
\rr-T"*::*resio
DI ENSTVERLEN I NGS OVEREEN KOMST

Betreffende personele inzet voor Voorzorg

Gemeente Weert, gevestigd te Wilhelminasingel L0L,6001GS Weert, ten deze rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de heer P. Sterk, wethouder, hierna te noemen 'opdrachtgever'

en

De Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord, gevestigd aan de

Nijmeegseweg 42,5916 PT Venlo, met betrekking tot deze overeenkomst op grond van het bepaalde

in de mandaatverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

heer Jac J. Rooijmans Algemeen Directeur, hierna te noemen 'opdrachtnemer'

Hierna tezamen te noemen: partijen.

Overwegende dat:

de Veiligheidsregio Limburg-Noord een gemeenschappelijke regeling is van de 1"5 gemeenten in

de Regio Limburg-Noord;

de GGD als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord diensten verleent en taken uitvoert
op gebied van gezondheid en veiligheid zoals uiteengezet in de Gemeenschappelijke Regeling

Veiligheidsregio Limburg-Noord;

de GGD wettelijke en basiszorg levert aan de gemeenten vanuit de gemeenschappelijke regeling;

daarnaast de gemeenten de mogelijkheid hebben om op een breder terrein dienstverlening in te
kopen van de GGD als optionele zorg;

deze overeenkomst vanuit de "maatwerk" optie van artikel 3 van de financiële verordening
Veiligheidsregio Lim burg-Noord wordt opgeste ld;

Opdrachtnemer inzet van jeugdverpleegkundigen levert ten behoeve van de functie
Voorzorgverpleegkundige, waarbij de verpleegkundigen werken met de methodiek Voorzorg,

conform de kwaliteit eisen van NCJ (Nederlands Centrum Jeugd), die de landelijk beheerfunctie

van de methodiek Voorzorg heeft;

Opdrachtnemer ervoor zorgt dat opleiding en training plaatsvindt van de jeugdverpleegkundigen

behorend bij methodiek Voorzorg, beheerd door NCJ en de jeugdverpleegkundigen worden

toegerust voor de uitvoering van de functie;

de Voorzorgverpleegkundigen werkzaam zijn ten dienste van de 7 gemeenten in Midden

Limburg;

de totale inzet van de Voorzorgverpleegkundigen verdeeld wordt over de 7 deelnemende
gemeenten;

op basis van een intentie overeenkomst reeds gestart is op 01-02-20L8 met een opleiding voor
het in te zetten personeel;
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partfen streven naar een loyale uitvoering van de samenwerking en zullen, gesteld voor

ongeregelde zaken, zoveel mogelijk in de geest van deze overeenkomst met elkaar trachten de

samenwerking op een goede manier vorm te geven;

in deze overeenkomst rechten en verplichtingen worden vastgelegd welke partijen over en weer

jegens elkaar hebben;

partijen deze samenwerking wensen vast te leggen in een overeenkomst.

komen overeen als volgt:

Artikel 1. Algemeen

Opdrachtnemer verbindt zich tot het uitvoeren van taken en werkzaamheden als omschreven in deze

overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich tot betaling van de uit
deze afspraken voortvloeiende kosten.

Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de bijgevoegde algemene inkoop voorwaarden voor
leveringen en d¡ensten van de VNG (bijlage 1) van toepassing, voor zover daarvan in deze

overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere

vodrwaarden van opdrachtgever is uitgesloten. I

De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover deze documenten

met elkaar in tegenspraak zlJn, prevaleert het eerder genoemde docurnent boven lìet later

genoemde:

a. deze overeenkomst;
b. de algemene inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten van de VNG;

c. de offerteaanvraag met eventuele bijlagen;

d. de door opdrachtnemer aan opdrachtgever uitgebrachte offerte.

Artikel 2. Totstandkoming, aansprakelijkheid en duur van deze overeenkomst

2.1. Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening door part'tjen.

