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OVEREENKOMST INZAKE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bijlage bij de Hoofdovereenkomst

DE ONDERGETEKENDE:
1.
KLANT (Partij waarvan de details zijn gespecificeerd in de Hoofdovereenkomst) hierna
aangeduid als ('Verwerkingsverantwoordelijke’) of ('Klant')
en
2.
Exact MKB Software B.V. (Partij waarvan de details zijn gespecificeerd in de
Hoofdovereenkomst) hierna aangeduid als ('Verwerker'), of ('Exact MKB Software B.V.').

Gezamenlijk te noemen: “Partijen”

OVERWEGINGEN:
A.
Partijen zijn een of meerdere (online) (diensten/Gebruikers)overeenkomst(en) inclusief
algemene voorwaarden van Verwerker overeengekomen, waar ook Persoonsgegevens
worden verwerkt (hierna: “Hoofdovereenkomst”) waarvan deze Overeenkomst als bijlage
onderdeel uit maakt.
B.
Bij de uitvoering van de Hoofdovereenkomst, stelt Verwerkingsverantwoordelijke ook
Persoonsgegevens, waarvoor hij de verantwoordelijke is, aan Verwerker ter beschikking en
stelt voor de Verwerking daarvan het doel en de middelen vast. Verwerker Verwerkt deze
Persoonsgegevens in het kader van genoemde Hoofdovereenkomst;
C.
Partijen wensen de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker door middel
van deze Overeenkomst te regelen, conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “AVG”);
D.
Deze Overeenkomst, indien van toepassing, alle eerdere overeenkomst(en) van
gelijke strekking tussen Partijen vervangt.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1. Definities
De in deze Overeenkomst met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis
die daaraan in dit artikel wordt toegekend.
1.1

Betrokkene(n): een natuurlijk persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

1.2

Bijlage: een bijlage bij de Overeenkomst, die daarvan onlosmakelijk deel uitmaakt.

1.3

Datalek: een schending van de beveiliging die leidt tot onbedoelde of onwettige
vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van Persoonsgegevens of
toegang tot Persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

1.4

Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of
een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke,
noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de
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Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de
Persoonsgegevens te Verwerken;
1.5

Hoofdovereenkomst: een of meerdere (online) (diensten/gebruikers)overeenkomst(en),
inclusief de daarbij behorende algemene voorwaarden van Verwerker,
overeengekomen tussen Partijen, waarvan deze Overeenkomst als bijlage onderdeel
uit maakt.

1.6

Overeenkomst: deze verwerkersovereenkomst tussen Verwerker en
Verwerkingsverantwoordelijke inclusief Bijlagen.

1.7

Persoonsgegeven(s): elk gegeven betreffende een natuurlijk persoon die daardoor
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor
zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit.

1.8

Sub-verwerker: een partij die door Verwerker wordt ingeschakeld voor de uitvoering
van de Overeenkomst en de daarbij horende Verwerking van Persoonsgegevens;

1.9

Verwerken/Verwerking: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot
de Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van Persoonsgegevens.

1.10

Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke
Persoonsgegevens Verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.11

Verwerkingsverantwoordelijke: de partij die alleen of samen met anderen, het doel van
en de middelen voor de Verwerking van de Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2. Voorwerp van deze Overeenkomst
2.1

Verwerker zal de Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerken in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst, onder de
voorwaarden van deze Overeenkomst.

2.2

In de Bijlagen bij deze Overeenkomst zijn onder meer de doeleinden van de
Verwerkingen, de middelen voor de Verwerkingen, het type te Verwerken
Persoonsgegevens, de bewaartermijn en plaats/land waar de Persoonsgegevens
worden Verwerkt en de eventuele Sub-verwerkers vermeld.

Artikel 3. Verwerking
3.1
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De Persoonsgegevens zullen op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden Verwerkt, in
overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en in
overeenstemming met de AVG, of de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de
bescherming van Persoonsgegevens indien deze regels een hoger
beschermingsniveau voor de Persoonsgegevens voorschrijven dan de AVG.
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3.2

Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken elkaar over en weer tijdig alle
benodigde informatie om een goede naleving van de geldende privacywet- en
regelgeving mogelijk te maken.

