








overeenkomt met de wijze waarop de documenten in het verzoek van 15 februari 
2022 zijn gecategoriseerd (nummers I tot en met XVI). Voor zover wij besloten 
hebben om (delen van) documenten niet openbaar te maken, hebben wij in de 
inventarisatielijst aangegeven wat daarvoor de toepasselijke uitzonderingsgrond uit 
de Woo is. De stukken m.b.t. het eerste deelbesluit van 2 juli 2022 - d.w.z. de 
categorieën I, II, III, IV,V, VIII, IX, X, XIII en XIV van uw verzoek - zijn tevens in Bijlage 1 
van dit tweede deelbesluit (licht grijs gearceerd) opgenomen. Nogmaals, het 
onderhavige besluit ziet primair op de overige categorieën van uw verzoek. Deze zijn 
donkergrijs gearceerd terug te vinden in Bijlage 1.  
 
3. Besluit 
 
Wij hebben besloten om de informatie waar u, namens , om heeft verzocht, 
opgenomen in het document met nummer 4.2, 4.3 ,12.1 en de DPG Corona Updates 
(restcategorie) openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vermelde 
persoonsgegevens. Bij 12.1 worden tevens bepaalde passages die de economische of 
financiële belangen van de Staat beschadigen niet openbaar gemaakt.  
  
Verder hebben wij besloten de door u gevraagde informatie, opgenomen in de 
documenten met nummers 4.1, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 11.1, 11.2, 11.3, 
12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 en 12.11 niet openbaar te maken.  
 
Voor de motivering van het besluit verwijzen wij naar het onderdeel 'Overwegingen' 
onder 4. van dit besluit.  
 
4. Overwegingen  
 
Op basis van artikel 4.1, zevende lid van de Woo wordt een verzoek om informatie 
ingewilligd met toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo, waaronder 
artikel 5.1. 
 
Het recht op openbaarmaking op grond van de Woo dient het publieke belang van 
een goede en democratische bestuursvoering. Het komt een ieder in gelijke mate 
toe. Ten aanzien van de openbaarheid kan derhalve geen onderscheid worden 
gemaakt naar gelang de persoon, bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de in 
dit besluit verrichte belangenafwegingen worden dan ook slechts het algemeen 
belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
weigeringsgronden te beschermen belangen betrokken.  
 
In het algemeen willen wij nog opmerken dat wij in het kader van de Woo referentie- 
en kenmerknummers uit documenten hebben verwijderd om misbruik hiervan te 
voorkomen.  
 



De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.2 lid 2 aanhef en onder e 
Woo) 
Op grond van artikel 5.2, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 
tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. In de 
documenten 4.2, 4.3 en 12.1 staan persoonsgegevens. Het betreft gegevens zoals 
namen, initialen, emailadressen, telefoonnummers, functieomschrijvingen en andere 
tot personen herleidbare informatie. Wij zijn van oordeel dat ten aanzien van deze 
gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder 
moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom hebben wij de 
persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten. 
 
De economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke 
lichamen of bestuursorganen (artikel 5.1 lid 2 onder b Woo)  
Uit artikel 5.1, lid 1 onder c van de Woo volgt dat het verstrekken van informatie 
achterwege blijft als dit de economische of financiële belangen van - onder meer - de 
Staat beschadigt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 
Bij bepaalde passages uit document 12.1 is dit het geval. Als deze informatie 
openbaar zou worden gemaakt, zou dit de positie van de Staat bij toekomstige 
onderhandelingen bij verwerkersovereenkomsten kunnen benadelen. Wij hebben 
derhalve deze informatie verwijderd uit het document. 
 
Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke 
lichamen of bestuursorganen(artikel 5.1 lid 2 onder i Woo) 
De documenten met nummers 4.1, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 11.1, 11.2, 11.3, 
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 en 12.9 bevatten veel informatie over de 
beveiliging van de gebruikte ICT-systemen en applicaties. Indien deze informatie 
openbaar wordt, zouden derden daar mogelijk misbruik van kunnen maken. Dat 
heeft mogelijk negatieve gevolgen voor het goed functioneren van het gebruik van 
deze systemen en applicaties ten behoeve van het testen, vaccineren, bron- en 
contactonderzoek, en daarmee het functioneren van de Staat en GGD’en. Wij zijn van 
oordeel dat het publiceren van deze documenten niet opweegt tegen de belangen 
van het goed functioneren van de Staat en GGD’en. Wij hebben besloten om deze 
informatie niet openbaar te maken. 
 
Informatie die reeds openbaar is 
Over de aangelegenheid waar het  Wob-verzoek op ziet, is al informatie 
openbaar gemaakt. Op informatie die al openbaar is, is de Woo niet van toepassing. 
Op de inventarislijst is door ons aangegeven welke informatie het betreft door de 
vermelding 'Reeds openbaar' op te nemen.  
 
Een aantal documenten die berusten bij GGD Groningen, zijn op 31 mei 2022 
openbaar gemaakt door GGD Hart voor Brabant en op 1 juni 2022 door GGD Zeeland. 
Wij hebben in de inventarislijst (Bijlage 1) opgenomen voor welke documenten dit 



geldt. In de inventarislijst staat aangegeven waar u de documenten kunt vinden. Deze 
documenten zijn voor een ieder digitaal te raadplegen.  
 
Documenten onder categorie I,II, III, VI, VII, XV en XVI van het verzoek zijn bij GGD 
Groningen niet aanwezig en kunnen derhalve niet openbaar gemaakt worden. 
 
5. Wijze van openbaarmaking  
 
Alle documenten, met uitzondering van de niet openbaar gemaakte documenten, 
worden tezamen met dit besluit (geanonimiseerd) en bijbehorende bijlage(n) op de 
website van GGD Groningen geplaatst. De documenten zijn te raadplegen via de 
volgende link https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/wet-open-overheid/ 
en kunnen worden gedownload.  
 
6. Contactpersoon 
 
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande of naar aanleiding van de verstrekte 
gegevens nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u in contact treden met de heer 

, bereikbaar via het telefoonnummer:  en e-mailadres: 
  

 
Wij hebben uw verzoek, namens  van 15 februari 2022 met de grootst  
mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Mocht desondanks menen dat er 
documenten ontbreken, dan vernemen wij dat graag. U kunt daartoe contact 
opnemen met onze contactpersoon door middel van bovengenoemde 
contactgegevens.  
 
7. Bezwaar  
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit 
besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur PG&Z 
Groningen, t.a.v. de heer , postbus 584, 9700 AN 
Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:  
 
a. naam en adres van de indiener;  
b. de dagtekening;  
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en 
nummer of kenmerk);  
d. een opgave van de redenen waarom indiener het niet eens is met het besluit. 
 
 
 
 



Met vriendelijke groet, 
Het dagelijks bestuur PG&Z Groningen,  
namens hen, 
 

Bijlage: Inventarislijst bij deelbesluit 2  























Notitie Cultuuraudit Doc. 4.2   

Zie: https://www.ggdhvb.nl/app/uploads/2022/06/Wob-verzoek-ICAM-datalek-corona-2021.pdf 

  

https://www.ggdhvb.nl/app/uploads/2022/06/Wob-verzoek-ICAM-datalek-corona-2021.pdf


Impact overgang nieuw ICT-systeem Doc. 4.3   

Zie: https://www.ggdhvb.nl/app/uploads/2022/06/Wob-verzoek-ICAM-datalek-corona-2021.pdf 

 

 

https://www.ggdhvb.nl/app/uploads/2022/06/Wob-verzoek-ICAM-datalek-corona-2021.pdf
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1. Inleiding 

Sinds 1 januari 2016 geldt, vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens, de meldplicht 
datalekken ten aanzien van persoonsgegevens. Vanuit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan, heeft er een aanscherping 
van de richtlijnen op dit gebied plaatsgevonden. Bij een datalek is er sprake van toegang tot 
of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie of individu 
zonder dat dit de bedoeling was. Denk aan het verlies van een USB-stick met medische 
gegevens of aan inkomensgegevens die per ongeluk zichtbaar zijn op het internet. 
Daarnaast is het niet beschikbaar zijn van informatiesystemen waar persoonsgegevens in 
opgeslagen zijn, ook een mogelijk datalek dat onderzocht moet worden.

Deze meldplicht houdt in dat GGD Groningen onder bepaalde condities een melding moet 
doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien een datalek heeft plaatsgevonden. Het doel 
van de Meldplicht Datalekken is dat organisaties dergelijke incidenten proberen te 
voorkomen en er van leren.

In de Guidelines Meldplicht Datalekken staat uitgelegd onder welke voorwaarden een 
incident moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen. 
Betrokkenen zijn de personen over wie de gegevens gaan. Binnen een GGD-organisatie is 
de betrokkene veelal een burger/cliënt of een eigen medewerker. 

Deze procedure zet uiteen hoe GGD Groningen vanaf 1 januari 2020 om zal gaan met de 
meldplicht datalekken en biedt informatie om (een mogelijk) datalekken te herkennen.

2. Doel van dit protocol

Dit protocol beschrijft:

 De Achtergrond. Uitleg over begrippen en definities rondom datalekken en bieden 
van informatie om datalekken te herkennen; 

 De Procedure. Regels en afspraken over hoe een datalek wordt afgehandeld; van het 
constateren tot het melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en eventueel 
betrokkene(n).

3. Reikwijdte

Dit protocol is van toepassing op alle door of in opdracht van GGD Groningen verwerkte 
persoonsgegevens. Dit ongeacht wie de verwerker is of waar de informatie dan wel de 
gegevens zich bevinden.

