
1 
 

        

Aandachtspunten bestekteksten over privacy bij uitbesteding van 

taken sociaal domein 
 

Versie september 2015 

 

Sinds 1 januari 2015 heeft uw gemeente wellicht taken in het sociaal domein uitbesteed aan 

een andere organisatie, bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van het sociale (wijk) 

team. Omdat u als gemeente verantwoordelijk blijft voor het goed borgen van de Privacy1, 

ook bij de uitbesteding van taken, is het van belang om bij het opstellen van bestekteksten 

en of programma van eisen de volgende aandachtspunten2 mee te nemen. 

 Maak in de contracten die worden afgesloten met de stichting/coöperatie waarin de 
wijkteams zijn ondergebracht afspraken over gegevensverwerking, het borgen van de 
privacy en het naleven van de richtlijnen voor informatieveiligheid. Borg daarin dat 
de contractpartner hier tenminste net zo zorgvuldig mee om zal gaan als dat de 
gemeente verplicht is te doen.  

 Onderdelen van deze afspraken moeten zijn: dat de contractpartners inzichtelijk 
maken hoe zij de privacy van burgers borgen in hun werkproces, en invulling geven 
aan de uitgangspunten van noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit uit de Wbp; 
organisatorische waarborgen, en training van medewerkers op de gebieden van 
privacy en informatieveiligheid.  

 Aandacht voor zaken als eigendom van gegevens, overdracht van gegevens bij 
verandering van contractpartner, faillissement of overname, en aan de locatie van de 
gegevensopslag.  

 Aanbevelingen a, b en c zijn ook van toepassing als de gemeente besluit andere 
partners te mandateren voor het uitvoeren van taken, of taken te laten uitvoeren 
door een samenwerkingsverband.  

 Zorg dat de contractpartner ervoor zorg draagt dat alle medewerkers over de 
vereiste beroepskwalificaties beschikken om taken uit te mogen voeren en de 
bijbehorende gegevens te mogen verwerken (dit speelt met name bij jeugdzorg).  

 

                                                           
1 Zie kabinetsvisie Zorgvuldig en bewust; Gegevensverwerking en Privacy in een 

gedecentraliseerd sociaal domein 

   
2 Deze aandachtspunten zijn tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Leeuwarden. 
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