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Wijzigingen overeenkomst voor het leveren van Jeugdhulp; Betreffende Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering 
 
N.b.  
Onderstaande zijn de belangrijkste wijzigingen ten behoeve van bespreking op de Fysieke 
Overlegtafel 5 juli 2017. De overige wijzigingen zijn (deels) reeds besproken met de Gecertificeerde 
Instellingen en worden in een latere fase nog aan de contractspartijen voorgelegd. 
 

Nr Oud Nieuw Reden wijziging 
  Aanvulling op overwegingen: 

 
D. Gemeenten hebben op 30 
mei 2017 het Inkoopkader 2018-2020 
‘Overeenkomsten met zorg geregeld’ 
vastgesteld en wensen het daarin 
verwoorde beleid te realiseren onder 
meer door verlenging en aanpassing 
van deze Overeenkomst. 
Dienstverleners hebben kennis 
genomen van genoemd inkoopkader 
en wensen bij te dragen aan de 
daarin geformuleerde doelstellingen. 
 
E. Bij deze eerste verlenging 
van de contractsduur is, naar 
aanleiding van genoemd inkoopkader 
en de ervaringen met de uitvoering 
van deze Overeenkomst en na 
besluitvorming aan de fysieke 
overlegtafel, een aantal artikelen 
aangepast en zijn enkele nieuwe 
artikelen opgenomen.  
Ten behoeve van de leesbaarheid 
van de Overeenkomst zijn deze 
aanpassingen en aanvullingen, 
alsmede eerder door de fysieke 
overlegtafel besloten aanpassingen 
en aanvullingen, in de tekst van de 
Overeenkomst opgenomen. 
 
Aanpassing artikelen en bijlagen: zie 
hieronder. 

Aanvulling op de 
overwegingen  
 
- Inkoopkader 2018-

2010 
‘Overeenkomsten 
met zorg geregeld’ 

en 
- Landelijk 

berichtenstelsel 
- Actualiseren 
- Zo veel mogelijk 

harmoniseren met 
deelovereenkomst 
Jeugd 

- Standaardartikelen 

 Artikel 1: Begrippen 
 
CIBG  
De uitvoeringsorganisatie van het 
Nederlandse Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Artikel 1: Begrippen 
 
CIBG 
Uitvoeringsorganisatie van het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

Aanpassing begrip 

 Artikel 1: Begrippen 
 
Cliënt  
Jeugdige (en zijn/haar ouders) waar 
de maatregel voor is uitgesproken; 
Jeugdige (en zijn/haar ouders) die 
Hulpverlening ontvangt. 

Begrip verwijderd In de overeenkomst 
wordt gesproken over 
Jeugdige.  

 Artikel 1: Begrippen 
 
Diensten  
Het totaal van de in bijlage a 
overeengekomen diensten. 

Artikel 1: Begrippen 
 
Het totaal van de Diensten, waarop 
deze Overeenkomst betrekking heeft, 
vermeld in Bijlage a. 

Aanpassing begrip 

 Artikel 1: Begrippen 
 

Artikel 1: Begrippen 
 
Dienstverlener 
Partij met wie de gemeente deze 
overeenkomst heeft gesloten 

Ontbrekend begrip 
toegevoegd 
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 Artikel 1: Begrippen 
 

Artikel 1: Begrippen 
 
Gemeente 
De gemeenten in de regio Midden-
Holland die partij zijn bij deze 
overeenkomst 

Ontbrekend begrip 
toegevoegd 

 Artikel 1: Begrippen 
 
Jeugdbeschermingstafel 
De jeugdbeschermingstafel 
Midden-Holland is op grond van 
artikel 2.4 van de jeugdwet 
verantwoordelijk voor de toeleiding 
van kinderen naar de Raad voor de 
Kinderbescherming. Het mandaat 
van de JB-tafel is geregeld via de 
door het gemeenten vastgestelde 
overzicht mandaten en machtigingen 
Jeugdwet en verordening jeugdhulp. 
Aan de Jeugdbeschermingstafel 
vindt besluitvorming plaats over: 

- Het starten, uitstellen of 
afwenden van een onderzoek 
door  de Raad voor de 
Kinderbescherming; 
- Het starten van 
drang/preventieve 
jeugdbescherming, 
 waarbij wordt vastgesteld 
waar de hulpverlening aan 
moet  voldoen. 

