SAMENWERKINGSPROTOCOL
inzake de verplichtingen van Stad Mechelen, OCMW Mechelen en de Eerstelijnszone MechelenKatelijne als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in het kader van het lokaal contact- en
brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd krachtens het
burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020
(de “Overeenkomst”)

TUSSEN
STAD MECHELEN, gevestigd te Grote Markt 21 - 2800 Mechelen, met ondernemingsnummer
0207.499.430, hierbij geldig vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen
waarvoor optreden: de heer Alexander Vandersmissen, waarnemend burgemeester en mevrouw
Myriam Colle, waarnemende algemeen directeur van de stad Mechelen.
Hierna “Stad Mechelen”
EN
OCMW MECHELEN, gevestigd te Lange Schipstraat 27 - 2800 Mechelen, met ondernemingsnummer
0212.196.111, hierbij geldig vertegenwoordigd door het vast bureau waarvoor optreden: de heer
Alexander Vandersmissen, waarnemend voorzitter van het Vast Bureau en mevrouw Myriam Colle,
waarnemend algemeen directeur van de stad Mechelen.
Hierna “OCMW Mechelen”
EN
EERSTELIJNSZONE MECHELEN-KATELIJNE, gevestigd te Lange Schipstraat 27 - 2800 Mechelen,
met ondernemingsnummer 0739.765.946, hierbij geldig vertegenwoordigd door (°).
Hierna “ELZ Mechelen-Katelijne”
Hierna samen “Partijen” en afzonderlijk “Partij”

WORDT IN OVERWEGING GENOMEN ALS VOLGT:
-

Overwegende dat deze Overeenkomst betrekking heeft op het lokaal contact- en brononderzoek
betreffende het coronavirus COVID-19 te Mechelen, zoals georganiseerd krachtens het
burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020;
Teneinde dit (lokaal) systeem van contact- en brononderzoek zo efficiënt mogelijk te maken, wordt
een samenwerking opgezet tussen de ELZ Mechelen-Katelijne, in bijzonder de medisch expert uit
de zorgraad enerzijds en de stad en het OCMW Mechelen, in het bijzonder de maatschappelijke
assistenten resp. andere tot vertrouwelijkheid gebonden medewerkers, anderzijds inzake de
verwerking van (persoons-)gegevens van personen die in de Zorgatlas zijn opgenomen voor wat
betreft het coronavirus COVID-19, én de contacten van deze personen, weliswaar uitsluitend op
macroniveau;

-

Overwegende dat Stad Mechelen en OCMW Mechelen deze (bijzondere) persoonsgegevens
zullen verkrijgen via de Zorgatlas van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid enerzijds en de
medisch expert (die de noodzakelijke identiteits- en contactgegevens met inachtneming van een
gedeeld beroepsgeheim zal doorgeven aan de maatschappelijke assistenten resp. op basis van
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een geïnformeerde toestemming van de betrokkene aan andere tot de vertrouwelijkheid gehouden
medewerkers van de stad en/of het OCMW Mechelen die geen maatschappelijk assistent zijn) uit
de zorgraad van ELZ Mechelen-Katelijne anderzijds;
-

Overwegende dat het, gezien de besmettelijkheid van het coronavirus COVID-19, eveneens
noodzakelijk is na te gaan waar de besmette persoon zijn/haar besmetting met het coronavirus
COVID-19 mogelijks heeft opgelopen.
Daartoe zullen er door Stad Mechelen en OCMW Mechelen géén gegevens op personeel niveau
worden verwerkt (nl. identiteit van de contactpersonen van de besmette persoon), maar uitsluitend
op macroniveau (nl. gegevens van de onderneming(en), vereniging(en), sociale
gemeenschap(pen), … waar de besmette persoon de besmetting met het coronavirus COVID-19
mogelijks heeft opgelopen en/of is geweest in de periode van besmetting doch voorafgaand aan de
ontdekking hiervan).

-

Overwegende dat deze onderneming(en), vereniging(en), sociale gemeenschap(pen), …
vervolgens ook gecontacteerd worden, zodat de nodige aanbevelingen kunnen worden gegeven
om een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 aldaar te voorkomen.
Deze gegevens op macroniveau zullen eveneens worden medegedeeld aan de medisch expert uit
de zorgraad van ELZ Mechelen-Katelijne, uiteraard met het contact- en brononderzoek als enig
opzet.