4. Achtergrond

Hieronder worden de belangrijkste begrippen en eisen rondom de Meldplicht Datalekken 
uitgelegd. Het belangrijkste is dat medewerkers mogelijke datalekken herkennen en melden 
aan de ICT-servicedesk gemeente Groningen (telefoonnummer of 

@groningen.nl). Bij twijfel altijd melden!
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4.1 Wat is een datalek en voorbeelden
Bij een datalek is er sprake van toegang tot of vernietiging, wijziging, vrijkomen van 
persoonsgegevens of het niet meer beschikbaar zijn van informatiesystemen zonder dat dit 
de bedoeling was. (Formeel: Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de 
beveiliging van persoonsgegevens.1 ) 

Medewerkers moeten een datalek kunnen herkennen. Voorbeelden van datalekken die in 
een GGD-organisatie kunnen optreden zijn:

 verlies van een (privé of zakelijke) laptop, tablet of smartphone met (gevoelige) 
gegevens over medewerkers of burgers;

 per ongeluk kunnen andere medewerkers gegevens inzien in de Basisregistratie 
Personen (BRP) of een ander systeem met persoonsgegevens;

 een brief of een dossier met gevoelige gegevens wordt aan de verkeerde persoon 
gestuurd en geopend door de ontvanger. De ontvanger stelt vervolgens de GGD 
daarvan op de hoogte;

 een bestand met gevoelige gegevens of adressen wordt onbedoeld gepubliceerd op 
het internet;

 een harde schijf met persoonsgegevens wordt vernietigd; er is geen reservekopie 
beschikbaar;

 een GGD-medewerker ontvangt per ongeluk het personeelsdossier van een collega;
 een e-mail met gevoelige persoonsgegevens wordt verstuurd aan de verkeerde 

persoon;
 een (aangetekende) brief met gevoelige gegevens wordt niet ontvangen, bijvoorbeeld 

gegevens over het inkomen;
 door een ransomware-aanval worden bestanden met medische, financiële of 

persoonsgegevens van burgers onbruikbaar. 

4.2 Wat bepaalt de ernst van een datalek?
Bij een datalek zijn altijd persoonsgegevens betrokken. Wat onder persoonsgegevens wordt 
verstaan is zeer breed omschreven.

Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon.2 De ernst van een lek wordt veelal bepaald door de omvang van het lek en het 
soort gegevens die betrokken zijn bij het lek. De AVG onderkent daarnaast de volgende 
bijzondere persoonsgegevens: 

 gegevens over gezondheid;
 gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 ras of etnische afkomst; 
 religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen; 
 genetische gegevens;
 biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon;
 politieke opvattingen; 

1 Artikel 32 AVG
2 Artikel 4 AVG
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 het lidmaatschap van een vakbond.

Binnen Nederland wordt ook het BSN gezien als een bijzonder persoonsgegeven vanwege 
de fraudegevoeligheid.

Datalekken waarbij gegevens betrokken zijn over schuldhulpverlening, inkomen of onderwijs 
zijn vertrouwelijk en kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting en bepalen daarmee de 
ernst van het lek.

4.3 Melding incident aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
Ernstige datalekken moeten in beginsel binnen 72 uur worden gemeld aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Indien binnen 72 uur geen definitieve melding kan worden gemaakt, dan 
moet er een voorlopige melding gemaakt worden. Zo snel mogelijk dient de melding definitief 
te worden gemaakt of worden ingetrokken indien er geen sprake is van een datalek. 

Indien het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dan maakt de 
Functionaris Gegevensbescherming GGD Groningen (hierna: FG GGD) deze melding. NB 
Bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie van de FG GGD treedt de Privacy Officer GGD 
Groningen in de rol van FG GGD en neemt diens taken waar voor wat betreft de werking van 
dit protocol. 

4.4 Melden incident aan de betrokkene(n)
De betrokkenen (bij een datalek) zijn de personen van wie de gegevens gelekt zijn. Indien de 
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor betrokkene(n) dan moet(en) de 
betrokkene(n) worden geïnformeerd. Indien één van de hierboven genoemde bijzondere 
categorieën persoonsgegevens betrokken is bij het incident, dan is er bijna altijd sprake van 
een “ernstig datalek” en moet de betrokkene altijd worden geïnformeerd. Melding aan de 
betrokkene kan achterwege blijven wanneer de gevolgen voor de betrokkene 
verwaarloosbaar zijn. De FG GGD doet deze beoordeling. De leidinggevende van de 
afdeling waar het lek zich heeft voorgedaan zal op aangeven van de FG GGD contact 
opnemen met de betrokkene.

4.5 Registratieplicht
Het is verplicht een register van bij de FG GGD gemelde datalekken bij te houden. De FG 
GGD onderhoudt dit register.

5. De procedure voor het melden van een datalek

Dit protocol treedt in werking als iemand (een burger/cliënt of een medewerker) een datalek 
vermoedt of herkent en dit meldt. Overigens kan een melding gaan over een afdeling waar 
de medewerker zelf niet werkzaam is of waar de burger/cliënt geen relatie mee heeft.

5.1 Samenvatting
Datalekken moeten worden gemeld aan de ICT-servicedesk gemeente Groningen die deze 
melding registreert en onverkort doorstuurt aan de Chief Information Officer gemeente 
Groningen (hierna: CISO), de incidentmanager gemeente Groningen, én de FG GGD. 

De incidentmanager van het Shared Service Center (SSC) van de afdeling I&A gemeente 
Groningen treedt binnen 4 werkuren in contact met de CISO (of bij één van de Information 
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Security Officers) om eventueel (tijdelijke) technische maatregelen te nemen ter 
bescherming van de persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het blokkeren van het 
gebruikersaccount, het uit de lucht halen van een website, de toegang tot omgevingen 
intrekken, etc.). Indien nodig kan er een technisch onderzoek gestart worden naar de gang 
van zaken bij het beveiligingsincident. De CISO initieert de communicatie met relevante 
partijen: de FG GGD, de incidentmanager, de technisch of functioneel beheerders en/of de 
informatie-adviseurs. De CISO escaleert zo nodig en draagt al zijn voor het datalek relevante 
bevindingen over aan de FG GGD.

De FG GGD beoordeelt iedere melding van een mogelijk datalek en neemt daartoe contact 
op met de melder en de leidinggevende van de verantwoordelijke directie/afdeling. De FG 
GGD maakt de beoordeling of het datalek gemeld moet worden aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens en brengt de Directeur Publieke Gezondheid (hierna: directeur GGD) op 
de hoogte. 

5.2 Het proces Melden Datalekken
Het proces doorloopt onderstaande processtappen. Het stroomschema in bijlage 1 geeft 
onderstaande procedure samenvattend en schematisch weer.

1. Constateren en melden 
a. Iedere GGD medewerker die een mogelijk datalek verneemt van een derde of 

veroorzaakt meldt dit direct bij @groningen.nl of bij voorkeur 
telefonisch en bij zijn leidinggevende.

b. De ICT-servicedesk gemeente Groningen informeert direct de incidentmanager, 
de CISO en de FG GGD onder vermelding van het ticketnummer, de inhoud van 
de melding en de contactgegevens van de melder.

2. Onderzoeken van het incident en de melding
a. Volgens het reguliere incidentenproces draagt de incidentmanager zorg voor 

“damage control”: het minimaliseren van de gevolgen en het direct uitzetten van 
herstelacties gericht op het veiligstellen van de gegevens op de ICT-
infrastructuur. Deze acties worden uitgevoerd na overleg met de CISO.

b. De CISO verzamelt alle nodige informatie om het incident te kunnen beoordelen 
op technische informatiebeveiligingsaspecten en laat eventueel aanvullend 
technisch onderzoek uitvoeren naar het ontstaan en gevolgen van dit incident.

i. Hij raadpleegt de belanghebbenden bij het incident; de verantwoordelijke 
lijnmanager, Functioneel Beheer, de security officers en de FG GGD.

ii. Hij escaleert afhankelijk van de omvang en organisatorische of politiek 
impact naar het juiste niveau (hij informeert bijvoorbeeld de directeur 
GGD). 

c. De FG GGD verzamelt alle nodige informatie om de melding te kunnen 
beoordelen op de mate van gevolgen voor de betrokkene(n) door informatie op 
te halen bij de melder en de leidinggevende van de afdeling waar het lek is 
ontstaan. Indien nodig informeert hij de directeur GGD (wanneer er sprake van 
zou kunnen zijn dat het datalek gemeld moet gaan worden bij de AP).

d. De verantwoordelijke lijnmanager zorgt dat het incident, indien hij dit 
noodzakelijk vindt, via de directeur GGD wordt gemeld aan het Dagelijks 
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg. 
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3. Rapportage van het onderzoek aan de FG GGD
a. De CISO maakt aan de hand van het technisch onderzoek een rapportage op 

van het incident en stelt deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 
uur, ter beschikking aan de FG GGD. Zodra duidelijk is dat geen sprake is van 
een technische oorzaak maar van menselijk handelen, wordt dit terstond 
doorgegeven aan de FG GGD. De rapportage bevat ten minste de volgende 
aspecten:

i. omschrijving van de gebeurtenis / het incident;
ii. toedracht, oorzaak;
iii. advies over te nemen technische/organisatorische maatregelen om 

herhaling zo mogelijk te voorkomen.

4. Beoordelen of er sprake is van een melding bij de AP
a. De FG GGD beoordeelt na ontvangst van de rapportage van de CISO en op 

basis van zijn eigen aanvullende onderzoek of er sprake is van een datalek dat 
gemeld moet worden bij de AP. 

b. De FG GGD legt zijn advies tot melden aan de AP voor aan de directeur GGD. 
c. Indien de directeur GGD van oordeel is dat er niet gemeld wordt bij de AP dan 

wordt dit schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan de melding in het 
datalekkenregister. Wordt er wel een melding gedaan, dan wordt dat verzorgd 
door de FG GGD.

d. De FG GGD koppelt het besluit terug aan de lijnmanager en deelt de uitkomsten 
met de CISO.

5. Informeren van betrokkenen
a. De verantwoordelijke lijnmanager zorgt dat, indien nodig, de betrokkenen op de 

juiste wijze op de hoogte worden gesteld van het incident en het datalek. 
b. De lijnmanager stemt het bericht aan de betrokkene af met de FG GGD.

6. Sluiten en nazorg
a. De FG GGD evalueert het incident met belanghebbenden om 

verbetermaatregelen vast te stellen die herhaling van het datalek moeten 
voorkomen.

b. De FG GGD werkt het datalekkenregister bij en bewaart de relevante 
documenten (oorspronkelijke melding, onderzoeksresultaten, melding bij de AP, 
mogelijke technische/organisatorische maatregelen, informatie naar 
betrokkene(n)).
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6. Betrokken functionarissen

Welke medewerkers een rol hebben bij dit protocol is deels afhankelijk van de aard van het 
(mogelijke) datalek. In ieder geval hebben de volgende medewerkers een rol:

Functionaris Vervanger
Medewerker die datalek constateert Leidinggevende
Incidentmanager Piketdienst
Directeur Publieke Gezondheid (Directeur GGD) Plaatsvervanger
Functionaris Gegevensbescherming (FG) Privacy Officer GGD
Chief Information Security Officer (CISO) Hoofd Regie I&A
Information Security Officer CISO

Al naargelang de omstandigheden kunnen de volgende functionaris(sen) worden betrokken 
door de incidentmanager, de CISO of FG:

Functionaris Vervanger
Medewerker communicatie Collega medewerker 

communicatie
Functioneel beheerder Collega beheerder
Privacy Officer GGD -

De FG GGD beheert dit protocol.

