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SD WORX KADEROVEREENKOMST VOOR DIENSTEN 
NOOT: Deze Kaderovereenkomst beheerst alle diensten die de entiteiten van de SD Worx groep leveren aan klanten. 

 

SD Worx en de Klant worden samen de “Partijen” en afzonderlijk een “Partij” genoemd. 

 
ARTIKEL 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1. Elk begrip met een hoofdletter die in deze Overeenkomst wordt gebruikt en hierin niet anders wordt gedefinieerd, heeft de 
betekenis die hij krijgt in Annex 1: Definities. 

1.2. Alle verwijzingen naar SD Worx in deze Kaderovereenkomst en de Bijlagen ervan, betekenen SD Worx en, bij ondertekening 
van een Deelovereenkomst door een Verbonden Ondernemingen van SD Worx of een SD Worx Partner en in het kader van 
die Deelovereenkomst, die Verbonden Ondernemingen en/of SD Worx Partner. Alle verwijzingen naar de Klant in deze 
Kaderovereenkomst en de Bijlagen ervan, betekenen de Klant en, bij ondertekening van een Deelovereenkomst door een 
Verbonden Ondernemingen van de Klant en in het kader van die Deelovereenkomst, die Verbonden Ondernemingen. 

ARTIKEL 2. PRIORITEIT 

2.1. Als er enige dubbelzinnigheid, inconsistentie of conflict is tussen de bepalingen en voorwaarden in een van de documenten 
die deel uitmaken van de Overeenkomst, dan zal de Overeenkomst geïnterpreteerd worden in de volgende volgorde van 
prioriteit, waarbij het document hoger in de lijst prevaleert boven het document lager in de lijst: 

a) Het hoofdgedeelte van de Kaderovereenkomst 

b) De Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking zoals bijgevoegd in Annex 4: Overeenkomst inzake 
gegevensverwerking 

c) Andere Bijlagen van de Kaderovereenkomst 

d) Het (de) hoofdgedeelte(n) van de Deelovereenkomst (en) 

e) De Bijlagen van de Deelovereenkomst (en) 

f) Alle andere in de Overeenkomst vermelde documenten, alsook alle overeenkomsten tussen Partijen die door een 
uitdrukkelijke verwijzing worden beheerst door deze Kaderovereenkomst. 

2.2. Alle bepalingen en voorwaarden of andere documenten die door de Klant zijn uitgegeven (bijvoorbeeld door dergelijke 
voorwaarden of documenten bij een Deelovereenkomst of Bestelbon te voegen), worden geacht ongeldig te zijn. 

ARTIKEL 3. DIENSTEN 

3.1. SD Worx zal aan de Klant de diensten (met inbegrip van eventuele Software) leveren die worden beschreven in een of meer 
Deelovereenkomst(en) (“Diensten”) op de Werkdagen op het Grondgebied dat in elk van deze Deelovereenkomst(en) 
wordt geïdentificeerd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de Diensten geen juridisch, boekhoudkundig, 
reglementair of fiscaal advies van SD Worx aan de Klant. Een Deelovereenkomst kan ondertekend worden door SD Worx, 
Verbonden Ondernemingen van SD Worx of SD Worx Partners enerzijds, en door de Klant of Verbonden Ondernemingen 
van de Klant anderzijds. 

3.2. Elke Deelovereenkomst vormt een afzonderlijke overeenkomst die door verwijzing de bepalingen en voorwaarden van deze 
Kaderovereenkomst bevat, tenzij uitdrukkelijk gewijzigd in dergelijke Deelovereenkomst. 

3.3. Indien de Diensten ten behoeve van of aan de Verbonden Onderneming(en) van een Partij van een Deelovereenkomst 
dienen te worden verstrekt, garandeert dergelijke Partij (i) dat zij naar behoren is gemachtigd om die Verbonden 
Ondernemingen te verbinden, (ii) dat de Verbonden Ondernemingen zal handelen volgens de voorwaarden en bepalingen 
van deze Deelovereenkomst en deze zal naleven en (iii) dat ze de volledige verantwoordelijkheid draagt voor zulke 
Verbonden Ondernemingen. 

ARTIKEL 4. GOVERNANCE 

4.1. Elke Partij begrijpt dat een succesvolle uitvoering van de Diensten een nauwe samenwerking tussen de Partijen vereist. 
Daarom gaat elke Partij ermee akkoord om (i) de middelen te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om de Diensten te 
kunnen verlenen, wat SD Worx betreft, en de Diensten te gebruiken, wat de Klant betreft, (ii) de personeelsbezetting, 
mijlpalen en deelname aan statusvergaderingen te verzekeren en (iii) gedurende alle fasen van de Diensten actief mee te 
werken. 

4.1.1. SD Worx voert de Diensten uit in overeenstemming met zijn eigen methodologie en met de planning die tussen de Partijen 
schriftelijk wordt overeengekomen. SD Worx bepaalt het toepassingsgebied van de werkzaamheden, tijdlijnen en prijzen 
voor de Implementatiediensten in de veronderstelling dat deze Implementatiediensten worden verleend als één doorlopend 
project, en SD Worx heeft de nodige middelen uitgetrokken op basis van die veronderstelling. Vertragingen of een 
gefaseerde uitrol kunnen een invloed hebben op de prijzen en/of leveringstermijnen en kunnen aanleiding geven tot een 
volledige werkonderbreking totdat de middelen opnieuw kunnen worden toegewezen. 

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN 

5.1. Verplichtingen van SD Worx 

SD Worx verbindt er zich toe om: 

5.1.1.1. alle redelijke inspanningen te leveren om de Diensten professioneel, met de nodige zorg en vakkundigheid en in 
overeenstemming met alle op SD Worx toepasselijke Wetten uit te voeren. Voor bepaalde Diensten kunnen de praktijken 
en procedures verschillen naargelang het Grondgebied. Elke beoordeling van de vraag of SD Worx blijk gaf van de nodige 
zorg en vakkundigheid zal bijgevolg worden verricht met inachtneming van de Goede Industriepraktijken en gebruiken in 
het betrokken Grondgebied. 

5.1.1.2. de Diensten te verstrekken op basis van en binnen de grenzen bepaald door de Klantgegevens die de Klant heeft verstrekt. 
Daarbij heeft SD Worx het recht te vertrouwen op de juistheid, volledigheid en wettigheid van dergelijke door de Klant 
verstrekte Klantgegevens. 
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5.1.1.3. voor zover SD Worx Diensten verleent op de systemen of in de gebouwen van de Klant, redelijke inspanningen te leveren 
om de Diensten te leveren in overeenstemming met het redelijke veiligheidsbeleid en de redelijke veiligheidsprocedures van 
de Klant, met inbegrip van de toepasselijke technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming, zoals 
van toepassing op de relevante systemen en gebouwen en niet in strijd zijn met de Overeenkomst, indien dit 
voorafgaandelijk wordt meegedeeld aan SD Worx en de medewerkers van SD Worx. Indien dergelijke beleidslijnen en 
procedures van de Klant leiden tot bijkomende kosten voor SD Worx, zal SD Worx de bewezen bijkomende kosten 
doorrekenen aan de Klant na kennisgeving aan de Klant. 

5.1.1.4. samen met de Klant de leveringstermijnen en/of timing voor het nakomen van de verplichtingen (“Leveringstermijnen”) 
zoals vereist in de Overeenkomst te bepalen op basis van de informatie die de Klant aan SD Worx heeft meegedeeld. 
Dergelijke Leveringstermijnen worden automatisch en dienovereenkomstig aangepast als ze niet kunnen worden 
nagekomen, bijv.: 

a) wegens een wijziging in het toepassingsgebied of de omvang van de opdracht (bv. extra verzoeken, verandering 
van de specificaties, stijging van het aantal werknemers in een bepaald Grondgebied); 

b) omdat de Klant niet aan zijn verplichtingen of verantwoordelijkheden voldoet (bv. laattijdige verstrekking van 
gegevens, middelen en/of materiaal die vereist zijn voor het verstrekken van de Diensten, laattijdige acceptatietests, 
niet-gebruik van het vooraf bepaalde formaat) 

c) omdat Derde Belanghebbenden die betrokken zijn bij de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en uitvoering 
van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Klant niet hebben voldaan aan alle vereisten, taken en 
operationele aannames zoals bepaald in de overeenkomst(en) tussen dergelijke Derde Belanghebbenden en de 
Klant. 

d) wegens externe omstandigheden die zich voordoen na de ondertekening van de Overeenkomst (bv. uitkomst 
functionele analyse); 

5.1.1.5. de contractuele, reglementaire en/of administratieve vergunningen en soortgelijke goedkeuringen te behouden en/of te 
verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten; 

5.1.1.6. redelijke inspanningen te leveren om de Klant tijdig te informeren als SD Worx redelijkerwijs meent dat het verder 
aanbieden/gebruiken van de Diensten de rechten van SD Worx of een andere persoon, of toepasselijke Wetten of regels 
schendt of ze redelijkerwijs kan schenden en/of dat het verdere gebruik een risico vormt voor de veiligheid en/of integriteit 
van de Diensten, en zo nodig om verdere risico's of schade te vermijden, de toegang tot de Diensten voor een redelijke 
periode volledig of gedeeltelijk te beperken (inclusief voor een individuele Gebruiker of groep van Gebruikers). 

5.2. Verplichtingen van de Klant 

5.2.1. De Klant verbindt zich ertoe: 

a) de Overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke Wetten uit te voeren; 

b) alle nodige ondersteuning te bieden en om elk redelijk verzoek van SD Worx in verband met de Diensten te 
beantwoorden en na te komen; 

c) SD Worx alle machtigingen te geven of alle documenten te ondertekenen om de Diensten te kunnen uitvoeren; 

d) onmiddellijk en in elk geval binnen de door de Partijen overeengekomen termijnen, alle noodzakelijke of nuttige 
informatie en gegevens aan SD Worx mee te delen via de toepasselijke Software of modeldocumenten (zoals 
beschreven in de desbetreffende Deelovereenkomst); 

e) aan SD Worx alle noodzakelijke faciliteiten te verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen krachtens deze 
Overeenkomst (zoals toegang tot de gebouwen, kantoor- en computerfaciliteiten van de Klant) en SD Worx in staat 
te stellen alle informatie, gegevens en netwerken te raadplegen en te gebruiken, waarbij al het voornoemde beperkt 
is tot die faciliteiten en die toegang/dat gebruik zoals redelijkerwijs nodig voor de uitvoering van de Diensten. De 
Klant is verantwoordelijk voor het beheer van de toegangsrechten van SD Worx tot voormelde faciliteiten, met 
inbegrip van het toekennen, opschorten en intrekken van die toegangsrechten waar nodig. Bovendien is de Klant 
op eigen kosten en op eigen risico verantwoordelijk voor de tijdige selectie, aankoop, configuratie, onderhoud en 
goede werking van alle computersystemen, software en netwerken aan de kant van de Klant van het 
Aansluitingspunt die nodig zijn om de Diensten te ontvangen; 

f) zijn behoeften nauwkeurig en volledig te formuleren en SD Worx op de hoogte te brengen van de praktijken of eisen 
die specifiek zijn voor de activiteit van de Klant; 

g) SD Worx in kennis te stellen van alle moeilijkheden die kunnen worden vastgesteld tijdens de levering van de 
Diensten en die een impact kunnen hebben op de contractuele verplichtingen van een van de Partijen; 

h) de contractuele, reglementaire en/of administratieve vergunningen en soortgelijke goedkeuringen te behouden en/of 
te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de ontvangst en het gebruik van de Diensten; 

i) alle vereiste raadplegingen met werknemerssvertegenwoordigingsorganen na te komen in overeenstemming met 
de toepasselijke Wetten; 

j) tijdig de beslissingen en goedkeuringen mee te delen die SD Worx nodig heeft om de Diensten te leveren; 

k) de vaardigheden te verwerven en te behouden voor het gebruik van de Diensten conform de Overeenkomst en 
ervoor te zorgen dat er bekwaam en opgeleid personeel beschikbaar is voor de uitvoering van de taken van de Klant 
krachtens de Overeenkomst; 

l) de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst, met inbegrip van de Gebruiksregels in Annex 
2: Gebruiksregels en de specifieke van tijd tot tijd door SD Worx meegedeelde instructies (operationeel, kwalitatief, 
juridisch, enz.). Door het gebruik van de Diensten gaat de Klant akkoord met de toepasselijke instructies; 

m) de Diensten alleen te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden van de Klant en niet als deel van een servicecentrum 
ten behoeve van derden, met uitzondering van de Verbonden Ondernemingen van de Klant zoals vermeld in de 
betrokken Deelovereenkomst; 

n) aan SD Worx onmiddellijk elke fout, verzuim of niet-naleving mee te delen die hij in de verstrekte Diensten heeft 
vastgesteld; 
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o) alle documenten, bestanden en andere resultaten die door of via de uitvoering van de Diensten worden gegenereerd 
te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke Wetten. 

5.2.2. Niettegenstaande andere bepalingen van de Overeenkomst is de Klant als enige verantwoordelijk (i) voor zijn medewerkers, 
administratie en beheer van zijn human resources en (ii) voor alle door de Klant verstrekte Klantgegevens, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot de juistheid, volledigheid, wettigheid, kwaliteit en het tijdig verstrekken ervan. 

5.2.3. SD Worx is niet aansprakelijk voor de opslag van kopieën van Klantgegevens wanneer SD Worx dergelijke informatie naar 
eigen goeddunken niet langer nodig heeft om de Diensten aan de Klant te verlenen, en de Klant zal zonder beperking als 
enige aansprakelijk zijn om zijn eigen bedrijfsadministratie bij te houden volgens de toepasselijke Wetten. 

ARTIKEL 6. PROCEDURE VOOR DE WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

6.1. Algemeen 

6.1.1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan elke Partij verzoeken om een bepaling ervan te wijzigen 
(“Wijzigingsverzoek”). Dergelijk verzoek tot wijziging wordt slechts bindend indien het door beide Partijen is aanvaard, 
tenzij de wijziging betrekking heeft op een wijziging zoals beschreven in artikel 6.2. 

6.2. Algemene Wijzigingen aan de Diensten 

6.2.1. De Klant erkent en aanvaardt dat, niettegenstaande andere bepalingen van de Kaderovereenkomst, SD Worx te allen tijde 
en van tijd tot tijd wijzigingen mag aanbrengen aan de Diensten of de wijze waarop ze worden verstrekt (inclusief wijzigingen 
om dergelijke de Diensten te verbeteren), die volgens SD Worx redelijk en/of noodzakelijk zijn, op voorwaarde dat dergelijke 
wijziging geen belangrijke negatieve impact heeft op de Diensten of de Klant. 

6.2.2. SD Worx zal de Diensten aanpassen naar aanleiding van wijzigingen in de toepasselijke Wetten die relevant zijn voor en 
van invloed zijn op de payrolldiensten (“Wettelijk Onderhoud”) indien en zoals beschreven in de betrokken 
Deelovereenkomst. Tenzij anders bepaald in een Deelovereenkomst, is het Wettelijk Onderhoud beperkt tot Wetten op 
landelijk niveau. In elk geval, en vooral in het geval van plotse wijzigingen in de toepasselijke Wetten of wijzigingen die 
onmiddellijk of retroactief in werking treden, kent SD Worx zich een redelijke termijn toe om het Wettelijk Onderhoud uit te 
voeren. 

ARTIKEL 7. TERMIJN EN BEËINDIGING 

7.1. Termijn 

7.1.1. Deze Kaderovereenkomst treedt in werking op de Effectieve Datum voor minstens drie (3) Kalenderjaren te rekenen vanaf 
de Effectieve Datum (“Initiële Termijn”). De Kaderovereenkomst zal vervolgens stilzwijgend uitgebreid worden voor 
periodes van één (1) Kalenderjaar (elk Uitgebreide Termijn), tenzij ze wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 
7.2.1. 

