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Opdrachtgever:
De gemeente Beemster, gevestigd aan de Rijn Middelburgstraat 1,te 1462 NV Middenbeemster, ten

deze vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer H.N.G. Brinkman, verder te noemen: 'de

opdrachtgever';

en

Opdrachtnemer:
De gemeente Purmerend, gevestigd aan de Purmersteenweg 42te 1441 DM Purmerend, ten deze
vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer mr. D. Bijl, verder te noemen: 'de opdrachtnemed;

Overuvegende dat

1. De opdrachtgever uitvoering dient te geven aan de taken als genoemd artikel I van de

dienstverleningsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer inzake de uitvoering van

regelingen op het gebied van werk, inkomen en zorg, welke inwerking is getreden op 1 januari

2013;
2. De opdrachtgever de (geautomatiseerde) uitvoering van de dienstverlening en taken als genoemd

onder 1 wenst uit te besteden aan opdrachtnemer;
3. De opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de taken als genoemd onder lid 1, onder

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever persoonsgegevens zal verwerken;
4. De opdrachtgever, ten behoeve van zijn bestuursorganen in hun hoedanigheid van

verantwoordelijke als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, gehouden is

contractueel waarborgen te creëren ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkenen;

5. De opdrachtnemer, ten behoeve van zijn bestuursorganen in hun hoedanigheid van bewerker als

bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, slechts persoonsgegevens van de
verantwoordelijke mag verwerken in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende
wettelijke verplichtingen.

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I Begripsbepaling

ln deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Dienstverleningsovereenkomst: de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Beemster

als opdrachtgever en de gemeente Purmerend als opdrachtnemer, inzake de uitvoering van
regelingen op het gebied van werk, inkomen en zorg, welke inwerking is getreden op 1 januari

2A13;

2. de wet:Wet bescherming persoonsgegevens;
3. Wet GBA: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
4. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

persoon;

5. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking
tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middelvan doorzending,
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in

verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;

6. verantwoordelijke: een bestuursorgaan van opdrachtgever, dat het doel van en de middelen voor
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
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7. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder

aan z¡n rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
8. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon díe

onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om

persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 2 Beschrijving van de dienstverlening en taakuitvoering door opdrachtnemer

1. Dienstverlening als genoemd in artikel 1 van.de dienstverleningsovereenkomst omvat het

uitvoeren van taken in het kader van:
a. de Wet werk en bijstand (Wwb) en de daarop gebaseerde regelgeving en beleidsregels;

b. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

(IOAW)en de daarop gebaseerde regelgeving en beleidsregels;

c. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen (IOAZ)en de daarop gebaseerde regelgeving en beleidsregels;

d. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)en de daarop gebaseerde regelgeving en

beleidsregels;
e. de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) voor zover het de

uitvoering betreft van de regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang en uitgezonderd

het toezicht;
f. de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de daarop gebaseerde regelgeving en

beleidsregels;
g. de Regeling gehandicaptenparkeerkaart voor zover het betreft het beslissen op een

aanvraag om de gehandicaptenparkeerkaart;

h. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de daarop gebaseerde regelgeving en

beleidsregels;
i. de Wet sociale werkvoorziening, hierna te noemen Wsw;
j. de Wet participatiebudget en de daarop gebaseerde regelgeving en beleidsregels;

k. de Huisvestingswet, voor wat betreft de voorziening in de huisvesting van bepaalde

categorieën verbl ijfsgerechtigden;
l. dan wel enige andere in de toekomst voor deze wetten en regelingen eventueel in de

plaats komende regelingen.

2. De taken als bedoeld in lid 1 van dit artikel bestaan uit:

a. het voorbereiden van beleid en het adviseren met betrekking tot nieuwe taken in het kader

van de in artikel 1 genoemde wet- en regelgeving;

b. het behandelen en beslissen op aanvragen gedaan in het kader van de in artikel 1

genoemde regelingen;
c. de rechtmatige verstrekking van de in artikel 1 genoemde inkomensregelingen aan

rechthebbenden, inclusief uitbetaling daarvan;

d. de rechtmatige verstrekking van minimaregelingen aan rechthebbenden, inclusief de

uitbetaling daarvan;
e. de rechtmatige verstrekking van de in artikel 1 genoemde voorzieningen aan

rechthebbenden;
f. het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan rechthebbenden;
g. het behandelen en beslissen op aanvragen om een beslissing op bezwaar tegen een

