Verklaring
Uitbesteding uitvoering Wi aan
andere gemeente of derde partij
Dit formulier
Met dit formulier kunt u taken voor de Wet inburgeren (Wi) uitbesteden
aan een andere gemeente of een derde partij.
Opsturen per e-mail
Verstuur het formulier veilig en makkelijk via Secure Transfer. Kijk voor
uitleg in de toelichting.
Opsturen per post
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
Meer informatie
Servicecentrum Inburgering (050) 599 91 91
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|

1.1 Gemeente
1.2 Gemeentecode

Gegevens gemeente voor akkoord

2

2.1 	Van welke wet(ten) besteedt de
bij 1 genoemde gemeente de
uitvoering van haar taken uit?

Uitbesteding aangaan
n de Wet Inburgering, zoals gepubliceerd in de Staatsblad op 30 juni 2017, inwerking trede 01.10.2017
n de Wet Inburgering 2021, zoals gepubliceerd in de Staatsblad op 01 september 2021, inwerking trede 01.01.2022
Dag			Maand		Jaar							

2.2	Per welke datum besteedt deze
gemeente de uitvoering uit?
Naam uitvoerende partij																		

2.3	Aan welke gemeente of derde
partij wordt de uitvoering uitbesteed?

|																				
Straat en huisnummer																		

|																				
Vestigingsplaats																		

|																				

3
3.1 	Van welke wet(ten) wil de bij 1
genoemde gemeente de uitbesteding van uitvoering van
taken beëindigen?

Uitbesteding beëindigen
n de Wet Inburgering, zoals gepubliceerd in de Staatsblad op 30 juni 2017, inwerking trede 01.10.2017
n de Wet Inburgering 2021, zoals gepubliceerd in de Staatsblad op 01 september 2021, inwerking trede 01.01.2022
Dag			Maand		Jaar							

3.2	Per welke datum wordt de uitbesteding beëindigd?
3.3 	Met welke uitvoerende partij
wordt de uitbestedingsovereenkomst beëindigd?

|																				
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4

Ondertekening tekenbevoegde
Naam

|			
Functie

|			
Dag			Maand		Jaar						Plaats

|				
Handtekening 													

|												

Documentnaam max 30 tekens

Toelichting
Verklaring uitbesteding uitvoering
Wi aan andere gemeente of derde
partij

Opsturen naar DUO per e-mail
Stuur het formulier bij voorkeur naar DUO per e-mail via ODCN Secure
Transfer. Dit doet u op de volgende manier:
1. 	Ga naar de pagina van Secure Transfer door op de link te klikken:
https://securetransfer.rijkscloud.nl
2. Klik hier op de blauwe button ‘volgende’.
3. Vul bij ‘Gegevens medewerker’ het volgende in:
		Naam: SCI
		E-mailadres: SCI@duo.nl
4. Vul bij ‘Uw gegevens’ uw eigen naam en e-mailadres in.
5. 	Klik op volgende. U krijgt gelijk op het e-mailadres dat u hebt
ingevuld bij ‘Uw gegevens’ een e-mail van ‘ODCN Secure Transfer’
met hierin een link waarmee u op een veilige manier documenten
naar DUO kunt sturen.
1

Gegevens gemeente voor akkoord

De uitbestedende gemeente verklaart hierbij:
dat zij in het kader daarvan de Dienst Uitvoering Onderwijs verzoekt
om de uitvoerende partij autorisatie te verlenen voor de toegang tot
de persoonsgegevens van inwoners van haar gemeente, zoals die
in het Informatiesysteem Inburgering, verder ISI, zijn opgenomen,
inhoudende:
a.	dat de uitvoerende partij namens de verantwoordelijke gemeente
de gegevens in het ISI kan raadplegen en muteren, betreffende de
inwoners van de uitbestedende gemeente, en
b.	dat de uitvoerende partij bevoegd is intern personeel te autoriseren
voor de toegang en bewerking van de gegevens betreffende de
inwoners van de verantwoordelijke gemeente;
dat aan de uitbesteding van taken aan de uitvoerende partij een
overeenkomst ten grondslag ligt, waarin tenminste de volgende zaken
zijn geregeld:
a. voorwaarden aangaande het gebruik van de persoonsgegevens
b. geheimhouding
dat zij, ongeacht de inhoud van de vorenbedoelde overeenkomst,
verantwoordelijk is voor de gevolgen van alle bewerkingen op de
persoonsgegevens van inwoners van haar gemeente, waaronder tevens
het oneigenlijk gebruik van deze persoonsgegevens uit het ISI en/of de
autorisaties door de uitvoerende partij wordt verstaan.