7.1.2. Partijen kunnen Deelovereenkomst(en) ondertekenen gedurende de Termijn van deze Kaderovereenkomst. Elke 
Deelovereenkomst wordt van kracht wanneer ze door de Klant of zijn Verbonden Ondernemingen, naargelang het geval, 
en SD Worx, zijn Verbonden Ondernemingen of de SD Worx Partner, naargelang het geval, wordt ondertekend of op een 
in dergelijke Deelovereenkomst overeengekomen andere datum. Een Deelovereenkomst blijft van kracht gedurende de 
Initiële Termijn en Uitgebreide Termijn van de Deelovereenkomst, tenzij ze vroeger wordt beëindigd in overeenstemming 
met de Overeenkomst. 

7.2. Beëindiging 

7.2.1. Beëindiging 
7.2.1.1. Indien een van de Partijen de Initiële Termijn of de Uitgebreide Termijn van de Kaderovereenkomst en/of enige 

Deelovereenkomst (geheel of gedeeltelijk) niet wenst te verlengen, zal deze Partij de andere Partij ten minste zes (6) 
maanden voor het einde van (i) de Initiële Termijn of (ii) de op dat moment geldende Uitgebreide Termijn, al naar gelang 
het geval, een Kennisgeving van beëindiging bezorgen. Deze Kaderovereenkomst en/of de betreffende 
Deelovereenkomst(en) (geheel of gedeeltelijk) vervalt derhalve aan het einde van (i) de Initiële Termijn of (ii) de op dat 
moment lopende Uitgebreide Termijn. 

7.2.1.2. Indien de Kennisgeving van beëindiging een gedeeltelijke beëindiging van een de Deelovereenkomst omvat, moet daarin 
uitdrukkelijk worden vermeld welke Diensten worden beëindigd en welke niet. In dat geval kan de andere Partij binnen dertig 
(30) dagen bezwaar maken tegen de voortzetting van de resterende Dienst indien (i) die resterende Dienst niet uitvoerbaar 
is wegens technische afhankelijkheden van de Diensten die worden beëindigd of (ii) de kosten voor de levering (in het geval 
van SD Worx) of het gebruik (in het geval van de Klant) van de resterende Dienst aanzienlijk worden verhoogd door de niet-
voortzetting van de beëindigde Diensten. Een dergelijk bezwaar zal tot gevolg hebben dat de reikwijdte van de beëindiging 
wordt uitgebreid tot dergelijke resterende Diensten op het betreffende moment. De beëindiging van de Kaderovereenkomst 
heeft niet de beëindiging van de Deelovereenkomst(en) tot gevolg. 

7.2.2. Indien een Partij failliet wordt verklaard, eindigt de Overeenkomst of de desbetreffende Deelovereenkomst met onmiddellijke 
ingang ten aanzien van die Partij. Indien een van de de Partijen op grond van de toepasslijke Wetten (i) niet langer aan haar 
betalingsverplichtingen kan voldoen, (ii) onderworpen is aan een procedure met betrekking tot haar liquidatie, vereffening 
of insolventie of (iii) onderworpen is aan de benoeming van een curator, bewindvoerder of soortgelijke ambtenaar die ten 
behoeve van al haar schuldeisers of vrijwel al haar schuldeisers wordt aangesteld om een overdracht uit te voeren of een 
overeenkomst te sluiten over de samenstelling, uitbreiding of aanpassing van alle of vrijwel al haar verplichtingen, dan kan 
de andere Partij, binnen de voorwaarden van de toepasselijke Wetten, de Overeenkomst of de desbetreffende 
Deelovereenkomst met betrekking tot die Partij met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een Kennisgeving van 
die strekking. 

7.2.3. Indien een Partij een wezenlijke inbreuk pleegt (i) die onherstelbaar is of (ii) die kan worden verholpen (al naar gelang het 
geval met een alternatieve oplossing) dient de getroffen Partij een Kennisgeving van ingebrekestelling te doen (i) waarbij 
de andere Partij wordt verzocht de inbreuk te verhelpen, (ii) waarbij details worden verstrekt over de wezenlijke inbreuk en 
(iii) het voornemen van de getroffen Partij om deze Overeenkomst te beëindigen (of, indien van toepassing, de betreffende 
Dienst te beëindigen) aan het einde van de herstelperiode indien de herstelactie niet naar redelijke tevredenheid is voltooid. 
Indien de andere Partij geen redelijke stappen onderneemt om de inbreuk te verhelpen binnen dertig (30) dagen na 
ontvangst van de Kennisgeving en/of, in elk geval de inbreuk niet is verholpen binnen zestig (60) dagen na ontvangst van 
dergelijke Kennisgeving, dan mag de getroffen Partij middels Kennisgeving van beëindiging (a) de Kaderovereenkomst 
beëindigen in geval van een wezenlijke inbreuk op deze Kaderovereenkomst of (b) de Deelovereenkomst beëindigen in 
geval van een wezenlijke inbreuk op deze Deelovereenkomst. Dergelijke beëindiging treedt onmiddellijk in werking bij de 
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Kennisgeving van beëindiging aan de andere Partij, onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen van de beëindigende 
Partij krachtens de Overeenkomst. 

7.2.4. De Overeenkomst of een Deelovereenkomst kan ook volledig of gedeeltelijk worden beëindigd middels Kennisgeving 
wegens Overmacht zoals bepaald in artikel 11.1. De beëindiging treedt in werking bij ontvangst van dergelijke Kennisgeving. 

7.2.5. De Klant kan de Kaderovereenkomst en/of een Deelovereenkomst (geheel of gedeeltelijk) van rechtswege en zonder 
voorafgaande tussenkomst van enige rechtbank te allen tijde beëindigen door SD Worx ten minste zes (6) maanden van 
tevoren een schriftelijke Kennisgeving met vermelding van de beëindigingsdatum te bezorgen. Indien de Klant de 
Kaderovereenkomst en/of Deelovereenkomst (geheel of gedeeltelijk) opzegt, op grond van dit artikel 7.2.5 (of in geval van 
beëindiging door de Klant zonder inachtneming van de toepasselijke opzeggingstermijn zoals bepaald in de Overeenkomst) 
, is de Klant op de Laatste Effectieve Datum de Verbrekingsvergoeding aan SD Worx verschuldigd, en moet hij bovendien 
alle openstaande prijzen voor alle geleverde Diensten tot en met de Laatste Effectieve Datum aan SD Worx betalen. In ieder 
geval zal een minimale Verbrekingsvergoeding ten belope van de verschuldigde Recurrente Prijzen voor een periode van 
zes (6) maanden van toepassing zijn. 

7.2.6. De bepalingen en voorwaarden van deze Kaderovereenkomst blijven volledig van kracht, zelfs na beëindiging van de 
Kaderovereenkomst, voor elke Deelovereenkomst die door de Partijen werd gesloten vóór de beëindigingsdatum van deze 
Kaderovereenkomst, tot de beëindiging van dergelijke Deelovereenkomst(en). 

7.2.7. Alle bepalingen van de Overeenkomst, die door hun aard van toepassing dienen te blijven na het einde ervan, zullen van 
kracht blijven na het beëindigen of verstrijken van de Overeenkomst of een deel ervan. 

7.3. Beëindigingsbijstand 

7.3.1. Bij beëindiging van de Overeenkomst of van een Deelovereenkomst zal SD Worx beëindigingsbijstand verlenen, zodat de 
diensten die worden beëindigd zonder onderbreking of nadelige gevolgen kunnen worden voortgezet en de ordelijke 
overdracht van dergelijke diensten aan de Klant, zijn Verbonden Ondernemingen of de door hem aangewezen persoon te 
bevorderen (“Beëindigingsbijstand”). SD Worx zal aan de Klant, of op verzoek van de Klant aan de door de Klant 
aangewezen persoon, Beëindigingsbijstand verlenen die redelijkerwijs door de Klant wordt gevraagd, voor zover deze 
Beëindigingsbijstand technisch en organisatorisch haalbaar is voor SD Worx. De Beëindigingsbijstand is onderworpen aan 
de voorwaarden van de Kaderovereenkomst. Indien de Beëindigingsbijstand bestaat uit de voortzetting van alle of een deel 
van de Diensten na de Laatste Effectieve Dag, zal de Klant de toepasselijke prijzen betalen zoals beschreven in de 
Overeenkomst. Voor de door de Klant gevraagde Beëindigingsbijstand die betrekking heeft op de ordelijke overdracht van 
de Diensten aan de Klant, zijn Verbonden Ondernemingen of de door hem aangewezen persoon, betaalt de Klant SD Worx 
op basis van tijd en materiaal de op dat moment geldende prijzen voor dergelijke Beëindigingsbijstand van SD Worx (tenzij 
anders bepaald in de Deelovereenkomst). 

ARTIKEL 8. PRIJS EN FACTURATIE 

8.1. Prijzen 

8.1.1. De Diensten zullen verstrekt worden tegen de prijzen zoals vermeld in de betrokken Bijlagen bij deze Kaderovereenkomst 
en/of in de betrokken Deelovereenkomst(en). Tenzij in een dergelijke Bijlage of Deelovereenkomst anders is bepaald, 
worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn ze exclusief btw. Indien facturen in een andere valuta en/of van buiten het 
Grondgebied worden betaald, moet er voldoende geld worden overgemaakt, zodat het nettobedrag dat SD Worx in de 
vereiste valuta na wissel- en andere bankkosten ontvangt, overeenstemt met het bedrag dat op de betreffende factuur staat 
vermeld. SD Worx heeft het recht om een eventueel tekort aan de Klant te factureren. 

8.1.2. Alle betalingen in het kader van deze Overeenkomst worden verricht zonder enige inhouding of aftrek voor of wegens enige 
belasting (“Fiscale Inhouding”), behalve als dat wettelijk verplicht is. Wanneer een Fiscale Inhouding moet worden 
toegepast, moet de persoon die de betaling doet de Fiscale Inhouding verrichten voor het bedrag en binnen de termijn zoals 
wettelijk bepaald en moet hij een aanvullend bedrag betalen zodanig dat de ontvanger van de betaling het bedrag ontvangt 
dat hij zou hebben gekregen mocht er geen Fiscale Inhouding zijn geweest. Als er voor de ontvanger een credit of 
terugbetaling beschikbaar is met betrekking tot de Fiscale Inhouding, dan moet de ontvanger redelijke inspanningen leveren 
om het credit of de terugbetaling te verkrijgen en nadat hij het heeft verkregen, aan de betaler een bedrag terugbetalen 
waardoor de ontvanger in dezelfde algemene toestand komt als waarin hij zich zou hebben bevonden mocht er geen Fiscale 
Inhouding zijn geweest. 

8.1.3. De Klant betaalt SD Worx alle redelijke onkosten terug die SD Worx voor de uitvoering van de Overeenkomst of een 
Deelovereenkomst maakt, waaronder verplaatsings- en verblijfskosten. 

8.2. Aanpassing van de prijzen 

8.2.1. De prijzen voor alle Diensten krachtens de Overeenkomst kunnen door SD Worx worden aangepast in geval van: 

a) een wijziging in het aantal werknemers in een Grondgebied, Gebruikers, Grondgebieden en/of tewerkstellende 
entiteiten 

b) een wijziging in de door de Klant gebruikte betaalwijze, bijvoorbeeld bankdomiciliëring of bankvolmacht; 

c) een wijziging in de toepasselijke Wetten die nieuwe verplichtingen meebrengt voor de Klant als werkgever en/of SD 
Worx. In dat geval zal SD Worx zijn prijzen aanpassen aan de kostenverhogende omstandigheden die niet door SD 
Worx worden veroorzaakt, voor zover die kosten kunnen worden aangetoond; en 

d) een wijziging in de omvang van de Diensten. 

8.3. Indexatie 

8.3.1. Alle prijzen krachtens de Overeenkomst zijn onderworpen aan indexering zoals bepaald in de betrokken Deelovereenkomst. 
De prijzen worden in het begin van elk Kalenderjaar herzien en de indexering is van toepassing vanaf 1 januari van dat 
Kalenderjaar. De toepassing van deze indexering kan niet leiden tot een verlaging van de prijzen. 

8.4. Facturatie 

8.4.1. De Klant betaalt alle door SD Worx voorgelegde facturen binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum. 

8.4.2. Indien de Klant redelijkerwijs en te goeder trouw zijn verplichting betwist om een deel van of de gehele door SD Worx 
voorgelegde factuur te betalen, dan: 

a) Moet de Klant binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, SD Worx schriftelijk in kennis stellen van het 
bedrag van de factuur waarvan hij de betalingsverplichting betwist (“Betwist Bedrag”) en van de redenen waarom 
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hij van oordeel is dat hij het Betwist Bedrag niet dient te betalen. Elke factuur die niet per Kennisgeving wordt betwist 
binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, wordt geacht aanvaard te zijn; 

b) Zal het feit dat de Klant het Betwist Bedrag niet betaalt wanneer het oorspronkelijk was verschuldigd, niet geacht 
worden een schending van de Overeenkomst te zijn; 

c) Moet de Klant het onbetwiste saldo van de factuur aan SD Worx betalen in overeenstemming met de Overeenkomst; 

d) Moeten de Partijen zo snel als redelijkerwijs haalbaar bespreken en zich beide inspannen om overeen te komen 
hoeveel van het Betwist Bedrag aan SD Worx is verschuldigd; en 

e) Als de Partijen krachtens dit Artikel binnen dertig (30) dagen na het verstrijken van de betalingstermijn geen akkoord 
bereiken, kan elk van de Partijen de zaak onderwerpen aan de Geschillenbeslechtingsprocedure zoals vastgelegd 
in artikel 19.10. 

8.4.3. Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, zal onmiddellijk en zonder 
voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen tegen één procent (1%) per maand. De Klant betaalt SD Worx alle 
redelijke administratieve kosten terug, net als de kosten die SD Worx maakt voor de invordering van alle openstaande 
prijzen en andere schade die SD Worx ten gevolge van deze wanprestatie geleden heeft met een minimum van 100 euro, 
tenzij anders overeengekomen in een Deelovereenkomst. 

8.4.4. Indien de Klant tegen de vereiste betaaldatum twee (2) onbetwiste of door hem te kwader trouw betwiste facturen niet betaalt 
of als SD Worx twijfels heeft over de solvabiliteit van de Klant, heeft SD Worx het recht om de Klant om de betaling van 
voorschotten te vragen. 

8.4.5. Onverminderd alle overige rechten van SD Worx, kan SD Worx zijn Diensten automatisch en zonder voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst opschorten bij niet-betaling van twee (2) onbetwiste of te kwader trouw betwiste facturen die door 
de Klant aan SD Worx of een van zijn Verbonden Ondernemingen zijn verschuldigd. SD Worx zal echter minstens dertig 
(30) kalenderdagen op voorhand de datum meedelen vanaf wanneer de Diensten opgeschort zullen worden zodat de Klant 
alle onbetwiste bedragen kan betalen. Gedurende deze opschorting zijn de prijzen nog steeds verschuldigd. Alle gevolgen 
van de opschorting van de Diensten en/of beëindiging van de Overeenkomst of een Deelovereenkomst wegens niet-betaling 
van onbetwiste bedragen in overeenstemming met artikel 7.2.3 zijn voor rekening van de Klant. Indien SD Worx de 
Overeenkomst of een Deelovereenkomst beëindigt wegens herhaalde niet-betaling door de Klant van onbetwiste 
openstaande bedragen en/of te kwader trouw betwiste bedragen, betaalt de Klant een Verbrekingsvergoeding aan SD Worx 
zoals beschreven in artikel 7.2.5. 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID 

9.1. Aansprakelijkheid 

9.1.1. Een Partij is aansprakelijk voor alle claims, eisen of vorderingen in verband met de Overeenkomst, hetzij wegens inbreuk 
op het contract, garantie, verkeerde voorstelling van zaken of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) ongeacht de ernst 
van de tekortkoming, voor bewezen schade veroorzaakt door aan haar toe te rekenen tekortkomingen binnen de grenzen 
van dit artikel 9.1.1. 