beslissing gedaan in het kader van de in artikel 1 genoemde regelingen;

h. het voeren van verweer bij de rechter na een bezwaarschriftenprocedure in het kader van

de in artikel 1 genoemde regelingen als beroep is ingesteld en/of om een voorlopige

voorziening is verzocht;
i. het instellen van hoger beroep tegen een in het kader van de in artikel 1 genoemde

regelingen gedane uitspraak van de rechter;
j. het voeren van verweer in hoger beroep;
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k. de handhaving van de in artikel 1 genoemde wet- en regelgeving;
l. de advisering over het Werkvoorzieningschap Baanstede;

m. de nazorg aan gedetineerden;
n. het aangaan van de collectieve zorgverzekering en het doen laten uitvoeren ervan;

o. het organiseren en faciliteren van cliëntparticipatie;
p. de terugvordering, de invordering en het verhaal van in het kader van deze overeenkomst

verstrekte gelden;
q. de afhandeling van klachten over de in het kader van deze overeenkomst uitgevoerde

werkzaamheden;
r. de afhandeling van ingebrekestellingen in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij

niet tijdig beslissen;

s. het dossierbeheer en de registratie conform de Archiefwet;
t. het opstellen van verordeningen, besluiten en beleidsregels verband houdende met de in

artikel I genoemde wet- en regelgeving;
u. het aangaan en/of opzeggen van de voor de uitvoering van bovengenoemde taken

noodzakelijke convenanten en overeenkomsten.

Artikel 3 Verplichtingen / voorwaarden opdrachtnemer inzake privacybescherming

1. Bewerker verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de ter zake geldende
privacyvoorschriften in de wet, de sectorale wetgeving als genoemd in artikel 2,lid 1 en de Wet
algemene bepal ingen burgerservicenummer.

2. Voor zover bewerker bij de uitvoering van de taken, gegevens verwerkt welke afkomstig zijn uit de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, geschiedt zulks met inachtneming van de

Wet GBA, Verordening basisregistratie personen Beemster 2011 (Verordening BRP 2011),

Privacyreglement BRP gemeente Beemster, het Beveiligingsplan GBA van de gemeente

Beemster en het Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 20 juli

20'11, BPR2010/52389.
3. De bewerker treft maatregelen ter beveilíging van de persoonsgegevens, zowel in opgeslagen

toestand, als tijdens transmissie. Deze maatregelen houden ten minste voorzieningen in tegen:

a. beschadiging of verlies van persoonsgegevens;
b. onbevoegde wijziging van persoonsgegevens;
c. ontvreemding van persoonsgegevens;
d. kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegden;
e. onnodige verdere verwerking van persoonsgegevens.

4. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is de bewerker niet

bevoegd tot verwerking en in het bijzonder opslag van de persoonsgegevens buiten Nederlands
grondgebied of bij een in Nederland gevestigd bedrijf waarvan de moederorganisatie in Amerika
zetelt.

5. Voorzover zij uit hoofde van hun functie kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens zijn de

medewerkers van de bewerker die uitvoering geven aan de werkzaamheden als bedoeld onder
artikel 2 verplicht tot geheimhouding.

6. De bewerker is uitsluitend bevoegd de persoonsgegevens van de verantwoordelijke in het kader
van de in deze overeenkomst overeengekomen dienstverlening en taken te ven¡verken.

7. Met inachtneming van artikel 2, lid 2, onder u, is het opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering
van de diensten en taken aan derden uit te besteden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever.

L Opdrachtnemer overlegt op verzoek van opdrachtgever een schriftelijk oordeel van een

accountant of een gelijkwaardige deskundige over de wijze van dienstverlening en de genomen

maatregelen ter beveiliging van de beheerde persoonsgegevens.

9. Opdrachtnemer is verplicht zonodig toegang tot en inzage in alle gegevens te verlenen die een

accountant naar z¡n oordeel nodig heeft voor het instellen van een nader onderzoek ter zake van
het onder lid I verplichte.
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Artikel4 Looptijd en beëindiging
Deze overeenkomst heeft de looptijd die gelijk is aan het bepaalde in artikel 16 van de
dienstverlenin gsovereenkomst.

