
PRIVACY VERKLARING SOCIAL RETURN – VERSIE 2.0 - OKTOBER 2020 
 

PRIVACYVERKLARING DURA VERMEER SOCIAL RETURN 
 
In het kader van bepaalde wetgeving, waaronder de Participatiewet, maakt Dura 
Vermeer met haar (overheids-)opdrachtgevers contractuele afspraken om personen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van opdrachten [dit 
wordt “Social Return” genoemd]. Deze Social Return verplichting kan Dura Vermeer ook 
(deels) doorleggen aan haar onderaannemers. Bij zowel de uitvoering van de Social 
Return verplichtingen jegens de opdrachtgever als ook bij de uitvoering van de 
afspraken op dat punt met de onderaannemer, worden persoonsgegevens van Social 
Return kandidaten verwerkt. Het komt ook voor dat een Social Return kandidaat een 
arbeidsovereenkomst met Dura Vermeer heeft of dat een Social Return kandidaat op 
basis van detachering of inlening voor Dura Vermeer werkt in het kader van het Social 
Return programma. Wij doen dat zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In 
deze Privacyverklaring Social Return beschrijven wij welke gegevens wij van u 
verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. 
 
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zijn Dura Vermeer Groep 
NV (gevestigd Rotterdam Airportplein 21, 3045 AP Rotterdam, KvK 24289036) en/of de 
tot haar groep behorende ondernemingen (hierna: Dura Vermeer).  
Met vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw gegevens kunt u 
terecht bij onze Privacy Officer. Onze Privacy Officer is bereikbaar via het e-mailadres 
privacyofficer@duravermeer.nl. 
 
Deze privacyverklaring kan worden aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen 
zijn. Op onze website duravermeer.nl vindt u altijd de geldende versie van de 
privacyverklaring Social Return. 
 
1. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS 
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren: 

• De NAW en geboortedatum zijn noodzakelijk om te kunnen vaststellen dat het 
om een uniek persoon gaat die wordt opgevoerd als Social Return kandidaat; 

• De contactgegevens zijn noodzakelijk om het contact met de betrokkene te 
kunnen onderhouden in het kader van de uitvoering van de opdracht; 

• Het bewijs van uitkering en/of de doelgroepenverklaring is nodig om vast te 
stellen dat betrokkene tot de doelgroep Social Return behoort, hetgeen een 
voorwaarde is voor Dura Vermeer om te kunnen voldoen aan onze contractuele 
verplichtingen in het kader van Social Return, waaronder de 
verantwoordingsplicht jegens de (overheids)opdrachtgever; 

• De loonstrook en de arbeidsovereenkomst c.q. de detacherings- of 
inleenovereenkomst c.q. de stageovereenkomst zijn nodig om vast te stellen 
wanneer de betrokkene in dienst is getreden en welk loon aan de betrokkene 
wordt betaald; 

• Het kunnen monitoren van ons Social Return programma. 
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Als Dura Vermeer persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dat niet 
verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar over 
informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van onze privacyverklaring Dura Vermeer 
Social Return. 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U VERWERKEN 

Ons uitgangspunt is dat we niet méér gegevens verwerken dan nodig is om de 
activiteiten zoals genoemd in paragraaf 1 uit te voeren. Wij kunnen in het kader van 
Social Return de volgende persoonsgegevens van u verwerken:  

• Naam, adres, postcode, woonplaats; 

• Telefoonnummer en e-mail adres; 

• Geboortedatum; 

• Bewijs van Uitkering/doelgroepenverklaring (P-wet / Wajong / WW / WIA / WGA 
/ WSW / BBZ; 

• Loonstrook (waarbij BSN nr is verwijderd); 

• Arbeidsovereenkomst;  

• Stageovereenkomst; 

• Detacherings- of inleenovereenkomst. 

De meeste gegevens hebben wij van uzelf verkregen, maar soms ook van een ander:  

• Gegevens verstrekt door een onderaannemer in het kader van het Social Return-
programma; 

• Gegevens verstrekt door het opleidingsinstituut BBL of BOL waar Social Return 
kandidaten een opleiding volgen; 

• Gegevens verstrekt door SPG of Civilion Academy die Social Return kandidaten 
van voornoemde opleidingen detacheren in het kader van Social Retun; 

• Gegevens verstrekt door Werkservice Bedrijven of andere detacherings- of 
inleenbureaus; 

• Gegevens verstrekt door een Gemeente in het kader van Social Return 
verplichtingen van ons jegens die Gemeente. 

3. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? 

