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Dataleveringsovereenkomst 

De ondergetekenden: 

de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, met zetel te 3811 LM Amersfoort, 
Stadhuisplein 1, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 
32160938, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie bevoegd persoon], hierna te 
noemen: Gemeente 

en 

[naam partij], gevestigd aan de [adres] te [plaats] en ingeschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel onder nummer [nummer], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] 
hierna te noemen: [naam partij] 

hierna gezamenlijk ook aangeduid als ‘partijen’ en afzonderlijk als ‘partij’. 

Overwegende dat: 

 Partijen een bestaande overeenkomst voor het leveren van [beschrijving diensten] hebben, 
hierna te noemen de Hoofdovereenkomst; 

 Partijen in deze overeenkomst aanvullend een aantal voorwaarden ter zake van de aard van 
de werkzaamheden en de voorwaarden waaronder die zullen worden uitgevoerd wensen vast 
te leggen. Deze zijn van toepassing op hun relatie in verband met de genoemde activeiten; 

Komen overeen als volgt: 

Artikel 1. Definities 
1.1 Voor zover begrippen met een hoofdletter niet afzonderlijk gedefinieerd zijn in deze 

overeenkomst, gelden de definities zoals genoemd in de Hoofdovereenkomst en de 
toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Amersfoort. 

Artikel 2. Uitvoering gegevensuitwisseling 

2.1 Partijen wisselen in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst 
persoonsgegevens uit. Het doel van de gegevensuitwisseling is [benoemen doel]. 

2.2 De uitwisseling van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2.1 bevatten de volgende 
persoonsgegevens: 
- Opsommen persoonsgegevens; 
- Voornaam; 
- Achternaam; 
- Geboortedatum; 
- Woonplaats. 

2.3 Partijen wisselen deze gegevens uit door gebruikmaking van [Software/Filecap]. 
2.4 [naam software] opereert als Vewerker ex artikel 4.8 Algemene Verordening Verordening 

(hierna: AVG) voor de aangesloten Partijen, die ex artikel 4.7 van de AVG worden aangemerkt 
als Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens en de toereikende bescherming daarvan. 

Artikel 3. Beveiliging persoonsgegevens en geheimhouding 
3.1 Partijen nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, die gezien 

de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard 
van de uit te wisselen persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen 
verlies, onbevoegde kennisname, verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de 
(tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. 

3.2 Partijen garanderen dat zij alle persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk zullen behandelen en 
dat zij al hun werknemers, vertegenwoordigers en/of onderaannemers die betrokken zijn bij de 
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uitwisseling van de persoonsgegevens van de vertrouwelijke aard van dergelijke 
(persoons)gegevens op de hoogte zal stellen. 

Artikel 4. Meldplicht datalekken 
4.1 Partijen zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen die zijn 

opgenomen in artikel 33 en 34 AVG; de ‘meldplicht datalekken’. Partijen zullen, indien naar 
hun afzonderlijke oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden waaronder de Autoriteit 
Persoonsgegevens informeren over de inbreuk op de beveiliging. 

4.2 Indien de inbreuk op de beveiliging zich voordoet ten aanzien van de gegevensuitwisseling 
waarop deze overeenkomst ziet, stellen Partijen elkaar hiervan onverwijld, doch uiterlijk 
binnen uiterlijk 24 uur nadat de inbreuk wordt ontdekt, in kennis. Partijen treden met elkaar in 
overleg teneinde af te stemmen en afspraken te maken over mogelijk te treffen maatregelen 
die redelijkerwijs van hen kunnen worden verwacht om de inbreuk op de beveiliging zo snel 
mogelijk te herstellen dan wel de verdere gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 
5.1 Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen. 

Artikel 6. Rechten van betrokkenen 
6.1 Partijen stellen elkaar in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen 

aangaande de rechten van betrokkenen die zijn opgenomen in de artikelen 15 tot en met 21 
AVG; een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking en dataportabiliteit 
/ overdraagbaarheid van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend 
bezwaar. 

6.2 Partijen zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor de afhandeling van de rechten van 
betrokkene. 

Artikel 7. Duur en beëindiging 
7.1 Deze overeenkomst gaat in op [begindatum] en de duur van deze overeenkomst is gelijk aan 

de duur van de genoemde Hoofdovereenkomst. 
7.2 Er bestaat samenhang tussen deze overeenkomst en de Hoofdovereenkomst. Dat wil zeggen 

dat beëindiging van de Hoofdovereenkomst, op welke grond dan ook (opzegging/ontbinding), 
tot gevolg heeft dat deze overeenkomst eveneens op dezelfde grond beëindigd wordt (en vice 
versa), tenzij partijen in voorkomend geval anders overeenkomen. 

7.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze 
overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze overeenkomst gelden. Tot deze 
bepalingen behoren onder meer die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende 
geheimhouding, aansprakelijkheid en toepasselijk recht. 

7.4 Elke Partij is gerechtigd, onverminderd hetgeen daartoe bepaald is in de Hoofdovereenkomst, 
de uitvoering van deze overeenkomst en de daarmee samenhangende Hoofdovereenkomst 
op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, indien: 
(a) de andere Partij wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan; 
(b) de andere Partij aantoonbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die 

voortvloeien uit deze overeenkomst en die ernstige toerekenbare tekortkoming niet 
binnen 30 dagen is hersteld na een daartoe strekkende schriftelijke ingebrekestelling; 

(c) een partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling 
aanvraagt. 

Artikel 8. Bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van persoonsgegevens 
8.1 Partijen bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. 
8.2 Bij het einde van deze overeenkomst zullen Partijen alle derden die betrokken zijn bij het 

uitwisselen van persoonsgegevens op de hoogte stellen van de beëindiging van deze 
overeenkomst. 



 
          

           
        

     
 

  
 

        
 

           
 

          
 
 
 

    
        

         
 
 

-

Slotbepalingen 
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De geschillen die samenhangen met of 
voortvloeien uit deze overeenkomst worden eerst minnelijk overleg beslecht. Indien Partijen besluiten 
tot geschilbeslechting door middel van gerechtelijke procedure, is de rechter te Utrecht exclusief 
bevoegd om van het geschil kennis te nemen. 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud, 

Gemeente Amersfoort 

Plaats: …………………… 

[naam partij] 

Plaats: …………………… 

Datum: …………………… Datum: …………………… 

__________________________ 
[naam achternaam] 
[functie] 

_________________________ 
[naam achternaam] 
[functie] 
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