Aldus opgemaakt in drievoud en ondertekend,

te Beemster z1/7/z crt te

de

op

H.N.G. Brinkman

¡

.J
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Toelichting

Degene die ten behoeve van een ander werkzaamheden verricht, zonder dat hij aan die ander
ondergeschikte is en daarbij persoonsgegevens verwerkt, is op grond van de Wet bescherrning
persoonsgegevens (Wbp) bewerker. De ven¡rerking van persoonsgegevens is inherent aan de

uitbesteding van de werkzaamheden door Beemster aan Purmerend. Beemster blijft de
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Purmerend en is daarmee ook
verantwoordelijk voor de beveiligingsmaatregelen die de gemeente Purmerend dient te treffen. De

maatregelen die beide partijen afspreken, dienen op grond van artikel 14 Wbp te worden vastgelegd in

een bewerkersovereen komst.
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Overeenkomst tussen gemeente Beemster en gemeente Purmerend ter zake
van het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van
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Opdrachtgever:
De gemeente Beemster, gevestigd aan de Rijn Middelburgstraat 1,te 1462 NV Middenbeemster, te

dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer H.N.G. Brinkman, handelend ter uitvoering
van het besluit van burgemeester en wethouders van Beemster, verder te noemen: 'opdrachtgever;

en

Opdrachtnemer:
De gemeente Purmerend, gevestigd aan de Purmersteenweg 42 te 1441 DM Purmerend, te dezen

vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer mr. D. Bijl, handelend ter uitvoering van het

besluit van burgemeester en wethouders van Purmerend d.d. verder te noemen: 'opdrachtnemer';

Overwegende dat

1. De opdrachtgever uitvoering dient te geven aan de gemeentelijke taken als genoemd artikel '1 van
de samenwerkingssovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die op 1 lanuari 2014
in werking treedt;

2. De opdrachtgever de (geautomatiseerde) uitvoering van de dienstverlening en taken als genoemd

onder? met ingang van 1 januari2}l4wenst uit te besteden aan opdrachtnemer;
3. De opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de taken als genoemd onder lid 1, onder

verantwoordel ij kheid van de opd rachtgever persoonsgegevens zal verwerken ;

4. De opdrachtgever, ten behoeve van zijn bestuursorganen in hun hoedanigheid van
verantwoordelijke als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, gehouden is
contractueel waarborgen te creëren ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkenen;

5. De opdrachtnemer, ten behoeve van zijn bestuursorganen in hun hoedanigheid van bewerker als

bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, slechts persoonsgegevens van de

verantwoordelijke mag verwerken in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende
wettel ij ke verplichtingen.

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Begripsbepaling

ln deze overeenkomst wordt verstaan onder.
1. Samenwerkingsovereenkomst: de samenwerkingsovereenkomst ambtelijke samenwerking

Beemster - Purmerend, een overeenkomst tussen de gemeente Beemster als opdrachtgever en

de gemeente Purmerend als opdrachtnemer, die op 1 januari in werking treedt;
2. de wet: Wet bescherming persoonsgegevens;

3. Wet GBA: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

4. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;

5. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking

tot persoonsgegevens, waaronder ìn ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in
verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;

6. verantwoordelijke: een bestuursorgaan van opdrachtgever, dat het doelvan en de middelen voor
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

7. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordel¡ke persoonsgegevens verwerkt, zonder
aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
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L derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die

onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om

persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 2 Beschrijving van de dienstverlening en taakuitvoering door opdracïtnemer

De dienstverlening bedoeld in artikel 2 van de samenwerkingsovereenkomst omvat
Het uitvoeren van de gemeentelijke taken van Beemster, zoals opgenomen in de begroting van

Beemster, met inbegrip van de taken die per 1 januari 2013 bij de dienstverleningsovereenkomst met

betrekking tot werk, inkomen en zorg en de overeenkomst met betrekking tot openbare orde en

veiligheid reeds aan Purmerend zijn opgedragen, en uitgezonderd de taken genoemd in het tweede

en vierde lid van eerdergenoemd artikel.

Artikel 3 Verplichtingen / voorwaarden opdrachtnemer inzake privacybescherming

1. Bewerker verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de ter zake geldende
privacyvoorschriften in de wet, de sectorale wetgeving als genoemd in artikel 2, eerste lid en de

Wet algemene bepalin gen bu rgerservicen u mmer.

