OVEREENKOMST VOOR UITWISSELING VAN GEGEVENS

TUSSEN
1. Vlaamse

Milieumaatschappij,

een

intern

verzelfstandigd

agentschap

met

rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Overheid, met maatschappelijke zetel te B-9300
Aalst, Dokter De Moorstraat 24-26, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0887 290 276, vertegenwoordigd door
Bernard De Potter, Administrateur-generaal;
Hierna aangeduid als "VMM";
EN
2. [NAAM GEGEVENSPARTNER], met maatschappelijke zetel te [], ingeschreven bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer xx, vertegenwoordigd
door [];
Hierna aangeduid als de "Gegevenspartner”;

Elke bovengenoemde partij kan afzonderlijk worden aangeduid als "Partij" en, samen, als
"Partijen";
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OVERWEGENDE DAT
A

De VMM in haar functie van ecologische toezichthouder in Vlaanderen als deel van haar
taken binnen het Vlaamse beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie onder meer bevoegd
is voor de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

B

De VMM voor het uitvoeren van haar taken op dit vlak, waaronder de planmatige uitbouw
van de afvalwatersaneringsinfrastructuur, het verlenen van vergunningen en andere
opdrachten in het bezit dient te zijn van accurate en betrouwbare gegevens over de locatie,
status en andere karakteristieken zoals verder vermeld in Bijlage 1, met betrekking tot de
rioleringen en andere onderdelen van de afvalwatersaneringsinfrastructuur op Vlaams
grondgebied (hierna “Infrastructuurgegevens”);

C

De Infrastructuurgegevens typisch in het bezit zijn van en verspreid over een groot aantal
partijen, onder meer gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, Aquafin NV, of andere partijen die als exploitant van een
openbaar waterdistributienetwerk of als contractuele partner van de reeds genoemde
partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de gemeentelijke of bovengemeentelijke
decretale saneringsverplichtingen (hierna de ’“Gegevenspartners”);

D

Partijen akkoord zijn dat de VMM en de Gegevenspartners voor het uitvoeren van hun
respectievelijke opdrachten belang hebben bij de uitwisseling van geactualiseerde
Infrastructuurgegevens en dat deze in gestandaardiseerde en digitale vorm worden
bijgehouden in een gebiedsdekkende gecentraliseerde infrastructuurdatabank, ontwikkeld
en beheerd door de VMM, inclusief alle software waaronder applicaties, procedures en
beheertools voor deze databank (hierna “AWIS”);.

E

De genoemde Gegevenspartners op grond van het nieuwe artikel 32septies, §3 van de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging hoe
dan ook verplicht zullen zijn om alle informatie waarover ze beschikken en die nodig is voor
het opvolgen van de uitvoering van de taken (zie A.) ter beschikking te stellen van de VMM
als ecologische toezichthouder;

F

Het opvolgen van de informatie en het optimaliseren van de informatiestromen voor alle
betrokken

belanghebbenden

een

meerwaarde

oplevert,

vergelijkbaar

met

het

Informatiemodel Kabels en Leidingen van het Agentschap Informatie Vlaanderen (IMKL) dat
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tot stand kwam dankzij een nauwe samenwerking tussen de betrokken belanghebbenden,
met name de beheerders van kabels en leidingen en professionele planaanvragers;
G

De VMM de gegevens zal samenbrengen, optimaliseren en verrijken en hiervoor AWIS als
een efficiënt informatiesysteem ontwikkelt en beheert, dat zal toelaten om de
rapporteringslast in het kader van het bestaand wettelijk en contractueel kader voor de
Gegevenspartners, waar mogelijk, te verminderen en de samenwerking (bijvoorbeeld inzake
de opvolging van gesubsidieerde investeringsprojecten) tussen Gegevenspartners en de
VMM te vereenvoudigen, zodat AWIS ook voor de Gegevenspartners een meerwaarde
betekent;

