
Verklaring gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken 

 DE ONDERGETEKENDEN:  
 

- Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en 
kantoorhoudende te Computerweg 11-13 te (3821 AA) Amersfoort, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68437765, 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.P. Stiekel en de heer J.B.J.M. Molenaar, 
(hierna: ‘het Fonds’)  

 

- De gemeente […],  
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door […] (hierna: ‘de Gemeente’);  

 
hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” of afzonderlijk als “elke partij”.  
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

A. het Fonds leningen verstrekt aan consumenten ten behoeve van noodzakelijk herstel van de 

funderingen van eigen woningen, waaronder de Funderingslening Maatwerk. 

B. de Gemeente middelen verstrekt teneinde het Fonds te compenseren indien een 

Funderingslening Maatwerk wordt verstrekt aan een consument die wegens 

draagkrachtoverwegingen (tijdelijk) geen rente betaalt, een en ander zoals overeengekomen in 

de Samenwerkingsovereenkomst tussen Partijen (hierna: ‘de Overeenkomst’); 

C. het Fonds in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verstrekt als 

bedoeld in de AVG (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016), waardoor de Gemeente 

toegang krijgt tot de persoonsgegevens van het Fonds; 

D. de Gemeente in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de persoonsgegevens van het 

Fonds zal gebruiken en verwerken als bedoeld in de AVG; 

E. Partijen de doeleinden en middelen van de verwerkingen en de respectieve 

verantwoordelijkheden gezamenlijk als verwerkingsverantwoordelijken vaststellen als bedoeld in 

artikel 26 AVG en vastleggen in deze verklaring. 

 

 

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:  

 

1. Deze verklaring vormt een integraal onderdeel van de Overeenkomst.  

2. Partijen zijn beide verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG en stellen via deze 

verklaring op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van 

de verplichtingen uit hoofde van de AVG vast.  

3. Elke Partij is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de 

AVG die hij verricht. Dit betekent dat het Fonds verwerkingsverantwoordelijke is voor de eigen 

verwerkingshandeling met betrekking tot de persoonsgegevens tot en met de verstrekking van 

de persoonsgegevens aan de Gemeente, het informeren van betrokkenen over de verstrekking 

van de persoonsgegevens aan de Gemeente. De Gemeente is verantwoordelijk voor de 

verwerkingshandelingen van de Gemeente met betrekking tot de door het Fonds aan hem 

verstrekte persoonsgegevens vanaf het moment van verstrekking van deze persoonsgegevens.  



4. Partijen verklaren dat zij als verwerkingsverantwoordelijken volledig zullen voldoen aan de 

verplichtingen die voor hen als verwerkingsverantwoordelijke voortvloeien uit de AVG en 

passende technische en organisatorische maatregelen zullen nemen met betrekking tot de 

hiervoor genoemde verwerking van de persoonsgegevens waarvoor zij 

verwerkingsverantwoordelijk zijn.  

5. Het Fonds voldoet zoveel mogelijk zelf aan verzoeken van betrokkenen met betrekking tot het 

uitoefenen van de rechten die betrokkenen met betrekking tot de hiervoor genoemde 

verwerking van persoonsgegevens op grond van de artikelen 13 tot en met 23 AVG hebben. 

Indien het Fonds niet zonder ondersteuning van de Gemeente zelf aan een verzoek kan voldoen, 

zal de Gemeente het Fonds zoveel mogelijk ondersteunen bij de afhandeling van het verzoek van 

de betrokkene.  

6. Partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding tegenover derden met betrekking tot de 

persoonsgegevens.  

7. De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt uitsluitend in het kader van de Overeenkomst. 

Het is voor de Gemeente ten strengste verboden de persoonsgegevens voor andere doeleinden 

te gebruiken.  

8. Na de beëindiging van de Overeenkomst zal de Gemeente de door het Fonds verstrekte 

persoonsgegevens vernietigen of terugbezorgen aan het Fonds, tenzij de Gemeente op grond 

van geldende wet- en regelgeving in verband met bijvoorbeeld de bewaartermijnen verplicht is 

tot het gedurende een bepaalde termijn bewaren van de persoonsgegevens.  

 

Aldus in tweevoud overeengekomen,  
  
Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel 
 
 
 
 
 
______________________________ 
J.P. Stiekel 

 
 
 
 
 
______________________________ 
J.B.J.M. Molenaar 

 
Plaats: ______________________ 
 
Datum: ______________________ 

 
Plaats: ______________________ 
 
Datum: ______________________ 

 
 
…………………………………… 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
 
Plaats: ______________________ 
 
Datum: ______________________ 

veentu
Ingevoegde tekst
Aangezien gemeente Haarlem in deze constructie ook voor een deel gegevensverantwoordelijke in de zin van de AVG  is,  kan een betrokkene voor dat deel ook de genoemde rechten (13-23 AVG) richten tot de gemeente. Dus ook voor deze situatie moet een zinsnede in dit artikellid worden opgenomen.  



 




