Geheimhoudingsverklaring Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
behorende bij de Overeenkomst [VUL IN1] (hierna: ‘Overeenkomst’)
DE ONDERGETEKENDE,
OVERWEGENDE DAT:




Ondergetekende in het kader van de Overeenkomst diensten verricht voor het COA, te weten: [VUL
in2] (hierna: ‘Diensten’);
Ondergetekende in het kader van deze Diensten informatie zal inzien en verwerken en dat met deze
informatie te allen tijde zorgvuldig dient te worden omgegaan;
Het COA zodoende afspraken wenst te maken met Ondergetekende middels deze
geheimhoudingsverklaring.

VERKLAART MIDDELS HET ONDERTEKENEN VAN DEZE VERKLARING ZICH TE ZULLEN
HOUDEN AAN DE NAVOLGENDE BEPALINGEN:
1. Ondergetekende maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst met het COA ter kennis komt
en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze
verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak hem tot
bekendmaking daarvan verplicht.
2. Ondergetekende verplicht zich deze geheimhoudingsverklaring na te leven en zorgvuldig en op passende
wijze met informatie om te gaan, ook als informatie geen vertrouwelijke informatie is.
3. Ondergetekende mag de resultaten van de verrichte Diensten in generlei vorm aan derden beschikbaar
stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij het COA hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft verleend. Het COA kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
4. Na beëindiging van de Overeenkomst stelt Ondergetekende gegevens die hij in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft op eerste verzoek van het COA onverwijld aan het
COA ter beschikking, met uitzondering van die gegevens die Ondergetekende op grond van wet- en/of
regelgeving en/of de op Ondergetekende toepasselijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich
dient te houden.
5. Deze geheimhoudingsverklaring blijft van kracht na beëindiging of uitvoering van de Overeenkomst of
het verrichten van de Diensten door Ondergetekende.
6. Indien Ondergetekende een of meerdere van de verplichtingen uit hoofde van deze
geheimhoudingsverklaring niet of niet volledig nakomt, verbeurt Ondergetekende hierdoor aan het COA
een direct opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis, een en ander
onverminderd alle overige rechten van het COA, waaronder maar niet beperkt tot het recht op
aanvullende vergoeding van de werkelijk geleden schade.
Datum:

………………………………………………………..

Naam:

………………………………………………………..

Bedrijf/organisatie/
onderwijsinstelling
(indien van toepassing)

………………………………………………………..

Handtekening

………………………………………………………..

1

Specificeer hier de overeenkomst die de ondergetekende sluit met het COA, bij voorkeur met een verwijzing naar de
naam en kenmerken van deze overeenkomst.
2
Specificeer hier de diensten die ondergetekende verricht voor het COA, zoals het uitvoeren van afstudeeronderzoek,
stageopdracht of wetenschappelijk onderzoek.

