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Motivering
Voorgeschiedenis
• College 31 augustus 2020: Aktename indiening oproep Klimaatwijken.
• 12 oktober 2020: publicatie overheidsopdracht ‘SID-OMG/SID/2020/020 Projecten
Klimaatwijken: Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten’ door Departement
Omgeving.
• 10 december 2020: Gunning aan Ingenium nv door Departement Omgeving voor een
bedrag van 120.879,00 € (incl. BTW).
• 30 april 2021: Voorstel samenwerkingsovereenkomst tussen Departement Omgeving, Stad
Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen.
• Collegebeslissing 10 mei 2021 – agendapunt 27: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Goedkeuring projectvoorstel
Het projectvoorstel ‘Ruimte voor Energie langs de Mechelse Vesten’ is geselecteerd samen met
2 andere projecten uit 14 ingediende kandidaturen in de projectoproep ‘Klimaatwijken’ van
Departement Omgeving (projectvoorstel ingediend op 17 augustus 2020; berichtgeving met
goedkeuring op 17 september 2020 door mevrouw Anneloes Van Noordt van Departement
Omgeving). De drie geselecteerde Klimaatwijken zijn:
• Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten (stad Mechelen).
• Leuvense tuinwijken als hef boom voor stedelijke duurzaamheidstransitie (stad Leuven).
• Bouwblok Walle: energetische symbiose tussen bedrijfssite en omliggend stadsweefsel
(stad Kortrijk).
De juryf iche wordt voorgelegd. Meer inf ormatie is beschikbaar op de websites van
Departement Omgeving (https://omgeving.vlaanderen.be/klimaatwijken) en Team Vlaamse
Bouwmeester
(https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/pilootprojecten/klimaatwijken).
Publicatie overheidsopdracht en aanstelling projectteam

Voor elk van de drie wijken werd een multidisciplinair onderzoeksteam aangesteld met
expertise op vlak van ontwerp, energie, participatie, vastgoed en f inanciering en juridische
kennis. De aanstelling gebeurde via een overheidsopdracht voor diensten door vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Financiering van de opdracht
gebeurt volledig door het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.
Voor het bestek van de overheidsopdracht ‘SID-OMG/SID/2020/020 Projecten Klimaatwijken:
Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten’ werd vertrokken van het projectvoorstel van
Stad Mechelen. Het Departement Omgeving is aanbestedende overheid en de f inancierende
partij voor de opdracht. De opstelling gebeurde in samenspraak met Stad Mechelen (dienst
Duurzame Ontwikkeling en Energie, AGB Energiepunt en Ruimtelijke planning). Er werden 8
dossiers ingediend. De opdracht werd gegund op 10 december 2020 aan het team van
Ingenium nv met onderaannemers Bureau Bouwtechniek nv, Levuur cv, Atelier Horizon bvba
en METHA advocaten voor 120.879,00 EUR (incl. BTW). Looptermijn van de opdracht is 18
maanden (1 januari 2021 – 30 juni 2022).
De overheidsopdracht, offerte van Ingenium nv, het verslag van nazicht en gemotiveerde
gunningsbeslissing worden voorgelegd.
Samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Overheid
Departement Omgeving stelt voor om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen met Stad
Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de
samenwerking tussen de partijen inzake het uitschrijven en begeleiden van de opdracht voor
aanneming van diensten.
Op inhoudelijk vlak treden Departement Omgeving en Stad Mechelen op als trekkers. Zij staan
daarbij op gelijke voet. De partijen, vertegenwoordigd in het kernteam, waken over de
continuïteit tussen de opdracht enerzijds en lopende processen binnen hun respectievelijke
organisaties anderzijds. Departement Omgeving is verantwoordelijk voor het verloop van de
opdracht en neemt initiatief voor het samenbrengen en voorbereiden van de kwaliteitskamer,
de af stemming van opdracht met de twee andere klimaatwijken in Leuven en Kortrijk en de
partners, de timing van het overkoepelende leertraject en de f inanciering. De administratieve
opvolging van de opdracht (m.b.t. betaling, oplevering,…) ligt bij Departement Omgeving. Stad
Mechelen is samen met AGB Energiepunt Mechelen verantwoordelijk voor de dagelijkse
inhoudelijke sturing van de opdracht.
De samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Departement Omgeving
Vlaamse overheid, stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen in het kader van de
onderzoeksopdracht ‘Projecten Klimaatwijken: Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten’.
(bijlage)
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1. DE PARTIJEN
Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, vertegenwoordigd
door de heer Peter Cabus, in hoedanigheid van secretaris-generaal, hierna “Dep OMG”
genoemd
En
Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Erik
Laga, algemeen directeur en Alexander Vandersmissen, burgemeester wd., hierna “Stad
Mechelen” genoemd,
En
Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen,
vertegenwoordigd door Marina De Bie, in de hoedanigheid van voorzitter raad van bestuur, en
Patrick Princen, in hoedanigheid van ondervoorzitter raad van bestuur, hierna, “AGB
Energiepunt Mechelen” genoemd,