9.1.2. SD Worx is niet aansprakelijk voor niet-naleving van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst indien dergelijke niet-
naleving het gevolg is van: 

a) de niet-naleving door de Klant van de bepalingen van de Overeenkomst; 

b) de niet-naleving door de Derde Belanghebbenden van de vereisten, taken en operationele veronderstellingen zoals 
beschreven in de overeenkomst(en) tussen dergelijke Derde Belanghebbenden en de Klant (indien van toepassing), 
indien en voor zover dergelijke naleving vereist is voor de uitvoering van de Diensten door SD Worx; 

c) het niet verstrekken van nauwkeurige, volledige en wettelijke Klantgegevens door de Klant; 

d) opschorting van de Diensten door SD Worx in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst; 

e) een geval van Overmacht. 

9.1.3. Indien een Partij de Overeenkomst of desbetreffende Deelovereenkomst schendt, dan wordt ze door de andere Partij in 
gebreke gesteld. De Kennisgeving van ingebrekestelling dient redelijk gedetailleerd de aard van de tekortkoming te 
beschrijven en dient de in gebreke blijvende Partij een redelijke periode te geven - en minstens dertig (30) dagen vanaf de 
ontvangst van de ingebrekestelling - om de tekortkoming te verhelpen. Indien de tekortkoming verholpen kan worden, kan 
de andere Partij geen aanspraak maken op een schadevergoeding. 

9.1.4. De aansprakelijkheid van de Partijen zal beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade. Een 
Partij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor Gevolgschade, zelfs indien ingelicht over de kans op dergelijke 
Gevolgschade of indien de kans op dergelijke Gevolgschade redelijk voorzienbaar was. 

9.1.5. De aansprakelijkheid van SD Worx krachtens de Overeenkomst wordt beperkt per Deelovereenkomst. De totale maximale 
aansprakelijkheid van SD Worx krachtens een Deelovereenkomst tijdens een Contractjaar is voor dat Contractjaar beperkt 
tot een bedrag dat gelijk is aan vijftig procent (50%) van de prijzen voor Diensten die de Klant heeft betaald en/of 
verschuldigd is aan SD Worx in verband met die Deelovereenkomst in de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand 
aan de eerste gebeurtenis die aanleiding geeft tot een aansprakelijkheidsstelling. In elk geval zal de totale maximale 
aansprakelijkheid van SD Worx in het kader van een Deelovereenkomst gedurende de volledige Termijn van die 
Deelovereenkomst beperkt zijn tot een bedrag dat gelijk is aan honderd procent (100%) van de prijzen voor Diensten die 
door de Klant aan SD Worx zijn betaald en/of verschuldigd zijn met betrekking tot die Deelovereenkomst in de periode van 
twaalf (12) maanden voorafgaand aan de eerste gebeurtenis die aanleiding geeft tot een aansprakelijkheidsstelling. Indien 
de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid zich voordoet gedurende de eerste twaalf (12) maanden na de 
Effectieve Datum van de Deelovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan zes (6) keer de 
gemiddelde maandelijkse prijzen die zijn betaald of moeten worden betaald uit hoofde van de Deelovereenkomst vanaf de 
Effectieve Datum van die Deelovereenkomst tot de datum waarop een dergelijke gebeurtenis zich heeft voorgedaan. 

9.1.6. Indien de totale maximale aansprakelijkheid van SD Worx zoals bepaald in artikel 9.1.5 is bereikt, hebben beide Partijen het 
recht om de betreffende Deelovereenkomst zonder enige Verbrekingsvergoeding te beëindigen met een opzeggingstermijn 
van ten minste zes (6) maanden. 

9.1.7. De Partijen erkennen dat de verdeling van het risico en de aansprakelijkheid in alle omstandigheden evenwichtig is, rekening 
houdend met alle relevante factoren, met inbegrip van de aard en de prijzen van de Diensten. 
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9.1.8. Niets in deze Overeenkomst sluit de aansprakelijkheidsbeperking van een van de Partijen uit of beperkt deze in geval van 
(i) bedrog of opzet van een Partij, (ii) elke aansprakelijkheid die wettelijk niet beperkt of uitgesloten kan worden, (iii) de 
verplichting van de Klant om de facturen die verschuldigd zijn ingevolge Artikel 8 naar behoren te betalen of (iv) de 
aansprakelijkheid van een Partij voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid of bedrog van een Partij of 
van haar bestuurders, Verbonden Ondernemingen, bestuurders, werknemers of onderaannemers. 

9.1.9. Het recht op schadevergoeding jegens SD Worx vervalt onherroepelijk twaalf (12) maanden nadat de vermeende fout zich 
heeft voorgedaan; de Klant moet binnen de voornoemde termijn een Kennisgeving van ingebrekestelling sturen met een 
gedetailleerde beschrijving van de vermeende fout. 

9.1.10. Elke Partij moet de schade of het verlies (ook in het kader van een eventuele vrijwaring) die anders uit hoofde van deze 
Overeenkomst op de andere Partij zou kunnen worden verhaald, zoveel mogelijk beperken, onder meer door maatregelen 
te nemen om het bedrag van de geleden schade en/of verliezen te verminderen of te beperken (ook in het kader van een 
eventuele vrijwaring). 

9.1.11. In de mate dat SD Worx Diensten verstrekt aan Verbonden Ondernemingen van de Klant, is de Klant die deze 
Kaderovereenkomst of een Deelovereenkomst heeft ondertekend, hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor alle schade 
die voortvloeit uit de niet-naleving van de Overeenkomst of een andere daad of nalatigheid door zijn Verbonden 
Ondernemingen. 

ARTIKEL 10. VRIJWARINGEN 

10.1. Elke Partij zal de andere Partij en haar leidinggevenden, bestuurders, werknemers, agenten, opvolgers en 
rechtverkrijgenden conform Artikel 9 schadeloosstellen voor enige en alle Verliezen die ontstaan uit, of met betrekking tot 
of die op enige wijze verband houden met vorderingen van derden wegens een inbreuk op diens Intellectuele 
Eigendomsrechten (“Inbreukvordering”), als gevolg van systemen, diensten of andere middelen die de eerste Partij aan 
de andere Partij verstrekt. Deze paragraaf doet geen afbreuk aan de respectieve verplichtingen van de Partijen om alle 
verliezen of schade zo veel mogelijk te beperken. 

10.1.1. Niettegenstaande het voorgaande heeft SD Worx geen enkele verplichting op grond van dit artikel 10.1 indien een vordering 
en/of Verlies het gevolg is van het niet naleven van de bepalingen van de Overeenkomst door de Klant. 

10.2. Indien een Dienst het voorwerp wordt van een Inbreukvordering, of naar het redelijke oordeel van SD Worx, een inbreuk 
kan vormen, zal SD Worx, naar eigen goeddunken redelijke inspanningen doen om een van de volgende acties te 
ondernemen, zonder extra kosten voor de Klant: 

a) het recht zeker stellen om de Dienst te blijven gebruiken; of 

b) de Dienst vervangen of wijzigen zodat de inbreuk verdwijnt, met dien verstande dat dergelijke vervanging of wijziging 
de uitvoering of de kwaliteit van de desbetreffende component van de Dienst niet mag aantasten en SD Worx de 
kosten zal dienen te dragen voor integratiewerkzaamheden als gevolg van de vervanging of wijziging; of 

c) de desbetreffende Dienst stoppen, in welk geval de prijzen van SD Worx billijk aangepast zullen worden om 
dergelijke stopzetting te weerspiegelen. 

10.2.1. Als enig door de Klant of diens Verbonden Ondernemingen in verband met de Diensten verstrekt item het voorwerp wordt 
van een Inbreukvordering waarvan SD Worx schriftelijk in kennis is gesteld, dan kan SD Worx naar eigen goeddunken 
onmiddellijk ophouden dergelijk item te gebruiken en wordt het bedrijf vrijgesteld van het uitvoeren van de desbetreffende 
Diensten. 

10.2.2. Indien een schadeloosstellende partij krachtens de Overeenkomst een schadeloos te stellen partij moet vergoeden, dan zal 
de schadeloosstellende partij, bij het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de vrijwaring, in de rechten van 
de schadeloos te stellen partij worden gesubrogeerd met betrekking tot de vorderingen waarop dergelijke vrijwaring 
betrekking heeft. 

ARTIKEL 11. OVERMACHT 

11.1. Overmacht 

11.1.1. Geen van beide Partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor een vertraging, slechte uitvoering of niet-uitvoering van 
haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst indien deze te wijten is aan Overmacht. 

11.1.2. Wanneer een Partij haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst te laat of niet nakomt wegens Overmacht, dan zal deze 
Partij de andere Partij zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de details van het geval van Overmacht, de redelijkerwijs 
verwachte gevolgen ervan voor de desbetreffende verplichtingen en de geschatte duur. De getroffen Partij zal alle redelijke 
inspanningen leveren om de gevolgen van het geval van Overmacht op de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de 
Overeenkomst te beperken. Zodra als redelijkerwijs mogelijk na het einde van het geval van Overmacht zal de getroffen 
Partij de andere Partij in kennis stellen en zal de Overeenkomst verder uitgevoerd worden onder de voorwaarden die 
onmiddellijk vóór het geval van Overmacht van kracht waren. 

11.1.3. Indien Overmacht een Partij belet om haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst gedurende een ononderbroken 
periode van meer dan drie (3) maanden na te komen, dan kan de andere Partij het desbetreffende deel van de 
Overeenkomst beëindigen in overeenstemming met artikel 7.2.1. 

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOM 

12.1. Elke Partij dient alle Intellectuele Eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. 

12.2. Niets in de Overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten van 
de ene Partij aan de andere Partij. Geen enkele Partij zal de Intellectuele Eigendomsrechten van een Partij, zonder de 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die Partij, vervreemden, verpanden of overdragen aan derden. 

12.3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst, zijn en blijven alle informatie, technieken, methoden en modellen 
die door SD Worx gebruikt worden voor het verstrekken van de Diensten te allen tijde eigendom van SD Worx. SD Worx 
behoudt zich het recht voor de tijdens het verstrekken van de Diensten verworven kennis, ervaring en knowhow te gebruiken 
voor zijn eigen voordeel en/of ten behoeve van derden. 
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ARTIKEL 13. SOFTWARE 

13.1. Gebruiksrecht 

13.1.1. Tenzij anders bepaald in een Deelovereenkomst, wordt ingevolge de Overeenkomst Software aan de Klant verstrekt hetzij 
(i) in de vorm van Software as a Service (“SaaS”) of (ii) in de vorm van een objectcode voor installatie en gebruik op een 
vestiging van de Klant (“On Premise Software”). Indien een Deelovereenkomst niet vermeldt hoe Software moet worden 
verstrekt, wordt ze verstrekt op de wijze die standaard is voor SD Worx voor die Software. Voor zover technisch haalbaar 
en commercieel beschikbaar, kunnen voor elk verzoek van de Klant om van een modus naar de andere over te stappen 
bijkomende kosten worden aangerekend en dient een Wijzigingsverzoek te worden ingediend. 

13.1.2. Tenzij anders bepaald in de desbetreffende Deelovereenkomst verleent SD Worx aan de Klant, bij wijze van Dienstverlening, 
een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om de Software te gebruiken (“Gebruiksrecht”) 
voor de Termijn van dergelijke Deelovereenkomst tegen volledige en tijdige betaling van de toepasselijke prijzen. Bij 
beëindiging van de desbetreffende Deelovereenkomst, de Bijlagen of de Diensten ervan vervalt het recht van de Klant om 
de Software te gebruiken. Het Gebruiksrecht geldt alleen voor de duur van de eventuele Beëindigingsbijstand indien deze 
nodig is voor het verlenen van daarvan, uitsluitend ten behoeve van die Beëindigingsbijstand en onder voorbehoud van 
betaling van de toepasselijke prijzen door de Klant. 

13.1.3. Voor sommige Diensten heeft de Klant internetbrowsers en browsergebaseerde plug-ins nodig die door de providers van 
browsers worden ondersteund. Op verzoek verstrekt SD Worx van tijd tot tijd een lijst van de browsers die compatibel zijn 
met specifieke Diensten op dat moment. 

13.1.4. De Klant heeft toegang tot de standaardversie van de Software en alle optionele en/of op maat gemaakte functionaliteiten, 
modules of configuraties zoals interfaces, zoals beschreven in een Deelovereenkomst. De Klant kan vragen om het 
Gebruiksrecht uit te breiden naar andere optionele en/of op maat gemaakte functionaliteiten, modules of configuraties van 
de Software door een Wijzigingsverzoek in te dienen. Dergelijke aanvullende Gebruiksrechten worden in rekening gebracht 
tegen de op dat ogenblik geldende prijzen van SD Worx. 

13.1.5. Dit Gebruiksrecht bevat niet automatisch Supportdiensten en Onderhoudsdiensten. Deze Diensten worden verstrekt indien 
en volgens de voorwaarden bepaald in de desbetreffende Deelovereenkomst. 

13.2. SaaS 

13.2.1. Wanneer Software als SaaS wordt verstrekt, dienen referenties in de Overeenkomst naar een Gebruiksrecht of licentie voor 
dergelijke Software als volgt te worden geïnterpreteerd: 

a) dergelijk Gebruiksrecht verleent de Klant geen enkel recht om de Software in objectcode te hebben voor installatie 
op faciliteiten van de Klant 

b) dergelijk Gebruiksrecht omvat de configuratie, de levering en het onderhoud van de hostingfaciliteiten die SD Worx 
gebruikt om de Software als de SaaS aan te bieden 

c) in de mate waarin dit in de Deelovereenkomst is vermeld, verstrekt SD Worx de hostingfaciliteiten met de capaciteit, 
performance, weerstand en internetconnectiviteit die SD Worx redelijkerwijs als geschikt acht voor de eisen die op 
de hostingfaciliteiten door de Software worden gelegd en het volume Gebruikers om eindgebruikers een redelijke 
gebruikservaring te bezorgen die gepast is voor voorspelbare gebruikspatronen 

d) SD Worx zal wettig en op eigen kosten de besturingssysteemsoftware kopen, bedienen en onderhouden evenals 
andere software die nodig is om de omgeving te hosten waar de Software als SaaS wordt gebruikt 

e) de verplichting van SD Worx om de Software als SaaS te verstrekken, eindigt op de grens waarop het 
hostingplatform van SD Worx aansluit op het internet en waar de Gebruikers er toegang toe kunnen hebben. 

13.3. Onderhoud 

13.3.1. Wat de SaaS betreft, erkent de Klant dat de Implementatie van updates, upgrades of nieuwe versies van een Software naar 
eigen goeddunken van SD Worx geschiedt en zal blijven geschieden. Wat On-Premise Software betreft, verbindt de Klant 
zich ertoe om eventuele updates of upgrades te installeren en erkent de Klant dat het verstrekken van updates, upgrades 
of nieuwe versies van dergelijke Software naar eigen goeddunken van SD Worx geschiedt en zal blijven geschieden. In 
beide gevallen behoudt SD Worx zich het recht voor om de toegang tot de Diensten gedurende een redelijke periode volledig 
of gedeeltelijk te beperken voor onderhouds- of installatiedoeleinden (inclusief voor een individuele Gebruiker of groep van 
Gebruikers. SD Worx zal redelijke inspanningen leveren om de Klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen, om een eventuele 
negatieve impact op de Diensten zo veel mogelijk te beperken en dergelijke tussenkomsten buiten de werkuren van het 
desbetreffende Grondgebied uit te voeren (indien praktisch haalbaar). 