3.3

Verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats in de plaats/het land zoals is
aangegeven in Bijlage 1. Bij ondertekening van de Overeenkomst heeft
Verwerkingsverantwoordelijke toestemming gegeven voor Verwerking van de
Persoonsgegevens in de landen die zijn opgenomen in Bijlage 1.

3.4

Indien de Verwerking van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische
Ruimte (“EER”) plaatsvindt, in een land waarvoor de Europese Commissie geen
adequaatheidsbesluit heeft gegeven, zal Verwerking alleen plaatsvinden op
voorwaarde dat er sprake is van passende waarborgen die voldoende niveau van
gegevensbescherming bieden zoals de EU-Standard Contractual Clauses (“EU-SCC”).
Indien sprake is van doorgifte of een categorie doorgiften van Persoonsgegevens naar
een derde land dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt,
zullen Partijen de EU-SCC overeenkomen welke dan als Bijlage 4 aan deze
Overeenkomst zullen worden gehecht.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden Verwerker
4.1

Verwerker zal de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken
conform de specifiek voor Verwerker geldende verplichtingen van de AVG, de
voorwaarden van deze Overeenkomst en de rechtmatig schriftelijk gegeven instructies
van de Verwerkingsverantwoordelijke.

4.2

Verwerker verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de uitvoering van
de Hoofdovereenkomst en de schriftelijke instructies die door de
Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegeven, behoudens hij daartoe wettelijk verplicht
is. In dit laatste geval brengt hij de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van de
wettelijke bepalingen en zijn verplichting.

4.3

Verwerker verwerkt alleen Persoonsgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke
voor de doeleinden waarvoor deze zijn ontvangen en om aan de uit hoofde van deze
Overeenkomst gedelegeerde verplichtingen te voldoen. Verwerker zal de
Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

4.4

Verwerker zal de Persoonsgegevens niet aan een Derde verstrekken, tenzij deze
uitwisseling plaatsvindt in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader
van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen
aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

4.5

Verwerker zal de Persoonsgegevens niet wijzigen zonder opdracht daartoe van de
Verwerkingsverantwoordelijke.

4.6

Verwerker zal haar redelijke medewerking verlenen aan de verplichtingen van de
Verwerkingsverantwoordelijke om aan de verzoeken van een Betrokkene te voldoen
met betrekking tot zijn/ haar rechten zoals vermeld in de AVG.
Verwerkingsverantwoordelijke dient onder andere aan de volgende verzoeken van de
Betrokkenen te voldoen (i) Betrokkenen inzage te geven in hun Persoonsgegevens, (ii)
Persoonsgegevens op verzoek van Betrokkenen te verwijderen of corrigeren, en/of (iii)
aan te tonen dat Persoonsgegevens na een verzoek daartoe van een Betrokkene
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verwijderd of gecorrigeerd zijn, en/of (iv) op verzoek van een Betrokkene de
Persoonsgegevens verstrekken die hij/zij aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft
verstrekt en deze laatste aan Verwerker heeft verstrekt (v) en op verzoek van de
Betrokkene deze gegevens doorzenden naar een andere
Verwerkingsverantwoordelijke (“data-portabiliteit”).
4.7

Indien Verwerker een verzoek of bezwaar van een Betrokkene ontvangt, zoals een
verzoek om informatie, inzage, rectificatie, wissen van gegevens,
verwerkingsbeperking, overdracht van de Persoonsgegevens, stuurt Verwerker dat
verzoek onmiddellijk door naar Verwerkingsverantwoordelijke.

4.8

Verwerker houdt een register bij van alle categorieën verwerkingsactiviteiten die
namens Verwerkingsverantwoordelijke worden verricht in overeenstemming met de in
de AVG genoemde vereisten.