7. Buitenwerking treden van dit protocol

Zodra de melding is afgehandeld door de FG GGD treedt dit protocol weer buiten werking. 
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Bijlage 1 - Stroomschema Meldplicht Datalekken

Fase Wie Acties Bijzonderheden

1. Melden: Medewerker Meldt mogelijk datalek bij ICT 
servicedesk.

Telefonisch  of e-mail 
@groningen.nl 

ICT-servicedesk Stelt Incidentmanager op de 
hoogte.

Cc FG GGD en CISO

FG GGD Informeert leidinggevende Toelichting proces

2. Onderzoek: Incidentmanager Damage control (blokkeren 
toegangen, veiligstellen data).

Binnen 1 uur rapportage naar de 
CISO (cc FG) over eventueel 
genomen maatregelen

CISO Onderzoekt incident Informeert hoofd Regie en FG 
GGD

FG GGD Informeert leidinggevende

Beoordeelt/onderzoekt melding

Van verantwoordelijke afdeling, 
niet van de melder

Bepaling ernst van het datalek 
(aard en gevolgen betrokkene)

Leidinggevende Informeert via directeur GGD het 
Dagelijks Bestuur 

Indien ernst van het datalek dit 
met zich meebrengt. FG meldt bij 
directeur GGD 
(vooraankondiging)

3. Rapportage: CISO Maakt rapportage (binnen 48 
uur na melding)

Stuurt rapport naar de FG GGD

4. Beoordelen: FG GGD Beoordeelt of het datalek 
gemeld moet worden aan de AP 
(binnen 72 uur na melding)

Stelt vast of datalek ook aan de 
betrokkenen moet worden 
gemeld

FG GGD stemt standpunt af met 
lijnmanagement en de CISO

Wel/niet melden bij de AP 
vastleggen

5. Informeren: Leidinggevende Informeert betrokkene 
[optioneel]

Leidinggevende koppelt terug aan 
de FG GGD

6. FG GGD Evalueert en stelt maatregelen 
voor

Datalekkenregister bijwerken
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Verwerkersovereenkomst ARVODI-2018 
 
 
De ondergetekenden: 
 
1. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD Groningen, gevestigd te Groningen aan het 
Hanzeplein 120, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 62089781, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer , hierna te noemen: Opdrachtgever, 
 
en 
 
2. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen 
vertegenwoordigd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze,  

, hierna te noemen: Opdrachtnemer, 
 
 
hierna gezamenlijk te noemen: Partijen; 
 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 
• voor zover Opdrachtnemer Persoonsgegevens Verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever in het 

kader van de Overeenkomst, Opdrachtgever krachtens artikel 4, onderdeel 7 en onderdeel 8, 
van de Verordening kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van 
Persoonsgegevens en Opdrachtnemer als verwerker; 

• Partijen in deze Verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van 
de Verordening, hun afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer 
wensen vast te leggen. 

 
 
 
KOMEN OVEREEN:  
 

Artikel 1. Begrippen 
In deze Verwerkersovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. 
Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 
(ARVODI-2018). In afwijking daarvan of in aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen 
in deze Verwerkersovereenkomst verstaan: 
 
1.1  Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft. 
 
1.2 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: 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 gegevens.  
 
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
OVEREENKOMST HOSTING EN BEHEER ‘GGD CONTACT’ van /datum/. 
 
1.4  Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon, die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever 
verwerkt.  
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1.5 Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 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 de 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 
  
1.6 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende 
bijlagen. 
 
1.7 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de 
Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan 
niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, 
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of 
combineren, afschermen, wissen of vernietigen. 
 

Artikel 2. Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst  
2.1 Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door 
Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst.  
 
2.2 De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van 
Persoonsgegevens, Betrokkenen en ontvangers zijn in Bijlage 1 omschreven. Opdrachtgever 
garandeert dat de opdracht van de Verwerking in overeenstemming is met de door Opdrachtgever 
uitgevoerde data protection impact assessment (DPIA). 
 
2.3 Opdrachtnemer garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische 
maatregelen zoals bedoeld in Bijlage 2 , opdat de Verwerking aan de vereisten van de Verordening 
voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd. 
 
2.4 Opdrachtnemer garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en 
regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens zoals Opdrachtgever die heeft 
gecommuniceerd en vertaald zijn naar requirements. 
 

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur 
3.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen 

is ondertekend. 
 
3.2  Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Opdrachtnemer alle 

Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd. 
 
3.3 Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen. 
 

Artikel 4. Omvang verwerkingsbevoegdheid Opdrachtnemer  
4.1 Opdrachtnemer Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van 
schriftelijke instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op 
Opdrachtnemer van toepassing zijn. 
 
4.2     Indien een instructie als bedoeld in het eerste lid naar het oordeel van Opdrachtnemer in 
strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij Opdrachtgever 
daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze 
kennisgeving verbiedt. 
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4.3 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te 
verstrekken, informeert hij Opdrachtgever onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de 
verstrekking. 
 
4.4  Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de 
Verwerking van Persoonsgegevens.  
 

Artikel 5. Beveiliging van de Verwerking  
5.1 In aanvulling op artikel 15 van de ARVODI-2018 en onverminderd artikel 2.3 treft 
Opdrachtnemer de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in 
Bijlage 2. 
 
5.2 Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan 
dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever garandeert 
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van aanvullende of aangescherpte 
beveiligingseisen. Opdrachtnemer waarborgt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau. 
 
5.3 Indien en voor zover Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal 
Opdrachtnemer aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de 
Persoonsgegevens. Indien deze aanvullende maatregelen het beveiligingsniveau van 
Opdrachtnemer overstijgen en meerwerk oplevert dan komen de kosten voor deze aanvullende 
maatregelen voor rekening van Opdrachtgever. 
 
5.4 Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij 
daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever en behoudens 
afwijkende wettelijke verplichtingen.  
 
5.5 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis 
heeft genomen van onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuken op 
beveiligingsmaatregelen zoals genoemd in het eerste en tweede lid.  
 
5.6 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de 
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de Verordening. De redelijke 
kosten die hierbij gemoeid zijn kunnen door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening 
gebracht worden. 
 

Artikel 6. Geheimhouding door Personeel van Opdrachtnemer 
6.1 De Persoonsgegevens hebben een vertrouwelijk karakter als bedoeld in artikel 13.1 van de 
ARVODI-2018.  
 
6.2 Opdrachtnemer toont op verzoek van Opdrachtgever aan dat zijn Personeel zich ertoe heeft 
verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen als bedoeld in artikel 13.2 van de ARVODI-2018.   
 

Artikel 7. Subverwerker 
Wanneer Opdrachtnemer, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de ARVODI-2018, 
een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van Opdrachtgever verwerkingsactiviteiten te 
verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen 
inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn 
opgenomen.  
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Artikel 8. Bijstand vanwege rechten van Betrokkene 
Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken 
om uitoefening van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgelegde rechten van de Betrokkene 
te beantwoorden. De redelijke kosten die hierbij gemoeid zijn worden door Opdrachtnemer bij 
Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 

Artikel 9. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens 
9.1  Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis 
heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, overeenkomstig de afspraken 
zoals vastgelegd in Bijlage 3.  
 
9.2 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever ook na een melding op grond van het eerste lid 
over ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.  
 
9.3 Partijen dragen elk de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten.  
 

Artikel 10. Terugbezorgen of wissen Persoonsgegevens 
10.1  Na afloop van de Overeenkomst draagt Opdrachtnemer, naar gelang de keuze van 
Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle 
Persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke 
voorschriften.  
 
10.2 Zodra de Overeenkomst is beëindigd, zal Opdrachtnemer – naar keuze van Opdrachtgever 
– alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan 
Opdrachtgever, en/of deze persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of 
vernietigen op instructie van Opdrachtgever.  
 

Artikel 11. Informatieverplichting en audit 
11.1 Opdrachtnemer stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de 
verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.  
 
11.2 Opdrachtnemer verleent op basis van nacalculatie alle benodigde medewerking aan audits. 
De bedoelde audit vindt plaatst nadat Opdrachtgever de bij Opdrachtnemer aanwezige soortgelijke 
auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en zij redelijke argumenten ziet om een audit te 
doen. 
 
11.3 Opdrachtnemer verstrekt met een frequentie van eenmaal per jaar, uiterlijk op 1 maart aan 
Opdrachtgever een verklaring van een onafhankelijke externe deskundige, waarin deze een oordeel 
geeft over de genoemde naleving. 
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 
 
 
Groningen, datum: 
 
GGD Groningen 
 
 
 
namens deze, 

 
 
 
 
 
 

 

Den Haag, datum: 
 
DE MINISTER/STAATSSECRETARIS 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 
 
namens deze, 

 
 
 
 
 
 

 
  

15-09-2021
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Bijlage 1. De Verwerking van Persoonsgegevens 
 
 
Het onderwerp/aard en doel van de 
Verwerking 

De verwerking door opdrachtnemer betreft het 
hosten van app, sluis en webportal van ‘GGD 
Contact’.  
 
Het doel van GGD Contact is op een goede, 
veilige en efficiënte manier uitvoeren van 
bronnen- en contactonderzoek. 

Het soort Persoonsgegevens • Bijzondere categorieën van gegevens als 
bedoeld in artikel 9 AVG 

• Wettelijk voorgeschreven 
identificatienummers  

• Overige persoonsgegevens.  
Beschrijving categorieën Persoonsgegevens • Gegevens die de Opdrachtgever nodig 

heeft voor bron- en contactopsporing. Dit 
zijn gezondheidsgegevens. Bijvoorbeeld: 
netwerk/relatie-gegevens, gegevens over 
contacten van index, contactgegevens, 
besmettingsrisico, klachten, door de index 
in een open veld zelf ingevulde gegevens  

• Gegevens van medewerkers die het 
bronnen- en contactonderzoek uitvoeren, 
waaronder ook de logging van het gebruik 
van de applicatie. 