H

De Gegevenspartners zich bewust zijn van de investeringen die de VMM doet en zal doen in
het ontwikkelen en beheren van AWIS en zich daarom engageren tot het aanleveren van de
Infrastructuurgegevens aan de VMM; omgekeerd de VMM zich bewust is van de
investeringen die de Gegevenspartners doen en zullen doen voor het inventariseren en
aanleveren van correcte Infrastructuurgegevens aan de VMM via AWIS, inclusief
ontwikkeling en onderhoud van hun eigen IT infrastructuur en toepassingen;

I

De VMM,

de Gegevenspartners die tot de overheidsinstanties behoren en Aquafin

onderworpen zijn aan decretale verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur en
hergebruik van overheidsinformatie;
J

De VMM en de Gegevenspartners reeds samenwerken met het oog op een
gemeenschappelijk begrippenkader in deze context, zoals blijkt uit Bijlage 1 bij deze
Overeenkomst;

K

De Partijen voorafgaand aan deze Overeenkomst onderhandelingen hebben gevoerd over de
technische en organisatorische aspecten van de uitwisseling van de Infrastructuurgegevens,
in het bijzonder door het opstellen van een uitwisselingsmodel dat rekening houdt met de
noden en verwachtingen van alle Partijen, zoals blijkt uit Bijlage 1 bij deze Overeenkomst;

L

De Partijen eveneens voorafgaand aan deze Overeenkomst voor een eerste fase van AWIS
afspraken hebben gemaakt over ontsluiting van Infrastructuurgegevens tussen Partijen of
aan partijen andere dan de Gegevenspartners die de Infrastructuurgegevens hebben
aangeleverd, zoals blijkt uit Bijlage 2 bij deze Overeenkomst;
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M

De Partijen op heden enkel afspraken gemaakt hebben met betrekking tot een
rioleringsdatabank sensu stricto. Mogelijke toekomstige doeleinden/ ontwikkelingen/
functionaliteiten of het gebruik dat de VMM als toezichthouder hiervan wenst te maken,
zullen eveneens het voorwerp uitmaken van onderhandelingen tussen partijen. Een en ander
zal gebeuren met respect voor het bestaand wettelijk en contractueel kader;

N

De Partijen de gemaakte afspraken wensen te concretiseren in contractuele bepalingen die
de vorm aannemen van een gentleman’s agreement, dit alles in overeenstemming met de
toepasselijke Vlaamse en Europese regelgeving;

O

De Partijen met deze Overeenkomst een inspanningsverbintenis beogen die zij met inzet van
alle redelijke middelen en inspanningen zullen invullen;

P

De VMM en de Gegevenspartners ieder voor zich bevoegd zijn contracten af te sluiten voor
aangelegenheden die binnen hun bevoegdheid vallen;

Q

De Partijen specifiek in deze Overeenkomst de voorwaarden willen vastleggen waaronder de
betrokken Infrastructuurgegevens zullen worden aangeleverd aan de VMM en verder zullen
worden ontsloten aan de Gegevenspartners zelf en aan eventuele derden.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
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OVEREENKOMST
1.