2

2.

VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
1. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de samenwerking tussen de partijen inzake het
uitschrijven en begeleiden van een opdracht voor aanneming van diensten. Hierbij worden
dienstverleners met specifieke expertise (ontwerpmatig, energetisch, juridisch, financieel,
vastgoedkundig, participatief) aangesteld om de opmaak van een duurzame
ontwikkelingsstrategie voor een warmtenet langs de stadsring met een aanbod voor de
collectieve renovatie van appartementsgebouwen te ontwikkelen, hierna OPDRACHT genoemd.
2. Het onderzoeksgebied beslaat het volgende gebied, aangeduid als de Vesten in het rood. De
appartementsblokken op de Elektriciteitsstraat, hoewel net buiten de Vesten, worden mee
beschouwd worden als deel van het studiegebied.

3. Projectdoelstelling: stad Mechelen wil met dit project een duidelijke strategische visie voor een

warmtenet langs de Vesten in combinatie met een concreet operationeel kader voor de
collectieve energetische renovatie van appartementsgebouwen in mede-eigenaarschap
ontwikkelen. De strategische visie wordt gevormd door een ruimtelijk-energetisch
ontwikkelingsplan voor de Mechelse Vesten als onderdeel van het beleidsplan ruimte en de
stedelijke warmtestrategie. Het operationeel kader bestaat uit een concreet aanbod voor
3

technisch-financiële ontzorging vanuit AGB Energiepunt Mechelen. De combinatie van een
strategisch en een operationeel luik is belangrijk: zo wordt er gewaarborgd dat de theorie
gevoed wordt vanuit de praktijk en vice versa.
4. Leerdoelstelling: dep OMG wil stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen ondersteunen
door specifieke expertise (ontwerpmatig, energetisch, juridisch, financieel, participatief, ..) aan
te reiken voor de opmaak van een duurzame ontwikkelingsstrategie voor ruimte voor energie
langs de Mechelse Vesten.
Via een leertraject zullen de lessen uit de projecten klimaatwijken gedeeld worden met een
breder publiek. Hierbij is het de doelstelling om ervaringen te delen en gemeenschappelijke
knelpunten te detecteren.
5. Beleidsdoelstelling: Via de ondersteuning van dit project wil dep OMG de
omgevingsdoelstellingen, zoals die vooruitgeschoven werden in ‘Beleidsnota 2019-2024.
Omgeving’, realiseren. (onder meer SD2OD3: Gebiedsontwikkeling met gebiedscoalities”,
“SD6OD2: Vlaanderen als kennispartner” en “ISE1SD1 Omgeving als kennis- en
expertisecentrum”).
Dep OMG wil via de ondersteuning van dit concrete project de beleidsdoelstelling uit de
strategische visie van het BRV, namelijk kwaliteitsvolle kernversterking en verdichting enerzijds
en het maximaal faciliteren van de energietransitie anderzijds, realiseren en waar nodig
verfijnen en bijsturen.
Tot slot gaat het Dep OMG op basis van deze ondersteuning, de leerpunten en resultaten van
dit concrete project, na welke nieuwe beleidsstrategieën en beleidsinstrumenten er moeten
ontwikkeld worden om de duurzame transformatie op wijkniveau mogelijk te maken.