Artikel 1: Begrippen 
 
Jeugdbeschermingstafel 
De jeugdbeschermingstafel 
Midden-Holland is op grond van 
artikel 2.4 van de jeugdwet 
verantwoordelijk voor de toeleiding 
van kinderen naar de Raad voor de 
Kinderbescherming. Het mandaat 
van de JB-tafel is geregeld via de 
door het gemeenten vastgestelde 
overzicht mandaten en machtigingen 
Jeugdwet en verordening jeugdhulp. 
Aan de Jeugdbeschermingstafel 
vindt besluitvorming plaats over: 

- Het starten, uitstellen of 
afwenden van een onderzoek 
door  de Raad voor de 
Kinderbescherming; 
- Het starten van 
drang/preventieve 
jeugdbescherming, 
 waarbij wordt vastgesteld 
waar de hulpverlening aan 
moet  voldoen. 

Mandaat JBT 
toegevoegd 

 Artikel 1: Begrippen 
 
Jeugdhulp 
‘Jeugdhulp’ zoals bedoeld in de 
Jeugdwet. 

Artikel 1: Begrippen 
 
Jeugdhulp 
‘Jeugdhulp’ zoals bedoeld in de 
Jeugdwet, met uitzondering van 
preventie. 

Aanpassing begrip 

 Artikel 1: Begrippen 
 
Jeugdige 
Een persoon zoals bedoeld in de 
Jeugdwet. 

Artikel 1: Begrippen 
 
Jeugdige 
Een persoon zoals gedefinieerd in 
artikel 1.1 van de Jeugdwet. 

Aanpassing begrip 

 Artikel 1: Begrippen 
 
Niet langer vrijblijvende 
Hulpverlening 
Een intensieve, specialistische, 
gezinsgerichte interventie, zonder 
een juridische maatregel.  Een 
intensieve, gezinsgerichte 
interventie: planmatig, methodisch, 
oplossingsgericht, 
systeemversterkend, vanuit een 
krachtige uitvoering van 
zorgcoördinatie voor het hele gezin. 
Specialistisch: vanuit de expertise op 
het gebied van veiligheid, opvoeden 
en opgroeien van en door kinderen, 
jongeren en ouders met een 
beperking, waar sprake is van 
complexe 
problematiek.  Hulpverlening in het 
kader van Niet langer vrijblijvende 
hulpverlening is vrijwillig (d.w.z. niet 
opgelegd door een kinderrechter), 
maar niet vrijblijvend. Onder Niet 
langer vrijblijvende hulpverlening 

Artikel 1: Begrippen 
 
Niet langer vrijblijvende 
Hulpverlening (NLVH) 
Een intensieve, gezinsgerichte 
interventie, waarbij de inzet gelijk is 
aan de inzet op grond van een 
maatregel, maar waarbij de juridische 
middelen ontbreken. Leidend bij de 
uitvoering van NLVH is het 
normenkader zoals bedoeld in artikel 
3.4 lid 4 van de Jeugdwet 
 

Aanpassing begrip 
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wordt verstaan dat ‘iemand op 
enigerlei wijze in zijn keuze wordt 
beïnvloed met het doel hem een 
bepaalde, door de uitoefenaar van 
de Niet langer vrijblijvende 
hulpverlening gewenst geachte, 
keuze te laten maken. Niet langer 
vrijblijvende hulpverlening kan  
uitgevoerd worden door het Sociaal 
Team of door een Gecertificeerde 
Instelling. Niet langer vrijblijvende 
hulpverlening) kan uitsluitend 
uitgevoerd worden na doorverwijzing 
door de Jeugdbeschermingstafel. 
Voor 2017: Drang of Preventieve 
Jeugdbescherming 

  Artikel 1: Begrippen 
 
VECOZO 
Organisatie, die een digitale 
omgeving biedt, waarin ketenpartijen 
in de zorg beveiligd administratieve 
gegevens kunnen uitwisselen. 

Toevoeging begrip 

 Artikel 1: Begrippen 
 
Verwijzer 
Persoon of organisatie met een 
eigen verwijzingsbevoegdheid zoals 
een huisarts, medische specialist, 
jeugdarts, een gecertificeerde 
instelling of de rechter. 

Artikel 1: Begrippen 
 
Verwijzer 
Persoon of organisatie met een eigen 
verwijzingsbevoegdheid naar 
Jeugdhulp zoals een huisarts, 
medische specialist, jeugdarts, een 
gecertificeerde instelling of de 
rechter. 

Toevoeging specificatie 
Jeugdhulp 

 Artikel 1: Begrippen 
 
Woonplaatsbeginsel 
De 'woonplaats' zoals bedoeld in de 
Jeugdwet ter bepaling van de 
gemeente die op grond van de 
Jeugdwet verantwoordelijk is voor 
het bepalen en financieren van de 
voor een Jeugdige benodigde 
Jeugdbescherming. 

