
Bedrijfsvertrouwelijk (BBN1) 

Woo-verzoek inzake 
datadiefstal CoronIT – 
deelbesluit 1 
Op 15 februari 2022 kreeg elke GGD een Wob-verzoek (vanaf 
1 mei 2022 heet dit een Wet Open Overheid-verzoek) naar 
aanleiding van de datadiefstal uit CoronIT. Veiligheidsregio 
Limburg-Noord heeft dit Wob-verzoek eveneens ontvangen. 

In dit bestand zijn vanaf 1 juni 2022 de documenten 
behorende tot 'deelbesluit 1' in te zien. 
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GGD Limburg Noord 
Drie Decembersingel 50 

5921 AC Blerick 

Alsmede per e-mail: @vrln.n|

Datum 15 februari 2022 Van  advocaat 

Onze ref. Wob-verzoek GGD-datalek   

Uw ref. solv.nl 

Betreft: Wob-verzoek GGD-datalek 

Geachte heer/mevrouw,

Op 25 januari 2021 werd door berichtgeving van RTL Nieuws bekend dat een grootschalig en ernstig da-

talek heeft plaatsgevonden in de lT-systemen die door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten 

worden gebruikt bij de bestrijding van het coronavirus.l Het gaat om de systemen Coroan 

(testen en vaccineren), HPZone en HPZone (Lite) (bron- en contactonderzoek).

Namens onze cliënte,   die opkomt voor 

de belangen van de gedupeerden van dit datalek, verzoeken wij u hierbij op grond van artikel 3 lid 1 van 

de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie en/of documenten aan ons te ver-

strekken:

Alle offerteaanvragen, programma's van eisen, offertes en overeenkomsten, inclusief bijlagen, met 

betrekking tot de (door)ontwikkeling, implementatie en uitrol van Coroan, HPZone en/of HPZone 

Lite, waaronder in ieder geval:

Offertes GGD GHOR Coroan 7 april 2020 en 6 juli 2020;

Plan van aanpak GGD GHOR Fase 1 incl. begroting 7 april 2020;

Plan van aanpak GGD GHOR Fase 2 incl. begroting 2 juni 2020;

Vervolgaanpak GGD GHOR digitale ondersteuning testprocessen COVlD-19 27 okto-

ber 2020 incl. bijbehorende offerte;
De ARVODl-2018 ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van Coroan;

1 RTL Nieuws, 'Illegale handel in privégegevens miljoenen Nederlanders uit coronasystemen GGD' 25januari 2021,
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-svstemen-da-
tabase-coronit-hpzone.

SOLV is gevestigd te  Op alle diensten en (overige) werkzaamheden van SOLV zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing,
waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. SOLV is a private limited liability company with its seat in  

The General Conditions of SOLV which include a limitation of liability, apply to all its services and (other) activities.



Datum 15 februari 2022 Solv.
Onze ref. Wob-verzoek GGD-datalek 

ii) Alle offerteaanvragen, programma's van eisen, offertes en overeenkomsten, inclusief bijlagen, met 

betrekking tot de inrichting en instandhouding van een klantcontactcentrum voor test- en vacci-

natieafspraken en bron- en contactonderzoek;

iii) Alle offerteaanvragen, programma's van eisen, offertes en overeenkomsten, inclusief bijlagen, met 

betrekking tot de uitbesteding aan derde partijen van klantcontact- en/of callcenterwerkzaamhe-

den;
iv) Audits, rapportages, analyses en onderzoeken (intern of door derde partijen) met betrekking tot 

privacy(risico's) en beveiliging(srisico's) in verband met Coroan, HPZone en HPZone Lite, waaron-

der in ieder geval:

Risicoanalyse uitgevoerd over de test- en traceerketen 22 december 2020,'2 
Analyse KPMG interne systemen 20 januari 2020; 3 

lT-assessment op het lT landschap van de COVlD-l9 bestrijding door GGD GHOR Neder-

land van december 2020,'4 
lT-audit KPMG 18 december 2020,'S 

Audits, rapportages, analyses en/of onderzoeken (intern of door derde partijen) ten aanzien van 

de effectiviteit van (beveiligings)maatregelen doorgevoerd na publiek bekend worden van het da-

talek, waaronder in ieder geval:

Rapportage functionele beveiligingstest uitgevoerd door Fox-IT; 6 

Extern onderzoek naar de kwaliteit van de software en de kwaliteit van de dienstverlening 

van de softwareleverancier van HPZone;7 
Gateway reflectie en Gateway Review op verbeterplannen; 8 

Externe (technische en cutuur) audits genoemd in Kamerbrief 23 maart 2021,'9 
vi) Verslagen en notulen Regiegroep DOTT en Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit 

met betrekking tot Coroan en HPZone 

vii) Informatie over de verschillen in beveiliging tussen het reeds voor de coronacrisis bestaande sys-

teem HPZone en het later ontwikkelde HPZone Lite;

viii) Data Protection Impact Assessments (DPIA) ten aanzien van Coroan, HPZone en HPZone Lite;

ix) Het gehanteerde beveiligings- of privacybeleid omtrent het omgaan met persoonsgegevens en da-

talekken in verband met testen, vaccineren en bron- en contractonderzoek, waaronder het beleid 

ten aanzien van toegangsrechten en autorisatiebeheer en logging en monitoring;

Kamerstukken 2020-2021, 27 529, 252.
Kamerstukken II 2020-2021, 27 529, 235,
Kamerstukken Il 2020-2021, 27 529, 234, vraag 51.
Feitenrelaas inzake gebeurtenissen omtrent coronatest-lT-systeem van de GGD,
Door de Tweede Kamer ontvangen op 28 april 2021, zoals blijkt uit Kamerstukken /12020-2021, 25295, 1179,

7 Stand van zakenbrief digitale ondersteuning pandemiebestrijding 12 februari 2021.
8 Kamerstukken 2020-2021, 25 295, 995, 38-39.
9 Kamerstukken 2020-2021, 25 295, 1063, 33.
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Informatie over signaleringen van gebreken of kwetsbaarheden in de (informatie)beveiliging in het 

kader van het testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek, en de wijze Waarop daarop is ge-

reageerd en welke maatregelen daarop zijn genomen, waaronder signaleringen van (externe)

GGD-medewerkers en van medewerkers van VWS;

xi) Informatie over de overname van het beheer van HPZone (Lite) door GGD GHOR;

xii) Informatie over de uitfasering van HPZone (Lite) en de vervanging van HPZone (Lite) door GGD 
Contact, waaronder in ieder geval:

DPIA GGD Contact;

Verwerkingsovereenkomst voor landelijke partner GGD Contact;

Inbeheername GGD Contact door GGD GHOR en DICTUR;

Autorisaties medewerkers GGD'en binnen GGD Contact;

Werkinstructie GGD Contact;10 
xiii) Overeenkomsten met GGD medewerkers en externen die gebruik maken en hebben gemaakt van 

CoronIT, HPZone en/of HPZone Lite, waaronder maar niet beperkt tot arbeidsovereenkomsten,

opdrachtovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomsten;

xiv) Informatie en documenten met betrekking tot de training van (externe) medewerkers ten aanzien 

van het gebruik van CoronIT en HPZone (Lite) en de omgang met persoonsgegevens, waaronder 

beleid, protocollen, instructies en presentaties;

Informatie die in het kader van de melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens over 

en weer is gedeeld, alsmede informatie die over en weer is verstrekt ten behoeve van het onder-

zoek door de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van het datalek;

xvi) Informatie en documenten over het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de omvang van de 

groep gedupeerden en de potentiële schadelijke gevolgen van het datalek.