13.3.2. De Klant dient Defecten in de Software zo snel mogelijk aan SD Worx te melden met een gedetailleerde omschrijving ervan 
(met inbegrip van de symptomen van het Defect, de omstandigheden waaronder het Defect zich voordoet en de 
gebruiksomgeving indien deze laatste niet door SD Worx wordt voorzien). Na dergelijke melding doet SD Worx alle 
commercieel redelijke inspanningen om gemelde Defecten te verhelpen conform de bepalingen van de desbetreffende 
Deelovereenkomst. De Klant werkt samen met SD Worx voor een efficiënte aanpak en herstelling van Defecten. SD Worx 
heeft recht op minimaal twee pogingen om een Defect te herstellen. SD Worx heeft het recht om het Defect te onderzoeken 
en om, indien nodig, alle computersystemen, software en netwerken aan de kant van de Klant van het Aansluitingspunt te 
gebruiken voor de uitvoering van testen om zo de oorzaak van een Defect vast te stellen en om de Diensten te wijzigen met 
het oog op de herstelling van een Defect. 

13.3.3. In ieder geval zullen voor Supportdiensten en Onderhoudsdiensten extra kosten in rekening worden gebracht tegen de dan 
geldende tarieven indien de Klant niet kan aantonen dat deze zaken tijdens de acceptatietest voldoende zijn gedekt of indien 
het Defect (of de melding van een schijnbaar Defect) het gevolg is van: 

a) onoordeelkundig of abnormaal gebruik van de Software door de Klant; 

b) een wijziging of aanpassing in de Software door de Klant, tenzij dergelijke wijzigingen of aanpassingen werden 
gemaakt op uitdrukkelijke, schriftelijke vraag en volgens de instructies van SD Worx; 

c) fouten, storingen, degradatie of andere problemen met betrekking tot het besturingssysteem, de hardware of enige 
externe software of andere technologie of technologische diensten die door de Klant worden gebruikt maar die 
anders niet door SD Worx worden geleverd, of wijzigingen of aanpassingen daarvan. De Klant zal SD Worx op de 
hoogte brengen van eventuele wijzigingen of aanpassingen zodat SD Worx kan nagaan of het onderhoud nodig en 
haalbaar is; 
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d) de onbeschikbaarheid van het telecommunicatiesysteem van de Klant; of 

e) een fout die niet reproduceerbaar is op de installatie bij SD Worx. 

13.4. SD Worx zal redelijke inspanningen leveren en redelijke voorzorgen nemen om te vermijden dat er in de Software of andere 
Diensten die het verstrekt Malware of computersoftwarecodes, routines of apparaten terechtkomen die de Software, andere 
Diensten of andere systemen of gegevens onbruikbaar maken, beschadigen, wissen, uitschakelen of er elektronisch bezit 
van nemen. SD Worx garandeert niet dat de Software of geleverde Diensten die computersoftware gebruiken, volledig vrij 
zijn van fouten of ononderbroken zullen werken. 

ARTIKEL 14. VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

14.1. “Vertrouwelijke informatie” betekent niet-publieke of gevoelige informatie, gegevens of materialen die behoren tot, 
betrekking hebben op of in het bezit of onder controle zijn van een Partij en die in enigerlei formaat door of namens een 
Partij (“Bekendmakende Partij”) wordt openbaar gemaakt of beschikbaar gesteld aan de andere Partij (“Ontvangende 
Partij”), ongeacht dergelijke informatie specifiek als vertrouwelijk werd bestempeld. Vertrouwelijke informatie omvat geen 
informatie, gegevens of materialen die: 

a) reeds tot het openbare domein behoort, zonder dat dit te wijten is aan een inbreuk op de Overeenkomst; 

b) rechtmatig van een derde partij werd verkregen zonder dat door deze partij enige verplichtingen tot geheimhouding 
werden geschonden; 

c) zelfstandig werd ontwikkeld door de ene Partij zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke informatie 
van de andere Partij; of 

d) op het ogenblik van de bekendmaking reeds bekend bleek te zijn bij de Ontvangende Partij. 

De bovengenoemde vrijstellingen gelden niet voor Vertrouwelijke informatie die als ' Persoonsgegevens ' kan worden 
aangemerkt. 

14.2. Een Ontvangende Partij: 

a) houdt Vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk, behoudens andersluidend akkoord; 

b) gebruikt of maakt kopieën van Vertrouwelijke informatie enkel voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 
doeleinden van de Overeenkomst of voor besprekingen van Partijen over mogelijke Diensten krachtens de 
Overeenkomst; 

c) behandelt Vertrouwelijke informatie met dezelfde mate van zorg als ze haar eigen Vertrouwelijke informatie 
behandelt, en met minstens een redelijke standaard van zorgvuldigheid; 

d) treft alle redelijke technische maatregelen om een ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van Vertrouwelijke 
informatie te vermijden; 

e) stelt de Bekendmakende Partij onmiddellijk op de hoogte van een ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofd 
gebruik van de Vertrouwelijke informatie door de Ontvangende Partij of een derde. 

14.3. De Partijen verbinden zich ertoe de openbaarmaking van en toegang tot Vertrouwelijke informatie te beperken tot hun 
Verbonden Ondernemingen, bestuurders, afgevaardigd bestuurders, werknemers, onderaannemers, agenten en/of externe 
adviseurs (i) die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het desbetreffende deel van de Overeenkomst, (ii) voor 
wie de Vertrouwelijke informatie in dit kader cruciaal is en (iii) op voorwaarde dat ze zijn gebonden door een 
geheimhoudingsplicht die in grote lijnen gelijk is aan de bepalingen van dit Artikel 14. 

14.4. Indien de openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie wordt opgelegd of geëist door de geldende Wetten of een 
Overheidsinstantie en niettegenstaande het voorgaande, dan (i) informeert de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij 
onmiddellijk over dergelijke vereiste indien dit niet wordt verboden door een Overheidsinstantie, (ii) spant de Ontvangende 
Partij zich te goeder trouw in, in overleg met de Bekendmakende Partij, om een conservatoir bevelschrift of andere 
vertrouwelijk behandeling van de openbaar te maken Vertrouwelijke informatie te verkrijgen indien dit door de 
Bekendmakende Partij wordt gevraagd en op kosten van dergelijke Partij en (iii) verstrekt de Ontvangende Partij enkel dat 
deel van de Vertrouwelijke informatie dat openbaar moet worden gemaakt. 

14.5. Ondanks de overeenkomst over het wissen en de teruggave van Persoonsgegevens op grond van de Overeenkomst Inzake 
Gegevensverwerking, zal iedere Partij de Vertrouwelijke informatie en alle kopieën daarvan die in haar bezit of in haar 
beheer zijn terugzenden of vernietigen binnen zestig (60) kalenderdagen vanaf het schriftelijke verzoek van de andere Partij, 
behalve voor het back-uparchief dat wordt bewaard in overeenstemming met artikel 14.6, tenzij anders overeengekomen of 
tenzij anders bepaald in de toepasselijke Wetten. 

14.6. Een Partij heeft het recht een kopie van de Vertrouwelijke informatie van de andere Partij te bewaren die is opgeslagen in 
elektronische back-ups of in overeenstemming met het interne archiveringsbeleid of de interne archiveringsprocedures van 
die Partij, op voorwaarde dat dergelijke back-ups en archivering plaatsvinden in het kader van de normale gang van zaken 
en in overeenstemming met de Goede Industriepraktijken en op wettige wijze, zonder dat de Vertrouwelijke informatie 
gemakkelijk toegankelijk wordt gemaakt voor personen in het kader van de dagelijkse werkzaamheden en met inachtneming 
van de voortdurende verplichting tot vertrouwelijkheid. 

14.7. Noch de uitvoering van de Overeenkomst, noch het verstrekken van Vertrouwelijke informatie door een van beide Partijen 
wordt geïnterpreteerd als het uitdrukkelijk, impliciet of anderszins, aan de andere Partij verlenen van een licentie onder een 
uitvinding, octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht, nu of in de toekomst, eigendom van of 
gecontroleerd door de Partij die deze informatie verstrekt. 

14.8. Zowel de Klant als SD Worx duiden elk een of meerdere contactpersonen aan. Elk informatieverzoek en/of levering van 
informatie verloopt enkel via die persoon (personen). 

14.9. De geheimhoudingsplicht vervalt twee (2) jaar na de Laatste Effectieve Dag van de Overeenkomst of geldt zo lang ze als 
Vertrouwelijke informatie wordt aangemerkt. 

ARTIKEL 15. SECURITY 

15.1. SD Worx zet zich in om de Klantgegevens te helpen beschermen via een uitgebreid beveiligings- en privacyprogramma. SD 
Worx heeft passende technische en organisatorische maatregelen, zoals uiteengezet in Bijlage 2 (“Algemene 
Veiligheidsvoorwaarden”) geïmplementeerd om Klantgegevens te beschermen tegen accidentele, ongeoorloofde of 
illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging, en zal deze maatregelen in stand houden. 
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15.2. Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens elke toepasselijke Wetgeving Inzake 
Gegevensbescherming en de Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking, zoals uiteengezet in Bijlage 3 (“Overeenkomst 
Inzake Gegevensverwerking”), na te leven in verband met alle Persoonsgegevens die krachtens de Overeenkomst 
worden verwerkt. 

15.3. De Klant zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een passend veiligheidsniveau te verzekeren 
bij het gebruik van de Diensten en de communicatie met SD Worx. 

ARTIKEL 16. PERSONEEL 

16.1. De werknemers van SD Worx kunnen nooit worden beschouwd als werknemers van de Klant of diens Verbonden 
Ondernemingen. In overeenstemming met de geldende lokale Wetten betreffende tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en 
terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de Klant, diens werknemers of agenten geen instructies 
geven aan werknemers van SD Worx en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm van gezag over de werknemers 
van SD Worx uit te oefenen. De gevolgen van een overtreding van dit verbod zijn voor rekening van de Klant. Indien tijdens 
de uitvoering van de Diensten aanwijzingen of instructies noodzakelijk blijken, dan neemt de Klant contact op met de 
relatiebeheerder van SD Worx. 

16.2. De Partijen aanvaarden en erkennen uitdrukkelijk dat de tussen hen tot stand gebrachte wettelijke relatie een relatie is van 
twee onafhankelijke rechtspersonen. De Partijen nemen alle wettelijke, sociale, fiscale en commerciële verplichtingen in 
acht die van toepassing zijn op onafhankelijke ondernemingen. 

16.3. SD Worx zal gekwalificeerd personeel toewijzen, of competente en opgeleide derde partijen aanwerven om te helpen bij het 
verstrekken van de Diensten, met dien verstande dat het vrij de middelen en locaties kan kiezen om de Diensten te 
verstrekken. 

16.4. Het is de bedoeling van de Partijen van de Overeenkomst dat noch de Richtlijn 2001/23/EG betreffende het behoud van 
rechten noch lokale Wetten die deze Richtlijn implementeren (samen “ARD-bepalingen”) van toepassing zijn op de 
Overeenkomst of een deel ervan. 

16.5. Om dit voornemen van de Partijen concreet te maken, komen ze voorts overeen om het personeel dat zij aanwerven voor 
het verstrekken van de Diensten zodanig te organiseren dat de kans dat de ARD-bepalingen van toepassing zijn op de 
Overeenkomst minimaal zijn. 

16.5.1. Een Partij die ervoor zorgt dat de ARD-bepalingen van toepassing zijn (“Overdragende Partij”), vergoedt de andere Partij 
(binnen de grenzen van Artikel 9) voor alle Verliezen die voortvloeien (i) uit vorderingen of aanspraken (a) die worden 
ingesteld tegen die Partij door een persoon die door de Overdragende Partij is tewerkgesteld of aangesteld of (b) namens 
hen door een vakbond of werknemersvertegenwoordiger is ingediend of (ii) anderszins op grond van het feit dat hun 
tewerkstelling en/of enige aansprakelijkheid in verband met die tewerkstelling of beëindiging of stopzetting ervan van de 
Overdragende Partij naar de andere Partij is overgegaan conform de ARD-bepalingen of anderszins. 

ARTIKEL 17. NIET-AFWERVING 

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één (1) jaar onmiddellijk na de effectieve beëindigingsdatum 
van de Overeenkomst mag de Klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SD Worx, werknemers van SD 
Worx die rechtstreeks betrokken waren bij de uitvoering van de Overeenkomst niet actief benaderen om bij hem te 
komen werken, ze aanwerven of er een beroep op doen, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks (bijvoorbeeld als 
adviseur, onafhankelijke contractant of anderszins), of een derde aanzetten om dit te doen. Bij schending van deze 
clausule betaalt de Klant SD Worx een bedrag gelijk aan één (1) jaar brutoloon voor de desbetreffende werknemer op 
het ogenblik van beëindiging van het arbeidscontract of aanwervingscontract, inclusief de krachtens het arbeidscontract 
verworven voordelen en de werkgeversbijdrage. 

ARTIKEL 18. ANTI-OMKOPING 

18.1. Elke Partij verklaart en garandeert dat noch zij noch iemand die namens haar handelt, Wetten inzake anti-omkoping of 
internationale anti-omkoopnormen die op haar van toepassing zijn, zullen schenden. 

18.2. Elke Partij stemt ermee in dat ze geen geld of iets van waarde rechtstreeks of onrechtstreeks zal betalen, beloven of 
aanbieden te betalen noch de betaling goedkeuren aan een functionaris, werknemer, agent of vertegenwoordiger van een 
overheid, met inbegrip van departementen, agentschappen of instanties van een overheid of entiteit in handen van of 
gecontroleerd door een overheid of een persoon die in een officiële hoedanigheid namens die overheid handelt met de 
bedoeling om een handeling of beslissing van dergelijke overheidsfunctionaris te beïnvloeden, met inbegrip van een 
beslissing om een handeling te stellen of nalaten te stellen die de wettelijke plicht van dergelijke persoon of entiteit schendt, 
of dergelijke persoon of entiteit overhalen om zijn of haar invloed bij de overheid of instantie te gebruiken om een handeling 
of beslissing te beïnvloeden, teneinde de Klant of SD Worx te helpen bij de transacties krachtens de Overeenkomst. 

ARTIKEL 19. ALGEMENE BEPALINGEN 

19.1. Overdracht 

19.1.1. Geen van beide Partijen zal enige van haar rechten of verplichtingen krachtens de Overeenkomst afstaan of op andere 
wijze overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, die niet onredelijkerwijs wordt 
ingehouden, uitgesteld of aan bepaalde voorwaarden onderworpen. De toestemming van de andere Partij dient te worden 
gevraagd per Kennisgeving, waarin de identiteit van de overnemer wordt meegedeeld. Met inachtneming van enige in de 
Overeenkomst vastgestelde beperkingen inzake overdracht zullen de bepalingen van deze Overeenkomst van kracht 
worden en bindend zijn voor de Partijen bij deze Overeenkomst en voor hun respectieve wettelijke vertegenwoordigers, 
opvolgers en rechtverkrijgenden. 

19.1.2. Niettegenstaande het voorgaande kan SD Worx, een Verbonden Ondernemingen en/of een SD Worx Partner in elk geval 
zijn rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst of de Overeenkomst zelf, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan 
een Verbonden Ondernemingen of een andere onderneming die deel uitmaakt van de SD Worx-groep en die de 
Overeenkomst kan uitvoeren, op voorwaarde dat de Klant schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. 

19.2. Kosten 

19.2.1. Elke Partij zal haar eigen kosten dragen voor de voorbereiding van en de onderhandelingen over de Overeenkomst. 
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19.3. Volledige Overeenkomst 

19.3.1. Deze Overeenkomst vormt de hele overeenkomst en afspraak tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan 
en vervangt, annuleert en vernietigt alle vorige overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot dergelijk onderwerp. 
Geen van beide Partijen zal aanspraak kunnen maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken op 
basis van een verklaring die is afgelegd voordat deze Overeenkomst werd gesloten en die niet in deze Overeenkomst is 
opgenomen. Elke clausule in deze Overeenkomst weerspiegelt de werkelijke intentie van de Partijen en de Partijen komen 
overeen dat ze een evenwicht tot stand brengt tussen de rechten en verplichtingen van beide Partijen. 