4.9

De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij het nakomen van
de wettelijke informatieverplichtingen van een toezichthoudende autoriteit of
Betrokkenen en zo nodig, indien het de technologie van Verwerker betreft, assistentie
verlenen bij een Privacy Impact Assessment (“PIA”). Verwerkingsverantwoordelijke zal
aan Verwerker de redelijke kosten vergoeden als gevolg van de assistentie.

ARTIKEL 5. Verantwoordelijkheden
Verwerkingsverantwoordelijke
5.1

Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de
Verwerking, de naleving van de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van
Persoonsgegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, de bescherming van de rechten
van de Betrokkenen.

5.2

Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en
de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens.

5.3

Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het informeren van de
Betrokkenen en het waarborgen van de rechten die Betrokkenen op basis van de AVG
en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving kunnen uitoefenen, en voor de
communicatie met Betrokkenen.

5.4

Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de Persoonsgegevens correct, ter zake
dienend en niet bovenmatig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor de
Persoonsgegevens (verder) worden Verwerkt.

5.5

De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om alle informatie die de Verwerker
nodig heeft voor de Verwerking, tijdig beschikbaar te stellen.

Artikel 6. Sub-Verwerkers
6.1

Bij ondertekening van de Overeenkomst heeft Verwerkingsverantwoordelijke
toestemming gegeven voor het inschakelen van de Sub-verwerker(s) zoals
aangegeven in Bijlage 3.

6.2

Indien de Verwerker de intentie heeft om andere Sub-Verwerkers dan genoemd in
Bijlage 3, in te schakelen dan wel een of meerdere Sub-verwerker(s) wil vervangen,
zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan schriftelijk in kennis stellen.
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De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om tegen dergelijke
wijzigingen schriftelijk bezwaar te maken, binnen 7 dagen na schriftelijke kennisgeving
hiervan. Het bezwaar dient gebaseerd te zijn op redelijke gronden. Indien Partijen niet
tot overeenstemming komen, heeft elke Partij het recht om de Overeenkomst te
beëindigen door een schriftelijke mededeling aan de andere Partij.
6.3

De inschakeling van een Sub-verwerker beïnvloedt op geen enkele wijze de
verplichtingen van Verwerker ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke.
Toegang tot de relevante Persoonsgegevens mag alleen worden toegekend wanneer
de Sub-verwerker voldoet aan de van toepassing zijnde verplichtingen van deze
Overeenkomst. Verwerker zal met de door haar ingeschakelde Sub-verwerkers een
overeenkomst sluiten die in overeenstemming is met de relevante wet- en regelgeving
en deze Overeenkomst. Indien de Sub-verwerker zijn verplichtingen niet nakomt, blijft
de Verwerker verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van zo een
Sub-verwerker.

6.4

In Bijlage 3 staat een geactualiseerde lijst met de relevante gegevens over de Subverwerkers, de verwerkingsplaats en de beschrijving van de werkzaamheden.

Artikel 7. Beveiliging en Datalekken
7.1

Verwerker zal de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen - die
voldoen aan de geldende privacywet- en regelgeving en de stand der techniek, treffen die nodig zijn om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van
Persoonsgegevens te waarborgen en te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige
Verwerking. Om hieraan te kunnen voldoen zal Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerker informeren over de betrouwbaarheidseisen die op de Verwerking van
toepassing zijn en tijdig de benodigde informatie verstrekken in geval van wijzigingen
in de verwerking van Persoonsgegevens.

7.2

De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen steeds zijn
beschreven in Bijlage 2 en zullen voldoen aan de daarvoor geldende algemeen
geaccepteerde beveiligingsstandaarden. Verwerkingsverantwoordelijke erkent dat zij
de in Bijlage 2 opgenomen afspraken voldoende acht voor een passende beveiliging
van de Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke
verplichtingen.

7.3

De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk, zonder
onnodige vertraging, in kennis stellen nadat zij zich bewust is van een Datalek.