De bestuurlijke aangelegenheid die dit betreft moet ruim worden opgevat. Het betreft zowel de keuze 

voor en de ingebruikname en beveiliging van de genoemde IT-systemen en eventuele gerelateerde sys-

temen of diensten, de keuze voor en afspraken met derde partijen, informatiebeveiligingsbeleid en be-

veiligingsmaatregelen en -procedures, incidenten of signaleringen in verband met de veiligheid van de 

genoemde systemen, als de wijze waarop de overheid heeft gereageerd op het GGD-datalek.

Uitdrukkelijk merken wij op dat bovengenoemde opsomming niet limitatief is. Cliënte wenst alle informa-

tie te ontvangen die haar in staat stelt om in het kader van het datalek de betrokkenheid, rol en ver-

antwoordelijkheid van de verschillende partijen vast te stellen, de omvang van het datalek en de 

schade die de gedupeerden ten gevolg daarvan hebben geleden, te kunnen bepalen en ten aanzien 

van de lT-systemen vast te stellen welke eisen voorafgaand aan en na het publiekelijk bekend worden van 

het datalek zijn gesteld en welke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Documenten zoals genoemd in: Ministerie VWS, 'Lancering GGD Contact', 24 november 2020.
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Buiten klassieke gegevensdragers vallen ook documenten op beeld- en geluidsdragers en digital bestan-

den onder dit verzoek. Te denken valt aan gespreksverslagen, memo's, nota's, studies, onderzoeken, no-

tulen, voortgangsrapportages en afsprakenlijsten, en tevens aan brieven, faxen, e-mails, werkopdrachten,
enzovoorts.

Wij verzoeken u de informatie en documenten zoveel mogelijk te verstrekken door daarvan kopieën te 

geven of de letterlijke inhoud in andere vorm te verstrekken. Uitsluitend voor zover dat redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden, verzoeken Wij u de informatie te verstrekken door kennisneming van de inhoud toe 

te staan, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of inlichtingen daaruit te verschaffen.

Wij verzoeken u de verzochte informatie en documenten digitaal toe te sturen aan  solv.nl en 

@_solv.nl.

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6 lid 1 Wob verzoeken wij u om de gevraagde 

informatie en documenten uiterlijk op 16 maart 2022 toe te sturen.

De uitzonderingsgronden genoemd in artikel 10 en 11 Wob zijn naar het oordeel van cliënte in het onder-

havige geval niet van toepassing. Voor zover de in deze bepalingen genoemde belangen aan de orde zou-

den zijn, dient het belang van de gedupeerden van het GGD-datalek en van  om inzicht te 

verkrijgen in de ernst en omvang van het GGD-datalek zwaarder te wegen.

Indien u zich genoodzaakt ziet dit verzoek geheel of gedeeltelijk te weigeren verzoeken wij subsidiair om 

een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair om een samenvatting. Daarbij verzoeken wij u iedere 

weigering per document te motiveren.

Daar waar documenten zich niet bij of onder u bevinden, verzoeken wij om doorgeleiding van dit verzoek 
waar dit een bestuursorgaan betreft. Voor het geval documenten zich bevinden bij niet-bestuursorganen 

verzoeken wij u de documenten bij u te laten bezorgen en hier een beslissing over te nemen.

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van dit verzoek, alsmede de contactgegevens van de per-

soon tot wie wij ons kunnen wenden voor de opvolging van dit verzoek.

Wij zijn graag beschikbaar voor overleg over dit verzoek.
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Veiligheidsregio Limburg-Noord 

Postbus 11 

5900 AA Venlo 

Datum 15 februari 2022 Van 

Onze ref. Wob-verzoek GGD-datalek 
Uw ref.

Betreft: Wob-verzoek GGD-datalek 

Geachte heer/mevrouw,

 advocaat 
  

@so|v.nl 

Op 25 januari 2021 werd door berichtgeving van RTL Nieuws bekend dat een grootschalig en ernstig da-
talek heeft plaatsgevonden in de lT-systemen die door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten 

worden gebruikt bij de bestrijding van het coronavirus.1 Het gaat om de systemen _Coroan 
(testen en vaccineren), HPZone en HPZone (Lite) (bron- en contactonderzoek).

Namens onze cliënte,   die opkomt voor 
de belangen van de gedupeerden van dit datalek, verzoeken wij u hierbij op grond van artikel 3 lid 1 van 
de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie en/of documenten aan ons te ver-

strekken:

Alle offerteaanvragen, programma's van eisen, offertes en overeenkomsten, inclusief bijlagen, met 

betrekking tot de (door)ontwikke|ing, implementatie en uitrol van Coroan, HPZone en/of HPZone 

Lite, waaronder in ieder geval:

Offertes GGD GHOR Coroan 7 april 2020 en 6 juli 2020,'
Plan van aanpak GGD GHOR Fase 1 incl. begroting 7 april 2020;
Plan van aanpak GGD GHOR Fase 2 incl. begroting 2 juni 2020;
Vervolgaanpak GGD GHOR digitale ondersteuning testprocessen COVlD-19 27 okto-
ber 2020 incl. bijbehorende offerte;
De ARVODl-2018 ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van Coroan,I 

1 RTL Nieuws, 'Illegale handel in privégegevens miljoenen Nederlanders uit coronasystemen GGD' 25januari 2021,
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/SZ10644/handel-gegevens-nederlanders-ggd-systemen-da-
tabase-coronit-hpzone.

SOLV is gevestigd te  Op alle diensten en (overige) werkzaamheden van SOLV zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing,
waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. SOLV is a private limited iiability company with its seat in  

The General Conditions of SOLV which include a limitation of liability, apply to all its services and (other) activities.



Datum 15 februari 2022 

I 

Solv-
Onze ref. Wob-verzoek GGD-datalek 

ii) Alle offerteaanvragen, programma's van eisen, offertes en overeenkomsten, inclusief bijlagen, met 

betrekking tot de inrichting en instandhouding van een klantcontactcentrum voor test- en vacci-
natieafspraken en bron- en contactonderzoek;

iii) Alle offerteaanvragen, programma's van eisen, offertes en overeenkomsten, inclusief bijlagen, met 

betrekking tot de uitbesteding aan derde partijen van klantcontact- en/of callcenterwerkzaamhe-
den;

iv) Audits, rapportages, analyses en onderzoeken (intern of door derde partijen) met betrekking tot 
privacy(risico's) en beveiliging(srisico's) in verband met Coroan, HPZone en HPZone Lite, waaron-
der in ieder geval:

Risicoanalyse uitgevoerd over de test- en traceerketen 22 december 2020;2 
Analyse KPMG interne systemen 20januari 2020; 3 

lT-assessment op het landschap van de COVlD-19 bestrijding door GGD GHOR Neder-
land van december 2020;4 
lT-audit KPMG 18 december 2020;5 