2.2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, met terugwerkende kracht

ingaande ap L-2-2At8 en lopende tot en met 31-1-2021. ln deze periode starten er gemiddeld elk
jaar 10 trajecten. Gezien de start in 2018 zijn dit 30 trajecten in totaliteit, met elk een doorlooptijd
van 30 maanden. Het laatste traject wordt uiterlijk 30-6-2023 afgerond.

2.3. Einde overeenkomst
Na het verstr'rjken van de periode zoals genoe md in 2.2 kunnen partijen in overleg treden om tot
verlenging van de overeenkomst te komen.

Gezien de specifieke en lange doorlooptijd van een traject (30 maanden) wordt d¡t uiterlijk 12

maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst door opdrachtgever schriftelijk

aangegeven en treden partijen in overleg.

Als de overeenkomst niet verlengd wordt na de initiële looptijd van 3 jaar, kunnen vanaf 6 maanden

voor het einde van de looptijd geen nieuwe trajecten meer worden gestart.

2.4. Wijzigingen
lndien er voor een opvolgend jaar wijzigingen op de overeenkomst plaatsvinden wordt dit uiterlijk 6

maanden voor het einde van het lopende jaar door opdrachtgever schriftelijk aangegeven en treden
partijen in overleg om tot wijziging van de overeenkomst te komen.

2.5. Opzegtermijn
Tussentijds beëindigen van deze overeenkomst is niet mogelijk. Mocht enige partij om welke reden
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dan ook desondanks de overeenkomst tussentijds willen beëindigen dan vrijwaart de opzeggende
partij de overige partijen/gemeenten voor de financiële gevolgen welke het gevolg zijn van het
opzeggen van de overeenkomst. Eventuele frictiekosten worden voldaan door de opzeggende partij
overeenkomstig artikel 3 van de financiële verordening Veiligheidsregio Limburg-Noord.

2.6. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is geen verwerker als bedoeld in artikel 49 van de Wbp, zoals blijkt uit bijgevoegde
bewerkersovereenkomst tussen NCJ en Veiligheidsregio Limburg Noord (bijlage 3). Een eventuele
contractuele boete kan dan ook niet onder artikel 4.5 van de algemene inkoopvoorwaarden voor
leveringen en diensten van de VNG aan opdrachtnemer opgelegd worden.

Artikel 3. De te verrichten diensten

Opdrachtnemer voert ten behoeve van opdrachtgever de volgende taken en werkzaamheden uit

Artikel 4. Prijs van de dienstverlening

4.1. Opdrachtnemer verricht de diensten tegen een vaste prijs van € 30525,- per jaar waarin de
trajecten starten (excl. btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten) (bijlage 2).

Ook als Opdrachtgever in enig jaar geen traject afneemt dient Opdrachtnemer de vaste prijs per jaar
te voldoen. Dit is een gezamenlijke afspraak tussen de 7 deelnemende gemeenten.

4.2. De tarieven zullen na 3L-12-2018 éénmaal per jaar per 1 januari worden bijgesteld. De bijstelling
is gelijk aan de indexatie van de begroting op grond van de Macro Economische Verkenning.

lndexering vindt plaats op grond van de loon- en prijsstijgingen zoals daarvoor door de Rijksoverheid
in het Gemeentefonds worden gecompenseerd.
De indexering van de loonkosten geschiedt op basis van de cao-afspraken voor
gemeenteambtenaren. Hiervoor wordt de index 'Loonvoet sector Overheid' gehanteerd en deze
wordt bekend gemaakt in de 'Maartcirculaire'en de Macro Economische Verkenningen.

Omschrijving van de dienstverlening

Uitvoering van de landelijke Voorzorg methodiek door jeugdverp
Voorzorgve rpleegku nd ige.

leegkundigen in de functie van

Omvang van de dienstverlening

Er starten elk jaar (2018, 2019 en 2020) gemiddeld 10 voorzorgtrajecten (a € L5.000,- per traject)
voor de 7 deelnemende gemeenten gezamenlijk. ln totaliteit 30 trajecten in 3 jaar. De looptijd van
een traject is 30 maanden. De uitvoering van het laatste traject duurt tot 30 maanden na de start
van het laatste traject, uiterlijk tot en met juni 2023.