Beschrijving categorieën Betrokkenen • Met infectieziekte besmette personen 
(‘index’)  

• Contacten die mogelijk besmet zijn 
(‘contacten’) 

• Medewerkers die bronnen en 
contactonderzoek uitvoeren 

Beschrijving categorieën ontvangers van 
Persoonsgegevens 

Medewerkers van Opdrachtnemer en door 
Opdrachtnemer ingeschakelde (sub)verwerkers 
die vanuit hun rol bij de verwerking betrokken 
zijn. 
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Bijlage 2. Passende technische en organisatorische maatregelen  
 
 
Het vereiste beveiligingsniveau is vastgelegd in de DVO in hoofdstuk 3 (Beveiliging) en in de 
daarbij behorende bijlage Beveiliging GGD Contact (zie de verwijzing in artikel 1.3 van de DVO).  
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Bijlage 3: Afspraken betreffende Inbreuken in verband met Persoonsgegevens 
 
 
Inbreuken in verband met Persoonsgegevens moeten worden gemeld bij de servicedesk van GGD 
GHOR en worden afgewikkeld volgens het door GGD GHOR gehanteerde incidentproces.  
 
Betreft het een incident dat zich voordoet bij Opdrachtnemer, dan worden bij de melding van het 
incident alleen die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het 
incident, waaronder een beschrijving van 
 
Aard van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens  
De Persoonsgegevens en Betrokkene (voor zover noodzakelijk) 
Waarschijnlijke gevolgen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens 
Maatregelen die Opdrachtnemer heeft voorgesteld of genomen om de Inbreuk in verband 
met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen 
ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan 

 
De wijze waarop incidenten kunnen worden aangemeld zal door GGD GHOR aan Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer worden gecommuniceerd. Partijen zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de 
beveiliging van de henzelf verzonden berichten.  
 
Op verzoek van de Privacy Lead van GGD GHOR of de FG van de GGD kan bij de opvolging van 
incidenten ondersteuning gevraagd worden van Opdrachtnemer. In dat geval wordt in een intake 
bepaald welke gegevens Opdrachtnemer hiervoor nodig heeft.  
 

















































 
 
INTEGRITEITS- EN GEHEIMHOUDINGSVERKLARING GEMEENTE GRONINGEN 
 

 
Naam en voorletters 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Geboortedatum 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geboorteplaats  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Functie  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam van directie en afdeling  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verklaart het volgende: 

  

1. Geheimhouding 
Ik verklaar geheim te houden alle informatie die mij gedurende mijn werkzame periode ter kennis 
komt waarvan ik weet of vermoed dat deze vertrouwelijk is. Persoonsgegevens, financiële 
gegevens, klantgegevens, aanbestedingsgegevens en contractgegevens beschouw ik in ieder geval 
als vertrouwelijk. Ik verstrek deze informatie niet aan anderen, ook niet binnen de gemeente, 
tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van mijn taak of ik daartoe wettelijk verplicht ben. Bij 
twijfel neem ik contact op met de opdrachtgever of de CISO van de gemeente.  

Zie de toelichting 

 
2. Toegang tot gebouwen  
Ik gebruik de hulpmiddelen voor toegang tot locaties, apparatuur en ruimten van de gemeente 
uitsluitend voor het doel waarvoor deze aan mij ter beschikking zijn gesteld. Ik probeer niet om 
onbevoegd toegang te krijgen tot locaties van de gemeente. Voor mij bestemde toegangsmiddelen 
behoud ik voor mijzelf en geef ik niet aan collega’s of derden, tenzij daarover afspraken zijn 
gemaakt met de opdrachtgever en dit past in de bedrijfsvoering.  
 
Bij vermissing, ontvreemding, misbruik of ander onrechtmatig gebruik van de mij verstrekte 
toegangspas, sleutels, tags, toegangscodes, apparatuur of software stel ik de daartoe aangewezen 
personen binnen het organisatieonderdeel waar ik werkzaam ben onmiddellijk daarvan in kennis.  
 
Ik houd mij aan de regels die per locatie van de gemeente zijn gesteld ten aanzien van het 
ontvangen en begeleiden van bezoekers.  

Zie de toelichting 

 

3. Omgang informatie 
Ik laat geen stukken onbeheerd achter, ook niet op mijn bureau, in de ruimte of (thuis)werkplek 
waar ik werk, waarvan ik weet of zou kunnen weten dat deze vertrouwelijk zijn. Ik houd mij op 
mijn (thuis)werkplek aan de regels voor de beveiliging van informatie. Als ik vermoed dat er een 
inbreuk wordt gemaakt op de informatieveiligheid dan doe ik daarvan een melding aan mijn 
leidinggevende en de CISO.  
Documenten, e-mails, en overige zaken die niet voor mij bestemd zijn, zend ik onmiddellijk door 
aan het juiste adres of ik retourneer deze aan de afzender. Is het juiste adres noch de afzender 
bekend, dan vernietig ik ze. Ik beperk de inzage en/of het gebruik van vertrouwelijke gegevens tot 
wat nodig is voor de vervulling van mijn werkzaamheden (Need-to-Know principe). 

Zie de toelichting 

 



4. Omgang bedrijfsmiddelen  
Ik ga zorgvuldig om met alle mij ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen, zowel op mijn werkplek 
als elders waar ik bedrijfsmiddelen gebruik. Ik houd mij aan de geldende regels voor internet en e-
mail gebruik en de huisregels van het organisatieonderdeel. Ik laat geen waardevolle 
bedrijfsmiddelen onbeheerd achter op mijn werkplek of elders waar ik bedrijfsmiddelen gebruik. 

Zie de toelichting 

 

5. Integriteit 
Ik gedraag mij integer, wat in ieder geval inhoudt dat ik mij houd aan de interne regels over 
integriteit en de huisregels van mijn organisatieonderdeel. 
Als ik een (vermoeden van een) misstand constateer, meld ik deze conform de regeling melden 
vermoeden misstand van de gemeente Groningen (opgenomen in het personeelshandboek van de 
Gemeente Groningen). 

 

 

6. Omgangsvormen 
Ik houd mij aan correcte omgangsvormen en ik houd mij aan de interne regels over ongewenst 
gedrag, omgangsvormen en de huisregels van mijn organisatieonderdeel.  
Krijg ik te maken met ongewenste omgangsvormen dan kan ik mijn opdrachtgever raadplegen, of 
een persoon genoemd in de Klachtenregeling ongewenst gedrag van de gemeente Groningen 
(opgenomen in het personeelshandboek van de gemeente Groningen) Wordt het probleem niet 
opgelost dan kan ik een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie Ongewenst Gedrag vor 
de decentrale Overheid. De vertrouwenspersoon kan je daarbij ondersteunen. 

 

 
Ik verklaar verder in kennis te zijn gesteld van de inhoud van dit formulier en: 

 

 mij te zullen houden aan alle in dit formulier genoemde (spel)regels; 

 bekend te zijn met de verplichting melding te doen van elke schending van de geheimhoudingsplicht. Dit onverminderd hetgeen 

is bepaald in artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering (geldend op 17 november 2015); 

 kennis te hebben genomen van de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht inzake geheimhouding (geldend op 20 april 2016), 

te weten de artikelen 2 tot en met 8, 23, 272 en 273 (snelkoppelingen te vinden op internet); 

 dat ik de betekenis en het belang van die bepalingen heb begrepen. 
 

 
 
 

 
Ondertekening medewerker 

 
Plaats 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Handtekening 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  
  
  
  



Bijlage: Toelichting Integriteits- en geheimhoudingsverklaring 
 
Algemeen 
 
Je hebt de geheimhoudingsverklaring ontvangen en moet deze ondertekenen. In de verklaring staan de 
wetsartikelen waar je je aan te houden hebt. Dit hoort erbij omdat we verplicht zijn om je goed en juridisch 
correct te informeren. 
 

Wat staat er eigenlijk? 
 
De gegevensverwerking (dit is ook het raadplegen van SUWI of de BRP, direct of via een andere applicatie) is 
noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak en in het belang van betrokkene. Heb je 
de gegevens niet nodig, dan mag je ze ook niet raadplegen. Dit betekent ook dat je van een klant niet meer 
opvraagt, dan je voor je werk nodig hebt. We noemen dit ook wel “Need-to-Know”.  
 
In de meeste applicaties is het toegangsbeheer per groep geregeld. Je hebt dus dezelfde rechten als je 
collega’s, maar je hebt geen recht om gegevens te bekijken van een klant van een collega. Als je niet kunt 
uitleggen waarom je iets opvraagt, handel je waarschijnlijk in strijd met de bepalingen uit onder andere de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).  
 
Je weet dat alle opvragingen vastgelegd worden (logging) en dat dit regelmatig wordt gecontroleerd. Ook deze 
controle is een wettelijke verplichting. 
 
Geheimhouding betekent ook dat je deze informatie niet met anderen deelt, behalve als je daar wettelijk toe 
verplicht bent (o.a. samenwerking Sociaal Domein). Concreet komt dit neer op de z.g. Clean Desk Policy (geen 
vertrouwelijke informatie open en bloot laten liggen, ook niet op het scherm van je computer) en niet over 
klanten/burgers praten als dit niet nodig is. Moet dat wel, dan zorg je ervoor dat anderen niet kunnen 
meeluisteren. Is dat niet mogelijk, doe het dan zo dat niet herkenbaar is over wie (geen namen of adressen 
noemen) het gaat. 
 
De wetgever neemt geheimhouding serieus. Zo staat, in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht, 
aangegeven dat overtreding van deze regels wordt gezien als een misdrijf van de 4e categorie. Hiervoor kan 
een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar of een geldboeten van de vierde categorie (per 01-12-2012  € 19.500 
worden opgelegd. In minder ernstige gevallen neemt de werkgever disciplinaire maatregelen, die kunnen 
variëren van een waarschuwing tot ontslag. 
 

Wat betekent dat voor jou? 
 
Zie het als de bepalingen in een contract. We vertrouwen elkaar, zijn integer en houden ons aan de afspraken 
en de gedragscode. Na ondertekening kijk je niet meer naar het contract. Alleen voor de hoge uitzondering 
waarin het mis gaat, moet je alles wel goed geregeld hebben. 
 
De juiste wetteksten kun je hier vinden: 
Ambtenarenwet artikel 125a; 
Wetboek van Strafrecht  artikelen 2 tot en met 8, 23, 272 en 273 
Wetboek van Strafvordering (geldend op 17 november 2015) artikel 162. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nadere uitleg: 
 
1. Geheimhouding 
In ieder geval worden als vertrouwelijk beschouwd: Persoonsgegevens, financiële gegevens, klantgegevens, 
aanbestedingsgegevens en contractgegevens. Daarnaast is vertrouwelijke informatie op schrift is te herkennen 
doordat er ‘vertrouwelijk’ op staat. Ook stempels of aantekeningen als ‘geheim’ en dergelijke kwalificeren een 
document als vertrouwelijk.  
Ook niet-schriftelijke informatie kan een vertrouwelijk karakter hebben, zoals interne uitspraken van het 
college, management, discussies of verschillen van mening.  
 