19.4. Derde Begunstigden 

19.4.1. De Partijen komen overeen dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, geen enkele bepaling van de Overeenkomst, expliciet 
of impliciet, is bedoeld om een voordeel of vorderingsrecht te verlenen aan een derde (ongeacht of deze op de Effectieve 
Datum bestaat of wordt genoemd). 

19.5. Wijziging 

19.5.1. Herzieningen, wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst of een van de bepalingen en voorwaarden ervan worden 
pas van kracht indien ze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen of tenzij de Partijen hebben ingestemd met een 
in de Overeenkomst vastgelegde procedure om een wijziging te formaliseren. 

19.6. Deelbaarheid 

19.6.1. Indien een bepaling in de Overeenkomst als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, geheel of gedeeltelijk, 
onder enige toepasselijke Wet, zal die bepaling of indien van toepassing, het onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare deel 
ervan geacht worden geen deel uit te maken van de Overeenkomst en de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de 
rest van de Overeenkomst of bepaling zal niet worden aangetast en zal geldig zijn en worden afgedwongen voor zover de 
Wet dat toestaat. Elke Partij zal haar uiterste best doen om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een 
geldige vervangende bepaling met een gelijk of vergelijkbaar economisch effect. 

19.7. Onderaannemers 

19.7.1. SD Worx behoudt zich het recht voor om onderaannemers in te zetten voor de uitvoering van de Diensten krachtens de 
Overeenkomst. SD Worx is verantwoordelijk voor alle handelingen en nalatigheden van zijn onderaannemers als waren ze 
de zijne en, tenzij anders overeengekomen, is SD Worx de enige erkende gesprekspartner van de Klant. Als een 
onderaannemer een Subverwerker is zoals bepaald in de Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking, dan geldt de 
procedure zoals opgenomen in die Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking voor de aanwijzing en wijziging van die 
Subverwerker. 

19.8. Verklaring van afstand 

19.8.1. Het verzuim door een Partij om een recht uit te oefenen of een sanctie toe te passen, kan niet worden geïnterpreteerd als 
een afstand van deze rechten. Een verklaring van afstand krachtens de Overeenkomst wordt pas van kracht indien ze 
schriftelijk is en werd ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de Partij die dergelijke afstand verleent. 

19.9. Referenties 

19.9.1. SD Worx heeft het recht om de naam en het logo van de Klant met betrekking tot zijn dienstverlening als referentie te 
gebruiken. 

19.10. Geschillenbeslechting 

19.10.1. Tenzij anderszins vereist krachtens de geldende Wetten verbinden de Partijen zich ertoe zich te goeder trouw in te spannen 
om geschillen als gevolg van of in verband met de Overeenkomst minnelijk te schikken via raadplegingen en gesprekken 
tussen het management van de Klant en SD Worx gedurende een periode van minstens dertig (30) dagen alvorens een 
procedure in te stellen voor een rechtbank, overheidsinstantie, bemiddelaar of andere derde. De hiervoor genoemde termijn 
van dertig (30) dagen begint wanneer een Partij schriftelijk om deze geschillenregelingsprocedure verzocht heeft. 

19.10.2. Niets in de Overeenkomst belet een Partij om een spoedprocedure in te stellen voor de rechtbanken, in het bijzonder maar 
niet enkel wanneer de Klant de looptijd voor het gebruik van de Diensten en/of zijn geheimhoudingsplicht schendt. 

19.11. Toepasselijk recht en jurisdictie 

19.11.1. De Kaderovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het land waar de 
ondertekenaar van SD Worx zijn maatschappelijke zetel heeft. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een Deelovereenkomst, 
wordt een Deelovereenkomst, met inbegrip van de voorwaarden van de Kaderovereenkomst waarnaar wordt verwezen, 
beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het land waar de ondertekenaar van SD Worx zijn 
maatschappelijke zetel heeft. 

19.11.2. Alle geschillen als gevolg van of in verband met de Kaderovereenkomst en die de Partijen niet in der minne konden regelen 
in overeenstemming met de eerder genoemde geschillenbeslechtingsprocedure vallen onder de exclusieve bevoegdheid 
van de rechtbanken van de plaats waar de ondertekenaar van SD Worx zijn maatschappelijke zetel heeft. Tenzij uitdrukkelijk 
anders bepaald in een Deelovereenkomst, zullen alle geschillen als gevolg van of in verband met de Deelovereenkomst en 
die de Partijen niet in der minne konden regelen in overeenstemming met de eerder genoemde 
geschillenbeslechtingsprocedure vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar de 
ondertekenaar van SD Worx zijn maatschappelijke zetel heeft. 

19.12. Ondertekening 

19.12.1. In het geval een ondertekende kopie via elektronische weg wordt aangeleverd (bijvoorbeeld door middel van een 
elektronische handtekening of e-mail met een gegevensbestand in '.pdf'- of '.jpeg'-formaat of via een andere exacte kopie), 
schept de daarin opgenomen handtekening een geldige en bindende verplichting voor de partij die de handtekening uitvoert 
(of voor wiens rekening de handtekening wordt uitgevoerd) met dezelfde waarde, kracht en uitwerking als het origineel. 
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BIJLAGE 1 DEFINITIES 

“Aansluitingspunt” Betekent de grens tussen (i) de computersystemen en -netwerken die rechtstreeks door SD 
Worx worden gecontroleerd en (ii) het Internet of andere computersystemen of -netwerken die 
niet rechtstreeks door SD Worx worden gecontroleerd. 

“Bekendmakende Partij” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in Artikel 14 van de Kaderovereenkomst  

“Betrokkene” betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de 
Persoonsgegevens betrekking hebben. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke 
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online 
identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, 
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke 
persoon. De relevante categorieën van Betrokkenen wiens Persoonsgegevens door of 
namens SD Worx aan de Leverancier worden verstrekt, zijn opgelijst in Appendix 3.1. 

“Contactpersoon” betekent de persoon/personen die door een Partij wordt/worden aangewezen en aan de 
andere Partij wordt/worden meegedeeld als aanspreekpunt en die de Partij voor (een deel van) 
de diensten vertegenwoordigt/vertegenwoordigen. 

“Contractjaar” Betekent een periode van twaalf (12) maanden gedurende de Termijn van de 
Deelovereenkomst die ingaat op de Effectieve Datum en elke verjaardag daarvan. 

“Deelovereenkomst” Betekent de overeenkomst of bestelbon in aanvulling op deze Kaderovereenkomst waarin 
Partijen tot een overeenkomst komen omtrent de door SD Worx te leveren Diensten, met een 
omschrijving van de Diensten die SD Worx zal uitvoeren, de prijzen, de duur en de 
respectievelijke verantwoordelijkheden van Partijen. 

“Defect” Betekent een functionele fout of foutcode in de Software die een negatieve impact heeft op (i) 
een kritieke functionaliteit of kritieke gegevens en als zodanig het gebruik van de Software 
onmogelijk maakt (“Kritiek of Blokkerend Defect”), (ii) een belangrijke functionaliteit of 
belangrijke gegevens en die een alternatieve oplossing hebben die moeilijk is of niet voor de 
hand ligt (“Groot Defect”), (iii) een minder belangrijke functionaliteit of niet-kritieke gegevens 
en die een gemakkelijke alternatieve oplossing hebben (“Klein Defect”). 

“Derde Belanghebbenden” betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een 
ander orgaan die niet de Betrokkene, Verwerker, Verwerkingsverantwoordelijke en personen 
die bevoegd zijn om Persoonsgegevens van de Klant te verwerken zijn en die geen 
subverwerker van SD Worx zijn. 

“EER” betekent Europese Economische Ruimte. 

“Gebruiker” Betekent een persoon die conform de Overeenkomst van de Klant de toelating heeft om een 
Dienst te gebruiken en aan wie de Klant (of SD Worx op verzoek van de Klant) een 
gebruikersidentificatie en authenticatiemiddelen heeft bezorgd. Gebruikers kunnen onder meer 
werknemers, adviseurs, contractanten en agenten van de Klant zijn. 

“Gegevenslek” (of 'Inbreuk in verband met persoonsgegevens'), betekent een inbreuk op de beveiliging die 
per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 
ongeoorloofde bekendmaking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte Persoonsgegevens. 

“Gevolgschade” Betekent schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een contractuele 
en/of buitencontractuele wanprestatie, maar in plaats daarvan onrechtstreeks en/of na verloop 
van enige tijd, verlies van inkomsten, onderbreking of stagnatie van de bedrijfsactiviteiten, 
toename van personeelskosten en/of de kosten van de personeelsafvloeiing, schade 
bestaande uit of als gevolg van aanspraken van derden, gebrek aan verwachte besparingen 
of voordelen en verlies van gegevens, winst, tijd of inkomsten, verlies van orders, verlies van 
klanten, stijging van overheadkosten, gevolgen van een staking, ongeacht de oorzaken 
hiervan 

“Goede Industriepraktijken” Betekent dat de taken worden uitgevoerd op een professionele en veilige manier en met het 
niveau van vaardigheid, zorg, kennis en vooruitziendheid dat redelijkerwijs en normaal 
gesproken mag worden verwacht van een ervaren persoon die zich bezighoudt met het 
verlenen van diensten die gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met de taken die worden 
uitgevoerd in het kader van de Overeenkomst. 

“Grondgebied” Betekent het land of de landen waar een Dienst wordt geleverd, zoals geïdentificeerd in de 
desbetreffende Deelovereenkomst. Elk land waar Diensten worden verstrekt, is een 
afzonderlijk Grondgebied krachtens de Overeenkomst. 
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“Implementatiediensten” Betekent de voorbereidende diensten zoals beschreven in de desbetreffende 
Deelovereenkomst of een wijzigingsverzoek om de periodieke diensten of een nieuw aspect 
of element ervan te kunnen opstarten, eventueel met inbegrip van het installeren, testen en in 
gebruik nemen van de Software. 

“Inbreukvordering” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 10.1 van de Kaderovereenkomst  

“Initiële Termijn” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 7.1 van de Kaderovereenkomst  

“Intellectuele Eigendomsrechten” Betekent alle intellectuele eigendom en alle rechten in en op dergelijke intellectuele eigendom, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot enigerlei octrooi, gebruiksmodel, modelrecht, 
auteursrecht (inclusief enigerlei recht op computersoftware), databankenrecht of 
topografierecht (ongeacht of enigerlei van deze rechten geregistreerd zijn en inclusief de 
aanvragen voor registratie van een dergelijk item), handelsmerk, servicemerk, handelsnaam, 
handelsgeheim, knowhow, ideeën, methodologie, werkwijze, proces, look & feel, subsysteem, 
module, grafische gebruikersomgeving en enigerlei recht of vorm van bescherming van 
soortgelijke aard of met een gelijke of soortgelijke werking als de rechten die gelijk waar in de 
wereld kunnen bestaan. 

“Kalenderjaar” Betekent een burgerlijk jaar van 1 januari tot 31 december. 

“Kennisgeving” Betekent een schriftelijke kennisgeving die wordt geacht te zijn gegeven op de dag dat ze door 
een koeriersdienst wordt verstuurd met een betrouwbaar trackingsysteem van levering, of per 
aangetekende brief. 

“Klant” Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 1.2 van de Kaderovereenkomst . 

“Klantgegevens” Betekent alle informatie, gegevens, bestanden, registers en andere materialen met betrekking 
tot de Klant. 

“Laatste Effectieve Dag” Betekent de laatste dag waarop de Overeenkomst of de geldende Deelovereenkomst van 
kracht is. 

“Leveringstermijnen” Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 5.1.1.4 van de Kaderovereenkomst . 

“Malware” (of Kwaadaardige Code) betekent enigerlei computervirus, Trojaans paard, worm, tijdbom of 
logische bom, of andere soortgelijke code of component ontworpen om de werking van de 
Software uit te schakelen, te schaden of te verstoren, om ongeoorloofde toegang te geven tot 
de Software of enigerlei andere software, hardware, netwerk of andere technologie, die te 
wissen, te vernietigen of te wijzigen 

“Onderhoudsdiensten” Betekent alle in de desbetreffende Deelovereenkomst beschreven Diensten met het doel de 
Diensten te wijzigen en updaten. Onderhoudsdiensten kunnen bestaan uit correctief 
onderhoud, evolutief onderhoud en Wettelijk Onderhoud. 

“Ontvangende Partij” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in Artikel 14 van de Kaderovereenkomst  

“Overmacht” Betekent elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle van een Partij die het 
voor de getroffen Partij onmogelijk maakt om haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst 
(tijdig) uit te voeren. Voorbeelden van Overmacht zijn oorlog, terrorisme, oproer, rellen, 
ontploffingen, stakingen of sociale conflicten, gebreken in de apparatuur van de andere Partij, 
defecten in de telecommunicatie- en IT-apparatuur van derden, de onmiddellijke beëindiging 
door een leverancier van de samenwerking tussen SD Worx en deze leverancier, zonder dat 
deze beëindiging het gevolg is van een materiële tekortkoming van SD Worx. 

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een Betrokkene. De relevante categorieën van 
Persoonsgegevens die door of namens de Klant aan SD Worx worden verstrekt, zijn opgelijst 
in Appendix: Details van de verwerking van Persoonsgegevens. 

“Recurrente Prijzen” Betekent de in een Deelovereenkomst onder de titel 'Recurrente Prijzen' (of onder een 
vergelijkbare titel) beschreven prijzen, of de prijzen die anderszins worden geïdentificeerd of 
beschouwd als zijnde prijzen die op periodiek terugkerende basis moeten worden betaald. 

“SD Worx” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 1.2 van de Kaderovereenkomst  

“SD Worx Partner” Betekent iedere persoon met wie SD Worx contracteert of waar SD Worx anderszins een 
beroep op doet om met (een deel van) de Diensten te helpen. 

“Software” Betekent de Payrollsoftware, HR Software, Interface en/of alle andere software die door SD 
Worx wordt verstrekt en zoals verder toegelicht in de desbetreffende Deelovereenkomst. 



 VERTROUWELIJK ●●● 

 Pagina 13 van 23 

“Standaard Contractuele 
Bepalingen” 

betekent de modelcontractbepalingen die naar een beslissing van de Europese Commissie op 
basis van Artikel 26 (4) van Richtlijn 95/46/EG voldoende garanties bieden voor een 
rechtmatige doorgifte van Persoonsgegevens naar derde landen, of bepalingen betreffende 
gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of de betrokken 
toezichthoudende autoriteit en goedgekeurd door de Europese Commissie overeenkomstig de 
comitéprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 93 (2), van de GDPR. 
Contractbepalingen inzake gegevensbescherming die worden aangenomen overeenkomstig 
de GDPR zullen primeren boven enige modelcontractbepalingen zoals aangenomen op basis 
van EU-Richtlijn 95/46/EG en deze vervangen voor zover zij dezelfde soort relatie voor de 
overdracht van gegevens afdekken. 

“Supportdienst” Betekent de diensten zoals beschreven in de desbetreffende Deelovereenkomst om de Klant 
bij het gebruik van de Diensten te ondersteunen. 

“Termijn” Betekent de Initiële Termijn en alle Uitgebreide Termijnen. 

“Uitgebreide Termijn” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 7.1 van de Kaderovereenkomst  

“Verbonden Ondernemingen” Betekent elk bedrijf, onderneming of entiteit die als zodanig in de Deelovereenkomst wordt 
geïdentificeerd of iedere persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een Partij controleert, door 
een Partij wordt gecontroleerd of samen met haar onder gemeenschappelijke controle staat, 
waarbij 'controle' betekent het bezit, direct of indirect, of de macht om de richting van het 
managementbeleid van een persoon te bepalen of te laten bepalen, via het bezit van 
stemrechtverlenende effecten, contractueel of anderszins. In de context van de Overeenkomst 
worden alle entiteiten van de SD Worx-groep als elkaars Verbonden Ondernemingen 
beschouwd. 