2. Voor zover bewerker bij de uitvoering van de taken, gegevens verwerkt welke afkomstig zijn uit de

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, geschiedt zulks met inachtneming van de

Wet GBA, Verordening basisregistratie personen Beemster 2011 (Verordening BRP 201 1),

Privacyreglement BRP gemeente Beemster, het Beveiligingsplan GBA van de gemeente

Beemster en het Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 20 juli

2011, BPR2010/52389.
3. De bewerker treft maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, zowel in opgeslagen

toestand, als tijdens transmissie. Deze maatregelen houden ten minste voorzieningen in tegen:

a. beschadiging of verlies van persoonsgegevens;

b. onbevoegde wijziging van persoonsgegevens;

c. ontvreemding van persoonsgegevens;

d. kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegden;
e. onnodige verdere verwerking van persoonsgegevens.

4. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is de bewerker niet

bevoegd tot verwerking en in het bijzonder opslag van de persoonsgegevens buiten Nederlands
grondgebied of bijeen in Nederland gevestigd bedrijf waarvan de moederorganisatie in Amerika

zetelt.
5. Voorzover zij uit hoofde van hun functie kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens zijn de

medewerkers van de bewerker die uitvoering geven aan de werkzaamheden als bedoeld onder

artikel 2 verplicht tot geheimhouding.

6. De bewerker is uitsluitend bevoegd de persoonsgegevens van de verantwoordelijke in het kader

van de in deze overeenkomst overeengekomen dienstverlening en taken te verwerken.

7. Met inachtneming van artikel2, tweede lid, onder u, is het opdrachtnemer niet toegestaan de

uitvoering van de diensten en taken aan derden uit te besteden, behoudens uitdrukkelijke

schriftelij ke toestemm in g van d e opdrachtgever.
8. Opdrachtnemer is verplicht om na beeindiging van de overeenkomst, de persoonsgegevens te

vernietigen of aan opdrachtgever te retourneren. Eventuele kopiebestanden in het kader van

back-up dienen eveneens te worden vernietigd.
9. Opdrachtnemer overlegt op verzoek van opdrachtgever een schriftelijk oordeel van een

accountant of een gelijkwaardige deskundige over de wijze van dienstverlening en de genomen

maatregelen ter beveiliging van de beheerde persoonsgegevens.

10. Opdrachtnemer is verplicht zonodig toegang tot en inzage in alle gegevens te verlenen die een

accountant naar zljn oordeel nodig heeft voor het instellen van een nader onderzoek ter zake van

het onder het negende lid verplichte.
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Artikel4 Looptijd en beëindiging

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het moment dat de

samenwerkingsovereenkomst eindigt.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend,

te Beemster o d te Purmerend op d.d. 2O - t Z-Zot 3

hl*

H.N.G. Brinkman de heer mr. D. Bijl -)

J
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Bewerkersoveree n komst G BA

tussen gemeente Beemster en gemeente Purmerend
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De ondergetekende¡.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, gevestigd

aan de Rijn Middelburgstraat 1,le 1462 NV Middenbeemster, verder te noemen: 'het col-
lege';

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, gevestigd aan

de Purmersteenweg 42te 1441DM Purmerend, , verderte noemen: 'de bewerker',

Gelet op artikel 15 van de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en

artikel 5'1, eerste lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

In ovenueging nemende dat:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster als verantwoorde-
lijke de verwerking van persoonsgegevens over de bevolking in een geautomatiseerde ba-

sisadministratie van persoonsgegevens technische en administratieve werkzaamheden wil

laten verrichten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purme-
rend als bewerker;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

ln deze overeenkomst en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Wet GBA Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Besluit GBA Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Bewerker het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Purmerend;

het college het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Beemster;

GBA audit

netwerk:

Samenwerkings-
overeenkomst

VOA:

de periodieke audit als bedoeld in afdeling 7 van het Besluit GBA

het GBA-netwerk als bedoeld in artikel 4 Wet GBA;

samenwerkingsovereen komst am btel ij ke samenwerkin g

Beemster - Purmerend tussen gemeenten Purmerend Beemster,
die op 1 januari 2014in werking treedt;

het geautomatiseerde systeem voor het verzenden en ontvangen
van berichten in verband met de uitvoering van de wet GBA;

automatische afhandeling van gegevensuitwisseling tussen ge-

meenten, afnemers en het Vestigingsregister, zoals nader om-
schreven in de systeembeschrijving GBA;