De totaalprijs (zie artikel 4) wordt via de SES-verdeelsleutel verdeeld over de 7 deelnemende
gemeenten (Bijlage2).

Uitvoering van de dienstverlening:

Opdrachtnemer is en blijft eigenaar van de door haar ingevulde gegevens in het door NCJ ter
besch ikking gestelde "Voorzo rgdossier".
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De indexering van de materiele kosten geschiedt op basis van de gemiddelde prijsstijging bij de

overheid. Hiervoor wordt de index "materiele overheidsconsumptie (IMOC)'gebruikt die

bekendgemaakt wordt in de door het Centraal Plan Bureau ((CPB) in maart gepubliceerde Macro
Economische Verkenningen (M EV).

4.3 Over het hiervoor vermelde tarief wordt geen btw berekend.

4.4. Opdrachtgever zorgt voor of draagt kosten van materialen nodig voor het uitvoeren van de

werkzaamheden.

4.5. De opdrachtgever voldoet het ingevolge deze overeenkomst verschuldigde bedrag- op basis van

facturatie bij vooruitbetaling in januari van het betreffende jaar.

Artikel 5. Taakverdeling

Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de te leveren kwaliteit, zoals opleiding, kennis

en ervaring en overige interne organisatie. Voor een goede sturing van de uitvoering en de

afstemming tussen partijen over deze overeenkomst, voeren de partijen periodiek overleg.

Artikel 6. lntegriteit

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht personeel van opdrachtgever
generlei voordeel heeft geboden. gegeven. doen aanbieden ofdoen geven. Hiì zal dat ook niet alsnog

doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na

te laten.

Artikel 7. Slotbepaling

7.1. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

7 .2. Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen
gemaakte mondelinge en schriftelijke afsoraken omtrent de hierbij overeengekomen diensten,

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,

Opdrac

P .Sterk

Wethouder

ryd"{rÑ
voor oeze

.þc. J.Rogfimans¡

4lß f^ 
Directeur

o^ru 2âaA....2.o¿{Datum: 3i ^^q\ Lo('
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Bijlage 1: VNG Model Algemene lnkoopvoonilaarden voor
leveringen en diensten

https://vno.nl/onderweroenindex/economie/vno-model-aloemene-inkooovoonvaarden
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Bijlage 2. Verdelingsmatrix kosten obv SES-verdeelsleutel

Gemeente % Totaal
bedrag 2018

Reeds
gefactureerd in
20t7

Resterend
bedrag 2018

Roermond L3,33 €.45464 €.15471,22 €29992,63

Roerdalen 3,36 € 1 1460 € 3899,72 € 7560,03

Echt-Susteren 5,tI € 17428 € 5930,83 € 11497,55

Maasgouw 3,8L € 12995 €4422.01 €8572,53

Leudal 6,43 €.21930 €.6418,29 €.15512,13

Nederweert
Weert

2,99 € 10198 €.3474,29 €.6727,53

8,95 € 30525 € 10387,65 €20137,59

Totaal 43,98 € 150.000 € 50.000 € 100.000

Gemeente Totaal bedrag
2020

Roermond 13,33 €.45464 €.45464
Roerdalen 3,36 € 1 1460 € 1 1460

Echt-Susteren 5,11 € 17428 € 17428

Maasgouw 3,81 € 12995 € 12995

Leudal 6,43 € 21930 €.21930
Nederweert 2,99 € 10198 € 10198

Weert 8,95 € 30525 € 30525

Totaal 43,98 € 150.000 € 150.000

% Totaal
bed 20t9
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(A)

BULAGE 1 - VERWERKERSOVEREENKoMST

De ondergetekenden:

l. De Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord, gevestigd aan de
Nijmeegseweg 42,5916 PT Venlo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jac J. Rooijmans,
algem een d irecteur, verder te noemen : o'Verwerkingsverantwoordelijke";

en

2. Stichting NEDERLANDS CENTRIIM JEUGDGEZONDHEID, gevestigd te Utrecht en

kantoorhoudende aan de Churchillaan ll (3572 GV) te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