-

Overwegende dat Partijen gezamenlijk het doel van- én de middelen voor de verwerkingen van de
(bijzondere) persoonsgegevens in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende
het coronavirus COVID-19 bepalen én in dat kader dan ook als gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken (in van art 4 en 26 Algemene Verordening Gegevensbescherming)
kunnen worden aanschouwd.
Partijen wensen in deze Overeenkomst – overeenkomstig artikel 26 Algemene Verordening
Gegevensbescherming – afspraken te maken omtrent hun verantwoordelijkheden / verplichtingen
bij het verwerken van (persoons-)gegevens in het kader van dit lokaal contract- en brononderzoek.

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 – Voorwerp
Deze Overeenkomst regelt de verantwoordelijkheden / verplichtingen van Partijen bij het verwerken
van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek
betreffende het coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van
7 augustus 2020, waarbij zij als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (in zin van artikel 26
Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunnen worden beschouwd.

Artikel 2 – Duur
2.1.

Onderhavige Overeenkomst vangt aan op datum van het burgemeestersbesluit van 7
augustus 2020, én wordt gesloten voor de periode dat door Partijen in de zin van deze
Overeenkomst (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt. Partijen zullen in de zin van
de Overeenkomst (bijzondere) persoonsgegevens verwerken zolang dat vereist is voor de
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indijking / bestrijding van het coronavirus COVID 19, waaromtrent wordt geoordeeld door de
burgemeester van de stad Mechelen.
De
voortdurende
verplichtingen
uit
deze
Overeenkomst
(bijvoorbeeld,
de
geheimhoudingsverplichting uit artikel 4.3 van deze Overeenkomst) blijven ook na voormelde
duurtijd van kracht.
2.2.

Deze Overeenkomst kan niet vroegtijdig worden beëindigd, behalve in onderling overleg
tussen Partijen, doch steeds met dien verstande dat de (vroegtijdige) beëindiging van deze
Overeenkomst steeds gepaard zal / dient te gaan met de beëindiging van de verwerking van
(persoons-)gegevens in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het
coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 7
augustus 2020.

Artikel 3 – Verwerking (persoons-)gegevens
3.1.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen Partijen, zullen er in het kader van het
lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd
krachtens het burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020, enkel in de volgende zin
(bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt:
-

er zullen in het kader van het voormelde contact- en brononderzoek enkel (bijzondere)
persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de modaliteiten van het
burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020 / deze Overeenkomst / de toepasselijke
regelgeving én dit uitsluitend in het kader van de preventieve gezondheidszorg, meer in
bijzonder ten behoeve van het lokaal contact- en brononderzoek te Mechelen, zoals
georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020.
Dit met als -uiteindelijke- doelstelling de uitbreiding van het coronavirus COVID-19 in te
dijken / te bestrijden;

-

er zullen enkel (bijzondere) persoonsgegevens (kunnen) worden verzameld / verwerkt van
personen die zijn opgenomen in de Zorgatlas voor wat betreft het coronavirus COVID-19
(nl. positief geteste patiënten, patiënten van wie de huisarts oordeelde dat hun negatief
resultaat vals negatief was én patiënten die de huisarts al heeft aangemeld bij het
contactonderzoek zonder testresultaat) én de contacten van deze personen die de
mogelijke bron van besmetting vormen, weliswaar uitsluitend op macroniveau;

-

Stad Mechelen en OCMW Mechelen zullen deze (bijzondere) persoonsgegevens
verkrijgen via de Zorgatlas van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid enerzijds en
de medisch expert uit de zorgraad (die de noodzakelijke identiteits- en contactgegevens
met inachtneming van een gedeeld beroepsgeheim zal doorgeven aan de
maatschappelijke assistenten resp. op basis van een geïnformeerde toestemming van de
betrokkene aan andere tot de vertrouwelijkheid gehouden medewerkers van de stad en/of
het OCMW Mechelen die geen maatschappelijk assistent zijn) van ELZ Mechelen-Katelijne
anderzijds;

-

De macrogegevens met betrekking tot de contacten / mogelijke bronnen van besmetting
van de personen die zijn opgenomen in de Zorgatlas worden door de maatschappelijke
assistenten en niet-maatschappelijke doch aan vertrouwelijkheid gebonden medewerkers
eveneens medegedeeld aan de ELZ Mechelen-Katelijne, meer in bijzonder aan de
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medisch expert uit de zorgraad, uiteraard opnieuw met het contact- en brononderzoek als
enig opzet.

3.2.