Artikel 1: Begrippen 
 
Woonplaatsbeginsel 
De 'woonplaats' zoals bedoeld in de 
Jeugdwet ter bepaling van de 
gemeente die op grond van de 
Jeugdwet verantwoordelijk is voor 
het bepalen en financieren van de 
voor een Jeugdige benodigde 
Jeugdhulp, waaronder 
Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering. 

Toevoeging specificatie 
Jeugdhulp en 
Jeugdreclassering 

 Artikel  5.2 
 
Gemeente kan de Overeenkomst 
verlengen met een periode van twee 
jaar (van 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2019). Verlenging 
geschiedt schriftelijk en uiterlijk zes 
kalendermaanden voor het aflopen 
van de initiële looptijd. Na de eerste 
verlenging met twee jaar kan de 
Gemeente de Overeenkomst voor 
een tweede maal verlengen met een 
periode van 5 jaar (van 1 januari 
2020 tot en met 31 december 2024). 
De tweede verlenging geschiedt 
schriftelijk en uiterlijk zes 
kalendermaanden voor het verlopen 
van de eerste verlenging. Een en 
ander onverminderd de mogelijkheid 
om de Overeenkomst tussentijds op 
te zeggen conform artikel 5.5 van de 
Overeenkomst.   

Artikel  5.2 
 
Gemeente kan de Overeenkomst 
verlengen met een periode van drie 
jaar (van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2020). Verlenging 
geschiedt schriftelijk en uiterlijk zes 
kalendermaanden voor het aflopen 
van de initiële looptijd. Na deze 
eerste verlenging kan de Gemeente 
de Overeenkomst nog twee keer 
verlengen met een periode van twee 
jaar (uiterlijk tot en met 2024). Deze 
verlengingen geschieden schriftelijk 
en uiterlijk zes kalendermaanden 
voor het einde van de betreffende 
contractsperiode. Een en ander 
onverminderd de mogelijkheid om de 
Overeenkomst tussentijds op te 
zeggen conform artikel 5.5 van de 
Overeenkomst. 

Wens contractsduur van 
minimaal drie jaar te 
rekenen vanaf 1-1-2018. 
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 Artikel 5.10 
 
Opzegging kan slechts geschieden 
met inachtneming van een termijn 
van acht (8) weken. Opzegging laat 
overigens het bepaalde in artikel 
Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. onverlet van kracht. 

Artikel 5.10 
 
Elke Partij kan deze Overeenkomst 
tussentijds per aangetekende brief 
beëindigen met inachtneming van 
een opzegtermijn van zes 
kalendermaanden. Opzegging laat 
overigens het bepaalde in artikel 
Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. onverlet van kracht. 
Ingeval de opzegging is gebaseerd 
op de in artikel 5.8 onder c 
genoemde grond is de Gemeente 
gerechtigd tot opzegging per direct 
en is de Dienstverlener verplicht op 
eerste verzoek van de Gemeente 
mee te werken aan overdracht van 
cliënten aan een andere 
Gecertificeerde Instelling. 

Gelijktrekken met andere 
overeenkomsten met 
betrekking tot 
opzegtermijn van 6 
maanden. 
 
Aanvulling op artikel in 
geval van intrekken, 
schorsing of niet langer 
verlenen van certificaat 
van Dienstverlener. 

 Artikel 8.2 
 
Niet langer vrijblijvende 
hulpverlening kan niet plaatsvinden 
na een door de rechter uitgesproken 
Jeugdbechermingsmaatregel.  

Artikel 8.2 
 
Niet langer vrijblijvende hulpverlening 
kan niet plaatsvinden tijdens of na 
een door de rechter uitgesproken 
Jeugdbeschermingsmaatregel. 

Toevoeging woord 
tijdens.  
NLVH kan niet gelijktijdig 
plaatsvinden met 
uitvoering van een 
maatregel. 
 
Correctie typefout. 

 Artikel 8.5 
 
Dienstverlener doet maandelijks een 
Melding aan Gemeente van de 
verwijzingen die Dienstverlener via 
de Jeugdbeschermingstafel heeft 
ontvangen. Dienstverlener doet de 
Melding aan de Gemeente conform 
het door de Gemeente aangewezen 
format. 

Artikel verwijderd Dienstverlener hoeft niet 
langer een melding te 
doen van nieuwe 
instroom NLVH. 

  Artikel 8.5 (nieuw) 
 
Het is Dienstverlener niet toegestaan 
een cliëntenstop in te stellen voor de 
in het kader van deze Overeenkomst 
te leveren Niet langer vrijblijvende 
hulpverlening.   