Audits, rapportages, analyses en/of onderzoeken (intern of door derde partijen) ten aanzien van 
de effectiviteit van (beveiligings)maatregelen doorgevoerd na publiek bekend Worden van het da-
talek, waaronder in ieder geval:

Rapportage functionele beveiligingstest uitgevoerd door Fox-IT; 6 

Extern onderzoek naar de kwaliteit van de software en de kwaliteit van de dienstverlening 
van de softwareleverancier van HPZone;7 
Gateway reflectie en Gateway Review op verbeterplannen; 8 

Externe (technische en cutuur) audits genoemd in Kamerbrief 23 maart 2021,'9 
vi) Verslagen en notulen Regiegroep DOTI' en Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit 

met betrekking tot Coroan en HPZone 
vii) Informatie over de verschillen in beveiliging tussen het reeds voor de coronacrisis bestaande sys-

teem HPZone en het later ontwikkelde HPZone Lite;
viii) Data Protection Impact Assessments (DPlA) ten aanzien van Coroan, HPZone en HPZone Lite;
ix) Het gehanteerde beveiligings- of privacybeleid omtrent het omgaan met persoonsgegevens en da-

talekken in verband met testen, vaccineren en bron- en contractonderzoek, waaronder het beleid 
ten aanzien van toegangsrechten en autorisatiebeheer en logging en monitoring;

Kamerstukken II 2020-2021, 27 529, 252.
Kamerstukken II 2020-2021, 27 529, 235,
Kamerstukken 2020-2021, 27 529, 234, vraag 51.
Feitenrelaas inzake gebeurtenissen omtrent coronatest-lT-systeem van de GGD,
Door de Tweede Kamer ontvangen op 28 april 2021, zoals blijkt uit Kamerstukken 2020-2021, 25295, 1179,

Stand van zakenbrief digitale ondersteuning pandemiebestrijding 12 februari 2021.
8 Kamerstukken II 2020-2021, 25 295, 995, 38-39.
9 Kamerstukken 2020-2021, 25 295, 1063, 33.
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Datum 15 februari 2022 Solv-
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Informatie over signaleringen van gebreken of kwetsbaarheden in de (informatie)beveiliging in het 
kader van het testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek, en de wijze waarop daarop is ge-
reageerd en welke maatregelen daarop zijn genomen, waaronder signaleringen van (externe)
GGD-medewerkers en van medewerkers van VWS;

xi) Informatie over de overname van het beheer van HPZone (Lite) door GGD GHOR;
xii) Informatie over de uitfasering van HPZone (Lite) en de vervanging van HPZone (Lite) door GGD 

Contact, waaronder in ieder geval:
DPIA GGD Contact;

Verwerkingsovereenkomst voor landelijke partner GGD Contact;

lnbeheername GGD Contact door GGD GHOR en DlCTUR;
Autorisaties medewerkers GGD'en binnen GGD Contact;
Werkinstructie GGD Contact;10 

xiii) Overeenkomsten met GGD medewerkers en externen die gebruik maken en hebben gemaakt van 
CoronIT, HPZone en/of HPZone Lite, waaronder maar niet beperkt tot arbeidsovereenkomsten,
opdrachtovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomsten;

xiv) Informatie en documenten met betrekking tot de training van (externe) medewerkers ten aanzien 
van het gebruik van CoronIT en HPZone (Lite) en de omgang met persoonsgegevens, waaronder 
beleid, protocollen, instructies en presentaties;
Informatie die in het kader van de melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens over 
en weer is gedeeld, alsmede informatie die over en weer is verstrekt ten behoeve van het onder-
zoek door de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van het datalek;

xvi) Informatie en documenten over het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de omvang van de 
groep gedupeerden en de potentiële schadelijke gevolgen van het datalek.

De bestuurlijke aangelegenheid die dit betreft moet ruim worden opgevat. Het betreft zowel de keuze 
voor en de ingebruikname en beveiliging van de genoemde IT-systemen en eventuele gerelateerde sys-
temen of diensten, de keuze voor en afspraken met derde partijen, informatiebeveiligingsbeleid en be-
veiligingsmaatregelen en -procedures, incidenten of signaleringen in verband met de veiligheid van de 
genoemde systemen, als de wijze waarop de overheid heeft gereageerd op het GGD-datalek.

Uitdrukkelijk merken wij op dat bovengenoemde opsomming niet limitatief is. Cliënte wenst alle informa-
tie te ontvangen die haar in staat stelt om in het kader van het datalek de betrokkenheid, rol en ver-

antwoordelijkheid van de verschillende partijen vast te stellen, de omvang van het datalek en de 
schade die de gedupeerden ten gevolg daarvan hebben geleden, te kunnen bepalen en ten aanzien 
van de IT-systemen vast te stellen welke eisen voorafgaand aan en na het publiekelijk bekend worden van 
het datalek zijn gesteld en welke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Documenten zoals genoemd in: Ministerie VWS, 'Lancering GGD Contact', 24 november 2020.
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Buiten klassieke gegevensdragers vallen ook documenten op beeld- en geluidsdragers en digital bestan-
den onder dit verzoek. Te denken valt aan gespreksverslagen, memo's, nota's, studies, onderzoeken, no-
tulen, voortgangsrapportages en afsprakenlijsten, en tevens aan brieven, faxen, e-mails, werkopdrachten,
enzovoorts.

Wij verzoeken u de informatie en documenten zoveel mogelijk te verstrekken door daarvan kopieën te 
geven of de letterlijke inhoud in andere vorm te verstrekken. Uitsluitend voor zover dat redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden, verzoeken Wij u de informatie te verstrekken door kennisneming van de inhoud toe 
te staan, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of inlichtingen daaruit te verschaffen.

Wij verzoeken u de verzochte informatie en documenten digitaal toe te sturen aan  solv.nl en 
@so|v.nl.

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6 lid 1 Wob verzoeken wij u om de gevraagde 
informatie en documenten uiterlijk op 16 maart 2022 toe te sturen.

De uitzonderingsgronden genoemd in artikel 10 en 11 Wob zijn naar het oordeel van cliënte in het onder-
havige geval niet van toepassing. Voor zover de in deze bepalingen genoemde belangen aan de orde zou-
den zijn, dient het belang van de gedupeerden van het GGD-datalek en van  om inzicht te 
verkrijgen in de ernst en omvang van het GGD-datalek zwaarder te wegen.

Indien u zich genoodzaakt ziet dit verzoek geheel of gedeeltelijk te weigeren verzoeken wij subsidiair om 
een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair om een samenvatting. Daarbij verzoeken wij u iedere 
weigering per document te motiveren.

Daar waar documenten zich niet bij of onder u bevinden, verzoeken wij om doorgeleiding van dit verzoek 
waar dit een bestuursorgaan betreft. Voor het geval documenten zich bevinden bij niet-bestuursorganen 
verzoeken wij u de documenten bij u te laten bezorgen en hier een beslissing over te nemen.

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van dit verzoek, alsmede de contactgegevens van de per-
soon tot wie wij ons kunnen wenden voor de opvolging van dit verzoek.

Wij zijn graag beschikbaar voor overleg over dit verzoek.