“Verbrekingsvergoeding” Betekent het bedrag gelijk aan: 

- de gemiddelde maandelijkse Recurrente Prijzen (op basis van de Recurrente Prijzen (*) die 
tijdens de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de beëindiging zijn betaald en/of 
moeten worden betaald, gedeeld door 12), 

- vermenigvuldigd met het aantal maanden (inclusief een deel van de onvolledige maand) 
tussen de Laatste Effectieve Datum en de vervaldatum van de Initiële Termijn (of Uitgebreide 
Termijn), 

- verminderd met een korting van 20% voor versnelde ontvangst en bespaarde kosten; en 

- eventuele openstaande prijzen voor de Implementatiediensten (volledig en zonder geldende 
korting). 

(*) bij beëindiging van een Deelovereenkomst (volledig of gedeeltelijk) waarvoor de facturering 
van de Recurrente Prijzen nog niet is gestart, wordt de Verbrekingsvergoeding berekend op 
basis van de Recurrente Prijzen en de verwachte transactievolumes zoals vermeld in de 
betrokken Deelovereenkomsten. 

In ieder geval zal een minimale Verbrekingsvergoeding ten belope van de verschuldigde 
Recurrente Prijzen voor een periode van zes (6) maanden van toepassing zijn. 

“Verliezen” Betekent alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven van welke aard dan 
ook, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten. 

“Verwerker” betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een 
ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens 
verwerkt. 

“Verwerking” (Of Verwerking, Verwerken of Verwerkt) betekent elke bewerking of een geheel van 
bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al 
dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

“Verwerkingsverantwoordelijke” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking 
van Persoonsgegevens vaststelt. 

“Werkdag” Betekent elke dag van het jaar behalve een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag op het 
toepasselijke Grondgebied en bijkomende collectieve vakantiedagen van SD Worx. 

“Wetgeving Inzake 
Gegevensbescherming” 

verwijst naar (A) Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens (' Algemene Verordening Gegevensbescherming ') of ' GDPR '); 
(B) samen met andere Wetten die voortvloeien uit deze Richtlijn of Verordening, (A en B samen 
“EU Wetgeving inzake Gegevensbescherming”) en/of (C) alle andere Wetten van elk ander 
land met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens of privacy. 
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“Wetten” Betekent alle wetten of statuten van een jurisdictie en alle andere regelingen, verordeningen, 
bevelen, decreten of regels die rechtskracht hebben, ongeacht of ze op de Effectieve Datum 
bestaan of daarna worden afgekondigd, zoals gewijzigd of vervangen. 

“Wijzigingsverzoek” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 6.1 van de Kaderovereenkomst  
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ANNEX 2: GEBRUIKSREGELS 

De Klant stemt ermee in om de handelingen hieronder niet te stellen en/of trachten te stellen, en ervoor te zorgen dat zijn werknemers en 
contractanten die de Diensten van hem mogen gebruiken de handelingen hieronder niet zullen stellen en/of trachten te stellen, tenzij en 
voor zover dergelijke beperking niet is toegestaan krachtens de geldende Wetten: 

a) de Diensten gebruiken voor een illegaal doel of op een wijze die illegaal, aanstootgevend of belastend zou zijn voor SD Worx of 
een derde; 

b) de Software volledig of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren of op welke manier ook dupliceren, wijzigen, reverse engineering 
toepassen, demonteren, decompileren, vertalen, de broncode trachten ontdekken, of in een andere software integreren, of 
afgeleide werken creëren op basis van de Diensten; 

c) de Diensten of Intellectuele Eigendomsrechten van SD Worx of een derde toekennen, overdragen, in sublicentie geven, in 
rekening brengen of anderszins in handelen, belasten of beschikbaar stellen aan een derde; 

d) een geheimhoudingsvermelding, handelsmerk, auteursrechtvermelding of andere aanwijzingen van eigendom die in of op 
informatie, gegevens of materialen te vinden zijn die door of namens SD Worx in verband met de Diensten worden verstrekt, 
verwijderen, bedekken, wijzigen of onleesbaar maken; 

e) beveiligingsmaatregelen van SD Worx met betrekking tot de Diensten omzeilen, schrappen, terzijde schuiven, uitschakelen of 
wijzigen; 

f) een robot, spider of ander automatisch toestel, manueel proces of toepassing of datamining- of extractiehulpmiddel gebruiken om 
toegang te hebben tot de Diensten, ze te monitoren, kopiëren of gebruiken; 

g) de Diensten of andere Software gebruiken in combinatie met items die niet door SD Worx zijn verstrekt, goedgekeurd of erkend; 

h) een actie ondernemen die een onredelijke of disproportioneel zware last op de Diensten leggen; of 

i) verwijzen naar enig deel van de Software of Diensten, enige documentatie of kennis daarvan in verband met de ontwikkeling van 
software of een ander product of dienst die de functionaliteit, look & feel of andere functies heeft die vergelijkbaar zijn met de 
Software of andere aspecten van de Diensten.  

De Klant aanvaardt dat hij (en zijn Gebruikers) geen Klantgegevens uploaden of anderszins doorsturen naar of via de Diensten of andere 
Software van SD Worx die: (i) auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, recht op privacy, reclamerecht of andere 
eigen rechten van een persoon of entiteit niet naleven of schenden, (ii) frauduleus, misleidend, schandaliserend, lasterlijk, smadelijk, 
haatdragend, aanvallend, grof of onwettig bedreigend zijn, (iii) pornografisch, obsceen of vulgair zijn of minderjarigen uitbuiten, (iv) een 
Malware bevatten of omvatten, (v) zich uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of de band van de Klant met een Persoon verkeerd 
voorstellen, (vi) illegale activiteiten steunen of een intentie bespreken om een illegale daad te plegen of (vii) toepasselijke Wetten 
anderszins schenden. 

De Klant spant zich redelijkerwijs in om te vermijden dat Malware in de Diensten of andere Software van SD Worx terechtkomt. Indien 
door de Klant verstrekte Klantgegevens Malware bevatten of indien de Klant (of een andere persoon die de toegangsmethoden van de 
Klant gebruikt) Malware in de Diensten of andere Software van SD Worx invoert, betaalt de Klant SD Worx onmiddellijk terug voor alle 
schade, Verliezen, kosten en onkosten om dergelijke Malware te verwijderen en anderszins de negatieve gevolgen voor SD Worx en 
andere personen, met betrekking tot dergelijke Malware, te verhelpen. 

De Klant licht SD Worx onmiddellijk in wanneer hij kennis krijgt van (i) het werkelijke of vermoedelijk ongeoorloofde gebruik van de aan 
de Klant toegewezen wachtwoorden/toegangsmethoden en/of van diefstal, verlies of andere beveiligingsinbreuken in verband hiermee, 
(ii) het werkelijke of vermoedelijk ongeoorloofde gebruik of misbruik van Diensten, (iii) de werkelijke of vermoedelijke inbreuk of andere 
schending van rechten van SD Worx (of zijn licentiegevers) in of aan Diensten, (iv) andere handelingen of nalatigheden van een persoon 
of entiteit die de rechten van SD Worx in de Diensten in gevaar kan brengen of schaden of de veiligheid van de Diensten kan bedreigen 
en (v) elke vordering, aanspraak of claim tegen de Klant of een andere persoon, of een dagvaarding of andere vergelijkbaar juridisch 
document die jegens de Klant of een andere persoon wordt betekend, dat betrekking heeft op deze Overeenkomst, de Software of 
Diensten. 

SD Worx behoudt zich het recht voor om eenzijdig te beslissen om een dergelijke overtreding waarvan het door de Klant op de hoogte 
wordt gesteld, te onderzoeken, te vervolgen of op een andere manier actie te ondernemen. 
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ANNEX 3: ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN 

ARTIKEL 1. BEVEILIGINGSPROGRAMMA 

1.1. SD Worx heeft een beveiligingsplan geïmplementeerd in overeenstemming met de Goede Industriepraktijken, en meer 
specifiek rekening houdend met de beginselen van de ISO27001-norm inzake informatiebeveiliging, en zal dergelijk plan 
regelmatig bijwerken. 

1.2. SD Worx heeft de beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd zoals bepaald in Appendix 2.1 (“Technische en 
organisatorische maatregelen”) van Bijlage 2 (“Algemene veiligheidsvoorwaarden”). 

ARTIKEL 2. TOEGANG TOT DE DIENSTEN VAN SD WORX 

2.1. Gebruikers van de Diensten zullen over een unieke identificatie beschikken en de toegang tot de Diensten zal alleen zijn 
toegestaan nadat een Gebruiker is geïdentificeerd en geauthentiseerd via het gepaste mechanisme/hulpmiddel om de 
identiteit van een persoon te bewijzen, zoals wachtwoorden en toegangstokens (“Authenticatiemiddelen”). SD Worx biedt 
de mogelijkheid om sterke Authenticatiemiddelen van verschillende sterktes te gebruiken. Een Gebruiker moet geschikte 
Authenticatiemiddelen selecteren in overeenstemming met de vereisten van de Klant. 

2.2. Indien wachtwoorden voor authenticatie worden gebruikt en gegenereerd, zorgt SD Worx ervoor dat de wachtwoorden uit 
minstens acht (8) tekens bestaan en moeilijk te raden zijn. De Klant moet ervoor zorgen dat Gebruikers worden geïnformeerd 
over de keuze van goede wachtwoorden en dat de wachtwoorden worden gewijzigd als er aanwijzingen of vermoedens zijn 
dat de veiligheid van het wachtwoord niet langer gegarandeerd is. 

2.3. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer van Gebruikers en Authenticatiemiddelen die aan Gebruikers worden gegeven. 
Gebruikers en Authenticatiemiddelen zijn uniek voor een specifiek persoon en mogen niet met andere personen of derde 
partijen worden gedeeld. De Klant erkent dat de bescherming van Authenticatiemiddelen integraal deel uitmaakt van zijn 
eigen veiligheidsbeleid en -procedures en zorgt ervoor dat de nodige maatregelen worden getroffen om de 
Authenticatiemiddelen voor de toegang tot de Diensten adequaat worden beschermd. 

2.4. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de Authenticatiemiddelen die aan zijn 
Gebruikers zijn verstrekt. SD Worx behoudt zich het recht voor om op elk moment Gebruikerstoegang te deactiveren indien 
SD Worx meent dat de account werd gecompromitteerd of in geval van activiteiten die niet conform de bepalingen van de 
Overeenkomst zijn. 

2.5. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om wijzigingen in Gebruikers- of toegangsrechten te melden of te 
vragen aan SD Worx. De Klant zal de Gebruikers - en toegangsrechten tot de Diensten regelmatig en minstens jaarlijks 
herzien en de vereiste wijzigingen tijdig meedelen aan SD Worx. Op verzoek van de Klant bezorgt SD Worx de Klant een 
verslag van alle Gebruikers van de Diensten en van hun toegangsrechten 

ARTIKEL 3. KWETSBAARHEIDSTESTS 

3.1. De Klant zal op eigen initiatief geen penetratietests (ook “ethisch hacken” genoemd) of veiligheidstests op systemen van 
SD Worx uitvoeren of laten uitvoeren. Dergelijke tests kunnen enkel na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SD Worx 
worden uitgevoerd. De Klant kan, met inachtneming van een kennisgevingsperiode van vier (4) weken, een penetratietest 
vragen om het beveiligingsniveau en de weerstand tegen mogelijke aanvallen afkomstig van openbare netwerken te 
verifiëren. De test wordt door een derde uitgevoerd met wie alle Partijen instemmen. De omvang, testregeling en 
verplichtingen worden in een afzonderlijke overeenkomst inzake de toelating voor een veiligheidstest beschreven. Alle 
kosten en uitgaven van een dergelijke penetratietest zijn voor rekening van de Klant. 

ARTIKEL 4. AFHANDELING VAN BEVEILIGINGSINCIDENTEN 

4.1. Elke Partij brengt de andere Partij op de hoogte van inbreuken op de bepalingen van deze Bijlage die zich voordoen en een 
mogelijke impact hebben op de Diensten of de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van Klantgegevens 
(“Beveiligingsinbreuk”) en dit binnen een redelijke termijn nadat hij zich ervan bewust wordt. 

4.2. De Partijen werken redelijkerwijs mee om Beveiligingsinbreuken te onderzoeken. 

4.3. De verplichting van een Partij om een Beveiligingsinbreuk te melden of erop te reageren, wordt niet opgevat als een 
erkenning door die Partij van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot de Beveiligingsinbreuk. 
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APPENDIX 3.1 (“TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN”) BIJ BIJLAGE 2 

Domein Praktijken 

Beveiligingsbeleid en 
Organisatie van 
informatiebeveiliging 

Eigenaarschap voor Beveiliging en Gegevensbescherming. SD Worx heeft een Risk & 
Security Officer aangewezen die verantwoordelijk is voor het coördineren en monitoren van de 
beveiligingsregels en -procedures en van de naleving van de eisen inzake 
gegevensbescherming. 
Beveiligingstaken en -verantwoordelijkheden. De beveiligingsverantwoordelijkheden van 
medewerkers van SD Worx zijn formeel gedocumenteerd en gepubliceerd in een beveiligings- en 
privacybeleid. 
Risicobeheerprogramma. SD Worx voert periodiek risicoanalyses uit van de genomen 
beveiligingsmaatregelen. 

Beveiliging van de menselijke 
hulpbronnen 

Vertrouwelijkheidsverplichtingen. Medewerkers van SD Worx zijn onderworpen aan 
vertrouwelijkheidsverplichtingen en deze verplichtingen worden formeel opgenomen in 
arbeidscontracten. 
Training in beveiliging en privacy SD Worx stelt zijn medewerkers op de hoogte van de 
relevante beveiligingsprocedures voor het beschermen van Klantgegevens en hun rol daarbij. 
Beëindiging. SD Worx zorgt ervoor dat toegangsrechten, in overeenstemming met formele 
procedures voor beveiligingsbeheer, bij beëindiging tijdig worden ingetrokken. 

Activabeheer Inventaris van bedrijfsmiddelen. SD Worx houdt een inventaris bij van alle gebruikte 
computerapparatuur en media. Toegang tot de inventarissen is beperkt tot hiervoor 
geautoriseerde medewerkers van SD Worx. 
Behandeling van bedrijfsmiddelen 
- Gegevens op draagbare apparaten zijn versleuteld. 
- SD Worx beschikt over procedures voor het veilig vernietigen van media en afgedrukt materiaal 
die vertrouwelijke data bevatten. 

Cryptografie Versleuteling van Klantgegevens gebeurt volgens formele processen en cryptografische 
standaarden. SSL/TLS-encryptiemechanismen zijn geïmplementeerd volgens de hoogste 
standaarden en gebruiken enkel sterke algoritmes met minimaal 128-bit encryptie. 

Fysieke beveiliging en 
beveiliging van de omgeving 

Fysieke toegang tot faciliteiten. 
- SD Worx beperkt de toegang tot faciliteiten waar vertrouwelijke informatie wordt verwerkt tot 
geïdentificeerde, geautoriseerde personen. 
- De fysieke toegang tot datacentra wordt uitsluitend verleend volgens een formele 
autorisatieprocedure, en de toegangsrechten worden periodiek herzien. 
Bescherming tegen verstoringen. SD Worx gebruikt verschillende systemen die voldoen aan 
sectornormen om zijn datacentra te beschermen tegen gegevensverlies als gevolg van 
stroomuitval en brand. 