3.

VERBINTENISSEN VAN DE PARTIJEN
1. Op inhoudelijk vlak treden beide partijen op als trekkers. Zij staan daarbij op gelijke voet. De
partijen, vertegenwoordigd in het kernteam, waken over de continuïteit tussen de opdracht
enerzijds en lopende processen binnen hun respectievelijke organisaties anderzijds.
2. Dep OMG is verantwoordelijk voor het verloop van de opdracht en neemt initiatief voor het
samenbrengen en voorbereiden van de kwaliteitskamer, de afstemming van opdracht met de
twee andere klimaatwijken in Leuven en Kortrijk en de partners, de timing van het
overkoepelende leertraject en de financiering. Het Dep OMG is aanbestedende overheid en de
financierende partij voor de opdracht De administratieve opvolging van de opdracht (mbt
betaling, oplevering,…) ligt bij Dep OMG.
3. Stad Mechelen is verantwoordelijk voor de dagelijkse inhoudelijke sturing van de opdracht. Bij
alle communicatie wordt ook de leidend ambtenaar van de financierende partij (Dep OMG) in
kopie opgenomen.
4. De partijen verbinden er zich toe om alle nuttige informatie waarover zij beschikken, van
juridische of feitelijke aard, ter beschikking te stellen van het kernteam.
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4.

ORGANISATIE VAN DE OPDRACHT

4.1. Kernteam
1. De partijen richten een kernteam op, bestaande uit vertegenwoordigers van:
- Dep OMG
- Stad Mechelen
- AGB Energiepunt Mechelen
- Team Vlaams Bouwmeester
- Vlaams Energie en Klimaat Agentschap
- Opdrachthouder van de opdracht
Mechelen modereert het kernteamoverleg en geeft inhoudelijke sturing aan de opdracht.
2. Het kernteam begeleidt de opdracht inhoudelijk. Het kernteam levert input voor de opdracht,
maakt concrete afspraken rond de randvoorwaarden, valideert de tussentijdse resultaten van
het onderzoek en geeft inhoudelijke sturing voor het vervolg ervan. De opdrachthouder van de
opdracht zorgt voor het samenbrengen en voorbereiden van het kernteam.
3. Het kernteam heeft de verantwoordelijkheid over de procesvoering van de opdracht. Het
kernteam zal externe experten, relevante gebiedsactoren en andere belanghebbenden bij de
onderzoeksopdracht betrekken.
4. Het kernteam beslist bij consensus. Wanneer er geen consensus wordt gevonden, dan beslist
dep OMG als financierende partij.
5. Het kernteam komt maandelijks in werkateliers, bij voorkeur ter plaatse, samen. Gezien het
onderzoekende karakter van de opdracht en omdat het de ambitie is om gezamenlijk kennis op
te bouwen zal een intense samenwerking nodig zijn. Het uitwisselen van informatie zal niet per
definitie beperkt blijven tot de terugkoppelmomenten die op voorhand worden vastgelegd. Het
traject wordt op een open en flexibele manier opgevat, in een opzet van werkateliers.

4.2. Kwaliteitskamer
1. De partijen richten een kwaliteitskamer op die een klankbordfunctie heeft voor deze opdracht;
ze stuurt bij, volgt op en evalueert het hele ontwikkelingsproces. De kwaliteitskamer bestaat uit
het kernteam, aangevuld met de Vlaams Bouwmeester, de andere partners: oa VVSG en het
Kenniscentrum Vlaamse Steden en twee externe experten “Energie” en “Stedenbouw”. De
kwaliteitskamer wordt voorgezeten door Dep OMG.
2. De kwaliteitskamer komt om de 3 maanden samen tijdens de loop van de opdrachtperiode,
afhankelijk van de vorderingen van het project.
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5.