I. Ivakic;
verder te noemen: "Verwerker";

gezamenlijk aangeduid als "Partijen" en separaat ook aangeduid als "Partij";

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERTilEGING:

Verwerkingsverantwoordelijke heeft een licentieovereenkomst met Verwerker gesloten inzake de

deelname aan het Programma VoorZorg NL.
(B) In het kader van de uitvoering van die licentieovereenkomst zullen er persoonsgegevenô worden verwerkf

door Verwerker;

(C) Op grond van het bepaalde in artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG')
dienen de afspraken omtrent de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens door Verwerker te

zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst;

(D) Partijen hebben de afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Verwerker vastgelegd in
onderhavige verwerkersovereenkomst.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

BEGRIPPBN
De in deze Verwerkersovereenkomst gebruikte begrippen die worden geschreven met een

beginhoofdletter hebben de volgende betekenis:

Betrokkene: degene op wie Persoonsgegevens betrekking hebben.

Verw erkersovereenkamst : onderhavige verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens: de persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met
Verwerkingsverantwoordelijke door Verwerker worden verwerkt.

Overeenkamsr: de licentieovereenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker inzake de

deelname aan het VoorZorg Programma.

1

1.1

t.2
1.3

r.4

2. VERWERIilNGPERSOONSGEGEVENS

2.1 De categorieën van Persoonsgegevens die door Verwerker verwerkt worden, zijn opgenomen in Annex
A.

2.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens die aan haar bekend worden, uitsluitend verwerken op basis van
schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en enkel in het kader van de uitvoering van de

Overeenkomst, tenzij een op Verwerker van toepassingzijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke

bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke,
voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze

kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
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2.3 Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en middelen van de verwerking van Persoonsgegevens.

Niets in deze Verwerkersovereenkomst is bedoeld om op enigerlei wijze zeggenschap ten aatwien van de

Persoonsgegevens aan Verwerker over te dragen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen, is het Verwerker niet toegestaan de Persoonsgegevens:

2.4.I voor eigen doeleinden te verwerken;

2.4.2 voor andere of verdergaande doeleinden te verwerken dan redcliikcrwif s mrclig in het kader vau

de uitvoering van de Overeenkomst;

2.4.3 aan derden te verstrekken voor zover datniet is toegestaan op basis van de Overeenkomst en/of

de Verwerkersovereenkomst enlof op grond van een dwingendrechtelijke bepaling op grond

waarvan Verwerker verplicht is Persoonsgegevens aan (toezichthoudende ofopsporings-

)autoriteiten te verstrekken.

3. NALEVING WET- EN REGELGEVING

3.1 Partijen zvllenzich gedragen overeenkomstig dc op cnig momcnt gcldende bepalingen van deÀVG en

toekomstige (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van verwerking van Persoonsgegevens. Indien

toekomstige wet- en regelgeving noopt tot aanpassing van de Verwerkersovereenkomst, zullen Partijen in

overleg tredep teneinde nieuwe afspraken te maken waarrloor de strekking van dçze

Verwerkersovereenkomst zo veelmogelijk wordt gehandhaafd.

3.2 Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke medewerking bij de uitvoering van een Privacy

Impact Assessment, althans voor zover clat mogelijk is in verband met cle hem lçr besclúkking staaude

informatie en de aard van de verwerking. De redelijke kosten die deze medewerkingsplicht met zich

neebrengt .¡oor Ve¡¡¡erk-er .¡¡orden door Venve¡kjngsve.rantwoordelijke gedragen

3.3 Indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke op grond van wet- en regelgeving gehouden is om

aan een toezichthoudende autoriteit informatie te verstrekken over het verwerken van Persoonsgegevens,

danzalVerwerker op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle redelijkwijs verzochte

medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke, zodat deze informatie beschikbaar komt en de

toezichthoudende autoriteit naar behoren kan worden gernformeerd.