LV 
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Onderwerp Eerste deelbesluit inzake wob/woo-verzoek namens  

Geachte  

In uw brief van 15 februari 2022 heeft u aan GGD Limburg-Noord namens uw cliënt, de 
), met een beroep op artikel 

3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om een grote hoeveelheid 
informatie. Wij begrijpen dat deze informatie door  wordt opgevraagd in het licht 
van de brief van 8 februari 2022 waarin  primair de Staat (het Ministerie van VWS) 
en subsidiair de veiligheidsregio's, de gemeenten, GGD GHOR Nederland en alle 
GGD'en aansprakelijk stelt voor de vermeende schade die de gedupeerden geleden 
zouden hebben door de datadiefstal uit de coronasystemen van eind januari 2021. 

In de brief van 8 februari 2022 sommeert  eveneens om op grond van artikel 21 en 
843a Rv een grote hoeveelheid documenten te verstrekken. Gelet op de overlap tussen 
de documenten die worden verzocht in de brieven van 8 en 15 februari 2022, is in 
overleg met  tijdens het gesprek op 6 april 2022 afgesproken om voorrang te 
geven aan de tegemoetkoming van het Web verzoek van 15 februari 2022. 

Meer concreet verzoekt  in de brief van 15 februari 2022 om de volgende 
documenten: 

i) Alle offerteaanvragen, programma's van eisen, offertes en overeenkomsten, inclusief bijlagen,
met betrekking tot de (door)ontwikkeling, implementatie en uitrol van, CoronlT, HPZone en/of
HPZone Lite, waaronder in ieder geval:

a) Offertes GGD GHOR CoronlT d.d. 7 april 2020 en 6 juli 2020;
b) Plan van aanpak GGD GHOR Fase 1 incl. begroting d.d. 7 april 2020;
c) Plan van aanpak GGD GHOR Fase 2 incl. begroting d.d. 2 juni 2020;
d) Vervolgaanpak GGD GHOR digitale ondersteuning testprocessen COVID 19 d.d. 27 oktober
2020 incl. bijbehorende offerte;
e) De ARVODl-2018 ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van CoronlT;

-r========:::::111---------------------------------
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komen, is besloten om daarop in deelbesluiten te beslissen. Bij dit eerste deelbesluit 
wordt derhalve beslist op de documenten die niet aan deze derde-belanghebbenden 
hoefden te worden voorgelegd. De overige documenten volgen bij het tweede 
deel besluit. 

1. Wettelijk kader

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Op diezelfde datum 
is de Wob ingetrokken. Voor de passieve openbaarmakingsplicht, zoals aan de orde in 
het onderhavige geval, bevat de Woo geen overgangsrecht. Het verzoek van  en 
de behandeling daarvan vallen daarmee onder de reikwijdte van de Woo. 

Het wettelijk kader van de Woo is te raadplegen via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2022-05-01. 

2. Inventarisatie documenten

Binnen de reikwijdte van het verzoek van  zijn in totaal 60 documenten 
aangetroffen. Deze documenten staan in de inventarisatielijst die wij als Bijlage 1 bij dit 
besluit hebben gevoegd. De documenten zijn genummerd en staan in de volgorde die 
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 inventarislijst 
aangegeven wat daarvoor de toepasselijke uitzonderingsgrond uit de Woo is. 

3. Zienswijzen

U bent op 7 april 2022 per e-mail geïnformeerd dat er mogelijk derde-
belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten en dat deze in de 
gelegenheid worden gesteld hierop hun zienswijze te geven. 

De zienswijze van deze partijen hebben wij meegenomen in onze belangenafweging. 
Zie het onderdeel 'Overwegingen' onder 5. van dit besluit. De zienswijze van de derde
belanghebbenden met betrekking tot de documenten 12.12 Um 12.14 zal in het tweede 
besluit eveneens worden meegenomen in de belangenafweging. 

Door derde-belanghebbenden zijn voor het overige geen bedenkingen ingediend. 

4. Besluit

Wij hebben besloten om de informatie waar u, namens  om heeft verzocht, 
opgenomen in documenten met nummers 9.2, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.12, 14.1 en de DPG 
Corona Updates in het geheel openbaar te maken. 

Tevens hebben wij besloten de documenten met nummers 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 9.1, 9.3, 
9.4, 9.5, 13.1 en 14.2 openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vermelde 
persoonsgegevens. 

Verder hebben wij besloten een gedeelte van de door u gevraagde informatie, 
opgenomen in de documenten met nummers 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 9.4, 10.16 niet 
openbaar te maken. 

-c======:::=1-------------------------------------
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5.2 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1 lid 2 sub e) 

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 vrijwel alle documenten 
staan persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij naar hetgeen vermeld op de 
inventarislijst. Het betreft gegevens zoals namen, initialen, emailadressen, 
telefoonnummers, functieomschrijvingen en datum in dienst- en uitdiensttreding 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. 

In veel documenten staan tevens persoonsgegevens van ambtenaren die uit hoofde 
van hun functie niet in de openbaarheid treden. In het kader van goed werkgeverschap 
is Veiligheidsregio Limburg-Noord van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het 
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan 
het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
de betrokken ambtenaar. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven 
van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, 
maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Woo. Deze gegevens hebben 
wij daarom ook uit de documenten verwijderd. 

5.3 Het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen (artikel 5.1 lid 2 sub i) 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i Woo blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang 
van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen. In de documenten 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4, 10.5, 10.6, 10. 7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.14, 10.15, 11.1, 11.2, 12.1, 
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 
12.19staat dergelijke informatie. Hiervoor verwijzen wij naar hetgeen vermeld op de 
inventarislijst. De hiervoor genoemde documenten bevatten gevoelige informatie over 
de beveiliging van systemen en applicaties, die gebruikt zijn bij de bestrijding van de 
coronapandemie. Indien deze informatie openbaar zou worden, kunnen derden mogelijk 
misbruik hiervan maken. Wij zijn van oordeel dat ten aanzien van deze gevoelige 
informatie het belang dat derden hiervan geen misbruik kunnen maken en het goed 
functioneren van onze organisatie ernstig kunnen belemmeren, zwaarder moet wegen 
dan het belang van openbaarheid. Daarom hebben wij deze informatie verwijderd uit de 
documenten. 

5.4 - reeds openbaar

Een aantal documenten die berusten bij Veiligheidsregio Limburg-Noord, zijn op 1 juni 
2022 openbaar gemaakt door GGD Zeeland. Wij hebben in de Inventarislijst (Bijlage 1) 
opgenomen voor welke documenten dit geldt. Deze documenten kunnen worden 
geraadpleegd via de volgende weblink: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-overheid-woo/woo-verzoeken/

-c::======
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6. Wijze van openbaarmaking

Alle documenten, met uitzondering van de reeds openbaar gemaakte en de niet 
openbaar gemaakte documenten, worden tezamen met dit besluit (geanonimiseerd) en 
bijbehorende bijlagen op onze website geplaatst. De documenten zijn te raadplegen via 
de volgende link: https://vrln.nl/over/beleid en kunnen worden gedownload. 

7. Contactpersoon

Op grond van artikel 4. 7 Woo dient een contactpersoon te worden aangewezen aan wie 
vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie kan worden gesteld. Binnen 
onze organisatie is de heer  aangewezen als contactpersoon, die bereikbaar is 
via de onderstaande contactgegevens: 

@vrln.nl

Wij hebben uw verzoek, namens , van 15 februari 2022 met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid uitgevoerd. Mocht I  desondanks menen dat er documenten 
ontbreken, dan vernemen wij dat graag. U kunt daartoe contact opnemen met onze 
contactpersoon door middel van bovengenoemde contactgegevens. 