7.4

de Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke na de in paragraaf 7.3 bedoelde
kennisgeving tevens zo spoedig mogelijk, zonder onnodige vertraging, informatie met
betrekking tot het Datalek verstrekken. Deze informatie zal ten minste omvatten:
1) de aard van het Datalek, waar mogelijk, de categorieën en bij benadering het
benaderde aantal Betrokkenen en de categorieën en het bijbehorende aantal
betrokken Persoonsgegevens;
2) de naam en contactgegevens van een contactpunt waar meer informatie kan
worden verkregen;
3) een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek;
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4) de door de Verwerker genomen maatregelen of voorstellen om het Datalek aan te
pakken, met inbegrip van, in voorkomend geval, maatregelen om de mogelijke
nadelige effecten ervan te beperken.
7.5

De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij het nakomen van
de wettelijke informatieverplichtingen van een toezichthoudende autoriteit of
Betrokkenen, bij Datalekken.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1

Verwerker houdt de Persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst geheim en zal alle nodige maatregelen treffen om
geheimhouding van de Persoonsgegevens te verzekeren. Verwerker zal de
verplichting tot geheimhouding tevens opleggen aan haar personeel en alle door haar
ingeschakelde personen die toegang hebben tot Persoonsgegevens.

8.2

De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien
Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven om
de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken, of een wettelijke verplichting of
rechterlijk bevel bestaat om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken.

Artikel 9. Audits
9.1

Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke in staat om de naleving door Verwerker
van de in deze Overeenkomst genoemde verplichtingen te controleren of te laten
controleren door onafhankelijke auditors, op kosten van Verwerkingsverantwoordelijke,
zonder vertrouwelijke gegevens van Verwerker te gebruiken en in te zien en zonder de
werkprocessen van Verwerker te verstoren. Als uit de controle blijkt dat Verwerker niet
volledig voldoet aan haar verplichtingen, zal Verwerker de door de controle
aangetoonde tekortkomingen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk beëindigen en/of
herstellen. In zo een geval zal Verwerker ook de redelijke daadwerkelijk aantoonbaar
gemaakte kosten van de audit dragen.

9.2

De controle zal ten hoogste eenmaal per jaar plaatsvinden, tenzij
Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs aanwijzingen heeft dat Verwerker haar
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet nakomt. Verwerker zal
Verwerkingsverantwoordelijke alle gegevens en informatie verstrekken die deze
redelijkerwijs nodig heeft voor de controle.

9.3

In geval van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) of een andere
bevoegde autoriteit zal Verwerker alle redelijke medewerking verlenen en
Verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk informeren.

9.4

De Verwerker zal geen stappen ondernemen tegen enig onderzoek dat wordt
ontvangen van Betrokkenen of Derden, behalve op eerdere instructies van de
Verwerkingsverantwoordelijke behoudens Verwerker hiertoe wettelijk is verplicht of op
grond van een rechterlijk bevel.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1
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Indien een Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst is
deze Partij aansprakelijk voor de schade en kosten die de andere Partij daardoor lijdt
of heeft geleden. Behoudens het bepaalde in artikel 10 lid 2 en lid 3 en behoudens in
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geval van opzet of bewuste roekeloosheid , zijn op de aansprakelijkheid voor alle
overige schade die een Partij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door
de andere Partij in de nakoming van de Overeenkomst, de bepalingen in de
Hoofdovereenkomst inzake (enige beperking van) aansprakelijkheid van een Partij
onverkort van toepassing, echter met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid
per gebeurtenis op grond van deze Overeenkomst nooit meer zal bedragen dan
maximaal het bedrag van de bedongen prijs, inhoudende het totaal van de
vergoeding(en) bedongen voor 1 jaar en wel het jaar waarin de schade is ontstaan
(exclusief BTW), zoals overeengekomen in de Hoofdovereenkomst. Een serie
gerelateerde gebeurtenissen zal als één gebeurtenis worden beschouwd. In geen
geval zal de totale aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook, meer
bedragen dan € 250.000, -of indien hoger, het bedrag wat is overeengekomen in
betreffende Hoofdovereenkomst.
10.2