Toegangscontrole Toegangsbeleid. SD Worx hanteert een toegangscontrolebeleid op basis van 'need-to-know'- en 
'least privileges'-beginselen. 
Toegangsautorisatie 
- SD Worx implementeert en handhaaft een autorisatiebeheersysteem dat de toegang controleert 
tot systemen die Klantgegevens bevatten. 
- Elk individu die toegang heeft tot systemen die Klantgegevens bevatten, heeft een aparte, 
unieke ID/gebruikersnaam. 
- SD Worx beperkt de toegang tot Klantgegevens tot die personen die dergelijke toegang nodig 
hebben om hun functie uit te voeren. 
Authenticatie 
- SD Worx maakt gebruik van standaardpraktijken die voldoen aan sectornormen om gebruikers 
te identificeren en te authentiseren die zich proberen toegang te verschaffen tot de netwerk- of 
informatiesystemen van SD Worx, waaronder sterke authenticatie. 
- Indien Authenticatiegegevens gebaseerd zijn op wachtwoorden, dan vraagt SD Worx dat de 
wachtwoorden ten minste acht tekens lang en voldoende complex zijn. 
- Gedeactiveerde of verlopen ID's/gebruikersnamen worden niet toegekend aan andere 
personen. 
- Accounts worden geblokkeerd bij herhaalde pogingen om met behulp van een ongeldig 
wachtwoord toegang te krijgen tot het informatiesysteem. 
- SD Worx handhaaft praktijken om de vertrouwelijkheid en integriteit van wachtwoorden te 
garanderen wanneer ze worden toegekend en verstrekt, en tijdens de opslag. 
Netwerktoegang. SD Worx implementeert de nodige controlemaatregelen (bv. firewalls, security 
appliances, netwerksegmentatie) die een redelijke mate van zekerheid bieden dat toegang tot zijn 
netwerk op gepast wijze wordt beschermd. 
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Beveiliging van de 
bedrijfsactiviteiten (operationele 
beveiliging) 

Gegevensherstel 
SD Worx maakt op periodieke basis, maar in geen geval minder vaak dan één keer per dag 
(tenzij tijdens die periode geen gegevens bijgewerkt werden), back-ups van Klantgegevens voor 
hersteldoeleinden. 
- SD Worx bewaart kopieën van klantengegevens en gegevensherstelprocedures op een andere 
plaats dan waar de primaire computerapparatuur die de Klantgegevens verwerkt, zich bevindt. 
Malware. SD Worx voert anti-malwarecontroles uit om te helpen voorkomen dat Malware 
ongeautoriseerde toegang tot Klantgegevens krijgt. 
Beveiligingsupdates. Beveiligingsupdates worden opgevolgd en geïnstalleerd volgens een 
gedocumenteerd patchmanagementproces. 
Logboekregistratie. SD Worx registreert de toegang tot en het gebruik van zijn 
informatiesystemen die Klantgegevens bevatten, met inbegrip van de gebruikers-ID, de tijd en de 
desbetreffende activiteit. 

Communicatiebeveiliging Netwerksegregatie. SD Worx heeft een netwerksegmentatiebeleid en controles ingevoerd om te 
vermijden dat personen toegang krijgen tot communicatie en systemen waarvoor ze geen 
autorisatie hebben. 
Transfer buiten eigen netwerk. SD Worx versleutelt Klantgegevens die worden doorgegeven 
via publieke netwerken of reikt de Klant mechanismen aan om die gegevens te versleutelen. 
Informatieoverdracht. Overdracht van Klantgegevens aan derde partijen geschiedt enkel na het 
sluiten van een formele schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst. 

Verwerving, ontwikkeling en 
onderhoud van 
informatiesystemen 

Beveiligingsvereisten. De vereisten voor de bescherming van gegevens en systemen worden 
geanalyseerd en gespecificeerd. 
Controle over wijzigingen. SD Worx heeft een formeel wijzigingsbeheerproces 
geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat wijzigingen in operationele systemen en toepassingen 
plaatsvinden op een gecontroleerde wijze. 

Leveranciersrelaties Keuze van Leveranciers. SD Worx handhaaft een selectieproces waarbij het de beveiliging en 
privacypraktijken van een leverancier/partner met betrekking tot gegevensverwerking evalueert. 
Contractuele verplichtingen. Leveranciers met toegang tot Klantgegevens zijn onderworpen 
aan verplichtingen inzake gegevensbescherming en -beveiliging en deze worden formeel 
opgenomen in leverancierscontracten. 

Beheer van 
informatiebeveiligingsincidenten 

Respons bij incidenten. SD Worx houdt een register van beveiligingsinbreuken bij met een 
beschrijving van de inbreuk, het tijdstip, de gevolgen van de inbreuk, de naam van de melder en 
van degene aan wie de inbreuk werd gemeld. 
Notificatie van incidenten. In geval van een informatiebeveiligingsincident dat impact heeft op 
de vertrouwelijkheid of integriteit van Klantgegevens, zal SD Worx, zonder onredelijke vertraging, 
de Klant hierover informeren. 

Beheer van de 
Bedrijfscontinuïteit 

Noodherstel. SD Worx handhaaft een noodherstelplan voor de datacentra waar zich 
informatiesystemen van SD Worx bevinden die Klantgegevens verwerken. Het DRP wordt ten 
minste een keer per jaar getest. 
Redundantie. De redundante opslag en procedures voor gegevensherstel van SD Worx zijn 
ontworpen met als doel Klantgegevens te herstellen in hun laatst geback-upte staat voor het 
tijdstip waarop ze verloren gegaan zijn of vernietigd werden. 

Naleving Beveiligingsevaluaties. De naleving van informatiebeveiligingscontroles wordt op periodieke 
basis onafhankelijk geëvalueerd en aan het management gerapporteerd. 

  
N.B. (1) Met betrekking tot componenten die de Klant voorziet of controleert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot werkstations van 
waaruit men verbinding maakt met de Diensten van SD Worx, gebruikte mechanismen voor gegevensoverdracht en aan het personeel 
van de Klant verstrekte bevoegdheden, zal de Klant de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming 
implementeren en handhaven. 

(2) Voor zover SD Worx Diensten verleent via de systemen of in de lokalen van de Klant, redelijke inspanningen te doen om de 
Diensten te leveren, rekening houdend met de redelijke veiligheidsregels en -procedures van de Klant, inclusief de geldende 
technische en organisatorische maatregelen voor de gegevensbescherming, zoals van toepassing voor de betrokken systemen en 
lokalen en die niet strijdig zijn met de Overeenkomst, als ze op voorhand aan SD Worx en aan het betrokken personeel van SD Worx 
worden meegedeeld. Als een wijziging in de beleidsregels en procedures van de Klant marginale kosten veroorzaken voor SD Worx, 
dan zal SD Worx de bewezen marginale kosten aan de Klant doorrekenen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant; 
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ANNEX 4: OVEREENKOMST INZAKE GEGEVENSVERWERKING 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

Voor de toepassing van deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking zullen de volgende begrippen de volgende 
betekenis hebben. In geval van twijfel of verschillen met de begrippen omschreven in de Wetgeving Inzake 
Gegevensbescherming, hebben de definities in de relevante Wetgeving Inzake Gegevensbescherming voorrang. 

“Contactpersoon” betekent de persoon/personen die door een Partij wordt/worden aangewezen en aan de andere 
Partij wordt/worden meegedeeld als aanspreekpunt en die de Partij voor (een deel van) de 
diensten vertegenwoordigt/vertegenwoordigen. 

“EER” betekent Europese Economische Ruimte. 

“Gegevenslek” (of 'Inbreuk in verband met persoonsgegevens'), betekent een inbreuk op de beveiliging die per 
ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 
ongeoorloofde bekendmaking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte Persoonsgegevens. 

“Standaard Contractuele 
Bepalingen” 

betekent de modelcontractbepalingen die naar een beslissing van de Europese Commissie op 
basis van Artikel 26 (4) van Richtlijn 95/46/EG voldoende garanties bieden voor een 
rechtmatige doorgifte van Persoonsgegevens naar derde landen, of bepalingen betreffende 
gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of de betrokken 
toezichthoudende autoriteit en goedgekeurd door de Europese Commissie overeenkomstig de 
comitéprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 93 (2), van de GDPR. Contractbepalingen 
inzake gegevensbescherming die worden aangenomen overeenkomstig de GDPR zullen 
primeren boven enige modelcontractbepalingen zoals aangenomen op basis van EU-Richtlijn 
95/46/EG en deze vervangen voor zover zij dezelfde soort relatie voor de overdracht van 
gegevens afdekken. 

“Verwerker” betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een 
ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens 
verwerkt. 

“Verwerking” (Of Verwerking, Verwerken of Verwerkt) betekent elke bewerking of een geheel van 
bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al 
dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 
stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

“Verwerkingsverantwoordelijke” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking 
van Persoonsgegevens vaststelt. 

  
ARTIKEL 2. INTERPRETATIE 

2.1. Deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking vormt een integraal onderdeel van de Overeenkomst. De bepalingen van 
de Overeenkomst zijn derhalve van toepassing op deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking. Alle termen met 
hoofdletters die niet in deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking zijn vastgesteld, hebben de betekenis zoals 
gedefinieerd in de Overeenkomst. 

ARTIKEL 3. DRAAGWIJDTE EN DOELSTELLING 

3.1. In verband met en met tot doel de uitvoering van de Diensten in het kader van de Overeenkomst geeft de Klant SD Worx 
de opdracht om dergelijke Persoonsgegevens in zijn naam te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze 
Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking. Een meer gedetailleerde beschrijving van de instructies en doelen van de 
Verwerking van Persoonsgegevens wordt gegeven in Appendix 3.1 bij deze Overeenkomst en in de betreffende 
Deelovereenkomst(en). 

ARTIKEL 4. SPECIFICATIE VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

4.1. De Partijen moeten de toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming naleven. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, is SD Worx echter niet verantwoordelijk voor de naleving van enige wetgeving die van toepassing is op 
de Klant of de sector van de Klant en die niet geldt voor SD Worx. Indien de naleving enige acties vereist van SD Worx 
inzake gegevensbescherming, naast de verplichtingen onder deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking, zal SD 
Worx dergelijke acties ondernemen na voorafgaand akkoord tussen de Partijen. In elk geval zal de Klant SD Worx met 
inachtname van een redelijke termijn voorafgaandelijk in kennis stellen van de vereiste acties, hiertoe volledige medewerking 
verlenen aan SD Worx en SD Worx vergoeden voor dergelijke prestaties die bijkomende diensten, investeringen of 
aanpassingen van de Diensten vereisen. 

4.2. Voor de uitvoering van de Diensten is SD Worx een Verwerker die optreedt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, te 
weten de Klant of, desgevallend de Verbonden Ondernemingen van de Klant. De Klant verklaart en garandeert dat hij 
behoorlijk en effectief gemachtigd is en blijft om de instructies in onderhavige Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking 
en, in voorkomend geval, in de relevante Deelovereenkomst (en) te geven in naam van elke Verbonden Ondernemingen 
(die, in voorkomend geval, de eigenlijke Verantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens kan zijn), met 
inbegrip van wanneer SD Worx diensten moet leveren aan Verbonden Ondernemingen die geen ondertekenaars zijn van 
de Overeenkomst en/of de relevante Deelovereenkomst (en). Als Verwerker zal SD Worx uitsluitend handelen op instructies 
van de Klant (die voor de toepassing van de Overeenkomst, handelt in eigen naam en voor naam van zijn Verbonden 
Ondernemingen). De Overeenkomst, met inbegrip van deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking, is de volledige 
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instructie van de Klant aan SD Worx in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. Alle aanvullende of alternatieve 
instructies moeten schriftelijk gegeven worden en door de Partijen worden overeengekomen. 

4.3. Een meer gedetailleerde beschrijving van de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot de betrokken 
categorieën van Persoonsgegevens en Betrokkenen (beoogde Verwerking van de Persoonsgegevens) zit vervat in 
Appendix 3.1 bij deze Overeenkomst. 

4.4. SD Worx zal verzoeken van Betrokkenen, kennisgevingen van Gegevenslekken, audit-, onderzoeks- en andere verzoeken 
rechtstreeks melden aan de Klant. De Klant zal vervolgens dergelijke aanvragen of meldingen intern doorgeven aan de 
relevante Verwerkingsverantwoordelijke. 

4.5. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking, heeft SD Worx het recht 
om als Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens te verwerken voor de verbetering van zijn diensten (met 
inbegrip van de Diensten) en om wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek uit te voeren, zoals benchmarking, 
door de aggregatie of de-identificatie van Persoonsgegevens en de resultaten daarvan aan zijn klanten (zoals de Klant) te 
verstrekken. SD Worx voert dergelijke Verwerking uit op basis van zijn legitieme belang om aan zijn klanten (zoals de Klant) 
inzichten (zoals geaggregeerde informatie) te verstrekken over aspecten die verband houden met de Diensten van SD Worx. 
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, trends in de sectoren waarin de klanten van SD Worx actief zijn, loonbenchmarking, of 
enige andere (al dan niet geaggregeerde) waarnemingen die de klanten van SD Worx ten goede kunnen komen. 

ARTIKEL 5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

5.1. Rekening houdend met de aard van de verwerking, en enkel in zoverre de Klant de relevante informatie of middelen niet tot 
zijn beschikking heeft, zal SD Worx de Klant door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor 
zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in Hoofdstuk III van 
de GDPR vastgestelde rechten van de Betrokkene te beantwoorden. 

5.2. Indien een Betrokkene rechtstreeks contact zou opnemen met SD Worx om een van zijn rechten uit te oefenen, dan zal SD 
Worx dergelijke Betrokkene doorverwijzen naar de Klant. SD Worx kan de Betrokkene basiscontactgegevens van de Klant 
en/of zijn Contactpersonen verstrekken. 

ARTIKEL 6. BEKENDMAKING 

6.1. SD Worx zal geen Persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, tenzij (i) indien de Klant hiervoor de instructies 
geeft, (ii) zoals beschreven in de Overeenkomst, (iii) indien vereist voor de Verwerking van Persoonsgegevens door 
goedgekeurde Subverwerkers overeenkomstig Artikel 8 of (iv) indien dit vereist is bij Wet. Indien de Klant SD Worx de 
instructie geeft om Persoonsgegevens over te dragen aan een Derde Belanghebbende, dan is en blijft het de 
verantwoordelijkheid van de Klant om met die Derde Belanghebbende schriftelijke overeenkomsten af te sluiten ter 
bescherming van deze Persoonsgegevens, en zal de Klant SD Worx schadeloos stellen voor, verdedigen en vrijwaren tegen 
enige en alle Verliezen die ontstaan uit een dergelijke overdracht van SD Worx aan de Derde Belanghebbende, tenzij en 
voor zover deze verliezen toe te schrijven zijn aan bewezen tekortkomingen van SD Worx. 

6.2. SD Worx verklaart en garandeert dat het personeel dat bevoegd is om Persoonsgegevens te Verwerken zich er toe 
verbonden heeft om de vertrouwelijkheid te verzekeren of wettelijk verplicht is tot geheimhouding. 

ARTIKEL 7. RAADPLEGING, VERWIJDERING EN TERUGGAVE VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

7.1. Bij beëindiging van de Overeenkomst of de relevante Deelovereenkomst zal SD Worx alle Persoonsgegevens op zijn 
systemen (behoudens enige back-ups voor hersteldoeleinden die niet langer dan zes (6) maanden worden bewaard) 
verwijderen of anonimiseren ten laatste zestig (60) dagen na de Laatste Effectieve Dag van de Overeenkomst of de 
relevante Deelovereenkomst, tenzij de Klant een andere instructie geeft. 

7.2. Op schriftelijk verzoek van de Klant niet later dan dertig (30) kalenderdagen voor de Laatste Effectieve Dag van de 
Overeenkomst of de relevante Deelovereenkomst, zal SD Worx aan de Klant een kopie bezorgen van de actieve 
Persoonsgegevens op zijn systemen op de Laatste Effectieve Dag van de Overeenkomst of de relevante Deelovereenkomst. 

7.3. SD Worx zal de Klant na diens schriftelijk verzoek, binnen een redelijke termijn na ontvangst van dergelijk schriftelijk verzoek 
van de Klant, de mogelijkheid bieden om Persoonsgegevens te raadplegen of te corrigeren die het verwerkt voor de levering 
van de Diensten, alsook een kopie van de Persoonsgegevens. 