Zonder budgetplafond op 
NLVH is het niet 
toegestaan jeugdigen te 
weigeren. 

 Artikel 9.5 
 
Dienstverlener doet maandelijks een 
Melding aan Gemeente van Cliënten 
die Dienstverlener door een 
gerechtelijke beslissing of een 
transactie door de officier van justitie 
toegewezen krijgt. Dienstverlener 
doet de Melding aan de Gemeente 
conform het door de Gemeente 
aangewezen format. 

Artikel 9.5 
 
Dienstverlener stuurt middels het 
berichtenverkeer een Melding aan 
Gemeente van Jeugdigen die door 
een gerechtelijke beslissing of een 
transactie door de officier van justitie 
toegewezen zijn. 

Melding via 
berichtenverkeer.  
 
Vervanging term Cliënten 
door Jeugdigen. 

 Artikel 11.1 b. 
 
Niet langer vrijblijvende hulpverlening 
waaraan een doorverwijzing van de 
Jeugdbeschermingstafel ten 
grondslag ligt; maximaal tot de 
hoogte van het in bijlage A 
vastgestelde budgetplafond; 

Artikel 11.1 b. 
 
Niet langer vrijblijvende hulpverlening 
waaraan een doorverwijzing van de 
Jeugdbeschermingstafel ten 
grondslag ligt. 

Dienstverlener is niet 
langer gebonden aan 
een budgetplafond. 

 Artikel 12 
 
Facturatie en betaling 

Artikel 12 
 
Tarieven, facturatie en betaling 

Toevoeging woord 
‘tarieven’ aan de titel. 
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 Zie overeenkomst 12.1 
Dienstverlener ontvangt voor de 
levering van de in bijlage A 
genoemde Diensten een vergoeding 
zoals vastgelegd in bijlage A 
De in bijlage A vermelde tarieven 
omvatten alle kosten. Dienstverlener 
is niet gerechtigd naast de in bijlage 
A vermelde tarieven extra kosten of 
toeslagen bij Gemeente in rekening 
te brengen, tenzij dit expliciet is 
vastgelegd in bijlage A. 
 
12.2  
Jaarlijks vindt een indexering plaats 
van de tarieven conform de 
consumenten prijs index (CPI). Het 
betreft de jaarmutatie totale 
bestedingen als vastgesteld in de 
maand september door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). De 
in de maand september vastgestelde 
indexering van de tarieven gaat in op 
1 januari van het volgende jaar. De 
indexering wordt toegepast op de 
geldende tarieven. 
 
12.3 
Dienstverlener hanteert bij facturatie 
de in de Toewijzing verstrekte 
productcode, in lijn met de 
productcodelijst zoals opgenomen in 
bijlage A, met de daarin vermelde 
tarieven per dienst, per eenheid en 
hanteert daarbij in bijlage A 
geformuleerde facturatie-eisen. 
 
12.4  
Dienstverlener stuurt één maal per 
maand, zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen drie weken na het 
einde van een maand een factuur 
met betrekking tot de in die maand 
verleende Jeugdhulp, doormiddel 
van het bericht ‘Facturatie’. Dit 
bericht is de enige factuur die 
Dienstverlener aan Gemeente stuurt 
voor geleverde Jeugdhulp. Van de in 
deze bepaling genoemde termijn kan 
worden afgeweken in de bijlage(n) bij 
de Overeenkomst.  
  
Partijen komen overeen dat het 
bericht Facturatie wederzijds 
beschouwd wordt als een factuur in 
de wettelijke zin van het woord. 
Daarbij komen Partijen overeen dat 
het bericht ‘Facturatie’ beschouwd 
wordt als de enige geldige 
factuurvorm binnen deze 
Deelovereenkomst, tenzij expliciet 
anders is overeengekomen voor 
specifieke uitzonderingssituaties. 

 
12.5  
Betaling van goedgekeurde 
declaratieregels vindt plaats binnen 

- Gebruik 
berichtenverkeer 

- Terugdringen van 
administratieve 
lasten 

- Vaste prijzen per 
dienst, vastgesteld 
door de gemeente; 

- Jaarlijkse indexering 
- Administratiekosten 

in geval van te late 
facturatie 

- Noodzaak tijdige 
facturatie o.m. om 
zicht te hebben op 
uitputting 
gemeentelijke 
middelen 



6 
 

30 kalenderdagen na ontvangst van 
het Factuurbericht, mits de factuur 
tijdig is ingediend. In geval 
Gemeente de factuur niet heeft 
ontvangen binnen de in het tweede 
lid genoemde termijn, stuurt de 
Gemeente de Dienstverlener een 
herinnering. Als de Dienstverlener 
vervolgens de factuur niet binnen de 
in de herinnering genoemde termijn 
heeft ingediend is Gemeente 
gerechtigd per Jeugdige waarop de 
factuur betrekking heeft € 40,--
administratiekosten in rekening te 
brengen bij de Dienstverlener. Deze 
maatregel heeft geen betrekking op 
facturen die jeugdigen betreffen aan 
wie Jeugdhulp wordt verleend op 
grond van een Melding of verwijzing 
van de Jeugdbeschermingstafel, die 
gedateerd is voor 1 januari 2018.  