2. Toegang tot gebouwen, apparatuur en kwetsbare ruimten 
Met locatie wordt bedoeld elk gebouw waarin een onderdeel van de gemeente is gevestigd, of een plaats waar 
medewerkers werkzaam zijn, dus ook bedrijfsterreinen, kunstwerken, vervoermiddelen, etc.  
Toegangsmiddelen zijn bijvoorbeeld toegangspassen, sleutels, tags, toegangscodes, passwords, apparatuur en 
software.  
Voorbeelden van extra kwetsbare ruimten zijn: computer- en netwerkruimten, ruimten met 
communicatieapparatuur zoals telefooncentrales, archiefruimten, ruimten met toegang tot 
bedrijfsvoeringsgegevens ruimten waarin zich kluizen bevinden, werkplaatsen waar kostbare apparatuur 
aanwezig is.  
 
3. Omgang informatie 
In ieder geval worden als vertrouwelijk beschouwd: persoonsgegevens, financiële gegevens, klantgegevens, 
aanbestedingsgegevens en contractgegevens.  Voorbeelden van mogelijke beveiligingsmaatregelen zijn: clean 
desk, afsluiten kasten, aanzetten schermbeveiliging tijdens afwezigheid, regelmatig wijzigen van 
wachtwoorden, niet uitlenen van apparatuur of gegevensdragers aan derden.  
 
4. Omgang bedrijfsmiddelen  
Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn: computers, (mobiele) telefoons, kantoorbehoeften, laptops, beamers, 
vervoermiddelen zoals dienstauto of dienstfiets.  
Voorbeelden van ongewenst gebruik van inter-/intranet en e-mail zijn het surfen naar dubieuze websites, het 
openen van e-mail van totaal onbekende afzenders dan wel e-mail met een vreemde bijlage, het downloaden 
van muziekbestanden of software zonder licentie, etc. 
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Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 14 oktober 2015 onder nummer 
9051585731-B1, versie 08-11-2016, beoordeelde overeenkomst. 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT VOOR VACCINATIEWERKZAAMHEDEN 

Partijen: 

1. GGD Groningen,  GGD Groningen. De GGD staat ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel (62089781) op het adres Hanzeplein 120, 9713 GW Groningen, hierna 
te noemen de opdrachtgever; 

2. De heer------, arts, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer:-----) op het
adres--------------, hierna te noemen de opdrachtnemer;

Hierna gezamenlijk te noemen partijen 

In aanmerking nemende: 

- Dat de opdrachtgever de instelling is die krachtens wet bevoegd is tot het vaccineren tegen
het coronavirus (COVID-19);

- Dat de opdrachtnemer als zelfstandig opdrachtnemer werkzaam is op het gebied van de
huisartsenzorg en voor eigen rekening en risico de werkzaamheden uitoefent;

- Dat opdrachtnemer als arts met als specialisatie arts staat ingeschreven in het BIG-
register;

- Dat de opdrachtnemer op de hoogte is van de (fiscale) vereisten van (fiscaal)
ondernemerschap en meent hieraan te voldoen en het voorts duidelijk is, dat de
onderhavige overeenkomst geen fiscaal ondernemerschap garandeert; 

- Dat de opdrachtgever gebruikt wenst te maken van de diensten van de
opdrachtnemer vanwege het vaccinatieprogramma COVID-19 en daarbij ontstane
tijdsdruk om te vaccineren. Op dit moment zijn er te weinig artsen werkzaam bij de
GGD om het vaccinatieprogramma volledig te kunnen uitvoeren. 

- Dat de opdrachtgever, door het verlenen aan opdrachtnemer van deze overeenkomst van
opdracht, opdrachtnemer deel wil laten nemen aan het vaccinatieprogramma, zodat de
vaccinatie kunnen worden gegeven onder toezicht van een aanwezige arts;

- Dat opdrachtnemer bereid en in staat is deze diensten te verlenen; 
- Dat partijen met deze overeenkomst de voorwaarden willen aangeven, waaronder zij met

elkaar wensen te contracteren;
- Dat partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin

van artikel 7:610 e.v. B.W. en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van
een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 B.W.
vanwege het tijdelijke karakter van deze overeenkomst en de verzochte diensten; 

- Opdrachtnemer geen deel uitmaakt van een team of afdeling bij opdrachtgever; 
- Dat partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van

thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit
Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin
arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986,
Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en
ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

- Dat partijen met het oog op een juiste interpretatie van onderstaande
contractsbepalingen, de door partijen beoogde uitvoering van de overeenkomst van
opdracht en de kwalificatie van hun rechtsverhouding in het algemeen het
navolgende opmerken:

- Dat de opdrachtnemer, voor zover de te verrichten werkzaamheid ziet op
de vaccinatie van een individuele persoon, deze diensten zelfstandig
verleent aan de persoon die gevaccineerd wordt en een eigen professionele
verantwoordelijkheid heeft en zelf altijd verantwoordelijk is voor – en
aanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele handelen;

- Dat het de opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden
werkzaam te zijn;

- Dat de opdrachtnemer voor de bij opdrachtgever naar de mening van
partijen niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen,
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alsmede geen loonbelasting en sociale premies door de opdrachtgever 
behoeven te worden afgedragen; 

- Dat de opdrachtnemer zich er van bewust is, dat hij vanwege het ontbreken
van een fictieve- of echte dienstbetrekking, geen (sociale
verzekerings)uitkering kan claimen.

- Dat deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 14 oktober 2015
onder nummer 9051585731-B1, versie 08-11-2016, beoordeelde overeenkomst.

zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst 

1.1 Met inachtneming van de zorgplicht als omschreven in artikel 7:401 B.W. verleent de 
opdrachtnemer de diensten zelfstandig en is opdrachtnemer vrij te bepalen op welke wijze de 
diensten worden verleend. Het staat opdrachtgever vrij ter zake van de diensten aanwijzingen 
te geven als bedoeld in artikel 7:402 BW, hetgeen betekent dat aanwijzingen en instructies 
mogen worden gegeven ter zake van het resultaat van de opdracht, maar geen aanwijzingen 
of instructies kunnen worden gegeven aangaande de wijze waarop de opdracht feitelijk moet 
worden verricht. 

1.2 Opdrachtnemer houdt zich de overeengekomen periode bezig met het toezien op het 
vaccineren ten behoeve van het vaccinatieprogramma COVID – 19 voor mensen die zich bij 
de GGD Groningen laten vaccineren. Opdrachtnemer gaat op eigen initiatief medische 
diensten en handelingen verrichten. Opdrachtnemer zal naar eigen inzicht medische adviezen 
verstrekken. Opdrachtnemer bepaalt zelf de werktijden, binnen de door de opdrachtgever 
gestelde kaders/rooster. 

Opdrachtnemer beoordeelt voor het vaccineren eventuele contra-indicaties. Tijdens en na de 
vaccinatie, kan de opdrachtnemer opgeroepen worden bij post-vaccinale verschijnselen. Waar 
het nodig is verleent de opdrachtnemer eerste hulp en coördineert overige hulpverlening. 

Andere taken zijn: 
• Meewerken bij het inrichten van de vaccinatielocaties en medewerking bij de dagelijkse

controle of deze volgens de richtlijnen werkt;
• Uitleg geven aan medewerkers in de priklijn en borgen van hun bekwaamheid;
• Toezichthouden op de medische kwaliteit van handelen van de medewerkers;
• Adviseren van de burgers over vaccinatie indien één of meer van de triagevragen met

‘ja’ worden beantwoord;
• Monitoren van de bijwerkingen en registreren van de bijwerkingen op de GGD-locatie;
• Adviseren van de burgers over vervolgstap wanneer vaccin incorrect is toegediend;
• Toepassen eerste hulp indien nodig.

1.3 Partijen hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin 
van artikel 7:610 e.v. B.W. of een fictieve dienstbetrekking tot stand te laten komen. Ook komt 
met het bepaalde in deze overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving, als bedoeld in 
artikel 7:414 e.v. B.W. tot stand. Partijen contracteren uitsluitend met elkaar onder een 
overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 B.W. 

1.4 Aangezien partijen uitsluitend met elkaar willen contracteren op basis van een overeenkomst    
van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 B.W., verbinden partijen zich ertoe om hun feitelijke 
gedragingen bij de uitvoering van de diensten in overeenstemming te doen zijn met de 
inhoud en strekking van de overeenkomst teneinde de uitvoering van de wederzijdse 
contractuele verplichtingen binnen het wettelijk kader van een overeenkomst van opdracht te 
kunnen uitvoeren 

1.5 Partijen verklaren zich er van bewust te zijn dat door deze overeenkomst geen 
dienstbetrekking ontstaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

Artikel 2. Uitvoering van de werkzaamheden 

De werkzaamheden worden door de opdrachtnemer uitgevoerd voor gemiddeld --- uren per week. 
In onderling overleg kan de uitvoering plaatsvinden op andere uren. 
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Artikel 3. Verplichtingen en Faciliteiten van de opdrachtgever 

3.1 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen diensten te 
verlenen, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijs van de opdrachtgever kan worden 
verlangd, te doen. 

3.2 De opdrachtgever stelt ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden door de 
opdrachtnemer voldoende personele ondersteuning ter beschikking. 

3.3 De opdrachtgever zal zijn vaccinatieadministratie ter beschikking stellen aan de 
opdrachtnemer, die hiervan naar eigen inzicht bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik 
kan maken. De opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen, dat deze administratie op verantwoorde 
wijze, zonder nadelige gevolgen voor de patiënten en voor de opdrachtgever, plaatsvindt. De 
opdrachtgever behoudt afschriften van de gegevens. 

3.4 De opdrachtgever stelt voor zijn rekening aan opdrachtnemer de werklocatie en de overige 
voorzieningen ter beschikking. Opdrachtgever zal zorgdragen voor alle materialen die 
opdrachtnemer nodig heeft om de opdracht goed te kunnen vervullen, zoals instrumentarium, 
PBM en overige ge- en verbruiksmaterialen. De opdrachtgever verplicht zich ertoe zich te 
onthouden van het geven van verplichtende voorschriften met betrekking tot de wijze van 
gebruik van de werklocatie. 