Stad Mechelen en OCMW Mechelen zijn – behoudens deze Overeenkomst ervan afwijkt – in
het kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19,
zoals georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020, gehouden tot
volgende verantwoordelijkheden:
-

de transparantieverplichting in de zin van artikel 12-14 Algemene Verordening
Gegevensbescherming, in bijzonder overeenkomstig de modaliteiten van artikel 6 van
deze Overeenkomst;

-

vrijwaren van de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de (bijzondere)
persoonsgegevens én het loggen van die (gevrijwaarde) status, binnen de grenzen van
de eigen organisatie;

-

periodiek evalueren van (de gegevensverwerking(en) in het kader van) het lokaal contacten brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19;

-

detecteren en opvolgen van fysieke of digitale toegangen, die als een datalek in de zin
van artikel 33 – 34 Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen worden
beschouwd.

Stad Mechelen en OCMW Mechelen zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot voormelde
verplichtingen (inclusief, eventuele aansprakelijkheden die daaruit zouden voortvloeien).
ELZ Mechelen-Katelijne is – behoudens deze Overeenkomst ervan afwijkt – verantwoordelijk
voor:
-

vrijwaren van de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de (bijzondere)
persoonsgegevens én het loggen van die (gevrijwaarde) status, binnen de grenzen van
de eigen organisatie;

-

periodiek evalueren van (de gegevensverwerking(en) in het kader van) het lokaal contacten brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19;

-

detecteren en opvolgen van fysieke of digitale toegangen, die als een datalek in de zin
van artikel 33 – 34 Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen worden
beschouwd.

Alle Partijen zijn gehouden om – hetzij, rekening houdende met voormelde verdeling van
verantwoordelijkheden – alle overige verplichtingen die op hen rusten onder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden,
bijvoorbeeld (niet-limitatief): het correct verwerken van het lokaal contact- en brononderzoek in
hun register van verwerkingsactiviteiten) te vervullen.

Artikel 4 – Bijzondere rechten / verplichtingen van Partijen
4.1.

De (bijzondere) persoonsgegevens worden (enkel) verwerkt door Partijen en/of hun
respectievelijke verwerker(s) ten behoeve van het lokaal contact- en brononderzoek
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betreffende het coronavirus COVID-19. In dit verband vindt (o.m.) de volgende
gegevensuitwisseling plaats:
-

De medisch expert uit de zorgraad van ELZ Mechelen-Katelijne deelt de noodzakelijke
identiteits- en contactgegevens van de personen die zijn opgenomen in de Zorgatlas,
onder toepassing van het gedeelde beroepsgeheim resp. op basis van de geïnformeerde
toestemming van de betrokkene, mee aan de maatschappelijke assistenten resp. de nietmaatschappelijke doch aan vertrouwelijkheid gebonden medewerkers van Stad Mechelen
en OCMW Mechelen;

-

De maatschappelijke assistenten resp. niet-maatschappelijke doch aan vertrouwelijkheid
gebonden medewerkers van Stad Mechelen en OCMW Mechelen delen de verzamelde
macrogegevens betreffende de mogelijke bron(nen) van besmetting (nl. gegevens van de
onderneming(en), vereniging(en), sociale gemeenschap(pen), … waar de besmetting met
het coronavirus COVID-19 mogelijks werd opgelopen en/of de besmette persoon is
geweest in de periode van besmetting voorafgaand aan de ontdekking hiervan) mee aan
de medisch expert uit de zorgraad van ELZ Mechelen-Katelijne.

Partijen geven géén (bijzondere) persoonsgegevens door aan andere derden, tenzij daarvoor
een wettelijke basis is.
4.2.

De (bijzondere) persoonsgegevens die in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek
worden verwerkt door Stad Mechelen en OCMW Mechelen worden opgeslagen zolang dat
nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, met dien verstande de gegevens uiterlijk 60
dagen na de opslag ervan worden gewist.
Dit tenzij een langere bewaring gedekt is door een voldoende toestemming van de
betrokkene, dan wel noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om
(eventueel) juridische claims te kunnen opvangen/toezichthoudende autoriteiten te kunnen
beantwoorden, alsook voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang of historisch /
wetenschappelijk onderzoek.

4.3.

Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van de (persoons-)gegevens die zij overeenkomstig
artikel 3.1 van deze Overeenkomst verzamelen / verwerken.
Partijen verbinden zich ertoe om het nodige te doen opdat- en maken zich sterk dat de
personen die zij machtigen om in het kader van artikel 3.1 van deze Overeenkomst
(bijzondere) persoonsgegevens te verwerken zich ertoe zullen verbinden de vertrouwelijkheid/geheimhouding inzake die (bijzondere) persoonsgegevens in acht te nemen.
Op voormelde geheimhoudingsverplichting(en) gelden volgende uitzonderingen:
o
o

4.4.

een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel dat tot mededeling verplicht;
indien het delen van die (persoons-)gegevens strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van
deze Overeenkomst.