Wij bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze Social 
Return activiteit, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer 
moeten bewaren. 
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4. WETTELIJKE GROND VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS  

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor het behartigen van 
het gerechtvaardigd belang van Dura Vermeer en/of de (overheids-)opdrachtgever. Dat 
gerechtvaardigd belang is het kunnen voldoen door Dura Vermeer aan contractuele    
Social Return verplichtingen jegens (overheids-)opdrachtgevers en de daarbij beho-
rende verantwoordingsverplichting. De verantwoordingsverplichting bestaat uit het 
overleggen van bewijsstukken aan de (overheids-)opdrachtgever waaruit blijkt dat de 
betrokkene tot de doelgroep Social Return behoort. Een dergelijke controle door de 
(overheids-)opdrachtgever is noodzakelijk ter voorkoming van fraude, nu in het ver-    
leden regelmatig kandidaten werden opgevoerd door opdrachtnemers, die niet onder 
de Social Return doelgroep vielen. Het belang van de betrokkene is het krijgen van een 
kans op de arbeidsmarkt door middel van het Social Return programma. Het is dus ook 
in het belang van de betrokkene dat er niet wordt gefraudeerd met het opvoeren van 
kandidaten en dat ten behoeve daarvan zijn persoonsgegevens worden verstrekt.  

In sommige gevallen kan in de gegevens die Dura Vermeer van de betrokkene verwerkt, 
met name in de doelgroepenverklaring, een indicatie worden gevonden over de gezond-
heid (althans de mate van arbeidsgeschiktheid) van de betrokkene. Dat is met name aan 
de orde bij het gegeven dat iemand een uitkering geniet op grond van WIA/WAO of 
WAJONG. Dat maakt dit persoonsgegeven onder omstandigheden tot een bijzonder 
persoonsgegeven, waarvoor een verwerkingsverbod geldt krachtens de AVG. Artikel 30 
UAVG voorziet in een uitzondering op dat verwerkingsverbod om gegevens over          
gezondheid te mogen verwerken, indien de verwerking noodzakelijk is voor de re-inte-
gratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte 
of arbeidsongeschiktheid.  

5. AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN? 

Voor de doelen hierboven vermeld, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens uit te 
wisselen met andere partijen. Wij verstreken uw persoonsgegevens aan deze partijen al-
leen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen en op basis van vermelde grond-
slagen. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld uitwisselen met: 
• een ander bedrijfsonderdeel binnen de organisatie van Dura Vermeer; 
• partijen die van belang zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten, zoals ketenpart-

ners, onderaannemers en leveranciers. 
• toezichthouders en andere instanties die nodig zijn om aan onze wettelijke verplich-

tingen te voldoen; 
• externe leveranciers aan wie Dura Vermeer ondersteunende diensten uitbesteedt, 

zoals de verwerker van een digitaal registratiesysteem ten behoeve van het uitvoeren 
van Social Return verplichtingen. 
  

Wanneer wij een derde inschakelen om uw gegevens te verwerken, dan blijft Dura         
Vermeer verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Met de derde 
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sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door partijen die zelf verantwoordelijk zijn 
voor de naleving van de privacywetgeving, is Dura Vermeer niet verantwoordelijk noch 
aansprakelijk. Wel wijzen wij hen erop dat zij uw gegevens alleen rechtmatig mogen ge-
bruiken. 

6.   UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS 

U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens: 
• U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvra-

gen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doelein-
den die gegevens worden gebruikt.  

• Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze 
persoonsgegevens laten corrigeren.  

• U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze sys-
temen. Als blijkt dat wij inderdaad geen grond hebben om uw persoonsgegevens 
nog langer te bewaren, zullen wij op de kortst mogelijke termijn aan uw verzoek 
voldoen.  

• U kunt ons verzoeken om even niets te doen met uw persoonsgegevens, behalve 
ze te bewaren (recht van beperking), als: 

o uw gegevens onjuist zijn, en wij ze nog niet hebben kunnen corrigeren; 
o wij uw gegevens niet (meer) nodig hebben, maar u wilt wel dat we ze nog 

voor u bewaren; 
o uw bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking die wij uitvoeren op 

grond van ons gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in paragraaf Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

• Voor zover wij over uw gegevens beschikken op basis van uw toestemming, of 
om een overeenkomst met u uit te voeren, kunt u ons ook vragen om te zorgen 
dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen. 

• Voor die verwerkingen waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunt u 
bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dan stop-
pen met de verwerking(en) waar u bezwaar tegen heeft gemaakt, tenzij wij 
dwingende redenen hebben die zwaarder wegen dan uw privacybelang. 

 
U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen, voorzien van uw naam, 
adres,  telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar onze Pri-
vacy Officer via privacyofficer@duravermeer.nl. Vergeet u niet om uw BSN, foto en 
handtekening op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Wij kunnen 
weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak 
worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware 
technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar 
brengt of uitermate onpraktisch zijn. 
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Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de manier waarop wij met uw persoonsge-
gevens omgaan, of met de reactie op uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/priva-
cyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.  

7. HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS 

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Dura Vermeer en onze 
klanten en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, 
openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de gel-
dende beveiligingsstandaarden. 
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident 
dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk 
informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we 
hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorko-
men. 

***** 