3.5 Alle goederen, daaronder begrepen schriftelijke stukken (originelen, afschriften en 
fotokopieën), welke de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever gedurende het 
bestaan van deze overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van de 
opdrachtgever. De originelen van de schriftelijke stukken dienen te allen tijde op de 
werklocatie van de opdrachtgever te blijven en bewaart deze gegevens gedurende de 
wettelijke bewaartermijn. 

3.6 Bij de beëindiging van deze overeenkomst is de opdrachtnemer gehouden alle goederen van of 
ten behoeve van de opdrachtgever, die hij op het moment van beëindiging onder zich heeft 
(waaronder de in lid 5 bedoelde schriftelijke stukken), onverwijld ter beschikking te stellen aan 
de opdrachtgever. 

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtnemer 

4.1 De opdrachtnemer garandeert, dat hij bevoegd en bekwaam is om de diensten te verlenen. 

4.2 De opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet en tijdens de duur van deze overeenkomst blijft 
voldoen aan de beroepseisen zoals die voor de herregistratie zijn gesteld. Voorts verklaart de 
opdrachtnemer door ondertekening van de overeenkomst dat hij voldoet aan de eisen en 
kwaliteitsnormen die aan solistisch werkende zorgverleners gesteld worden in de Wet Kwaliteit, 
Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).  

4.3 Ter zake de te verlenen zorg die valt onder de Wkkgz komen partijen overeen dat 
opdrachtnemer zich aansluit bij de volgende door opdrachtgever getroffen regelingen:  
a. de verplichting tot bewaking en beheersing van de kwaliteit van zorg als genoemd in artikel

7 van de Wkkgz;
b. de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling als genoemd in artikel 8 van de

Wkkgz;
c. de procedure ‘Veilig Incident Melden’ als genoemd in artikel 9 Wkkgz;
d. de klachtenregeling als genoemd in artikel 13 van de Wkkgz;
e. de klachtenfunctionaris als genoemd in artikel 15 van de Wkkgz.

4.4 De opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid jegens de persoon die 
gevaccineerd wordt en is met inachtneming van de eigen professionele 
verantwoordelijkheid rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zo nodig jegens de 
opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van zijn verwijtbaar handelen en/of nalaten 
in de uitvoering van de verleende diensten. 

4.5 Binnen het kader van de gemaakte afspraken ten aanzien van aard en omvang van de 
opdracht bepaalt de opdrachtnemer zelf, hoe hij zijn werkzaamheden zal verrichten. 
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4.6 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever er onmiddellijk van in kennis stellen indien en 
zodra de BIG-registratie als arts met als specialisme arts vervalt. 

4.6 Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen dat klachten van personen die gevaccineerd 
worden jegens opdrachtnemer worden afgewikkeld op grond van de klachtenregeling en met 
gebruik van de klachtenfunctionaris van opdrachtgever. Ter zake de geschillenbeslechting 
komen partijen overeen dat personen die gevaccineerd worden zich ter zake handelen of 
nalaten van opdrachtnemer kunnen wenden tot de geschilleninstantie waarbij opdrachtnemer 
zelfstandig is aangesloten. Het in de vorige zin gestelde geldt enkel indien het een geschil 
betreft ter zake de door opdrachtnemer verleende zorg waarop de Wkkgz van toepassing is. 
Indien de geschilleninstantie waarbij de huisarts is aangesloten het geschil op formele gronden 
niet inhoudelijk in behandeling neemt, zal het geschil worden voorgelegd aan de 
geschilleninstantie van opdrachtgever.  

4.7 De opdrachtnemer verklaart ingeschreven te staan in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. 

4.8 De opdrachtnemer zal er vóór aanvang van de overeenkomst zorg voor dragen, dat 
opdrachtgever over de volgende documenten beschikt: 

- Een kopie van de polis van de door de opdrachtnemer afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de door hem/haar verleende en nog
te verlenen diensten.

4.9 Indien de opdrachtnemer verhinderd is om de overeenkomst van opdracht zelf uit te 
voeren, zal de opdrachtnemer onverwijld opdrachtgever daaromtrent inlichten. 
Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tijdig, maar tenminste 4 weken vooraf in kennis 
van zijn vakantie, of andere vrijwillige afwezigheid. 

4.10 Opdrachtnemer kan een vervanger aanwijzen bij verhindering als bedoeld in artikel 4.9., 
maar is daartoe niet verplicht. Opdrachtnemer meldt in dat geval aan opdrachtgever wie de 
werkzaamheden zal uitvoeren. De vervanger dient met het oog op het verlenen van de 
diensten aan dezelfde beroepseisen te voldoen, die in deze overeenkomst aan opdrachtnemer 
worden gesteld. De opdrachtgever heeft slechts dan het recht om een vervanger niet toe te 
laten, indien de opdrachtgever gemotiveerd kan aangeven, dat de door opdrachtnemer 
aangedragen vervanger ongeschikt is voor het verlenen de diensten (bijvoorbeeld op basis van 
eerder negatieve ervaringen met de vervanger, een gegronde klacht tegen de vervanger, etc.) 
dan wel niet aan de in de overeenkomst aan de opdrachtnemer gestelde eisen voldoet. 

Artikel 5. Geheimhouding 

5.1 De opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en privacy van de personen die gevaccineerd worden in acht nemen. 
Bovendien verbindt de opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te nemen om 
geheimhouding te verzekeren ten aanzien van alle gegevens waarvan de opdrachtnemer 
kennis neemt bij het verlenen van de diensten ten behoeve van de opdrachtgever en/of 
personen die gevaccineerd worden. Dit met het doel om de persoonsgegevens van de 
gevaccineerde personen te  beschermen. 

5.2 De opdrachtnemer is gehouden alle van de opdrachtgever afkomstige informatie en 
bedrijfsgegevens en de in het kader van de uitvoering van door de opdrachtgever verstrekte 
opdracht(en) te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie, geheim te houden. Het is 
de opdrachtnemer verboden om zonder toestemming van de andere partijen bedoelde 
informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden. 

5.3 De ten aanzien van de opdrachtnemer in lid 1 geformuleerde geheimhouding geldt evenzeer 
voor de opdrachtgever. 

5.4 De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na de afloop van de overeenkomst. 

5.5 De opdrachtgever is eigenaar en beheerder van alle vaccinatiedossiers in de 
informatiesystemen van de opdrachtgever. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan de 
dossiers in te zien van andere dan aan zijn zorg toevertrouwde te vaccineren personen. 

Artikel 6. Honorering en declaratie 
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6.1  De opdrachtgever betaalt aan de opdrachtnemer een vergoeding ter grootte van € --,--  
per uur. 

6.2 De opdrachtnemer zal per periode van een maand met de daarbij behorende urenspecificatie 
(en voor zover van toepassing tevens een kilometerspecificatie) een door hem/haar 
vervaardigde factuur doen toekomen voor de verleende diensten. 

6.3 Indien de opdrachtgever voor haar facturatie nadere gegevens nodig heeft, verplicht de 
opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever om binnen 14 dagen na een verzoek daartoe de 
verzochte gegevens te verstrekken. 

6.4 De opdrachtgever zal het door de opdrachtnemer gefactureerde bedrag binnen 14 dagen 
voldoen. 

6.5 Indien de opdrachtnemer door ziekte, arbeidsongeschiktheid of om andere redenen afwezig is 
en de overeengekomen werkzaamheden niet kan leveren, dan is de opdrachtgever geen 
vergoedingen verschuldigd aan de opdrachtnemer. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

7.1 De opdrachtnemer staat in voor de door hem/haar verleende diensten. De opdrachtgever is 
niet aansprakelijk voor de schade, die de opdrachtnemer lijdt tijdens het verlenen van de 
diensten als gevolg van gedragingen of nalaten van de te vaccineren personen of een derde 
jegens de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is jegens de gevaccineerde persoon en/of 
opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de gevaccineerde persoon lijdt als gevolg van 
gedragingen of nalaten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelen 
en/of nalaten van werknemers en/of hulppersonen van opdrachtgever, opdrachtgever vrijwaart 
opdrachtnemer tegen aanspraken van gevaccineerde personen en anderen ter zake handelen 
en/of nalaten van werknemers en/of hulppersonen van opdrachtgever. 

7.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor een passende beroeps- en 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (met een binnen het werkveld gangbare dekking) en 
zorgt ervoor, dat ter zake van deze voormelde aansprakelijkheidsverzekering(en) afdoende 
dekking gewaarborgd zal blijven door de premies tijdig te betalen. 

Artikel 8. Duur en beëindiging 

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van --- 2022 en 
eindigt op ----- 2022 van rechtswege zonder dat hiervoor opzegging vereist is. 

8.2 De overeenkomst kan door ieder der partijen tussentijds schriftelijk worden opgezegd met 
inachtneming van een opzegtermijn van een week. 

8.3 De overeenkomst eindigt: 
- Na het verstrijken van de opzegtermijn bij rechtsgeldige opzegging overeenkomstig artikel

8.2;
- door het verstrijken van de overeengekomen duur; 
- Zodra één der partijen surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt

verklaard of anderzijds in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel
wordt ontbonden;

- Door opzegging van één der partijen met onmiddellijke ingang, op grond van een
gewichtige reden. Onder een gewichtige reden dient (naast het geval als bepaald in artikel
7:402 B.W.) mede te worden verstaan een reden, die zodanig gewichtig is, dat
van de opzeggende partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding
van de overeenkomst niet verlangd kan worden;

- Zodra duidelijk is, dat er van blijvende aanmerkelijke beroepsinvaliditeit van de
opdrachtnemer sprake is;

- In geval van overlijden van de opdrachtnemer; 
- In geval van tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst: bij een rechtsgeldige

ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 6:265 juncto 6: 267 B.W.

8.4 Bij het einde van de overeenkomst staakt de opdrachtnemer zijn werkzaamheden. 
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Artikel 9. overige bepalingen 

9.1 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door 
partijen worden overeengekomen. 

9.2 Indien enige bepaling van de overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in 
acht worden genomen. 

Artikel 10. Geschil en rechtskeuze 

10.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen, welke tussen ondergetekenden mochten opkomen, zowel juridische als 
feitelijke, met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, zullen de 
partijen in eerste instantie gezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation. De 
partij, die mediation verlangt zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere partij. 
De mededeling dient tevens een aanduiding te bevatten van het onderwerp waarover 
mediation verlangd wordt. 

