuwe regelgeving en nieuwe 
beveiligingsinzichten aangepast. De Zeker-Online normcommissie zorgt ervoor dat het 
normenkader uitgebreid c.q. aangepast wordt voor zover er verschillen zijn tussen de Wbp 
en AVG-regelgeving. 

 

https://www.asperion.nl/downloads/websitemedia/Verwerkersovereenkomst_generic_v1.pdf
https://www.zeker-online.nl/wp-content/uploads/2017/02/normenkader-zeker-online-3.1-publicatie.pdf
https://www.zeker-online.nl/wp-content/uploads/2017/02/normenkader-zeker-online-3.1-publicatie.pdf
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Vraag :  
Hoe weet ik zeker dat Asperion goed op mijn gegevens past? 

De Jaarlijks uitgevoerde onafhankelijke audits zijn geen momentopname. Ze hebben elk 
kalenderjaar betrekking op een meetperiode van minstens 6 maanden (type II) en leiden 
na afloop van elk kalenderjaar tot een ISAE3402 type II verklaring die wordt afgegeven 
door de onafhankelijke auditor. Als een onderneming niet aan alle normen voldoet dan 
worden de geconstateerde uitzonderingen in de verklaring apart vermeld. 

Als een onderneming, zonder uitzondering, wél aan alle normen voldoet dan ontvangt het 
een zogenaamde “Schone verklaring”. In dat geval komt de onderneming ook in 
aanmerking voor het keurmerk “Zeker-Online”.  
 

Sinds de invoering van het keurmerk in 2014 heeft Asperion voor 2014, 2015 en 2016 
deze verklaringen al ontvangen. De verklaring voor 2017 wordt in april 2018 verwacht. 
Asperion behoorde tot één van de eerste leveranciers die het keurmerk Zeker-Online in 
2014 heeft ontvangen en heeft die keurmerkstatus sindsdien jaarlijks kunnen prolongeren. 
Het is de keurmerkstatus die bevestigt dat door Asperion bewaarde gegevens op de best 
mogelijke wijze worden beschermd. 
 

 

Asperion Customer Support 

Mei 2018 

 

Disclaimer 

Deze tekst bevat handreikingen om gebruikers van Asperion software en diensten op weg te 
helpen om te voldoen aan de nieuwe AVG-regelgeving. De adviezen zijn gebaseerd op onze 
kennis en interpretatie van de nieuwe wetgeving en de literatuur hieromtrent. Aan de hier gegeven 
adviezen kunnen géén rechten ontleend worden. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van elke 
onderneming om de van toepassing zijnde adviezen in te winnen en zich ervan te vergewissen of 
ze in hun specifieke situatie op correcte wijze voldoen aan de bepalingen van de AVG. 

 