ARTIKEL 8. GEBRUIK VAN SUBVERWERKERS 

8.1. De Klant erkent en stemt er expliciet mee in dat SD Worx Persoonsgegevens mag doorgeven aan Subverwerkers voor de 
verlening van de Diensten voor zover deze doorgifte gebeurt overeenkomstig de bepalingen van Artikel 8. Door 
ondertekening van onderhavige Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking, geeft de Klant toestemming voor het gebruik 
van de Subverwerkers opgenomen in de lijst met Subverwerkers zoals uiteengezet in deze Overeenkomst Inzake 
Gegevensverwerking of Deelovereenkomst. 

8.2. SD Worx zal met elke dergelijke Subverwerker schriftelijke overeenkomsten afsluiten die verplichtingen bevatten die niet 
minder beschermend zijn dan de verplichtingen in deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking. SD Worx blijft volledig 
aansprakelijk voor de naleving door dergelijke Subverwerker van diens verplichtingen onder dergelijke overeenkomst. 

8.3. Voordat het een nieuwe Subverwerker machtigt om Persoonsgegevens te verwerken in het kader van de verlening van de 
Diensten, zal SD Worx de Klant op de hoogte brengen van die wijziging betreffende de toevoeging of vervanging van enige 
Subverwerker (s). 

8.4. Als de Klant redelijkerwijze zijn goedkeuring niet kan geven voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant door 
een of meerdere nieuwe Subverwerkers, dan zal de Klant SD Worx hiervan schriftelijk (inclusief e-mail) op de hoogte stellen 
binnen dertig (30) kalenderdagen na het ontvangen van de kennisgeving van SD Worx. 

8.5. Indien de Klant niet akkoord gaat met een nieuwe Subverwerker, zal SD Worx redelijke inspanningen doen om de Diensten 
zodanig te wijzigen of om andere commercieel aanvaardbare wijzigingen voor te stellen aan de Klant in zijn gebruik van de 
Diensten teneinde de Verwerking van Persoonsgegevens door de betrokken Subverwerker te vermijden. Als SD Worx in de 
onmogelijkheid verkeerd om binnen de zestig (60) kalenderdagen de nodige wijzigingen door te voeren, kan de Klant na 
Kennisgeving het desbetreffende deel van de Overeenkomst betreffende die Diensten die SD Worx niet kan leveren zonder 
de betreffende Subverwerker beëindigen in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst. 
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8.6. Elke Subverwerker aan wie SD Worx Persoonsgegevens doorgeeft, zal alleen Persoonsgegevens mogen verkrijgen om de 
diensten te verstrekken die SD Worx eraan heeft toevertrouwd en zal dergelijke Persoonsgegevens voor geen andere 
doeleinden mogen gebruiken. 

ARTIKEL 9. LOCATIE VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

9.1. Met inachtname van Artikel 8, zal SD Worx de Persoonsgegevens die het verwerkt ten behoeve van de Klant Verwerken in 
elk land waarin SD Worx, zijn de Verbonden Ondernemingen en geautoriseerde Subverwerkers faciliteiten heeft om de 
Diensten te verlenen en machtigt de Klant SD Worx om elke doorgifte van Persoonsgegevens naar en elke Verwerking in 
elk dergelijk land met betrekking tot de levering van de Diensten uit te voeren. 

9.2. Iedere doorgifte van Persoonsgegevens door SD Worx van één rechtsgebied naar een andere rechtsgebied en elke 
Verwerking aldaar (waarbij de EER voor de toepassing van dit artikel beschouwd dient te worden als één rechtsgebied) zal 
plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving Inzake Gegevensbescherming, zoals de uitvoering van 
Standaard Contractuele Bepalingen (in voorkomend geval). De Klant geeft SD Worx hierbij uitdrukkelijk een mandaat om 
de Standaard Contractuele Bepalingen in zijn naam te tekenen met en af te dwingen jegens de relevante Subverwerker. De 
Standaard Contractuele Bepalingen worden beheerst door deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking. 

ARTIKEL 10. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN 

10.1. SD Worx assisteert de Klant bij de nakoming van zijn verplichtingen onder Artikel 32 van de GDPR, rekening houdend met 
de aard van de verwerking en de informatie die SD Worx ter beschikking heeft. 

10.2. SD Worx heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om Persoonsgegevens te 
beschermen tegen onvoorziene, ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, wijzigingen, verstrekking of toegang, en 
zal deze maatregelen in stand houden. 

10.3. De huidige technische en organisatorische maatregelen worden beschreven in Appendix 2.1 van Bijlage 2 van de 
Kaderovereenkomst. SD Worx zal deze maatregelen systematisch aanpassen in functie van de ontwikkelingen van de 
regelgeving, de techniek of andere aspecten en zullen aangevuld worden met de technische en organisatorische 
maatregelen van Subverwerkers, zoals toepasselijk. De geïmplementeerde technische en organisatorische maatregelen 
zullen in elk geval een beschermingsniveau waarborgen dat passend is voor de risico's verbonden aan de Verwerking en 
de aard van de te beschermen Persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, 
en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst 
uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 

10.4. Tijdens de duur van deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking, zal SD Worx op verzoek van de Klant binnen een 
redelijke termijn een bijgewerkte beschrijving van de geïmplementeerde technische en organisatorische 
beschermingsmaatregelen aan de Klant bezorgen. 

ARTIKEL 11. VERANTWOORDELIJKE PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMING 

11.1. SD Worx heeft een ' Data Protection Officer ' aangesteld die verantwoordelijk is voor aangelegenheden in verband met 
privacy en gegevensbescherming. Deze Data Protection Officer kan worden bereikt op het volgende adres: SD Worx People 
Solutions NV, t.a.v.: Data Protection Officer, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen, België, dataprotectionofficer(at)sdworx.com 

ARTIKEL 12. GEGEVENSLEK 

12.1. Bij een Gegevenslek, en ongeacht de oorzaak, zal SD Worx de Klant zonder onredelijke vertraging nadat hij er kennis van 
heeft gekregen op de hoogte brengen, indien bekend en vlot identificeerbaar, met vermelding van: 

a) de aard van het Gegevenslek; 

b) de categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal 
Betrokkenen en Persoonsgegevensregisters in kwestie; 

c) in voorkomend geval, de corrigerende maatregelen die zijn genomen of voorgesteld om het Gegevenslek aan te 
pakken, om eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken en herhaling te voorkomen; 

d) de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) of een 
andere Contactpersoon bij wie meer informatie kan worden verkregen. 

12.2. De Klant moet SD Worx zo snel als mogelijk in kennis stellen van elk mogelijk misbruik van de Authenticatiemiddelen, 
evenals van elke veiligheidskwestie die verband houdt met het gebruik van de Diensten. 

12.3. De Partij die verantwoordelijk is voor het Gegevenslek zal het Gegevenslek onverwijld verder onderzoeken en zal de andere 
Partij op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek en redelijke maatregelen nemen om de impact verder te 
minimaliseren. Beide Partijen gaan ermee akkoord om volledig mee te werken aan dergelijk onderzoek en elkaar bijstand 
verlenen bij het doen nakomen van toepasselijke vereisten en procedures betreffende kennisgeving en communicatie van 
de Wetgeving Inzake Gegevensbescherming. 

12.4. De verplichting van een Partij om een Gegevenslek te melden of erop te reageren, zal niet worden opgevat als een erkenning 
door die Partij van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot het Gegevenslek. 

ARTIKEL 13. GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING 

13.1. Indien de Klant een gegevensbeschermingseffectbeoordeling ('GBEB') of een voorafgaande raadpleging per toepasselijke 
Wetgeving Inzake Gegevensbescherming uitvoert, zal SD Worx, voor zover de relevante informatie of middelen niet 
anderszins ter beschikking van de Klant staan, de Klant assisteren, rekening houdend met de aard van de Verwerking en 
de informatie die SD Worx ter beschikking heeft. 

ARTIKEL 14. KENNISGEVINGEN 

14.1. Tenzij dit wettelijk verboden is, zal SD Worx de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte brengen indien SD 
Worx of enige van zijn Subverwerkers met betrekking tot Persoonsgegevens van de Klant: 

a) een vraag, een dagvaarding of een verzoek voor inspectie of audit van een bevoegde overheidsinstantie ontvangt 
in verband met de Verwerking; 

b) van plan is om Persoonsgegevens openbaar te maken aan een bevoegde overheidsinstantie buiten het bereik van 
de Diensten van de Overeenkomst. Op verzoek van de Klant zal SD Worx aan de Klant een kopie van de aan de 
bevoegde instantie verstrekte documenten verstrekken; 
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c) een instructie krijgen die volgens SD Worx een schending uitmaakt van de Wetgeving Inzake 
Gegevensbescherming en/of deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking 

14.2. Elke kennisgeving krachtens deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking zal gedaan worden aan een of meer de 
Contactpersonen van de Klant. Op verzoek van de Klant zal SD Worx aan de Klant een overzicht verstrekken van de 
contactinformatie van de geregistreerde Contactpersonen van de Klant. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant 
om enigerlei wijzigingen in contactinformatie tijdig te melden en ervoor te zorgen dat de Contactpersonen van de Klant 
accurate contactinformatie behouden. 

ARTIKEL 15. COMPLIANCE & AUDIT 

15.1. SD Worx zal de Klant op verzoek van de Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de 
verplichtingen van de Klant onder artikel 28 van de GDPR aan te tonen. 

15.2. De Klant heeft het recht om redelijkerwijs te controleren of SD Worx artikel 28 van de GDPR naleeft. De Klant kan hiervoor 
op schriftelijk verzoek en met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van dertig (30) kalenderdagen op eigen 
kosten een audit laten uitvoeren door erkende auditprofessionals: 

a) eenmaal elke twaalf (12) maanden, op voorwaarde dat een dergelijke bijkomende audit niet onredelijkerwijs een 
ongunstige invloed heeft op de normale werking en activiteiten van SD Worx en niet onverenigbaar is met de 
toepasselijke wetgeving, noch met de instructies van bevoegde autoriteiten 

b) indien een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit daarom verzoekt krachtens de toepasselijke Wetgeving 
Inzake Gegevensbescherming 

c) na een Gegevenslek 

15.3. Voor de start van een dergelijke audit zullen de Klant en SD Worx samen de reikwijdte, timing en duur van de audit 
overeenkomen. 

15.4. De Klant zal SD Worx prompt op de hoogte stellen van tijdens de audit geïdentificeerde tekortkomingen. De Klant zal aan 
SD Worx een ontwerp van het auditrapport verstrekken. SD Worx kan wijzigingen in dit ontwerp voorstellen en opmerkingen 
van het management toevoegen voordat de Klant de definitieve versie opstelt. 

15.5. Tijdens dergelijke audit zal SD Worx redelijke medewerking en bijstand verlenen aan de auditors. De Klant kan geen 
vergoeding vragen voor de door de Klant gemaakte kosten met betrekking tot de audit. 

15.6. Het auditrapport van SD Worx, enigerlei andere informatie waartoe de Klant of de auditprofessionals toegang krijgen in het 
kader van een audit, alsook enig bewijs van de implementering van de technische en organisatorische maatregelen om de 
Persoonsgegevens te beschermen, zijn vertrouwelijke informatie. 

ARTIKEL 16. BIJSTAND 

16.1. SD Worx mag de Klant in regie factureren tegen de dan geldende prijzen voor enige bijstand zoals bepaald in Artikel 13 en 
artikel 15.5, alsook voor de uitvoering van verzoeken zoals bepaald in artikel 7.2 en artikel 7.3. Deze prijzen zullen op 
verzoek aan de Klant ter beschikking worden gesteld en in ieder geval vóór de aanvang van dergelijke bijstand of uitvoering. 

ARTIKEL 17. TERMIJN EN BEËINDIGING 

17.1. Deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking blijft van kracht totdat de Verwerking door SD Worx niet meer vereist is 
(waaronder ook in overeenstemming met de wettelijke retentievereisten krachtens de geldende wetgeving) (a) in het kader 
van of krachtens de Overeenkomst of (b) voor een periode na de beëindiging van de Overeenkomst of de relevante 
Deelovereenkomst, voor welke reden dan ook, in overeenstemming met de expliciete instructies van de Klant. 

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT 

18.1. Deze Overeenkomst Inzake Gegevensverwerking en alle rechten of plichten die hieruit ontstaan, worden beheerst door en 
geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht dat van toepassing is op de Overeenkomst, behoudens indien een Artikel 
of bepaling de toepassing van een andere Wet voorschrijft. Indien Persoonsgegevens beschermd zijn door de EU Wetgeving 
inzake Gegevensbescherming, dan heeft de EU Wetgeving inzake Gegevensbescherming in elk geval voorrang. 
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APPENDIX 4.1 - DETAILS VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

ARTIKEL 1. BETROKKENEN 

1.1. Betrokkenen kunnen onder meer zijn: huidige en voormalige sollicitanten, werknemers, contractanten, agenten en andere 
medewerkers van de Klant, evenals derden die door voormelde personen zijn aangewezen als familie of contactpersonen. 

ARTIKEL 2. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS 

2.1. Het betreft alle relevante gegevens die nodig zijn opdat SD Worx de gevraagde Diensten kan leveren, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot volgende categorieën van gegevens: 

a) Persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum enz. 

b) Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) enz. 

c) Burgerlijke staat en informatie over partner en kinderen 

d) Betalingsgegevens, waaronder bankrekeningnummer 

e) Werknemersnummer 

f) Functie(beschrijving 

g) Gegevens arbeidsovereenkomst, met inbegrip van het brutoloon, vergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden 

h) Nummer sociale zekerheid (indien vereist voor aangiftes bij de overheid), zoals bv. Rijksregisternummer (INSZ) in 
België of Burgerservicenummer (BSN) in Nederland 

i) Onkosten 

j) Informatie over tijdregistratie en afwezigheden 

k) Kwalificaties, waaronder cv en referenties 

l) Informatie over opleiding, training enz. die de Betrokkene gekregen heeft of zal volgen 

m) Informatie betreffende de persoonlijke ontwikkeling en evaluatie 

n) Authenticatiemiddelen om de Diensten te gebruiken, zoals gebruikersnaam, IP-adres, pc-naam enz. 

o) Acties gesteld door de gebruikers bij de Klant tijdens het gebruik van de Diensten 

p) Elke andere categorie van Persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen de Partijen in de betreffende 
Deelovereenkomst of elk ander document van de Overeenkomst. 

Datavelden kunnen geconfigureerd worden als onderdeel van de implementering van de overeengekomen diensten of 
zoals toegestaan binnen de overeengekomen diensten. 

ARTIKEL 3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

3.1. De Persoonsgegevens zullen verwerkt worden met als doel de Diensten onder de Overeenkomst te kunnen leveren, met 
inbegrip van volgende doelen: 

a) Personeelsadministratie 

b) Gegevens over lonen en werknemersvoordelen 

c) Voldoen aan sociale en fiscale Wetten 

d) Beheer van de ontwikkeling van werknemers en opleidingsplannen 

e) Persoonlijke ontwikkeling en evaluatie van medewerkers 

f) Planning en organisatie van het werk 

g) Specifiek wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek per instructie van de Klant 

h) Verlenen van toegang tot informatiesystemen of gebouwen 

i) Specifieke verbetering of aanpassing van de Diensten per instructie van de Klant 

j) Naleven van de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming, vereisten betreffende informatiebeveiliging 
en service level agreements. 

k) Claim management met en tussen de Klant, SD Worx, de Betrokkene(n) en/of derde partijen, tevens na de 
beëindiging van de Overeenkomst voor welke reden dan ook 

l) Elke andere categorie van doeleinden voor de Verwerking van Persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen 
de Partijen in de betreffende Deelovereenkomst of elk ander document van de Overeenkomst. 

Voor alle duidelijkheid zullen Persoonsgegevens Verwerkt worden na de beëindiging van de Overeenkomst voor de 
doeleinden bepaald in c) en k). 