TAAKVERDELING EN KOSTENVERDELING

5.1. Algemeen
1. De aanbestedende overheid van de opdracht (Dep OMG) bereidt de bestekdocumenten voor en
zorgt voor de bekendmaking ervan. Er wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
2. De overheidsopdracht van de opdracht wordt gegund door de aanbestedende overheid, na
advies van een gunningscommissie samengesteld uit de leden van het kernteam en de externe
experten. Wijzigingen aan de opdracht zijn de verantwoordelijkheid van de aanbestedende
overheid in consensus met het kernteam, conform de wetgeving overheidsopdrachten. Indien
er geen consensus bereikt wordt, beslist Dep OMG.
3. Taken verbonden aan de bijeenkomsten van het kernteam worden opgenomen door Stad
Mechelen. Bij alle communicatie wordt ook de financierende partij (Dep OMG) in kopie
opgenomen.
4. Taken verbonden aan de bijeenkomsten van de kwaliteitskamer (agenda, organisatie, …)
worden opgenomen door Dep OMG.
5. De administratieve opvolging van de opdracht (mbt betaling, oplevering,…), bewaken van de
timing en de financiering van de opdracht ligt bij Dep OMG. (administratieve) Afhandeling van
de opdrachten van externe experten wordt opgenomen door Dep OMG.

5.2. Verdeling van de kosten
1. Het beschikbaar budget om de opdracht te laten uitvoeren bedraagt maximaal 100.000€
exclusief BTW en wordt gefinancierd door Dep OMG.
De partijen waken erover dat het beschikbare budget niet wordt overschreden.

6.

COMMUNICATIE
1. Publieksgerichte acties worden voorafgaand overlegd tussen de partijen in het kernteam.
2. Elke communicatie en publicatie naar de buitenwereld (o.a. persberichten) over het onderzoek
in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst gebeurt in gezamenlijk overleg tussen de
partijen.
3. Alle communicatiedragers van het project zullen de namen en logo’s van de partijen duidelijk en
op een gelijkwaardige manier vermelden.
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7.

INTELLECTUELE RECHTEN
1. Alle in het kader van de opdracht verzamelde, opgestelde of verworven rapporten en
documenten zijn eigendom van de partijen en kunnen na onderling overleg en in samenspraak
door alle partijen worden gebruikt. Hierbij zullen de partijen telkens melding maken van deze
samenwerkingsovereenkomst.
2. Elke partij verbindt er zich toe om alle informatie verkregen naar aanleiding van of bij de
uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst, niet aan derden mede te delen, behalve na
onderling overleg en in samenspraak door alle partijen. Men is tevens daartoe gehouden voor
wat betreft de resultaten en de werkzaamheden.

8.

DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de partijen en
eindigt van rechtswege wanneer de OPDRACHT overeenkomstig het desbetreffende bestek
werd gerealiseerd en opgeleverd.

Opgemaakt te Brussel op 20 april 2021
in 3 exemplaren, waarvan elke partij verklaart één exemplaar ontvangen te hebben.
Voor Departement Omgeving
Peter Cabus
Secretaris-generaal

Voor Stad Mechelen
Erik Laga
Algemeen Directeur

En
Alexander Vandersmissen
Burgemeester wd.

Voor AGB Energiepunt Mechelen
Marina De Bie
Voorzitter raad van bestuur
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Patrick Princen
Ondervoorzitter raad van bestuur
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Bijlage
1. Samenwerkingsovereenkomst co-verwerkingsverantwoordelijken zoals bepaald in art. 26
AVG
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Bijlage 1: Bepalingen overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
1. Achtergrond
In deze bijlage worden de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijken (hierna
Mechelen en dep OMG bepaald bij de verwerking van persoonsgegevens1 in het kader van de
samenwerkings-overeenkomst. De Partijen zijn van mening dat zij optreden als gezamenlijke
verwerkings-verantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 AVG2 en hebben als dusdanig gezamenlijk
bepaald wat de doelen en middelen zijn van de verwerkingsactiviteiten zoals hierin beschreven. De
verwerkingsactiviteiten zullen worden uitgevoerd door de personeelsleden of aangestelden van de
Partijen.
Het is belangrijk te noteren dat de Partijen voor elke andere verwerking die buiten het
toepassingsgebied van deze samenwerkingsovereenkomst valt, beschouwd zullen worden als enige
verwerkingsverantwoordelijke, zoals voorgeschreven in de definitie van artikel 4.7 AVG.
De Partijen zullen volgende persoonsgegevens verwerken:
Categorieën van persoonsgegevens

adressen, namen van deelnemers, inhoud van de
interviews en contactgegevens zoals beschreven
in de verwerkersovereenkomst tussen dep OMG
en de opdrachthouder .