8. 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 van 
Veiligheidsregio Limburg-Noord, postbus 11, 5900 AA Venlo. 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.
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Bijlage 1 

Inventarislijst 

Nummer 
document 

Naam document Document 
verstrekt: ja 
/ nee / 
gedeeltelijk. 

Indien niet verstrekt: Uitzonderingsgrond 
uit de Woo 

Indien reeds verstrekt: 
Wijze van openbaarmaking 

n.v.t. n.v.t. N.v.t. Geen documenten aangetroffen. 

2.1 Partij1 overeenkomst_24 maart 2021.pdf Gedeeltelijk Artikel 5.1 lid 1 sub c Woo 
Artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

2.2 Partij1 verwerkersovereenkomst_20 juli 
2020.pdf  

Gedeeltelijk Artikel 5.1 lid 1 sub c Woo 
Artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

2.3 Partij2 overeenkomst en 
verwerkersovereenkomst_200615.pdf 

Gedeeltelijk Artikel 5.1 lid 1 sub c Woo 
Artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

2.4 Partij2 bruikleenovereenkomst.pdf Gedeeltelijk Artikel 5.1 lid 1 sub c Woo 
Artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Zie documentatie bij categorie ii. 

4.1 KPMG Rapportage Assessment IT 
landschap v2.pdf 

Nee Artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

5.1 GGD Pentetratietest Web Applicatie 
Omgeving voor het melden 
testresultaten  

Nee Artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

5.2 Minister VWS - Rapportage Cultuuraudit Nee Document is reeds openbaar gemaakt, 

via: 

https://www.eerstekamer.nl/overig/2021

1102/brief_van_27_augustus_2021_van_

ggd/document. 

5.3 Bijlagen Onderzoek klacht- en 
meldvoorzieningen GGD’en en 
partnerorganisaties 

Nee Document is reeds openbaar gemaakt, 
via: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads
/document?id=fc5c5930-5a9b-410c-adbd-
284c238408bc&title=Rapportage%20Cultu
uraudit%20GGD%20GHOR%20Nederland.
pdf. 

5.4 Eindrapportage onderzoek klacht- en 
meldvoorzieningen GGD’en en 
partnerorganisaties 

Nee Document is reeds openbaar gemaakt, 
via: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads
/document?id=fc5c5930-5a9b-410c-adbd-
284c238408bc&title=Rapportage%20Cultu
uraudit%20GGD%20GHOR%20Nederland.
pdf. 

5.5 Samenvatting onderzoek klacht- en 
meldvoorzieningen GGD’en en 
partnerorganisaties.pdf 

Nee Document is reeds openbaar gemaakt, 
via: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads
/document?id=fc5c5930-5a9b-410c-adbd-
284c238408bc&title=Rapportage%20Cultu
uraudit%20GGD%20GHOR%20Nederland.
pdf. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geen documenten aangetroffen. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geen documenten aangetroffen. 
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9.1. Privacybeleid GGD GHOR NL Gedeeltelijk Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

9.2 Procedure meldplicht datalekken Ja Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

9.3 Checklist Onboarding applicaties v1.02 Gedeeltelijk artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

9.4 Procesbeschrijving Triage CoronIT Gedeeltelijk Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

9.5 Convenant gegevensuitwisseling 
gezamenlijk verwerkings-
verantwoordelijken 

Gedeeltelijk Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

9.6 Richtlijn verwijderingsverzoeken Covid-
19 verwerkingen. 

Ja Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

9.7 Richtlijnen inzageverzoeken Covid-19 
verwerkingen 

Ja Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

9.8 Governance Proces toegang tot HPZone Ja Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

9.9 Stroomschema verwijderingsverzoeken Ja Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

10.1 Overzicht maatregelen HPZone CoronIT 
GGD GHOR Nederland 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

10.2 Presentatie NR -Acties ICT DATA Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

10.3 De Basis op Orde: Verbeterplan fase 1 
met  betrekking tot Digitale 
Ondersteuning Test en 
Traceerketens.pdf 

Nee Dit document is reeds openbaar gemaakt, 
via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documente
n/publicaties/2021/02/23/basis-op-orde-
verbeterplan-dott-210215-10b 

10.4 Projectplan Fase 2 DOTT Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

10.5 Vragen en antwoorden datadiefstal 27-
1-2021 10.00.pdf

n.v.t. Dit document is reeds openbaar gemaakt, 
via: https://ggdghor.nl/thema/vragen-
antwoorden-datadiefstal/  
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10.6 GGD en haar data – Hoe zit het echt? 
Een repliek 

n.v.t. Dit document is reeds openbaar gemaakt, 
via: 
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ggd-
en-haar-data-hoe-zit-het-echt-een-
repliek/ 

10.7 Veel gestelde vragen en antwoorden 
over datadiefstal 

n.v.t. Dit document is reeds openbaar gemaakt, 
via: 
https://ggdghor.nl/thema/vragen-
antwoorden-datadiefstal/ 

10.8 Brief GGD GHOR Nederland aan 
gebruikers HPZone en HPZone Lite 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

10.9 Stand van Zaken HPZone Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

10.10 Brief aan NVIB Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

10.11 Brief van NVIB Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

10.12 Volmachtiging aan GGD GHOR inzake 
mededeling datalek aan betrokkenen af 
te geven door de GGD 

Ja Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

10.13 Reactie RTL Nieuws 12 augustus n.v.t. Dit document is reeds openbaar gemaakt, 
via: 
https://ggdghor.nl/actueel-
bericht/reactie-rtl-nieuws/ 

10.14 Brief t.a.v. portefeuillehouder en 
programmamanager testen 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

10.15 Analyse database HPZone Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

10.16 Oplegnotitie DPG-Raad - SOC Gedeeltelijk Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/

artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

11.1 Oplegnotitie DPG-Raad 

Governancevoorstel HPZone 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

11.2 Governance beheer HPZone Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.1 Oplegnotitie Vervanging HP Zone (Lite) 

t.b.v. COVID-19 bestrijding

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.2 Stand_van_zaken_ 
digitale_ondersteuning 
_pandemiebestrijding 

n.v.t. Dit document is reeds openbaar, via: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukk
en/brieven_regering/detail?id=2021Z0313
5&did=2021D06898 . 