4. GEHEIMHOT]DING

4.I Verwerker is verplicht de Persoonsgegevens geheim te houden en zal waarborgen dat de tot het

"^-"^-l-^- "^- ¡- D---^^ñôôÃôÃ"--. ^---^l'ti-'l- ^orcnnon -i¡l¡. a*na hohl"an .radrnnápnvvI wv¡Nvù vqu uv r v¡ùvv¡¡ùËvévvv¡lú 6v¡u4w¡¡r¡éuw I,w¡ùvrrw¡¡

vertrouwelijkheid in acht te nemen.

4.2 Ook na de beëindiging vaî deze Verwerkersovereenkomst blijft deze geheimhoudingsplicht bestaan,

behalve voor zover het informatie betreft die reeds publiekelijk bekend is geworden, anders dan ten

gevolge van een schending van de voormelde geheimhoudingsplicht.

5. BEVEILIGINGSMAATREGELEN VERWERKER

5.1 Verwerker garandeert passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico

afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

5.2 Er wordt bij het bepalen van de maatregelen door Verwerker rekening gehouden met de stand van de

techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en cle verwerkingsdoeleinden

en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

5.3 Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt door Verwerker met name rekening

gehouden met de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of
de ongeoorloofde verstrekking van ofongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen ofanderszins

verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

5.4 De Verwerker treft maatregelen om eryoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het

gozag van de Verwerker en toegang heeft tot Persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van de

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt , tenzij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling
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Verwerker tot verwerking verplicht.

6. TOEZICHTDOORVBRWER]ilNGSVERANTWOORDELIJKE

6.1 Verwerker voorziet Verwerkingsverantwoordelijke op diens verzoek van de noodzakelijke informatie
waardoor Verwerkingsverantwoordelijke een oordeel kan vormen over de naleving door Verwerker van
deze Verwerkersovereenkomst.

6.2 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om de naleving van de verplichtingen van Verwerker in
deze Verwerkersovereenkomst door een onafhankelijke deskundige te laten vaststellen die aan
geheimhouding is gebonden. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs
relevante informatie zo tijdigmogelijk ter beschikking stellen. De kosten van audits die in opdracht van
Verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen,
tenzij blijkt dat Verwerker haar verplichtingen niet voldoende is nagekomen in welk geval Verwerker de
kosten zal dragen.

6.3 Indien uit het auditrapport van de onaflrankelijke deskundige blijkt dat de door Verwerker getroffen
maatregelen en voorzieningen niet in voldoende mate voldoen aan de AVG enlof andere geldende wet-
enlofregelgeving op het gebied van verwerking van Persoonsgegevens, zal Verwerker binnen ecn
redelijke termijn de nodige maatregelen treffen om hier alsnog aan te voldoen bij gebreke waarvan
Verwerkingsverantwoordelijke gerechtigd is de Overeenkomst per direct te beëindigen zonder daarbij
aanspraak te maken op schadevergoeding of restitutie van reeds door de Verwerkingsverantwoordelijke
betaalde vergoedingen.

7. MELDPLICHTDATALEKKEN

7 .1 Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld,, zodra zij constateert dat een inbreuk in
verband met de Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Deze informatieverstrekking is zodanig dat
Verwerkingsverantwoordelijke in staat is om aan haar verplichtingen op grond van artikel 33 en artikel 34
AVG te voldoen.

7.2 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke steeds volledig op de hoogte houden over de voortgang van
het herstel en alle relevante ontwikkelingen aangaande de inbreuk als bedoeld in artikel 7. I en de
gevolgen daarvan. Verwerker zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze vanhaar kunnen worden
verwacht om de nadelige gevolgen van de onbevoegde toegang als bedoeld in artikel 7. I in voorkomend
geval te herstellen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

8. SI]B-VERWERI(ERSCHAP

8.1 Verwerker verkrijgt hierbij toestemming om gedurende de looptijd van de Overeenkomst delen van de

verwerking van de Persoonsgegevens uit te besteden aan andere verwerkers, waaronder in elk geval
begrepen de Gemeente Amsterdam, Diensttak Geneeskundige en Gezondheidsdienst.