Definities

In deze Overeenkomst hebben de hierna met hoofdletter geschreven begrippen en uitdrukkingen
de hierna aangegeven betekenis, behoudens wanneer uit de context van een specifieke bepaling
ontegensprekelijk blijkt dat deze betekenis in deze bepaling niet toepasselijk is.
Avenant betekent het document dat een wijziging aan de Overeenkomst formaliseert.
AWIS betekent de gebiedsdekkende, gecentraliseerde infrastructuurdatabank ontwikkeld en
beheerd door de VMM, inclusief alle software waaronder applicaties, procedures en beheertools
voor deze databank.
Bijlage betekent het document dat bij de Overeenkomst wordt gevoegd en er integraal deel van
uitmaakt.
Data betekent het geheel van Infrastructuurgegevens die door toedoen van de Partijen worden
verwerkt en/of opgeslagen in of via AWIS en waartoe de Partijen toegang krijgen of kunnen krijgen.
Duur betekent de looptijd van de Overeenkomst zoals bepaald in Artikel 3 van de Overeenkomst.
Gegevenspartner betekent de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon met wie de
Overeenkomst wordt gesloten.
Infrastructuurgegevens betekent alle gegevens over de locatie, status en andere karakteristieken
zoals verder vermeld in Bijlage 1, met betrekking tot rioleringen en andere onderdelen van de
afvalwatersaneringsinfrastructuur op Vlaams grondgebied.
Overeenkomst betekent het geheel van contractuele documenten dat de rechtsverhouding tussen
de VMM en de Gegevenspartner regelt met betrekking tot de uitwisseling van de
Infrastructuurgegevens.
Overleggroep betekent de betrokken Partijen en/of andere Gegevenspartners zoals aangeduid in
Bijlage 4, die instaan voor de opvolging van de Overeenkomst, zoals verder toegelicht in Artikel 6
van de Overeenkomst.
Overmacht betekent een gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van één van de Partijen, die
niet kon worden voorzien noch verhinderd en die de onmogelijkheid van uitvoering van de
Overeenkomst of een deel ervan met zich brengt.
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Vertrouwelijke Informatie betekent alle Infrastructuurgegevens en Data en alle documenten en
gegevens, in gelijk welke vorm of op om het even welke drager die tussen Partijen werden
uitgewisseld vanaf het opstarten der gesprekken alsook de bij de uitvoering van de Overeenkomst,
in zoverre uit hun aard blijkt dat deze vertrouwelijk dienen te worden behandeld.
VMM betekent het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid als bedoeld in het
kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 belast met het toezicht op de bovengemeentelijke
en de gemeentelijke saneringsplicht inzake afvalwater.
2.

Hiërarchie en interpretatie van de contractuele documenten

De voorwaarden die gelden voor de uitwisseling van de Infrastructuurgegevens zijn vastgesteld in
deze Overeenkomst en haar Bijlagen. De overwegingen, zoals vastgelegd in de aanhef maken
integraal deel uit van de Overeenkomst. De Overeenkomst heeft voorrang op haar Bijlagen.
Behoudens anders overeengekomen, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst tevens van
toepassing op alle Avenanten die tijdens de Duur tussen de VMM enerzijds en de Gegevenspartner
anderzijds worden gesloten. Een Avenant zal eerst van kracht zijn na de ondertekening door beide
Partijen.
De contractuele relatie tussen Partijen wordt, met uitsluiting van alle voorgaande documenten die
tussen de VMM en de Gegevenspartner werden uitgewisseld, beheerst door deze Overeenkomst,
zoals eventueel aangevuld met Avenanten en eventuele bijkomende Bijlagen. Partijen komen
overeen dat de technische aspecten, vermeld in de Bijlagen 1 tot en met 4 bij deze Overeenkomst
kunnen worden aangepast via consensus in de Overleggroep. Daarbij worden de begrippen,
definities en principes van de schillenstructuur vermeld in Bijlage 2, niet als technische aspecten
beschouwd. De administratieve gegevens in Bijlage 5 kunnen op eenvoudig verzoek aangepast
worden.
De Gegevenspartner en de VMM komen overeen dat zij deze Overeenkomst te goeder trouw zullen
heronderhandelen wanneer nieuwe toepasselijke regelgeving de werking ervan impacteert.
3.

Duur van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst zal in werking treden op de datum van ondertekening door beide Partijen en
blijft van kracht zolang de Gegevenspartner als eigenaar, exploitant of gebruiker van
rioolinfrastructuur of als contractuele partner van een eigenaar, exploitant of gebruiker, belast is
met het beheer van Infrastructuurgegevens..
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4.