12.3 Memo toelichting op ontwikkelingen 
sinds 12 februari 2021 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.4 Rapportage KPMG Vervanging HPZone Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.5 Advies stuurgroep Transitie vervanging 
HPZone (Lite) tbv covid 19 bestrijding 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.6 Advies afstemmingsoverleg IZB aan 
Stuurgroep Transitie 29 maart 2021.pdf 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.7 Governance Fase 1 uitfaseren HPZone 
(Lite) 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 
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12.8 DPG-overleg 29.01.2021 besluitvorming 
HPZone 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.9 Oplegnotitie Governance vervanging 
HPZone (Lite) fase 1 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.10 Toelichting nav vragen Governance Fase 
1 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.11 Strategisch besluitvormingsproces IV IZB 
covid19 24 feb 2021 

Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.12 1.0 DVO GGD Contact - GGD Limburg 
Noord.pdf 

- In afwachting van zienswijze derde-
belanghebbende 

12.13 2.2 Service Level Agreement GGD 
Contact v1.1.pdf 

- In afwachting van zienswijze derde-
belanghebbende 

12.14 2.3 Dossier Afspraken en Procedures 
GGD Contact v1.1 

- In afwachting van zienswijze derde-
belanghebbende 

12.15 Brief concept bestuur dpg'en Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.16 Quick-Scan vervanging HPZone Nee artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.17 Rollenmatrix GGD Contact Nov 2021 
GGD V1.8.pdf 

Nee Artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.18 Rollenmatrix GGD Contact Nov 2021 
Landelijk V1.8.pdf 

Nee Artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

12.19 Oplegnotitie opdracht uitwerken 
governance HPZone en SHdirect 

Nee Artikel 5.1 lid 2 sub i Woo 

13.1 Geheimhoudingsverklaring 
personeel.pdf 

Gedeeltelijk artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

14.1 Procedure en werkinstructie 
bronopsporing en contactonderzoek 
COVID-19 GGD L 

Ja n.v.t.

14.2 Gebruikershandleiding HPZone COVID-
19_200716 

Gedeeltelijk artikel 5.1 lid 2 sub e Woo 

DPG Corona Updates Ja Document is reeds (gedeeltelijk) openbaar 
gemaakt, via: 
https://www.ggdzeeland.nl/wet-open-
overheid-woo/woo-verzoeken/
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OVEREENKOMST 

MONSTERNAME- RESP. VACCINATIE-DIENSTEN 

De ondergetekenden: 

De Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (VRLN), gevestigd aan de 
Nijmeegseweg 42, 5916 PT Venlo, met betrekking tot deze overeenkomst op grond van het bepaalde in de 
mandaatverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

hierna te noemen 'opdrachtgever' 

en 

(onderdeel van d  gevestigd aan 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

ierna te noemen 'opdrachtnemer

e
vand  

Hierna tezamen te noemen: partijen.

Overwegende dat: 

a. de VRLN een gemeenschappelijke regeling Is van de 15 gemeenten in de Regio Limburg-Noord;
b. de GGD Limburg-Noord (GGD) als onderdeel van de VRLN diensten verleent en taken uitvoert op gebied

van gezondheid en veillgheid zoals uiteengezet in de Gemeenschappelijke Regeling Velllgheldsreglo
Limburg-Noord;

c. De GGD in dat kader, alsook ter uitvoering van het landelijke opschalingsplan als bedoeld in de brief van
de GGD/GHOR Nederland dd. 15 mei 2020 (kenmerk 20-043-3037.CL) een taak heeft met betrekking tot
zowel het testen, monitoren en registreren van de Covld-19 besmettingen alsook het vaccineren van de
inwoners in haar verzorgingsgebied;

d. De GGD voor de monstername en het vaccinere�e test- en vaccinatiefaciliteiten)
extra personele capaciteit heeft Ingehuurd bij  

e. �-de monstername in de overeenkomst dd. , nadien gewijzigd bij addendum dd
ontractuele afspraken hebben gemaakt;

f. De hiervoor onder e. bedoelde (afspraken rondom) dienstverlening van opdrachtnemer thans uitgebreid
dienen te worden met eveneens bij opdrachtnemer in te huren vaccinatiewerkzaamheden;

g. Partijen hiertoe reeds overleg hebben gevoerd en overeenstemming hebben bereikt over de aard en
inhoud alsook de tarieven van de onder f. bedoelde werkzaamheden;

h. Partijen thans alle eerdere (monstetnamelafspraken (als hiervoor bedoeld onder e) alsook de bereikte
overeenstemming (als hiervoor bedoeld onder g) rondom de vaccinatiediensten wensen te vatten In één
nieuwe overeenkomst;

i. partijen streven naar een loyale uitvoering van de samenwerking en zullen, gesteld voor ongeregelde
zaken, zoveel mogelijk in de geest van deze overeenkomst met elkaar trachten de samenwerking op een
goede manier vorm te geven;

J. In deze overeenkomst rechten en verplichtingen worden vastgelegd die partijen over en weer jegens
elkaar hebben;

Documentnummer: 2.1



k. partijen de samenwerking wensen vast te leggen in een overeenkomst, waarbij alle eerdere tussen
partijen gemaakte (cç,ntractuele) afspraken • met Ingang van de datum waarop de 2• handtekening onder
deze overeenkomst wordt gezet• komen te vervallen;

Komen overeen als volgt: 

Artikel 1. Algemeen 

1. Opdrachtnemer verbindt zich tot het uitvoeren van taken en werkzaamheden als omschreven In deze
overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich tot betaling van de uit deze 

afspraken voortvloeiende kosten.
2. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de bijgevoegde algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en

diensten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord van toepassing, voor zover daarvan in deze overeenkomst
niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
opdrachtnemer is uitgesloten.

3. De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover deze documenten met
elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:

a. deze overeenkomst;
b. de verwerkersovereenkom$t;
c. de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van opdrachtgever;

Artikel Z. Totstandkoming en duur van deze overeenkomst

1. Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening door partijen.
2. Deze overeenkomst wordt in eerste aanleg aangegaan voor een periode va  ingaande op

en eindigende op
3. Na het verstrijken van de periode zoals genoemd In lid 2 treden partijen in overleg om tot een eventuele

verlenging van de overeenkomst te komen.
4. Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever van de samenwerking Is mogelijk, met een opzegtermijn van

tenminste een maand.
5. Tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer van de samenwerking is mogelijk, met een opzegtermijn van

tenminste twee maanden.

Artikel 3. Oe te verrichten diensten 

Opdrachtnemer ondersteunt opdrachtgever bij c.q. levert de volgende dienstverlening : 
1. Het afnemen van keel- en neusmonsters bij volwassenen en kinderen ten behoeve van het vaststellen of

uitsluiten van een infectie met het coronavirus (hierna het bemonsteren) bij de daarvoor aangemelde
personen, zowel op locatie van opdrachtgever als op de thuislocaties van de daarvoor in aanmerking
komende burgers;

2. Het garanderen dat een bemonstering van de hiervoor onder lid 1 bedoelde Inwoners zo snel mogelijk
kan plaatsvinden, In ieder geval binne�ur nadat die burgers (vla het landelijke callcenter) zijn
aangemeld en geregistreerd in de databank CoronlT. Opdrachtnemer is In staat dagellj
personen te bemonsteren.

3. De coördinatie van de dagelijkse gang van zaken in de testfacillteit{en) alsook de portiersfunctie (c.q. de
intake van de bij opdrachtgever aangemelde te testen personen);

4. Opdrachtnemer ondersteunt opdrachtgever bij het vaccineren tegen Covid-19 in de breedste zin van het
woord en is in de gelegenheid daarbij verschillende disciplines/functies in te zetten, waaronder:
a. het voeren van de administratle rondom het vaccineren;
b. het daadwerkelijk vaccineren en de daaraan inherente coördinerende werkzaamheden;
c. het leveren van (medische) zorg aan de te vaccineren burgers;
d. het beheren van de dagelijkse voorraden vaccins en supportmaterlalen.

