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Artikel 17 Privacy en gegevensverwerking (nieuw) 

1. Partijen zullen er voor zorg dragen dat de verwerking van persoonsgegevens en informatie-

uitwisseling in het kader van de Overeenkomst, de toegang/toeleiding tot- en de uitvoering van de 

Begeleiding voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet bescherming 

persoonsgegevens, de Wet maatschappelijke ondersteuning, en de Archiefwet 1995. In het bijzonder 

zullen Dienstverleners daarbij het uitgangspunt in acht nemen dat persoonsgegevens uitsluitend 

worden verwerkt – waaronder ook de verstrekking aan derden begrepen – voor zover dit noodzakelijk 

is voor de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. 

 

2. Partijen gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over Inwoners het BSN, met inachtneming 

van de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

3. Dienstverlener beheert ten aanzien van alle informatie waarover hij de beschikking heeft, een 

(digitaal) informatiesysteem waarin alle relevante informatie over de Inwoner is opgenomen inzake de 

Begeleiding. 

 

4. Dienstverlener stelt een protocol op over de wijze waarop dit informatiesysteem zal worden 

gebruikt en wie daartoe toegang hebben. 

 

5. Gemeente behoudt zich het recht voor, indien daartoe aanleiding bestaat, om  richtlijnen, 

aanwijzingen of eisen te stellen aan het informatiesysteem of protocol van Dienstverlener. 

 

6. Dienstverlener zal ter uitvoering van dit protocol een separate gebruikersovereenkomst sluiten 

met alle partijen die toegang dienen te hebben tot dit informatiesysteem. Bij het opstellen van het 

protocol en de gebruikersovereenkomst neemt Dienstverlener toepasselijke wet- en regelgeving in 

acht, zoals onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. 

 

7. Dienstverlener zorgt voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter 

beveiliging van de beschikbaar gestelde gegevens, ook met betrekking tot apparatuur, tegen verlies of 

aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

Gemeente is bevoegd daaromtrent redelijke eisen op te stellen.  

 

8. Dienstverlener geeft de Inwoner op zijn verzoek inzicht in welke gegevens tussen welke 

partijen zijn uitgewisseld, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.  

 

9. Dienstverlener is archiefzorgdrager en archiefzorgbeheerder, als bedoeld in de Archiefwet 

1995. 

 

10. Vernietiging, ontoegankelijk maken, vervanging, vervreemding en overdracht van dossiers 

binnen de daarvoor wettelijke gestelde kaders ten aanzien van de bewaarplicht door Dienstverlener 

geschiedt in samenspraak met de Gemeente.  

 

11. Bij beëindiging van de Overeenkomst draagt de Dienstverlener zorg voor de overdracht van 

lopende dossiers, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

12. Bji beëindiging van een Dienstverleningsopdracht als bedoeld in artikel 13.12 of 13.13 en/of 

13.15 draagt de Dienstverlener zorg voor de overdracht van het dossier, met inachtneming van de 

toepasselijke wet- en regelgeving.  
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13. De afspraken die Partijen hebben gemaakt voor het geval Dienstverlener persoonsgegevens 

verwerkt, waarvan de Gemeente de verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming 

persoonsgegevens, zijn opgenomen in Bijlage xxx.  

 

 

Bijlage <nummer> – Privacy aanvulling art. 17.13 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

a. Voor zover Dienstverlener in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens 

voor de Gemeente verwerkt, wordt Dienstverlener als bewerker in de zin van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) aangemerkt. Dienstverlener is niet gerechtigd om op enig moment de 

persoonsgegevens die hij ter beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te 

(doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst een en ander behoudens afwijkende 

wettelijke verplichtingen. 

b. Dienstverlener zal in het sub a bedoelde geval passende technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige 

vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand 

van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet 

op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De 
maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van 

persoonsgegevens te voorkomen. Dienstverlener legt de maatregelen schriftelijk vast 

c.  Dienstverlener verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 1 Wbp, op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede een 

eventueel toepasselijke gedragscode van de Gemeente. Het voorgaande geldt onverkort ook voor 

grensoverschrijdende verzending en/of distributie en/of verstrekking van persoonsgegevens naar niet 

EU-landen. 

d.  Dienstverlener verleent de Gemeente zijn volledige medewerking om betrokkenen in de zin van 

artikel 1 onder f Wbp (a) inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, (b) persoonsgegevens te 

laten verwijderen of te corrigeren, en/of (c) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd of 

gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien De Gemeente het standpunt van betrokkene 

bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt. 

e.  Dienstverlener zal eventuele beveiligingsincidenten - waarbij redelijkerwijs niet kan worden 

uitgesloten dat persoonsgegevens van de Gemeente die Dienstverlener uit hoofde van uitvoering van 

de overeenkomst als bewerker verwerkt, verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn of kunnen worden 

verwerkt -  steeds binnen de geldende wettelijke termijn zoals nader aangegeven in de beleidsregels 

van de Autoriteit persoonsgegevens rapporteren aan de Gemeente. In de rapportage vermeldt 

Dienstverlener welk incident heeft plaatsgevonden, welke mogelijke gevolgen het incident voor de 

(toegang tot) de betreffende persoonsgegevens heeft gehad en welke maatregelen zijn of worden 

genomen om het incident te beëindigen en in de toekomst te voorkomen. Ingeval het incident 

mogelijk gevolgen heeft voor (een) Jeugdige(n) zal Dienstverlener het incident binnen 48 uur 

rapporteren aan de Gemeente. Dienstverlener zal waar nodig ook meewerken, zodat de Gemeente de 

betrokkene(n) adequaat kan informeren over het beveiligingsincident. 

 