Wanneer binnen een termijn van 14 dagen geen overeenkomst is bereikt omtrent het 
voorleggen van het geschil aan een mediator, dan wel indien het niet mogelijk is gebleken 
het geschil middels mediation op te lossen, staat het partijen vrij het geschil voor te leggen 
aan de competente Rechtbank. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op 
te -- mei 2022 

Opdrachtgever: Opdrachtnemer: 

Naam: Naam:  

Handtekening: 
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Begripsbepalingen

arbeidsovereenkoms:  de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van 
de werkgever zekere arbeid te verrichten tegen loon;

cao SGO:  collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke 
organisaties;

leidinggevende:  directeur, afdelingshoofd, teamleider etc. als vertegenwoordiger van 
de werkgever;

volledig dienstverband:  een dienstverband waarvan de arbeidsduur per jaar 1823,7 uur 
bedraagt en de formele arbeidsduur per week 36 uur bedraagt;

deeltijd dienstverband:  een dienstverband waarvan de arbeidsduur minder dan 1823,7 uur 
per jaar bedraagt en de formele arbeidsduur minder dan 36 uur per 
week bedraagt; 

werkgever: GGD Groningen;

werknemer:  hij die met de werkgever een arbeidsovereenkomst is 
overeengekomen.



5Personeelshandboek GGD Groningent naar inhoud

Afkortingenlijst

AB Algemeen Bestuur
AP Autoriteit persoonsgegevens (heette tot 2016 het CBP)
ARG Ambtenaren Reglement
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
Awb Algemene wet bestuursrecht
BW Burgerlijk Wetboek
Cao Collectieve arbeidsovereenkomst
Cao SGO Collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
Cao VVT Collectieve arbeidsovereenkomst Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg
CBP College bescherming persoonsgegevens (heet vanaf 2016 de Autoriteit persoonsgegevens)
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
DB Dagelijks Bestuur 
DIV Documentaire Informatievoorziening
DPG Directeur Publieke Gezondheid (= directeur GGD Groningen)
ERVM Europees verdrag voor de rechten van de mens
GAGS Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBA Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio
GO Georganiseerd Overleg
GR PG&Z Gemeenschappel jke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg
ICT Informatie- en communicatietechnologie
IKB Individueel Keuzebudget
IVA Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten
MR Medezeggenschapsraad
MT Managementteam
OR Ondernemingsraad
PG&Z Publieke Gezondheid & Zorg
SGO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
TBC Tuberculose
TOR Tijdelijke Ondernemingsraad
TZG Thuiszorg Groningen
UWO  Uitwerkingsovereenkomst
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WKR  Werkkostenregeling
Wnra Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Wob Wet openbaarheid van bestuur
WOR Wet op de Ondernemingsraden
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Personeelshandboek GGD Groningen

1. Aangaan en beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1.1  Arbeidsovereenkomst
 Voor indiensttreding ondertekent u alsmede de werkgever de arbeidsovereenkomst. 
Tevens dient er voor indiensttreding een Verklaring omtrent Gedrag te zijn afgegeven en 
aan de werkgever te zijn overhandigd. 





Werkinstructie case closen 

Controleren en closen van een case: 
• Open MSteams.
• Klik op het ‘’Case-check kanaal’’ en daarna op ‘’Bestanden’’.
• Hier staat het excelbestand ‘’Controletussenstation’’. Klik op het bestand om het te openen.
• Noteer je naam in de kolom met ‘’Naam controleur’’ en de datum van vandaag bij ‘’Datum
opgepakt’’
• Ga naar HPZone en zoek het dossier op d.m.v. het HPZone nummer.
• Afhankelijk van het BCO-type, kies je de juiste checklist om de case mee te controleren; zie
hieronder.
• Indien er nog feedback is n.a.v. het controleren, vul dit in het excel bestand in in de kolom
“feedback”
• Indien er geen feedback is, noteer de datum van de dag dat je klaar bent met controleren in
de kolom “datum case closed”

Checklist dossier closen Normaal bco 
Checklist  [ja/nee] 

1 Is COVID-19 gekoppeld als ‘Situation’? 
2 Zijn alle actions uitgevoerd? 
3 Zijn de ‘Key Details’ volledig ingevuld? (middelste kolom) 
4 Komt de ‘Date of onset’ overeen met de EZD in de ‘Diagnostic Notes’? 
5 Is het dossier definitief verstuurd naar OSIRIS? (staat er in de 

rechterkolom onderin bij Osiris case records status definitief)? 
6 Zijn alle contacten (huisgenoten, nauwe contacten, overige contacten) 

ingevoerd?  
Zijn de overige contacten ingevuld onder contextual dessting contact details? 

• NB: Als het aantal overige contacten “0” is, dan moet bij de eerste setting, 
dat is verpleeghuis, “0” staan (dit staat in de landelijke WI)

7 Zijn de huisgenoten en nauwe contacten ingevoerd als contact? En is er een 
actieve Monitor aangemaakt en een Monitoring Call toegevoegd? 

8 Druk op “close” bovenin, als alle punten correct zijn ingevuld.  
Indien er nog feedback punten openstaan waardoor je het dossier niet kunt 
closen, schrijf deze in het excelbestand in de kolom “feedback” (de 
dagcoordinatoren zullen deze terugkoppelen aan de BCO-ers).  

Checklist dossier closen Light versie bco 
Checklist  [ja/nee] 

1 Is COVID-19 gekoppeld als ‘Situation’? 
2 Zijn alle actions uitgevoerd? 
3 Zijn de ‘Key Details’ volledig ingevuld? (middelste kolom) 
4 Komt de ‘Date of onset’ overeen met de EZD in de ‘Diagnostic Notes’? 
5 Is het dossier definitief verstuurd naar OSIRIS? (staat er in de 

rechterkolom onderin bij Osiris case records status definitief)? 
6 Zijn de overige contacten ingevuld onder contextual dessting contact details? 

• NB: Als het aantal overige contacten “0” is, dan moet bij de eerste setting, 
dat is verpleeghuis, “0” staan (dit staat in de landelijke WI)

7 Zijn de huisgenoten ingevoerd als contact? En is er een actieve Monitor 
aangemaakt en een Monitoring Call toegevoegd? 

Doc. 1



8 Druk op “close” bovenin, als alle punten correct zijn ingevuld.  
Indien er nog feedback punten openstaan waardoor je het dossier niet kunt 
closen, schrijf deze in het excelbestand in de kolom “feedback” (de 
dagcoordinatoren zullen deze terugkoppelen aan de BCO-ers). 

Checklist dossier closen Ultra light versie bco 
Checklist [ja/nee] 

1 Is COVID-19 gekoppeld als ‘Situation’? 
2 Zijn alle actions uitgevoerd? 
3 Zijn de ‘Key Details’ volledig ingevuld? (middelste kolom) 
4 Komt de ‘Date of onset’ overeen met de EZD in de ‘Diagnostic Notes’? 
5 Is het dossier definitief verstuurd naar OSIRIS? (staat er in de 

rechterkolom onderin bij Osiris case records status definitief)? 
6 Druk op “close” bovenin, als alle punten correct zijn ingevuld.  

Indien er nog feedback punten openstaan waardoor je het dossier niet kunt 
closen, schrijf deze in het excelbestand in de kolom “feedback” (de 
dagcoordinatoren zullen deze terugkoppelen aan de BCO-ers). 
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• Kennismaken met projectleider en voorstellen

• Introductie GGD en Covid team

• Hygiëne maatregelen

• De inhoud van BCO

• Meeluisteren met een BCO er

Wat gaan we doen deze week, dag 1



GGD Groningen /

• Oefenen en uitleg HP zone en BCO portaal

• Randstad

• Proces coördinatoren & Academie

• Scholenteam

• Vragenuurtje Arts

Wat gaan we doen deze week, dag 2
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• Casuistiek in HP zone

• Gesprekstechnieken structuur van een Gesprek

• Gesprekstechnieken: LSD  en voorwerpoefening

Wat gaan we doen deze week, dag 3
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• Meeluisteren

• Zelf bellen

• Zelf medisch dossier vullen

Wat gaan we doen deze week, dag 4
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• Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en emoties

(gesprekstechnieken)

• Oefenen met de werkinstructie (gesprekstechnieken)

• Weerstand training

• Evaluatie en afsluiting

Wat gaan we doen deze week, dag 5
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.. Kunnen jullie zelfstandig aan het werk als BCO’er! 

Maar Let op!
Er wordt deze hele week gekeken naar je geschiktheid!

Dus…
.. Wees proactief, stel vragen, luister aandachtig & doe je best!

Vanaf dan..
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▪ Heb je COVID-19 gerelateerde klachten? Meld dat dan!

▪ Probeer zoveel mogelijk de 1.5 meter te waarborgen

▪ Denk goed om de hand hygiëne regels

▪ Niezen of hoesten? In je elleboog

▪ Kantoor discipline

Hygiëne maatregelen/Hygiëne protocol
- ook gekregen als bijlage bij de uitnodiging -
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• Gezondheid bevorderen alle inwoners

• November 1919 opgericht

• Vroeger onderdeel van de gemeente (zelfstandig 1 jan 2020)

Veel verschillende producten en diensten: 
 Algemene gezondheidszorg
 Jeugdgezondheidszorg
 Openbare geestelijke gezondheidszorg
 Specialistische zorg

Introductie GGD
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IZB
Binnen de afdeling Infectieziektebestrijding werken:

• gespecialiseerde artsen,
• verpleegkundigen,
• deskundigen infectiepreventie,
• onderzoekers en
• administratief medewerkers.

Zij hebben 1 doel: 
Het tegen gaan van verspreiding van infectieziekten.



GGD Groningen /
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Maatregelen door het Ministerie van VWS

Proces in het kort

Besmet met 
Covid?

Melding 
GGD

Bron en 
contactonderzoek

Gegevens in 
HP Zone/Osiris

Verzamelen gegevens hele land door 
Centrum voor Infectieziektebestrijding 
[RIVM]

Input voor advies door Outbreak 
Management Team 
[RIVM]

Klachten? Test
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• Rijksoverheid corona

• RIVM

• Coronatest.nl

• Corona dashboard

• (Bij)leren via Academy van GGD GHOR

Handige pagina’s
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▪ Toestemming
▪ Geheimhoudingsplicht
▪ Zivver
▪ Locken
▪ Papieren
▪ Programma’s nooit gebruiken om zelf iets te bekijken
▪ Je eigen privacy, coronamelder-app

Tot slot, over privacy
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• Informeren index

• Achterhalen bron

• Inventariseren contacten

• Informeren contacten

• Monitoren van de contacten

Proces in het kort

Bron en 
contactonderzoe
k

Training BCO november  2020
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Doel

Verspreiding corona door index 
zoveel als mogelijk beperken/voorkomen. 