 Artikel 21.5 
 
In geval Dienstverlener 
persoonsgegevens verwerkt, 
waarvan de Gemeente de 
verantwoordelijke is in de zin van de 
Wet bescherming 
persoonsgegevens, komen partijen 
het volgende overeen. 
Dienstverlener zal eventuele 
beveiligingsincidenten steeds binnen 
de geldende wettelijke termijn 
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. 
In geval het incident mogelijk 
gevolgen heeft voor (een) 
Jeugdige(n) zal Dienstverlener het 
incident onverwijld, uiterlijk binnen 48 
uur, rapporteren aan de Gemeente. 

Artikel 21.5 
 
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 F. 
 

Uitbreiding artikel in 
bijlage F. Partijen moeten 
mbt privacy meer 
overeenkomen.  
 
Toevoeging bepaling 
m.b.t. verwerking van 
persoonsgegevens 
waarvan de gemeente de 
‘verantwoordelijke’ is in 
de zin van de Wet 
bescherming 
persoonsgegevens 
 
Wettelijke verplichting 
 

  Nieuw 
 
Toekomstplan 
Dienstverlener stelt met een 
Jeugdige die de leeftijd van 16 jaar 
heeft bereikt, uiterlijk voor zijn 17e 
verjaardag, een toekomstplan op. Dit 
toekomstplan betreft de 
voorbereiding van de Jeugdige op de 
veranderingen in het leven bij het 
bereiken van de leeftijd van 18 jaar 
en de mogelijkheden voor 
ondersteuning op grond van de wmo. 
In dit toekomstplan wordt ten minste 
aandacht besteed aan de in Bijlage 
xx genoemde onderwerpen. 

Artikel toegevoegd. 
 
Voorbereiding van de 
Jeugdige op de 
veranderingen in het 
leven bij het bereiken van 
de leeftijd van 18 jaar en 
de mogelijkheden voor 
ondersteuning op grond 
van de Wmo 

  Nieuw  
 

Artikel toegevoegd. 
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Periodiek gesprek tussen Partijen 
(accountgesprek 
 
Lid 1 Partijen voeren periodiek 
overleg over de uitvoering van de 
diensten. De frequentie van dit 
overleg varieert naar omzet van de 
Dienstverlener in de regio Midden-
Holland, maar is tenminste eenmaal 
per jaar. De volgende onderwerpen 
staan in ieder geval op de agenda: 
- Kwaliteit van de Jeugdhulp 
aan de hand van de 
overeengekomen indicatoren  
-  Facturatie; 
-  te verwachten 
toekomstontwikkelingen. 
 
Lid 2 Hiervoor bedoelde 
afstemming is geen onderdeel van 
de financiële verantwoording aan de 
Opdrachtgever. Vastlegging van 
wederzijdse bevindingen en 
afspraken in het gesprek zijn wel 
onderdeel van de interne controle 
van Opdrachtgever. 

Verantwoord 
contractmanagement 

  Nieuw 
 
Landelijk berichtenstelsel 
 
Lid 1  
Partijen wisselen iiJw-berichten uit 
via de landelijke infrastructuur, met 
gebruikmaking van de knooppunten 
Gemeentelijk Gegevensknooppunt 
en/of VECOZO Schakelpunt. 
 
Lid 2 
Binnen deze Deelovereenkomst 
worden de volgende berichten 
gehanteerd: 
● zie tabel in de bijlage. 
Gemeente hanteert in het 
berichtenverkeer de AGB-code, die 
Dienstverlener aan Gemeente heeft 
bekendgemaakt en die is vermeld in 
bijlage 2, ter adressering van 
Dienstverlener. 

Artikel toegevoegd. 
 
Aanpassen diverse 
bepalingen en opnemen 
standaardartikelen met 
betrekking tot 
berichtenverkeer, 
waaronder een bepaling 
over het berichtenverkeer 
zelf. 
 
Administratieve 
lastenverlichting  
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Bijlage F – Privacy aanvulling art. 21.5 

 

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. 

 

 


