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DE ONDERGETEKENDEN: 
 

1. De gemeente Hardenberg, in dezen vertegenwoordigd door de heer mr. M.Breukelman, 
wethouder van de gemeente Hardenberg, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’, 
 

en 
 

2. <naam partij>……………………………………………………, [statutair] gevestigd aan <straatnaam>
 ………………………………………….,<postcode en plaats>, te dezen vertegenwoordigd door <naam 
en functie>……………………………………………………….,  hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’, 

 
gezamenlijk te noemen, ‘Partijen’, 

 

OVERWEGENDE DAT: 
 

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer op [datum] een Raamovereenkomst hebben 
gesloten op grond waarvan Opdrachtgever diensten in het kader van 
maatwerkvoorzieningen Wmo verleent. (hierna: “Raamovereenkomst”). 

2. Opdrachtnemer in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt die 
Opdrachtnemer van of in het kader van de dienstverlening aan Opdrachtgever verkrijgt, 
hierna de “Persoonsgegevens”; 

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer beschouwd dienen te worden als 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacy regelgeving; 

4. Partijen hun afspraken over de omgang met de Persoonsgegevens wensen vast te leggen 
in deze ‘Overeenkomst omtrent verwerken persoonsgegevens’; 

 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 
 

Artikel 1 Definities 
 

Naast de definities uit de geldende privacy regelgeving hebben de volgende termen de volgende 
betekenis: 

 
AP Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit 

voor de naleving van de geldende privacywetgeving (voorheen College 
Bescherming Persoonsgegevens genoemd); 

 
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming, voluit: Verordening (EU) 

2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG; 

 
 

Betrokkene De natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die Opdrachtnemer 
verwerkt in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst 
betrekking hebben; 



Paraaf Opdrachtgever 

Paraaf Opdrachtnemer Pagina 3 van 6 

 

 

Beveiligingsincident Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige 
 wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 

verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, 
opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens; 

 
Derde Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst 

of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Opdrachtgever, 
noch de Opdrachtnemer, noch de personen die onder rechtstreeks gezag 
van Opdrachtgever of Opdrachtnemer gemachtigd zijn om de 
Persoonsgegevens te verwerken; 

 
Diensten Alle diensten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verleend, zoals 

omschreven in de Raamovereenkomst; 
 

EER Europese Economische Ruimte, bestaande uit alle landen van de Europese 
Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland; 

 
Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
 natuurlijke persoon die Opdrachtnemer ontvangt van of verwerkt in het 

kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst; 
 

Verwerken Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 
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 gegevens; 

 
Verwerkings- Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, 
verantwoordelijke  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 Zorgvuldige verwerking en geheimhouding 

 
2.1 Partijen zullen de Persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende 

privacyregelgeving verwerken. 
 
2.2 Opdrachtnemer houdt de Persoonsgegevens geheim en zal alle nodige maatregelen treffen 

om geheimhouding van de Persoonsgegevens te verzekeren. 
 
2.3 Opdrachtnemer zal de verplichting tot het voldoen aan de geldende privacyregelgeving en 

de geheimhouding tevens opleggen aan alle door haar ingeschakelde personen en de 
personen die voor haar werkzaam zijn en toegang krijgen tot de Persoonsgegevens. 

 
Artikel 3 Verdeling verantwoordelijkheid 
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3.1 Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacy 
regelgeving voor de verwerking van de Persoonsgegevens voor zover Opdrachtgever deze 
Persoonsgegevens zelf verwerkt en verstrekt aan Opdrachtnemer. 

 
3.2 Opdrachtnemer is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacy 

regelgeving voor de verwerking van de Persoonsgegevens vanaf het moment dat zij deze 
verkrijgt van Opdrachtgever, dan wel verkrijgt van de Betrokkenen of Derden in het kader 
van de uitvoering van de Raamovereenkomst tot en met de verstrekking aan de 
Opdrachtgever. 

 
Artikel 4 Gebruik Persoonsgegevens 

 
4.1. Partijen zullen de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken en aan derden verstrekken voor 

de uitvoering van hun taken zoals benoemd in de Raamovereenkomst en voor de 
optimalisering van hun dienstverlening binnen dat kader. 

 
4.2 Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat zij Opdrachtgever uitsluitend die 

Persoonsgegevens verstrekt die Opdrachtgever op grond van de geldende regelgeving mag 
ontvangen. Dit heeft met name betrekking op bijzondere persoonsgegevens in de zin van de 
geldende privacyregelgeving. 

 
4.3 Indien Opdrachtnemer derden inschakelt in het kader van de uitvoering van de 

Raamovereenkomst zal zij met deze derden schriftelijke afspraken maken over de omgang 
met de Persoonsgegevens. 

 
4.4 Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze, 

verstrekken aan derden om commerciële redenen noch voor commerciële doeleinden. 
 
4.5. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te 

verstrekken zal zij Opdrachtgever terstond daarover informeren, tenzij dit wettelijk 
verboden is. 

 
4.6. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens op geen enkele wijze buiten 

de EER worden verwerkt, niet via opslag in de cloud, noch door verwerking door 
ingeschakelde Derden vanuit een locatie buiten de Europese Unie, zoals in het kader van 
onderhoud op de IT-systemen, tenzij Opdrachtgever daar vooraf schriftelijke toestemming 
voor heeft gegeven. Aan deze toestemming kan Opdrachtgever aanvullende eisen stellen. 
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Artikel 5 Beveiliging en incidenten 
 

5.1 Partijen zullen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving technische en 
organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op 
het risico afgestemde beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zal 
rekening worden gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook 
met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua 
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van 
personen. 