-1-
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Artikel 2

De bewerker verricht voor het college de volgende werkzaamheden:
a) Het uitvoeren van alle werkzaamheden welke de Wet GBA aan de geme,ente opdraagt;

b) het laten functioneren tussen 08.30 uur en '17.00 uur van de GBA-applicatie en afgelei-

de functie voor het berichtenverkeer met behulp van de VOA;

c) het laten functioneren van de koppeling met het netwerk ten behoeve van het berichten-

verkeer;
d) het tijdig installeren en up-to-date houden van door de minister goedgekeurde nieuwe

versies van programmatuur (upgrades en nieuwe releases);

e) het installeren en beheren van de infrastructuur;

Ð de uitvoering van de dagelijkse back-up van de GBA-gegevens en van de GBA-

berichten opgeslagen in de database van PPIV, zoals beschreven in het beveiligings-
plan van de bewerker;

g) de gemeentelijke uitwijk bij een calamiteit.

Artikel 3

'1. De in artikel 53 van het Besluit GBA genoemde voorzieningen van technische en organi-

satorische aard ter verzekering van deugdelijke uitvoering van de in artikel 2 genoemde

werkzaamheden, werkt de bewerker uit in een lnformatiebeveiligingsplan, dat voldoet aan de

eisen van de GBA-audit.

2. Het college toetst tenminste jaarlijks of de bewerker handelt in overeenstemming met het

I nformatiebeveil ig ingsplan.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend,

te Beemster op d 7 -l' 2,otq te Purmerend d.d. lo- tà- 2.c¡3

blo

N.G. Brinkman
B

Mevrouw E. Kroese-Vrolijks
Secretaris

de heer mr. D. Bijl

Burgemeester

M.J.H. Smulders
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Toelichting

1. Algemeen

Het college van de gemeente Purmerend gaat voor het college van de gemeente Beemster lT-diensten ver-
richten zoals het ter beschikking stellen van de programmatuur, uitvoeren van de back-up van het GBA-

bestand van Beemster en de verzorging van het berichtenverkeer.

Wettelijke grondslag

Deze uitbesteding van technische en administratieve werkzaamheden door het college van Beemster aan

bewerker Purmerend, is gebaseerd op artikel 15 Wet GBA. D¡t artikel is verder uitgewerkt in Afdeling 6, arti-
kelen 50 tot en met 53, van het Besluit GBA en Hoofdstuk 1, Afdeling 4 van de Re$eling GBA.

Op grond van artikel 51 Besluit GBA dienen de te verrichten werkzaamheden te worden vastgelegd in een

door het college van burgemeester en wethouders van de uitbestedende gemeente en de bewerker te sluiten
schriftelijke overeenkomst. Met de onderhavige "Bewerkersovereenkomst GBA" geven partijen uitvoering
aan dezetepaling.

2. Toelichting op de artikelen

Añikel2
Dit artikel geeft een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden die de bewerker moet uitvoeren ter
uitvdering van de overeenkomst.

Artikel3
Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de bewerker voor de uitvoering van de overeenkomst een aantal
technische en organisatorische voorzieningen zal moeten treffen ter verzekering van een deugdelijke uitvoe-
ring van de werkzaamheden. Een aantal van dergelijke voorzieningen is in artikel 53 van het Besluit GBA
opgenomen. Deze voorzieningen moeten in ieder geval door de bewerker worden getroffen. De bewerker
moet dit nader uitwerken in het lnformatiebeveiligingsplan, dat vooralsnog moet voldoen aan de eisen van de
periodieke GBA audit en vanaf de inwerkingtreding van de wet Basisregistratie Personen aan de eisen van
de Kwaliteitsmonitor. De controle bij de bewerker valt binnen de reikw¡dte van de audit dan wel het toekom-
stige zelfevaluatie instrument. Daarmee krijgt de uitbestedende gemeente de beschikking over een objectief
oordeel over de inhoud en handhaving van het beveiligingsplan van de bewerker.
Het tweede lid geeft het college van Beemster het recht jaarlijks de werking van de getroffen technische en

organisatorische voorzieningen te toetsen.

De eisen ten aanzien van het beheer vloeien voort uit de Systeembeschrijving GBA, in de praktijk bekend als
Logisch Ontwerp GBA. De verplichtingen die de gemeente op grond van het Logisch Ontwerp GBA heeft met
betrekking tot de beschikbaarheid van het systeem en de responsetijden, dienen door de bewerker onverkort
te worden gegarandeerd.
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