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 ONDERWERP Begrip bewerker 

 
Bij email heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd zijn standpunt 
kenbaar te maken met betrekking tot de opvatting van de Information Commissioner van het 
Verenigd Koninkrijk inzake de relatie verantwoordelijke (controller) en bewerker (processor). Het 
CBP voldoet graag aan uw verzoek. 
 
Op basis van een passage uit de toelichting op de Data Protection Act 1998 is de conclusie 
getrokken dat een organisatie die de doeleinden van de verwerking bepaalt, maar de 
gedetailleerde beslissingen betreffende de wijze van verwerking overlaat aan de bewerker, 
niettemin moet worden aangemerkt als verantwoordelijke. Voor de beantwoording van de vraag 
wie verantwoordelijke is, wordt derhalve meer gewicht toegekend aan het bepalen van de 
doeleinden van de verwerking, dan aan het bepalen van de details van de verwerkingswijze van 
de persoonsgegevens. 
 
Het CBP kan deze conclusie onderschrijven. Het vindt hiervoor onder meer aanknopingspunten 
in de wetgeschiedenis van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 
 
De verantwoordelijke is volgens artikel 1, onder d, WBP de natuurlijke persoon, rechtspersoon 
of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te samen met anderen, het doel van en de 
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens  vaststelt. Het is derhalve de 
verantwoordelijke die de doeleinden van de verwerking bepaalt en beslist over het gebruik van 
de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden, de duur van de opslag van gegevens enz.   
 
De bewerker is ingevolge artikel 1, onder e, WBP degene die ten behoeve van de 
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn 
onderworpen. De bewerker verwerkt derhalve gegevens ten behoeve van de verantwoordelijke, 
dat wil zeggen overeenkomstig diens instructies en onder diens (uitdrukkelijke) 
verantwoordelijkheid. Bepalend voor de afbakening van het begrip is de relatie met de 
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en de mate van zeggenschap waarmee de 
verwerking van persoonsgegevens gepaard gaat.  
 
De verantwoordelijke die een bewerker inschakelt, is  op grond van artikel 14, tweede lid, WBP 
verplicht een overeenkomst met de bewerker aan te gaan. Voor de afgrenzing van het begrip 
«bewerker» ten opzichte van het begrip «verantwoordelijke» is de inhoud van de overeenkomst 
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die de bewerker sluit met de verantwoordelijke van belang. Daarnaast is echter ook van belang 
hoe zich het één en ander vervolgens in de praktijk feitelijk ontwikkelt. In beide situaties kunnen 
de details van de verwerkingswijze worden overgelaten aan de bewerker zonder dat deze 
daardoor verantwoordelijke of medeverantwoordelijke wordt. 
 
Daarnaast beperkt de bewerker zich tot het verwerken van persoonsgegevens 
zonder zeggenschap te hebben over het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Zou hij immers deze zeggenschap wel verwerven dan dient hij als 
verantwoordelijke te worden aangemerkt. Wanneer de bewerker zelf de details van de 
verwerkingswijze bepaalt, impliceert dat niet dat hij daarmee ook de zeggenschap verkrijgt over 
de verwerking van persoonsgegevens als zodanig. Het bepalen van de details van de 
verwerkingswijze door de bewerker zal in de praktijk veelal zijn grondslag vinden in de 
deskundigheid die de bewerker in huis heeft, de (keuze van de) apparatuur en de software die hij 
daarbij gebruikt of de mankracht waarover hij beschikt. 
 
Resumerend: voor de afbakening van de relatie verantwoordelijke en bewerker zijn het bepalen 
van de doeleinden van de verwerking en de zeggenschap daarover doorslaggevend. Of en 
hoeverre de bewerker de details van de verwerkingswijze van persoonsgegevens kan bepalen 
hangt in grote mate af van hetgeen hierover is bepaald in de overeenkomst die de 
verantwoordelijke ingevolge artikel 14, tweede lid, WBP heeft afgesloten met de bewerker. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben bericht. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. P.J. Hustinx 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