Partijen zijn overeengekomen dat zij zichzelf- alsook de personen die zij machtigen slechts
toegang zullen verschaffen tot de (bijzondere) persoonsgegevens die in het kader van het
lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd
krachtens het burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020, worden verwerkt overeenkomstig
artikel 3.1 van deze Overeenkomst, in die mate dat dat strikt noodzakelijk is in het kader van
de uitoefening van voormeld burgemeestersbesluit / deze Overeenkomst, voor het doel
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omschreven in artikel 3.1 van deze Overeenkomst en/of een wettelijke verplichting / rechterlijk
bevel.
4.5.

Partijen verbinden er zich principieel en uitdrukkelijk toe om – bij de verwerking(-en) van
(bijzondere) persoonsgegevens in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek
betreffende
het
coronavirus
COVID-19,
zoals
georganiseerd
krachtens
het
burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020 – de reglementering inzake de bescherming van
(persoons-)gegevens na te leven, waaronder – maar niet uitsluitend – de Algemene
Verordening Gegevensbescherming én de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli
2018.

4.6.

Partijen verbinden er zich toe om bij de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in het
kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals
georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020 – rekening houdende
met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context,
de doeleinden en de qua waarschijnlijkheid- en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten
en vrijheden van betrokkenen, alsook met de verdeling van verantwoordelijkheden zoals
voorzien in artikel 3.2 van deze Overeenkomst – passende technische en organisatorische
maatregelen te nemen.

4.7.

Partijen verbinden zich ertoe om elkaar – in het kader van de verwerking van (bijzondere)
persoonsgegevens in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het
coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 7
augustus 2020 – kosteloos bijstand te verlenen bij het doen nakomen van elkaars
verantwoordelijkheden in het kader van de artikelen 32 t.e.m. 36 Algemene Verordening
Gegevensbescherming; indien van toepassing, overeenkomstig de modaliteiten die daarrond
zijn voorzien in deze Overeenkomst.

Artikel 5 – Beantwoording rechten van betrokkenen
5.1.

Partijen duiden voor de verwerkingen van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van het
lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd
krachtens het burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020, als centrale, externe
contactpersoon de data protection officer (DPO) van Stad Mechelen (met contactgegevens:
privacy@mechelen.be) aan;
Partijen zullen die contactpersoon én diens contactgegevens extern communiceren, in zoverre
zij daartoe gehouden zijn overeenkomstig de modaliteiten die daarrond zijn voorzien in deze
Overeenkomst.
Voormelde contactpersoon zal – behoudens ingeval van artikel 5.4 van deze Overeenkomst –
de verzoeken van betrokkenen tot uitoefening van hun rechten in de zin van hoofdstuk 3 van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming beantwoorden (o.a. inzage, rectificatie,
wissing, beperking van de gegevensverwerking etc.).

5.2.

Onverminderd voormelde, zullen Partijen / voormelde contactpersoon – indien zij m.b.t. de
verwerkingen van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van het lokaal contact- en
brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd krachtens het
burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020 kennis verkrijgen van een verzoek van
betrokkenen m.b.t. de uitoefening van rechten in de zin van hoofdstuk 3 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming / een klacht – dat aan de andere Partij / voormelde
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contactpersoon schriftelijk communiceren, binnen de 48u nadat zij van voormeld verzoek
kennis kregen / redelijkerwijze kennis dienden te krijgen.
5.3.

Partijen zijn verantwoordelijk om aan voormelde contactpersoon de nodige én beschikbare
input ter beantwoording van voormelde verzoeken in het kader van hoofdstuk 3 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming te bezorgen.

5.4.

Overeenkomstig artikel 26 Algemene Verordening Gegevensbescherming, doet voormelde
regeling uit artikel 5.1, 5.2 en 5.3 van deze Overeenkomst geen afbreuk aan het feit dat
Partijen beiden verantwoordelijk kunnen blijven voor de beantwoording van voormelde rechten
van betrokkene(n) (in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het
coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 7
augustus 2020, in zoverre de betrokkene daarop zou aandringen.

Artikel 6 – Informatieverplichting
6.1.

Stad Mechelen en OCMW Mechelen zullen op hun website, desgevallend gehecht aan het
burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020, een privacyverklaring voorzien, waarin minstens
wordt vermeld:
-

de informatie in de zin van artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming met
betrekking tot de verwerking(-en) van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van het
lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals
georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020, zoals vermeld in
artikel 3.1 van deze Overeenkomst.