5. De hiervoor benoemde werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het Landelijk Draaiboek
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Verwerkersovereenkomst uitvoering overeenkomst 
monstername- en vaccinatiediensten 

De Veiligheidsregio Limburg Noord, waarvan het Dagelijks Bestuur de verwerkingsverant�r 
te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

en 

gevestigd te 
gd door

hierna afzonderlijk te noemen "Partij", of gezamenlijk "Partijen" 

Overwegen het volgende: 

a) Partijen hebben o  een overeenkomst gesloten op basis waarvan Verwerker namens de
Verwerkingsverant ij burgers keel- en neusmonsters gaat afnemen ten behoeve van het
vaststellen of uitsluiten van een infectie met het coronavirus {hierna Hoofdovereenkomst);

b) Partijen de onder a) aangehaalde overeenkomst per hebben uitgebreid met
vaccinatiewerkzaamheden, waarbij per laatstgenoemde datum de afspraken omtrent alle werkzaamheden
zoals die door opdrachtnemer worden uitgevoerd in het kader van het testen, monitoren, registreren van
Covid-19 besmettingen alsook het vaccineren zijn vervat in een zgn. all-in overeenkomst

c) Verwerker voor de uitvoering van de onder a) aangehaalde Hoofdovereenkomst toegang heeft tot c.q.
Persoonsgegevens verwerkt voor Verwerkingsverantwoordelijke;

d) Op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker zijn de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing;

e) Partijen in aanvulling op de AVG en de UAVG de afspraken over de verwerking van Persoonsgegevens in
april 2021 hebben vastgelegd In een Verwerkersovereenkomst;

f) Partijen de onder e) aangehaalde Verwerkersovereenkomst willen laten gelden voor alle in de hiervoor
onder b) aangehaalde all-in overeenkomst van �n die overeenkomst dus - in het kader van
de onderwerpelijke Verwerkersovereenkomst - als Hoofdovereenkomst wensen aan te merken;

Artikel 1 Definities 
-----·----------------

1.1 Begrippen uit de AVG en de UAVG die in deze Verwerkersovereenkomst worden gebruikt, hebben 
dezelfde betekenis. 

1.2 Bijlagen: aanhangsels bij deze Verwerkersovereenkomst, die onlosmakelijk deel uitmaken van deze 
Verwerkersovereenkomst. 

Artikel 2 Ingangsdatum en duur 

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op het moment dat de Hoofdovereenkomst tot stand is 
gekomen, tenzij Partijen anders overeenkomen. 

2.2 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt op het moment dat Verwerker de verwerking van 
Persoonsgegevens op grond van de Hoofdovereenkomst heeft beëindigd en de afspraken over het 
teruggeven en/of wissen van Persoonsgegevens zijn nagekomen. 

Artikel 3 Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst 

Verwerkersovereenkomst monstername-diensten 
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3.1 Verwerker verwerkt de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde 
Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Verwerklngsverantwoordelijke voor de uitvoering van 
de Hoofdovereenkomst en uitsluitend overeenkomstig schriftelijke instructies van Verwerkingsverant
woordelijke, tenzij een op Verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 
wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval zal Verwerker Verwerkingsverantwoor
delijke, voorafgaand aan de verwerking, daarvan zonder onredelijke vertraging in kennis stellen, tenzij 
die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. 

3.2 De door Verwerker uit te voeren verwerkingen staan beschreven in tabel 1 van Bijlage 1. 

Artikel 4 Inhoudelijke afspraken 

4.1 Beveiligingsmaatregelen 

Verwerker zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens 
goed te beveiligen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. De wijze waarop Verwerker de passende 
technische en organisatorische maatregelen aantoont, staat in Bijlage 2. 

4.2 Audits 

Verwerker verleent alle benodigde medewerking aan audits uitgevoerd door een gecertificeerde 
auditor over de nakoming van de afspraken binnen deze Verwerkersovereenkomst en Bijlagen, tenzij 
Verwerker door middel van een geldige certificering, die periodiek door een geaccrediteerde instelling 
wordt getoetst, heeft aangetoond dat Verwerker de gemaakte afspraken nakomt. De kosten van deze 
audit worden gedragen door Verwerkingsverantwoordelijke (zowel eigen kosten als kosten van 
Verwerker), tenzij de auditor één of meer tekortkomingen van niet ondergeschikte aard van 
Verwerker constateert die ten nadele zijn van Verwerkingsverantwoordelijke. 

4.3 Verwerking buiten de EER 

Verwerker mag Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (laten) verwerken 
wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 45 en 46 AVG. Wanneer er sprake is van een 
verwerking bulten de EER, dan stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarvan vooraf op de 
hoogte. 

4.4 Geheimhouding 

Personen die werken voor (sub)Verwerker en (sub)Verwerker zelf, moeten Persoonsgegevens 
waarmee zij werken geheimhouden. De personen die werken voor Verwerker en subverwerkers 
hebben daarom een geheimhoudingsverklaring getekend, of zich op een andere manier schriftelijk 
gebonden aan de geheimhouding. 

4.5 Subverwerkers 

De ten tijde van het afsluiten van deze Verwerkersovereenkomst bekende subverwerkers vermeldt 
Verwerker in tabel 3 van Bijlage 1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent hierbij algemene 
toestemming voor de inschakeling van subverwerkers. Verwerker houdt na de start van de 

werkzaamheden Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van de beoogde inschakeling van 
nieuwe subverwerkers. Bij de inschakeling van subverwerkers blijven de artikelen 28.2 en 28.4 AVG 
onverkort van kracht. 

4.6 Rechten van betrokkenen 
Als een betrokkene een beroep doet op zijn rechten zoals genoemd in artikel 12 t/m 22 AVG, helpt 
Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke om daarop binnen de wettelijke termijnen een beslissing te 
nemen. 

4.7 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging 

Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker altijd mee aan een gegevensbescher
mingseffectbeoordeling (DPIA) en een voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 35 en 36 AVG. 

Artikel 5 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens 

5.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen  
formeren na vaststelling van een (vermoedelijke) Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. 

erker vermeldt hierbij voor zover bekend de vermeende oorzaak van de (vermoedelijke) Inbreuk, 
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OVEREENKOMST BCO-DIENSTEN 

De ondergetekenden: 

De Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (VRLN), gevestigd aan de 
met betrekking tot deze overeenkomst op grond van het bepaalde in de 

mandaatverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hee  

en 

De

 hierna te noemen 'opdrachtgever' 

, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
, hierna te noemen 'opdrachtnemer' 

Hierna tezamen te noemen: partijen. 

