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De ondergetekenden 

 

 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bedoeld in artikel 2 van de Wet 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers, gevestigd te Den Haag, in deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer dr. M. Schoenmaker, voorzitter van het bestuur, hierna 

te noemen: “het COA”;  

 

en 

 

De gemeente ………, , in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………, 

hierna te noemen “ gemeente”; 

 

 

 

Overwegende dat : 

 

 het COA ten behoeve van haar opvangtaak persoonsgegevens verwerkt van 

vergunninghouders die in afwachting van huisvesting in de gemeente door het 

COA worden opgevangen; 

 dat gemeente voor het adequaat kunnen uitvoeren van de activiteiten ten 

behoeve van de huisvesting van vergunninghouders dient te beschikken over 

persoonsgegevens die vallen onder de Algemene verordening 

gegevensbescherming  (AVG) en die in het bezit zijn van het COA; 

 gezien de kwetsbare positie van de vergunninghouders beide partijen zich er 

van bewust zijn dat uitermate zorgvuldig omgegaan dient te worden met de 

persoonsgegevens; 

 het COA en de gemeente het noodzakelijk achten een convenant te sluiten 

betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens.  

 

 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

  

Artikel 1.  Definitie(s) 

 

1.1 In dit Convenant wordt verstaan onder: 
 

a. Vergunninghouder: de vreemdeling aan wie de verblijfsvergunning, bedoeld 

in artikel 14 of 28 van de Vreemdelingenwet 2000, is verleend en die, met 

inachtneming van artikel 12, reeds in de centrale opvang verblijft, dan wel 

verblijft in de extra begeleidings- en toezichtlocatie in afwachting van het 

betrekken van woonruimte in een gemeente, of verblijft in huisvesting op 

grond van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement; 

b. TVS: het Taakstelling Volg Systeem waarvan het COA eigenaar is en dat is 

ontwikkeld om de overdracht van bewonersdossiers van vergunninghouders 

naar de gemeenten uniform en efficiënt te laten verlopen. 
 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&artikel=14&g=2018-04-26&z=2018-04-26
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&artikel=28&g=2018-04-26&z=2018-04-26
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017959/2018-01-01#HoofdstukIV_Artikel12
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037439&g=2018-04-26&z=2018-04-26
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Artikel 2.  Doel van het Convenant 

 

2.1 .Het doel van dit convenant is het vastleggen van de 

verantwoordelijkheden van partijen inzake de verwerking van de 

persoonsgegevens van vergunninghouders die door het COA aan de 

gemeente worden verstrekt zodat de gemeente voor huisvesting kan zorgen 

voor betreffende vergunningshouders.  

 

 

Artikel 3.  De gegevensverstrekking 

 

3.1 Het COA verstrekt de gemeente de persoonsgegevens van 

vergunninghouders door het verstrekken van inzage aan de gemeente in 

TVS. 

3.2     Partijen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik van TVS. 

3.3     Beide partijen zijn gehouden de persoonsgegevens te verwerken in  

overeenstemming met de bepalingen van de AVG. 

3.4 Het is de gemeente toegestaan derden toegang tot en/of inzage in TVS te 

geven dan wel op enige andere wijze persoonsgegevens uit TVS aan 

derden te verstrekken indien de derde deze persoonsgegevens nodig heeft 

voor de huisvesting van vergunninghouders. De gemeente informeert het 

COA terstond over dergelijke toegang/inzageverlening, in verband met de 

beheerfunctie van het COA voor dit systeem. 
 

 

Artikel 4.  Aansprakelijkheid 

 

4.1 Indien partijen toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar 

verplichtingen onder dit convenant en in strijd handelt met de AVG geldt 

het bepaalde omtrent aansprakelijkheid zoals neergelegd in artikel 82 van 

de AVG. 

 

4.2 Partijen zullen elkaar vrijwaren tegen iedere claim van een derde die 

jegens partijen mocht worden ingesteld wegens schending van de AVG. 

 

 

Artikel  5.  Duur en beëindiging van het Convenant 

 

5.1 Dit Convenant vangt aan op de dag van ondertekening door partijen en wordt 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

5.2 Partijen zijn gerechtigd het Convenant per aangetekend schrijven te beëindigen 

met een opzegtermijn van drie maanden, onverminderd zijn of haar lopende 

verplichtingen uit dit Convenant. 

 

5.3 Bij niet nakoming van één der bepalingen van dit convenant door één der beide 

partijen, stelt de andere partij deze schriftelijk in gebreke. Wordt binnen één 

maand na dagtekening van de schriftelijke ingebrekestelling de bepaling niet 



Convenant COA-Gemeenten inzake gegevensverstrekking vergunninghouders 

 

  4 

alsnog nagekomen dan kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang schriftelijk opzeggen. 

 

 

Artikel 6.  Kostenverrekening 

 

6.1 Partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor de uitvoering van de 

samenwerking. 

 

 

Aldus door partijen overeengekomen en getekend: 

te Den Haag      te ………… 

op ................................2019  op ...................................2019  

 

Handtekening COA,    Handtekening gemeente, 

 

 

 

dr. M. Schoenmaker     ……………… 

voorzitter van het bestuur   functie 
 

 