Categorieën betrokkenen; burgers
gedomicilieerd binnen de wijken die deel
uitmaken van de analyse.

Aard en doel(en) van de verwerking

Doel van de verwerking is beschreven in de
verwerkersovereenkomst tussen dep OMG en de
opdrachthouder

Locatie verwerkingen (incl. binnen/buiten EER)

België

Bewaartermijn

Looptijd van de opdracht plus 2 jaar

2. Algemeen

1

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals ook gedefinieerd in
artikel 4.1 AVG.
2

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming)
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Elk der Partijen zal ertoe gehouden worden de geldende regelgeving inzake privacy en
gegevensbescherming na te leven en steevast de rechtmatigheid van haar verwerkingsactiviteiten te
verzekeren, ook voor de verwerkingsactiviteiten die ze gezamenlijk met de andere Partijen uitvoert.
De Partijen zullen de gegevens verwerken zoals vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst én
volgens wettelijke of decretale bepalingen en/of uitvoeringsbesluiten en zullen het principe van
minimale gegevensbescherming naleven, zoals neergelegd in artikel 5.1.c. AVG.
Zij zullen de noodzakelijke documentatie opstellen overeenkomstig artikel 5.2 AVG om hun naleving
van de geldende regels inzake gegevensbescherming en privacy aan te tonen.
Elke Partij verstrekt op verzoek van de andere Partij alle informatie en documentatie die toelaat aan
te tonen dat ze haar verplichtingen onder de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving naleeft.
De Partijen zullen elkaar op de hoogte stellen indien zij van mening zijn dat er fouten of
onregelmatigheden in de persoonsgegevens voorkomen die het voorwerp vormen van deze
samenwerkingsovereenkomst.
De Partijen zullen elkaar de noodzakelijke inlichtingen geven en ondersteuning bieden bij het opstellen
van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen overeenkomstig artikel 35 AVG.
De Partijen beschikken over een functionaris voor gegevensbescherming:
- De functionaris voor gegevensbescherming voor dep OMG is Jan Maes,
dpo@omgevingvlaanderen.be
- De functionaris voor gegevensbescherming voor Mechelen is Hilde Nys, privacy@mechelen.be
3. Rechten van betrokkenen3
De Partijen worden ertoe gehouden de betrokkene over de verwerking voor hun aandeel te
informeren, conform artikel 13 en 14 AVG.
Zij zullen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen die vereist zijn om de
rechten van de betrokkenen te vrijwaren, in het bijzonder voor de uitoefening ervan volgens artikel 12
tot 22 AVG.
De Partijen komen overeen dat alle verzoeken van (een derde die handelt namens) een betrokkene
om één of meerdere van zijn/haar rechten onder de AVG uit te oefenen worden beantwoord door dep
OMG naargelang deze betrekking hebben op haar verwerkingsactiviteiten, zoals bepaald in punt 1.
Een betrokkene zal de vrijheid worden geboden zijn/haar rechten uit te oefenen tegen beide Partijen.
De Partijen zullen elkaar zonder oponthoud inlichten over dergelijke verzoeken en zullen elkaar alle
noodzakelijke informatie verschaffen om aan het verzoek te kunnen voldoen.
De Partijen verbinden zich ertoe om aan alle informatieverplichtingen onder de AVG te voldoen
naargelang die betrekking hebben op zijn/haar verwerkingsactiviteiten, zoals bepaald in punt 1.
3

Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand
van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van
een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, zoals gedefinieerd in artikel 4.1 AVG.
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4. Bewaring
De Partijen zullen voorzien in de noodzakelijke procedures inzake de administratieve en wettelijke
bewaartermijnen en de bewaring onderwerpen aan gepaste technische en organisatorische
maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. De Partijen zullen de
persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare, machineleesbare wijze bewaren ten voordele
van de uitoefening van de rechten door de betrokkenen, zoals in punt 3 beschreven.
5. Inbreuk in verband met persoonsgegevens4
De Partijen, voor het gedeelte dat hen toekomt in de verwerkingen, worden geacht de
toezichthoudende autoriteit(en) en/of de betrokkene(n) te informeren wanneer zich een inbreuk in
verband met persoonsgegevens, zoals gestipuleerd in artikel 33 en 34 AVG, voordoet. Zij zullen
bovendien ook elkaar op de hoogte stellen van de inbreuk opdat de noodzakelijke stappen genomen
kunnen worden om de noodzakelijke actoren te informeren.
De Partijen zullen samenwerken en alle handelingen stellen om de andere Partij bij te staan in het
onderzoek, de gevolgen te beperken en deze te verhelpen via het verlenen van oplossingen om de
inbreuk in verband met persoonsgegevens op te lossen. Beide Partijen zullen alle maatregelen nemen
die noodzakelijk zijn om de inbreuk in verband met persoonsgegevens te stoppen en de nadelige
gevolgen van zo een inbreuk in verband met persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken.
6. Vertrouwelijkheid
De Partijen zullen, voor hun deel, de personeelsleden of aangestelden informeren en verzekeren dat
alle personeelsleden of aangestelden die verwerkingsactiviteiten in het kader van deze overeenkomst
uitvoeren, de nodige vertrouwelijkheid waarborgen en dit zelfs tot na de beëindiging van de opdracht
en/of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
7. Technische en organisatorische maatregelen
Voor wat betreft de technische en organisatorische maatregelen, zullen de Partijen er op toezien dat
hun systemen afdoende beveiligd zijn en dat, bij de implementatie, aanpassing of inproductiestelling
van nieuwe systemen zij in het bijzonder de principes van gegevensbescherming door ontwerp en
gegevensbescherming door standaardinstellingen in acht zullen nemen.
De Partijen verbinden zich er voorts toe technische en organisatorische maatregelen te treffen tegen
elke ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, vernietiging, verlies of wijziging of tegen elke
ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.

4

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies,
de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen
of anderszins verwerkte gegevens, zoals gedefinieerd in artikel 4.12 AVG.
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De Partijen verbinden er zich toe dat de toegang tot persoonsgegevens in elk geval strikt beperkt is tot
de personeelsleden of aangestelden die verwerkingsactiviteiten in het kader van deze overeenkomst
uitvoeren.
8. Verwerkers
Dep OMG treedt op in naam van de Partijen voor het afsluiten van de nodige
verwerkersovereenkomsten in het kader van de samenwerking die het voorwerp van deze
overeenkomst uitmaakt.
De Partijen zullen enkel verwerkers aanstellen in het kader van deze overeenkomst na elkaars
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord en na te hebben voorzien in de noodzakelijke contractuele
bepalingen overeenkomstig artikel 28 AVG. Een kopie van dit schriftelijk akkoord zal als bijlage aan
deze overeenkomst worden gehecht. Zij worden ertoe gehouden enkel beroep te doen op verwerkers
die voldoen aan de voorwaarden gesteld door de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming
en privacy.
De Partijen zullen elkaar tijdig op de hoogte stellen indien zij wensen de (aangestelde) verwerkers te
wijzigen.
9. Aansprakelijkheid
De Partijen zullen ten aanzien van de betrokkenen die schade leden in het kader van deze
overeenkomst gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden indien deze schade
voortvloeit uit een niet-naleving van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy.
Zij kunnen ten aanzien van elkaar enkel aansprakelijk gehouden worden voor het deel dat voortvloeit
uit hun verwerkingsactiviteiten zoals bepaald in punt 1 in het kader van deze overeenkomst.
10. Overige
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen in verband met deze
overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Partij
Mechelen gevestigd is.
Na beëindiging van deze overeenkomst zullen de Partijen zonder enige vertraging of onverwijld na een
verzoek de persoonsgegevens wissen of aan elkaar terugbezorgen en de kopieën ervan verwijderen,
tenzij wettelijke verplichtingen toelaten deze persoonsgegevens langer te bewaren.
Aanvullingen en wijzigingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren door middel van
een addendum.
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