-

hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de verwerking(-en) van (bijzondere)
persoonsgegevens in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het
coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 7
augustus 2020, zoals vermeld in artikel 3.2 van deze Overeenkomst;

-

de contactpersoon- én de regeling voor de uitoefening van rechten in de zin van hoofdstuk
3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kader van het lokaal
contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals georganiseerd
krachtens het burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020, zoals vermeld in artikel 5 van
deze Overeenkomst.

Rekening houdende met de opname van voormelde informatie in de privacyverklaring van
Stad Mechelen en OCMW Mechelen, en desgevallend andere informatie, dient deze
Overeenkomst an sich niet kenbaar te worden gemaakt aan derden / eventuele betrokkenen.
Artikel 7 – Inbreuken
7.1.

In geval van ontdekking van een inbreuk in de zin van artikel 33 / 34 Algemene Verordening
Gegevensbescherming bij de verwerking(-en) van (bijzondere) persoonsgegevens in het
kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19, zoals
georganiseerd krachtens het burgemeestersbesluit van 7 augustus 2020, zullen Partijen:
-

elkaar daarover onmiddellijk schriftelijk informeren;
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-

7.2.

elkaar zo snel mogelijk schriftelijk informeren omtrent alle getroffen maatregelen om de
inbreuk – overeenkomstig de toepasselijke regelgeving – op te vangen / in de toekomst
te vermijden.

Partijen zijn – overeenkomstig de toepasselijke regelgeving – verplicht om in geval van een
inbreuk in de zin van artikel 33 / 34 Algemene Verordening Gegevensbescherming de nodige
maatregelen / meldingen te (onder-)nemen, hetzij rekening houdende met hun
verantwoordelijkheden zoals vermeld in artikel 3.2 van deze Overeenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1

Partijen zijn – overeenkomstig de principes van artikel 3.2 van deze Overeenkomst – slechts
gehouden tot de verplichtingen uit deze Overeenkomst die (mede) in hun hoofde zijn bepaald
(inclusief, tot de schade die een gevolg zou zijn van een tekortkoming aan die verplichtingen).

8.2

Partijen zullen elkaar op eerste schriftelijke verzoek vrijwaren voor iedere schade in het kader
van (de uitvoering van-) onderhavige Overeenkomst, waarvoor zij overeenkomstig voormelde
niet aansprakelijk zouden zijn.

Artikel 9 – Ontbindende voorwaarde
Onderhavige Overeenkomst en haar onderliggende verbintenissen worden gesloten onder de
(ontbindende-) voorwaarde dat een besluit tot ondertekening en/of goedkeuring van onderhavige
Overeenkomst niet wordt nietig verklaard en niet zou worden aangenomen door het college van
burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad alsmede het vast bureau en/of de OCMW Raad.
Indien voormeld besluit wel vernietigd wordt en/of niet zou aangenomen worden door het college van
burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het vast bureau en/of de OCMW Raad, dan wordt
onderhavige Overeenkomst – alsook het contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus
COVID-19 – ontbonden en herneemt elke Partij haar rechten zonder ten aanzien van elkaar tot enige
vorm van (schade-)vergoeding of betaling te zijn gehouden.

Artikel 10 – Splitsbaarheid
10.1

De nietigheid van één der artikelen, of een deel daarvan, van onderhavige Overeenkomst tast
niet de geldigheid aan van de overige bepalingen van onderhavige Overeenkomst, noch van
de Overeenkomst in haar geheel.

10.2

Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van onderhavige
Overeenkomst zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen
door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of
onafdwingbare bepaling.

10.3

Desgevallend zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor ieder
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet is voorzien in
onderhavige Overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en rechtbanken

8/9

Onderhavige Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor betwistingen aangaande de
interpretatie en uitvoering van onderhavige Overeenkomst zijn enkel de rechtbanken en hoven van
Antwerpen bevoegd;
Aldus opgemaakt in evenveel exemplaren als ondergetekenden; elke ondergetekende verklaart een
kopie ontvangen te hebben.
Te Mechelen, op 7 augustus 2020

voor Stad Mechelen

voor OCMW Mechelen

de wd. burgemeester
Alexander Vandersmissen

de wd. burgemeester
Alexander Vandersmissen

de wd. algemeen directeur
Myriam Colle

de wd. algemeen directeur
Myriam Colle

voor ELZ Mechelen-Katelijne
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