8.2 Verwerker licht de Verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging
of vervanging van andere verwerkers, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt
geboden tegen deze veranderingenbezwaar te maken.

8.3 Verwerker waarborgt dat alle door hem ingeschakelde verwerkers die een rol spelen bij de uiwoering van
de Overeenkomst de verplichtingen zoals vervat in deze Verwerkersovereenkomst na zullen leven, met
name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en
organisatorische maatregelen te bieden , om zo een equivalent beschermingsniveau van de

Persoonsgegevens te waarborgen.

8.4 Bij uitbesteding van de verwerking of delen van de verwerking van de Persoonsgegevens door Verwerker
aan derden blijft Verwerker onverkort verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de

Persoonsgegevens conform het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst, met name de verplichting
afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische
maatregelen te bieden.
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9. VERZOEKENVAIIBETROKKENE

9.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft op grond van AVG, verplichtingen tegenover de Betrokkene, zoals

ten aat:r;ien van het verstrekken van informatie, het geven van ittzage in, het rectificeren en verwijderen

van Pcrsoonsgegevens. Verwerker zal - indien mogelijk - medewerking verlenen aan de door

Verwerkingsvcrantwoordelijke na te komcn vcrplichtingcn. Vcrwerker behoudt zich het recht voor een

marktconform uurtarief in rekening te brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke voor diens

medewerking.

9 .2 Indien een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten onder de AVG direct contact

opneemt met Verwerker, dan gaat Vcrwerker hier rúet (iuhoudelijk) op in, maar bericht dit onverwijld aan

Verwerkingsverantwo ordelij ke.

10. INTERNATIONAALVERI(EER

I 0. 1 Verwerker draagt er zorg voor dat iedere verwerking van Persoonsgegevens welke door of namens

Verwerker met inbegrip van de door haar ingeschakelde derden wordt verricht in verband met het

I uitvoeren van de Overeenkomst binnen de Europese Economisdhe Ruimte (EER) plaats zal vinden of
naar of vanuit landen die een gewaarborgd beschermingsniveau bieden in overeenstemming met de AVG

L0,2 Zondar de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordeliike mag Verwerker

derhalve geen Persoonsgegevens doorgeven naar ofopslaan in een land buiten de EER of
Persoonsgegevens toegankelijk maken vanuit een niet-EER land, tenzij dit land een gewaarborgd

beschermingsniveau biedt of een op de Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of
lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt dc Verwet'ker de

Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift,

tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

11. GARANTIE EN VRIJ1VARING

11.1 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de gegevensverwerking in overeenstemming met de wet

plaatsvindt. Dit betekent in ieder geval dat Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat hij het recht

heeft om de Persoonsgegevens te (laten) verzamelen, hij gerechtigd is tothet (laten) verwerken vandeze

Persoonsgegevens.

1l .2 Verwerkingsverantwoordelijke staat eryoor in alle informatie aan Betrokkenen te verstrekken, die op

grond van de AVG bij de verwerking van Persoonsgegevens aan Betrokkenen moet worden verstrekt.

11.3 Verwerkingsverantwoordelijke wijwaart Verwerker voor schade en kosten ten gevolge van eventuele

aanspraken van derden, waaronder uitdrukt<elijk begrepen Betrokkene(n) en toezichthoudende

autoriteiten (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens), verbandhoudendc met ofvoortvloeiende uit een

onrechtmatige verwerking en/of andere schending van de AVG erlof de Verwerkersovereenkomst die aan

de Verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegerekend.

12. AAIISPRÄKELIJKIIEID

12.l Vcrwerker is aansprakulijk voor dilecte schadc van Verantwoordelijke, voorzovcr dic schadc hct gcvolg

is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze

Verwerkersovereenkomst enlof naleving van (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van

verwerking van Persoonsgegevens.

12.2 Verwerker is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Verwerkingsverantwoordelijke. Onder indirecte

schade worden in elk geval verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde

goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, boetes en andere sancties van toezichthouders, schade als gevolg

van verminking, vernietiging of verlies van data en kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of
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vaststelling van indirecte schade.

