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Addendum Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) t.b.v.  Publieke Gezondheid en 

Veiligheid Nederland, geregistreerd bij de KvK-nummer 40478156, gevestigd te 3524 SJ 

Utrecht (GGD GHOR Nederland) (november 2020) 

 

In dit addendum geeft Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (GGD GHOR Nederland), 

zetelend te Utrecht aan in welke artikelen zij afwijkt van de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden 

bij IT (GIBIT) Versie 2016 en op welke wijze.  

 

De volgende artikelen uit de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) worden 

vervangen: 1.11, 6.1, 8.9 sub iii), 10.1 sub v), 11.1 sub v), 22.4 sub i), 28.1, 28.2, en 28.3. 

Reden hiervoor is dat Invullen eigen organisatie in plaats van de GEMeentelijke Model 

Architectuur (GEMMA) de Publieke gezondheid Referentie Architectuur (PURA) van 

toepassing verklaart. De genoemde artikelen worden vervangen door onderstaande artikelen. 

 

Artikel 1.11 

Publieke gezondheid Referentie Architectuur (PURA): de laatste versie van de door GGD 

GHOR Nederland op https://www.ggdghorkennisnet.nl gepubliceerde PURA. 

 

Artikel 6.1 

Tot het Overeengekomen gebruik behoort dat de ICT Prestatie voldoet aan de:  

i) ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor de functie en het werkingsgebied van de 

betreffende ICT Prestatie gepubliceerde PURA;  

ii) in de Overeenkomst (nader) gespecificeerde overige ICT-kwaliteitsnormen en/of 

Interoperabiliteitseisen, dan wel andere normen en standaarden. 

 

Artikel 8.9 sub iii) 

iii) dat de ICT Prestatie door middel van het tijdig uitbrengen van Updates en/of Upgrades 

steeds tijdig zal blijven voldoen aan nieuwe versies van de PURA en overige ICT-

kwaliteitsnormen die in de Overeenkomst als vereiste normen zijn gespecificeerd;  

 

Artikel 10.1 sub v) 

de ICT Prestatie voldoet en (bij Onderhoud) zal blijven voldoen aan de relevante wet- en 

regelgeving en de PURA en overige ICT-kwaliteitsnormen die in de Overeenkomst als vereiste 

normen zijn gespecificeerd;. 

 

Artikel 11.1 sub v) 

dat zij geschikt is om op basis hiervan de ICT Prestatie adequaat te kunnen beheren en te 

kunnen inpassen in het Applicatielandschap overeenkomstig de documentatie-eisen over 

inpasbaarheid uit de PURA en overige ICT-kwaliteitsnormen die in de Overeenkomst als 

vereiste normen zijn gespecificeerd;.
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Artikel 22.4 sub i) 

het aanleveren van de in de ICT Prestatie opgeslagen gegevens; 

 

Artikel 28.1 

Tenzij in de Overeenkomst anders bepaald dient Leverancier zorg te dragen voor het 

aantoonbaar beheren en beschermen van beheerde gegevens door beveiligingsmaatregelen, 

preserveringsmaatregelen en controles ten aanzien van archivering, conform de vereisten die 

deel uitmaken van de PURA en overige ICT-kwaliteitsnormen die in de Overeenkomst als 

vereiste normen zijn gespecificeerd;. 

 

Artikel 28.2 

Leverancier dient zich aantoonbaar aan de in de wet en specifiek in de Overeenkomst gestelde 

bewaartermijnen te houden en pas over te gaan tot verwijdering na toestemming van 

Opdrachtgever. 

 

Artikel 28.3 

Leverancier moet archiefbescheiden kunnen migreren naar archiefsystemen van 

Opdrachtgever conform de vereisten die deel uitmaken van de PURA en overige ICT-

kwaliteitsnormen die in de Overeenkomst als vereiste normen zijn gespecificeerd. Leverancier 

verricht de werkzaamheden voor het daadwerkelijk migreren van archiefbescheiden tegen de 

in de Overeenkomst bepaalde tarieven en condities of bij gebreke daarvan tegen de in het 

algemeen door Leverancier gehanteerde tarieven en nader overeen te komen condities. 

 