Training BCO november  2020
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Het RIVM
Heel veel informatie te vinden, alle standaarden

Training BCO november  2020
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▶ Rijksoverheid corona

▶ Coronatest.nl

▶ Corona dashboard

Andere handige pagina’s

Training BCO november  2020
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Fases die doorlopen worden
▶ Containment fase
voorkomen/beheersen epidemie en voorkomen pandemie,
nadruk op bron vinden

▶ Mitigatie fase
verspreiding vertragen, bijvoorbeeld intelligente lockdown,
meer nadruk op contactonderzoek

▶ Transitiefase 11 mei
maatregelen versoepelen stapsgewijs en effecten bijhouden
🡪🡪 kan weer leiden tot nieuwe containmentfase

Training BCO novemer 2020



GGD Groningen /

BCO onderzoek start binnen 24 uur na melding van positief testresultaat.

Nieuw hulpmiddel erbij: de coronamelder app. 
[Onbekende contacten worden anoniem gewaarschuwd]

Nieuwe testen: 
▶ commerciële niet gevalideerde testen.
▶ sneltest.

Vanaf 1 juni 2020 voor hele bevolking: Corona klachten? Testen!

Training BCO november 2020
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▶ Voorbereiden
▶ Volg de landelijke BCO werkinstructie [regulier, light, ultra light]

▶ LSD
▶ Zorgvuldig noteren
▶ Doe geen aannames, vul niet in
▶ Geef geen antwoorden waar je niet zeker van bent
▶ Houd je aan privacyregels

[toestemming, geheimhoudingsplicht, zivver, locken, programma’s nooit
gebruiken om zelf iets te gaan bekijken]

Het BCO gesprek

Training BCO november 2020
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Kom op tijd [voor aanvang van de dagstart]

Houding, fysiek en innerlijk

Opstarten systemen

Wie ga ik bellen?

Training BCO novemer 2020

Oefening begin van een gesprek:
de voorbereiding
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1. Je stelt je voor, voor- of achternaam + GGD Groningen. De aanspreektitel is ‘U ‘.
2. Vertel waarom je belt
3. Check of je de juiste persoon aan de lijn hebt, naam & geboortedatum.
4. Check of iemand zelf al uitslag bekeken heeft.
5. Dan uitslag vertellen en wat dit betekent. U bent positief getest, dat betekent dat u corona

hebt.
6. Tijd nemen om de boodschap te laten aankomen, eventueel later terugbellen.
7. Vragen hoe het met iemand is, welke klachten zijn er nu?
8. Gaat het slecht? Overleg met coördinator.
9. Uitleg vervolg gesprek: bron vinden, contacten in kaart brengen, contacten informeren en

leefregels uitleggen. Hoe? Door uitvraag inventariseren of later terugbellen en index maakt zelf
een lijstje.

Uitzondering: een derde [huisarts, ziekenhuis] is aanvrager van de test. 

Training BCO november 2020

Oefening begin van een gesprek
Stap 1 de eerste vragen over de index
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Dit kun je zien doordat de uitslag via zorglab binnenkomt.

Eerste stap is dan deze derde te bellen en te vragen of de index al op de 
hoogte is gebracht door huisarts/specialist.

Training BCO november 2020

een derde is aanvrager van de test



GGD Groningen /

We gaan oefenen in LSD. Neem woensdag iets mee waar een ander 
jou over kan uitvragen.

En we gaan het hebben over tegengeluiden.

We sluiten donderdag af met een workshop Grensoverschrijdend 
gedrag.

Gesprekstechnieken

Training BCO november 2020
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Onderzoek naar de mogelijke bron, waar heeft de besmetting plaatsgevonden?
[incubatie is 2 tot 14 dagen vóór de eerste ziektedag]

Was er in de incubatie tijd sprake van:
▶ Contact met een coronapatiënt
▶ Contact met iemand met ‘coronaklachten’
▶ Een verblijf in het buitenland
▶ Een bezoek aan een evenement, grote bijeenkomst met afstand < 1,5

meter

Stap 2  de bron

Training BCO november 2020
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Risico op besmetting wordt bepaald door:

▶ Soort contact

▶ Hoe lang contact

▶ Op welke afstand

Er zijn 3 categorieën contacten.

Stap 3 Onderzoek naar contacten
Alle contacten in de besmettelijke periode, dus van 2 dagen vóór de eerste klachten 

tot 24 uur klachtenvrij èn minimaal 7 dagen verder [tenzij immuungecompromitteerd]

Training BCO november 2020
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▶ In dezelfde woonomgeving
Goed uitvragen, woonvoorzieningen moeten worden gedeeld.

▶ Langdurig contact

▶ Minder dan 1,5 meter

Categorie 1, huisgenoten [ nauwe contacten ]

Training BCO november  2020
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Contact met index tijdens besmettelijke periode:

▶ Langer dan 15 minuten
▶ Minder dan anderhalve meter
▶ Of: hoogrisico blootstelling [aanhoesten, zoenen] èn korter dan 15 minuten
▶ Bijzondere situatie: vliegtuig

Niet:
Als er persoonsbeschermende maatregelen zijn getroffen.

Categorie 2, overige nauwe contacten
bijvoorbeeld kapper, fysio, bezoek

Training BCO november 2020
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▶ langer dan 15 minuten

▶ meer dan 1,5 meter

▶ in dezelfde ruimte

Categorie 3, overige (niet nauwe) contacten
bijvoorbeeld op kantoor, in de klas, bij een vergadering

Training BCO november 2020
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▶ Leefregels

▶ Informatiebrieven, let op juiste taal en check op undeliverable mails

▶ Apart advies voor contacten in kinderopvang en primair onderwijs

▶ Bijzondere situatie: infectie zonder symptomen

▶ Indien psychische hulp nodig is, verwijzen naar hulporganisatie

Training BCO november 2020

Stap 4 Informeren per categorie
adviezen bespreken 
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Wanneer je klachten hebt die passen bij COVID-19 ga je in isolatie, in ieder 
geval tot de testuitslag. 

Is de uitslag negatief? Dan wordt de isolatie opgeheven. 

Wanneer iemand positief getest is op COVID-19 blijft de patiënt in isolatie. 
De patiënt mag weer uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die 
passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd.

Wanneer er ook sprake is van een andere onderliggende ziekte mag de patiënt 
pas uit isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-
19 én het minimaal 14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd.

Als je thuis zit, isolatie

Training BCO november 2020
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Iemand gaat in quarantaine omdat hij/zij tot en met 10 dagen na het 
laatste contact met een bevestigde COVID-19 patiënt nog ziek kan 
worden. Zij zijn niet besmettelijk, maar worden uit voorzorg in 
quarantaine gehouden.

Iemand moet in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste contact 
met de patiënt met COVID-19. 
Als hij/zij geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij dus thuisblijven tot 
10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie 
mag. Dit betekent dus dat de quarantaine nog 10 dagen langer doorloopt, 
nadat de besmette COVID-19 patiënt uit isolatie is gegaan.

Als je thuis zit, quarantaine

Training BCO november  2020
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▶ Zijn er nog vragen? Op het moment zelf of later beantwoorden.
▶ 7 dagen na 1ste ziektedag bellen we index weer.
▶ Huisgenoten worden op dag 5 en dag 10 na laatste contact met

index gebeld, de monitoring calls.
▶ Controleer het emailadres, spel altijd de letters.

Beëindig het gesprek.

Training BCO november 2020

Stap 5 Vragen beantwoorden en gesprek afronden
wat komt in ieder geval nog aan bod
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Eerste gesprek uitleg en instructie
Tweede gesprek hoe gaat het en zijn er klachten
Derde gesprek quarantaine verlengen of niet

Derde gesprek is vaak afsluitend gesprek.

Let op: er gaan informatiebrieven de deur uit en je vertelt de inhoud ook al aan 
de telefoon. Wat je in het gesprek kunt doen is checken of de informatie helder 
is. 
Dus niet alleen zenden maar ook checken of het ontvangen wordt en hoe dit is. 
Indien gewenst, meedenken met oplossingen.

Monitoring calls

Training BCO november 2020
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Programma

▶ Eerste keer inloggen met GGD Account
▶ Eerste keer inloggen CoronIT
▶ Uitleg CoronIT
▶ Praktijkopdracht
▶ Vragen
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Wat is CoronIT

administratiesysteem waarin alle informatie rondom de coronatests 
en vaccinaties wordt verwerkt en opgeslagen.

▶ Plannen
▶ Raadplegen
▶ Registratie
▶ Rapportages
▶ Koppeling met andere systemen
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Bemonsteraars en CoronIT

GGD Groningen - Training CoronIT

▶ Patiënt aanmaken
▶ Afspraak maken
▶ Orderformulier maken

▶ Patiënt / afspraak zoeken
▶ Test registreren

11-5-2022 10

Test

Afspraak











Eerste keer inlog: 

• Start de werklaptop op.

• In het scherm staat nu “andere gebruiker”.

• Vul de gebruikersnaam in. Deze bestaat uit de eerste
Bijvoorbeeld: 

 heeft als gebruikersnaam 

• De eerste keer is het wachtwoord

• Als dit allemaal goed gegaan is mag een eigen wachtwoord gekozen worden. Deze moet aan
een aantal eisen voldoen:

 mag geen onderdeel zijn van het wachtwoord. 

• Vervolgens start windows op, dit kan de eerste keer wat lang duren omdat er instellingen
opgehaald moeten worden.

• Open chrome (browser)   en ga naar ggd.topicus-synaps.nl 

• Klik op de tegel van GGD Groningen, er verschijnt de eerste keer dat je dit doet een QR-code

• Download op je telefoon de Microsoft Authenticator app

• Heb je de Microsoft authenticator al? Klik dan in de app op de drie stipjes
rechtsboven in het scherm, klik op account toevoegen, kies werk- of schoolaccount,
kies een QR-code scannen

• Scan met je telefoon de QR code op het scherm

• Log in met de 6-cijferige code uit de authenticator app op de pc
(in de authenticator gebruik je in het vervolg de inlog van GGD GHOR voor CoronIT)

• Maak een bookmark/bladwijzer door op het sterretje rechts in de adresbalk van chrome te
klikken, kies bookmark toevoegen en druk op klaar

DOC 6
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RESTCATEGORIE    DPG CORONA UPDATES   

Zie: https://www.ggdzeeland.nl/app/uploads/2022/06/Deelbesluit-3-GGD-Zeeland-
Openbaarmaking-DPG-Corona-Updates-redacted-8-j_1077550_1_lite.pdf 
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