12.3 Indien Verwerker ongeacht het bepaalde in artikel 12.2 tochaansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is

haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval

uitkeert.

I2.4 Mocht de verzekeraar genoemd in artikel 12.3 om wat voor reden dan ook niet tot uitkering van het

schadebedrag overgaan, dan is de totale aansprakelijkheid van Verwerker in elk geval beperkt tot het

totaalbedrag (excl. BTW) dat Verwerkingsverantwoordelijke in het voorgaande kalenderj aaÍ aan

Verwerker heeft betaald , teruij de schade van Verwerkingsverantwoordelijke te wijten is aan opzet of
bewuste roekeloosheid van Verwerker of diens leidinggevenden.

12.5 Ingeval van aansprakelijkheid van Verwerker jegens twee of meer Verwerkingsverantwoordelijken

bedraagt de totale aansprakelijkheid van Verwerker per kalenderjaar nooit meer dan € 30.000,- (excl.

BTV/), welk bedrag door Verwerker naar rato onder de Verwerkingsverantwoordelijken zal worden

verdeeld.

13. LOOPTIJD VERWERIGRSOVEREENKOMST

13.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de

Overeenkomst en wordt aangegaan voor de looptijd van de Overeenkomst.

13.2 Z)adra deOvereenkomst wordt beëindigd of eindigt, om welke ,"d"n hun ook, blijft onderhavige

Verwerkersovereenkomst van kracht zolang er door Verwerker Persoonsgegevens worden verwerkt,
waarr;ra deze Verwerkersovereenkomst van rechtswege eindigt.

13.3 Verwerker behoudt uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens indien deze daarloe op grond van een

dwingende wetsbepaling is verplicht.

14. SLOTBEPALING

l4.l Wijzigingen van en aanvullingen op onderhavige Verwerkersovereenkomst zijn slechts geldig indien zij
schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

14.2 Op deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3 De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd om over eventuele geschillen

te oordelen die voortvloeien of verband houden met deze Verwerkersovereenkomst, teruij de wet

dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

EN TN TWEEVOT]D ONDERTEI(END

NEDERLAI\IDS CENTRUM
JEUGDGEZONDHEID

Naam; Jac J. Rooijrnans
Functie: Algemeen Ðirecteur
D*a;rrn ¡î rtllr' ?a¡f

Naam: I. Ivakic
Functie: Directeur
Datum:
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ANNEX A _ OVERZICHT CATEGORIEËN PERSOONSGEGEGEVENS

Glienten Aanmeldingen Kinderen

GGD GGD GGD

Clientnr Clientnr Clientnr

Voorletterþ)

Voornaam

Voorvoegsel(s)

Achternaam

Aanmeldingsnr

Behandelaar

sjaly:

Afsluitdatum

Casusnr

Kindnr

Voornamen

Roepnaam

Geboortedatum Afsluitreden Voorletters

BSN

Straat

Huisnummer

Opmerkingen Voornaam

Aanmelddatum Voorvoegsel(s)

Aanmeldinstantie Naam

Huisnr. toêv Aanmeld type

Aanmelder telefoon 1

Geboortedatum

BSNPostcode

Plaats Aanmelder telefoon 2 Geslacht

Aanmelder e-mail Geboortedatum

Consultatiebureau EEN

Eerste kind Geboortegewicht

Datum A terme Kinderdagverblijf

Weken z\/anger aanmeld Naam BLvader

Telefoon 1

Telefoon 2

Mobiel 1

Mobiel2

E-mailadres

Gemeente Rest dagen zwanger Geboorteland BLvader

Code aantal kinderen Geboorteland vader

Aantal kinderen type Ouderlijk gezag

Kraamzorg

Naam partner

Vermoedelijke naam BL
vader

Geboorteland BLvader

EcloveplaO

Geboorteland vader

Opleiding

Diploma

Schoolcarriere

Beroep

Beroepscarriere

Samenlevingsvorm

lnkomen

Geboorteland

Geboortelancl mneder

Geboorteland vader

Opmerkingen

Nederlandse Taal
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