 
5.2. Partijen zullen elkaar over en weer informeren over alle relevante omstandigheden die 

betrekking hebben op de Persoonsgegevens en meer specifiek op de beveiliging van de 
Persoonsgegevens. Hieronder wordt in ieder geval verstaan klachten van Betrokkenen en 
iedere wijze van communicatie van een toezichthouder inzake het voornemen tot het doen 
van enig onderzoek of iedere andere aanwijzing dat erop duidt dat kan worden overgegaan 
tot handhaving door een toezichthouder. 

 
5.3. In geval van een beveiligingsincident informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig 

mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan. Deze melding dient te 
geschieden aan de onder artikel 10.4 genoemde contactpersoon. Opdrachtnemer zal alle 
redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het beveiligingsincident te beperken en/of 
een nieuw incident te voorkomen. 

 
5.4. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de wijze van afhandeling van het 

beveiligingsincident, waaronder de wijze van het voldoen aan de wettelijke meldplicht 
datalekken. 

 
5.5. Onverminderd het voornoemd overleg is Opdrachtnemer zelfstandig verantwoordelijk voor 

de tijdige en correcte naleving van de op haar rustende wettelijke verplichtingen in het kader 
van de beveiliging van Persoonsgegevens en de meldplicht datalekken. 

 
Artikel 6 Informatieplicht 

 
6.1. Met betrekking tot persoonsgegevens van Betrokkenen die partijen verwerken, zijn beide 

partijen individueel verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen conform 
artikel 13 en 14 AVG. 

 
6.2 Deze verplichting houdt onder meer in dat Partijen de vereiste informatie op een 

gemakkelijk toegankelijke wijze aan Betrokkenen kenbaar maken, bijvoorbeeld door het 
toesturen of overleggen van een privacyverklaring of een enig ander (digitaal) document. 
Deze informatie bevat tevens de mededeling dat partijen zichzelf beschouwen als mede 
verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de geldende privacyregelgeving en dat 
partijen elkaar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens 
verstrekken. 
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Artikel 7 Verzoeken van Betrokkenen 
 

7.1. Indien Opdrachtnemer een verzoek of een verzet van Betrokkene ontvangt, waaronder een 
verzoek om informatie, inzage, rectificatie, wissen van gegevens, verwerkingsbeperking of 
overdracht van de Persoonsgegevens, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever onmiddellijk 
informeren. Partijen zullen vervolgens in overleg treden met betrekking tot de te geven 
reactie op het verzoek. 

 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 

 
8.1. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst omtrent 

verwerken persoonsgegevens is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade en 
kosten die Opdrachtgever daardoor lijdt of heeft geleden. 

 
8.2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor boetes en/of dwangsommen van of namens 

de AP en/of andere bevoegde autoriteiten die aan Opdrachtgever worden opgelegd en die 
zijn toe te schrijven aan overtredingen van de geldende privacywetgeving door 
Opdrachtnemer. 

 
Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 
9.1. Op deze Overeenkomst omtrent verwerken persoonsgegevens en op alle geschillen die 

daaruit mogen voortvloeien of daarmee mogen samenhangen, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 

 
9.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst omtrent 

verwerken persoonsgegevens worden beslecht op dezelfde wijze als 
opgenomen in de Raamovereenkomst. 

 
Artikel 10 Overige bepalingen 

 
10.1. Deze Overeenkomst omtrent verwerken persoonsgegevens treedt in werking op de 

datum van ondertekening en eindigt van rechtswege bij beëindiging van de 
Raamovereenkomst. De Overeenkomst omtrent verwerken persoonsgegevens kan 
niet apart worden opgezegd. 

 
10.2. Partijen zullen de Persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met de geldende 

bewaartermijnen. Opdrachtnemer zal na beëindiging van de Raamovereenkomst de nog 
aanwezige Persoonsgegevens vernietigen, tenzij een langere opslag wettelijk verplicht is. 
Opdrachtnemer zal ook zorgdragen voor vernietiging van de Persoonsgegevens bij alle door 
haar ingeschakelde derden. 

 
10.3. In geval van wijzigingen in dienstverlening, de privacyregelgeving of andere relevante 

omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de Persoonsgegevens zullen 
Partijen in overleg treden over de eventueel benodigde wijziging van deze Overeenkomst 
omtrent verwerken persoonsgegevens. De wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk door de 
bevoegde vertegenwoordigers van Partijen worden overeengekomen. 
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10.4. De Functionaris Gegevensbescherming van de Opdrachtgever treedt namens 

Opdrachtgever op als contactpersoon. Deze afdeling is te bereiken per e-mail: 
privacy@hardenberg.nl en telefonisch via het algemene telefoonnummer van de gemeente 
Hardenberg: 14 0523. 

 
 
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND 
 

Hardenberg, dd.     , dd.   
 

Opdrachtgever Opdrachtnemer 
Gemeente Hardenberg <naam partij> 

 
 
 
 

Naam ondertekenaar <naam ondertekenaar> 
mr. M.Breukelman, wethouder <functie> 
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