Overwegende dat: 

a. de VRLN een gemeenschappelijke regeling is van de 15 gemeenten in de Regio Limburg-Noord;
b. de GGD Limburg-Noord (GGD) als onderdeel van de VRLN diensten verleent en taken uitvoert op gebied

van gezondheid en veiligheid zoals uiteengezet in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Limburg-Noord;

c. De GGD in dat kader, alsook ter uitvoering van het landelijke opschalingsplan als l:Jedoeld in de brief van
een taak heeft met betrekking tot

het testen, monitoren en registreren van de Covid-19 besmettingen van haar inwoners in haar
verzorgingsgebied;

d. Het zogenaamde bron- en contactonderzoek (BCO) een elementair onderdeel is van deze taakstelling;
e. De GGD voor dit BCO extra capaciteit wenst in te huren bij de
f. Opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen;
g. Opdrachtnemer op een offerte heeft uitgebracht;
h. Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
i. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is het geoffreerde op eigen rekening en risico uit te voeren;
j. partijen streven naar een loyale uitvoering van de samenwerking en zullen, gesteld voor ongeregelde

zaken, zoveel mogelijk in de geest van deze overeenkomst met elkaar trachten de samenwerking op een
goede manier vorm te geven;

k. in deze overeenkomst rechten en verplichtingen worden vastgelegd die partijen over en weer jegens
elkaar hebben;

1. partijen deze samenwerking wensen vast te leggen in een overeenkomst;

Komen overeen als volgt: 

Artikel l. Algemeen 

1. Opdrachtnemer verbindt zich tot het uitvoeren van taken en werkzaamheden als omschreven in deze
overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich tot betaling van de uit deze
afspraken voortvloeiende kosten.
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Verwerkersovereenkomst uitvoering overeenkomst BCO-diensten 

De Veiligheidsregio Limburg Noord, waarvan het Dagelijks Bestuur de verwerkingsverantwoordelijke Is, verder 
te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

en 

de , gevestigd te
rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

hierna afzonderlijk te noemen "Partij", of gezamenlijk "Partijen" 

Ovetwegen het volgende: 

verder te noemen Verwerker, hierbij 

a) Partijen hebben op een overeenkomst gesloten op basis waarvan Verwerker namens de
Verwerkingsverantwoordelijke corona-gerelateerd bron- en contactonderzoeken gaat uitvoeren (hierna
Hoofdovereenkomst);

b) Verwerker verwerkt voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst Persoonsgegevens voor Verwerkings
verantwoordelijke;

c) Op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker zijn de Algemene Verordening Gegevens
bescherming {AVG) en de Uitvoeringswet AVG {UAVG) van toepassing;

d) Partijen willen in aanvulling op de AVG en de UAVG de volgende afspraken over de verwerking van
Persoonsgegevens vastleggen in deze verwerkersovereenkomst (hierna: de Verwerkersovereenkomst);

Artikel 1 Definities 

1.1 Begrippen uit de AVG en de UAVG die in deze Verwerkersovereenkomst worden gebruikt, hebben 
dezelfde betekenis. 

1.2 Bijlagen: aanhangsels bij deze Verwerkersovereenkomst, die onlosmakelijk deel uitmaken van deze 
Verwerkersovereenkomst. 

Artikel 2 Ingangsdatum en duur 

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op het moment dat de Hoofdovereenkomst tot stand is 
gekomen, tenzij Partijen anders overeenkomen. 

2.2 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt op het moment dat Verwerker de verwerking van 
Persoonsgegevens op grond van de Hoofdovereenkomst heeft beëindigd en de afspraken over het 
teruggeven en/of wissen van Persoonsgegevens zijn nagekomen. 

Artikel 3 Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst 

3.1 Verwerker verwerkt de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde 
Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van 
de Hoofdovereenkomst en uitsluitend overeenkomstig schriftelijke Instructies van 

Verwerkersovereenkomst uitvoering BCO-diensten 
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Bruikfeenovereenkomst 

De ondergetekenden 

De Velllgheldsreglo en GemeenteUJke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (VRLN), gevestigd aan
de Nljmeegseweg 42, S916 PT Venlo, met betrekking tot deze overeenkomst op grond van het
bepaalde in de m Llmbllf'I--Noord rechtsgeldig vertegenwoor-• 1 1 " • 

dîgd door de hee  hierna te noemen uitlener;

en

De ten deze rechtsgeldis
vertesenwoord11d door de heet

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 

Deze overeenkomst betreft een overeenkomst van bruikleen zoals bedoeld In artikelen 7A:17n
en verder van het Bqertljk Wetboek, waarbij de uitlener aan de bruildener het gebruik van de
inrichting (werkplekken), zoals nader gespecificeerd in de bij deze overeenk de

1 e, van de door brullcJener 1ehuurde etage uit de "Innovatietoren" aan de te
verder te noemen "de zaak", verschaft.

Uitlener 1eeft toestemml111 voor het ulttenen van de In artlkel 1 bedoelde werkplekken" Op 1
novêmber 2020 heeft brulldener uoor de duur van 8 maanden In bruikleen ontvangen de zaak a�
omschreven In artikel 1. Tenzij deze overeenkomst wordt verlengd, is brulklener na verloop van
deze periode verplteht de zaak terug te geven In dezelfde staat waarin de zaak Is ontvangen.
Bruiklener mag geen ander gebruik maken van de uitgeleende zaak dan waarvoor de Ingerichte
kantoorwerk-plekken normallter worden gebruikt of dan de aard van de zaak met ilch mee
brengt.

Artikel 3 

9rulklener zal zoals In het maatsdiappellJk verkeer betaamt zorsvuldlt z0rs drasen voor hetgeen
in bruikleen Is ontvangen. Brvlklener Is Jesens uitlener unspralcelljk voor elke schade aan
het1een In bruikleen Is ontvangen, ontstaan tijdens de brulkleenovereenkomst. Voorts dient
brulklener de kosten voor het onderhoud en het gebruik van de in bruikleen gegeven zaak voor
zijn rekening te nemen. Bnllklener Is niet aansprakellJk voor normale slijtage en
waardevermindering die buiten de schuld van bruiklener ontstaaL
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Verklaring met betrekking tot de GEHEIMHOUDINGSPLICHT 

Ondergetekende 

Naam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Werkzaam bij 
Afdeling 

Verklaart hierbij 

a. dat hij/zij op de hoogte is gesteld van zijn verplichtingen tot geheimhouding van de
vertrouwelijke gegevens van de Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Limburg-Noord (VRLN) die hem/haar ter kennis (kunnen) komen, ingevolge de
Ambtenarenwet artikel 125a;

b. dat hij/zij zich verplicht tot het betrachten van strikte geheimhouding ten aanzien van alles
wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij VRLN bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan
vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is;

c. dat hij/zij belooft de voorschriften, welke zijn of zullen worden gegeven inzake de
beveiliging van die gegevens getrouwelijk te zullen nakomen;

d. dat hij/zij die gegevens niet aan niet gerechtigden zal onthullen, tenzij hem/haar door de
VRLN daartoe schriftelijk toestemming is verleend;

e. dat hij/zij kennis heeft 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) en dat hij/zij de betekenis en het belang van die
bepalingen heeft begrepen;

f. Daarnaast verklaart ondergetekende dat hij/zij de inzage en/of het gebruik van
vertrouwelijke gegevens zal beperken tot wat nodig is voor de vervulling werkzaamheden
(Need-to-Know principe);

9. dat hij/zij deze verplichting tot geheimhouding ook zal naleven als er geen sprake meer is
van een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de VRLN;

h. dat hij/zij zich ervan bewust is dat op (enige) overtreding van de
geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling
opeisbare boete groot••• per gebeurtenis aan hem/haar wordt opgelegd,
onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de VRLN van een volledige
schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht
belopen.

(plaats), (datum) 

(handtekening) 

Stuur deze verklaring na ondertekening naar: 

Veiligheidsregio Limburg-Noord, t.a.v. P&O, Antwoordnummer

scan deze in en mail de verklaring naa @vrln.nl 

Bedrijfsvertrouwelijk (BBNl) 

of 
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