De Partijen komen overeen dat wanneer de ene Partij aansprakelijk wordt gesteld door
de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere autoriteit, dan wel een Betrokkene, voor
een schending van de bepalingen van de AVG door de andere Partij, de andere Partij,
voor zover deze aansprakelijk is, de eerste partij schadeloos stelt voor alle kosten,
onkosten, lasten, schade (waaronder administratieve boetes) die voor haar uit deze
schending voortvloeien tot een maximaal bedrag van 1 miljoen EUR (een miljoen
euro).
Schadevergoeding kan alleen worden toegekend indien:
a) De aansprakelijkgestelde Partij de andere Partij onverwijld van de vordering in
kennis heeft gesteld, en
b) de andere Partij de mogelijkheid is gegeven bij de verdediging en de oplossing van
het geschil samen te werken.

10.3

Voor zover Partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens derden, waaronder begrepen
Betrokkene(n), of gezamenlijk een boete opgelegd krijgen door de AP of andere
autoriteit, zijn zij jegens elkaar, ieder voor het gedeelte van de schuld dat haar in
onderlinge verhouding aangaat, verplicht in de schuld en kosten bij te dragen.

Artikel 11. wijzigingen
11.1

Verwerker zal eventuele wijzingen van deze Overeenkomst die mogelijk gevolgen
hebben voor de Verwerkingen, schriftelijk aan Verwerkingsverantwoordelijke kenbaar
maken. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om tegen wijzigingen
die Verwerkingsverantwoordelijke direct treffen, schriftelijk bezwaar te maken, binnen 7
dagen na schriftelijke kennisgeving hiervan. Het bezwaar dient gebaseerd te zijn op
redelijke gronden. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, heeft elke Partij het
recht om de Overeenkomst te beëindigen door een schriftelijke mededeling aan de
andere Partij.

11.2

Wijzigingen zullen worden gedaan onder vermelding van het versienummer en de
datum van ingang van de nieuwe versie.

Artikel 12. Looptijd en Beëindiging
12.1
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Deze Overeenkomst is van toepassing zolang Verwerker de Persoonsgegevens in
verband met de Hoofdovereenkomst Verwerkt.
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12.2

Indien en zodra deze Overeenkomst eindigt, zal Verwerker de Persoonsgegevens aan
Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek retourneren of bewaren op kosten van
Verwerkingsverantwoordelijke, zoals aangegeven in Bijlage 1. Indien er geen verzoek
wordt ingediend, zullen de gegevens vernietigd worden. Voor zover de
Persoonsgegevens zijn opgenomen in een computersysteem of in een andere vorm
waardoor deze redelijkerwijs niet kunnen worden teruggegeven, zal Verwerker de
Persoonsgegevens zoals opgenomen in haar systemen, vernietigen of anonimiseren
tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1

Op deze Overeenkomst is het recht van toepassing dat van toepassing is op de
Hoofdovereenkomst, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daar niet tegen
verzetten.

13.2

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen bij
uitsluiting worden beslecht door de rechter die bevoegd is kennis te nemen van
geschillen inzake de Hoofdovereenkomst.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1

Indien de individuele bepalingen van deze Overeenkomst of delen ervan ongeldig zijn
of ongeldig worden, is dit niet van invloed op de overige bepalingen van de
Overeenkomst. Partijen zullen in gezamenlijk overleg zo een ongeldig artikel wijzigen
in een geldig artikel.

14.2

Wijzigingen en aanvullingen bij deze Overeenkomst moeten schriftelijke door de
daartoe bevoegde personen, worden overeengekomen.

14.3

Bij tegenstrijdigheden tussen bepalingen van deze Overeenkomst en de
Hoofdovereenkomst of bepalingen van andere bijlagen van de Hoofdovereenkomst,
prevaleren eerstgenoemde bepalingen. Dit alleen voor zover het betrekking heeft op
de Verwerking van Persoonsgegevens.

14.4

Na beëindiging van deze Overeenkomst blijven de bepalingen, die naar hun aard
bestemd zijn om ook nadien van kracht te blijven, waaronder begrepen de
geheimhoudingsverplichting en de aansprakelijkheid, onverminderd van kracht.
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