Voorwerp van deze Overeenkomst

Voorwerp van deze Overeenkomst is in de eerste plaats de uitwisseling van geactualiseerde
Infrastructuurgegevens via AWIS tussen de VMM en de Gegevenspartners.
De Gegevenspartner neemt vanaf de inwerkingtreding van deze Overeenkomst de aanlevering en
de bijwerking van Infrastructuurgegevens op zich die betrekking hebben op de zone omschreven in
Bijlage 3. De Gegevenspartner zal de Infrastructuurgegevens aanleveren en/of bijwerken tegen de
voorwaarden zoals in deze Overeenkomst worden bepaald.
VMM zal vanaf de inwerkingtreding van deze Overeenkomst de Infrastructuurgegevens
samenbrengen, optimaliseren en verrijken en hiervoor AWIS als een efficiënt informatiesysteem
ontwikkelen en beheren en openstellen voor de Gegevenspartner tegen de voorwaarden zoals in
deze Overeenkomst worden bepaald.
De Infrastructuurgegevens zijn meer gedetailleerd omschreven in Bijlage 1: Infrastructuurgegevens.
5.

Verbintenissen van de Partijen
Waarborgen van de Gegevenspartner

5.1

De Gegevenspartner waarborgt naar beste vermogen
(i) dat de Infrastructuurgegevens zullen worden verstrekt en bijgewerkt zodat AWIS op
correcte en actuele wijze de status van de rioleringen en bijhorende onderdelen van de
afvalwatersaneringsinfrastructuur in de in Bijlage 3 omschreven zone kan weergeven;
(ii) dat

de

infrastructuurgegevens

worden

aangeleverd

en

bijgewerkt

per

aanleveringsgebied of voor een aantal aanleveringsgebieden samen en dat de
aanlevering minimaal per kwartaal gebeurt met behulp van de oplaadmodule
rioolinventaris.VMM.be.
(iii) dat de aanlevering en bijhouding zal verricht worden in overeenstemming met de
overeengekomen vereisten en specificaties zoals gespecifieerd in Bijlagen 1 en 2;
(iv) dat hij naar best weten over alle rechten, competenties, goedkeuringen, vergunningen,
licenties en toelatingen beschikt om de Infrastructuurgegevens te leveren en de
samenwerking met de VMM aan te gaan;
(v) dat hij de Infrastructuurgegevens zal aanleveren conform de overeengekomen
tijdschema's, tenzij er sprake is van Overmacht;
(vi) dat hij iedere wijziging in zijn huidig of toekomstig werkingsgebied onverwijld
schriftelijk aan de VMM zal meedelen;
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(vii) dat hij loyaal zal samenwerken om de continuïteit van AWIS, als rioleringsdatabank
sensu stricto niet in het gedrang te laten komen en dit met respect voor het bestaand
wettelijk en contractueel kader.
5.2

Waarborgen van de VMM

De VMM waarborgt naar beste vermogen
(i) dat zij alle redelijke middelen in haar bereik – dus exclusief de invoerapparatuur en
communicatieverbindingen op de locatie van de Gegevenspartner -zal leveren in de
vorm van software, interfaces, handleidingen en ondersteuning aan de
Gegevenspartner om de aanlevering en bijwerking van de Infrastructuurgegevens in
AWIS op adequate wijze te faciliteren;
(ii) dat

zij

de

door

de

Gegevenspartner

ingevoerde

en/of

bijgewerkte

Infrastructuurgegevens verder zal aanvullen en verrijken met gegevens waarover zij
zelf beschikt of zal beschikken;
(iii) dat zij, zodra de door de Gegevenspartner ingevoerde en bijgewerkte
Infrastructuurgegevens, haar daartoe in staat stelt, de door de Gegevenspartner
ingevoerde en/of bijgewerkte Infrastructuurgegevens zal aanwenden om aan de
Gegevenspartner

relevante

informatie

te

verschaffen,

bijvoorbeeld

over

aansluitingsconflicten, knelpunten, en andere mogelijke issues;
(iv) dat zij, zodra de door de Gegevenspartner ingevoerde en bijgewerkte
Infrastructuurgegevens haar daartoe in staat stelt, deze gegevens verder ook zal
aanwenden voor het ontwikkelen van toepassingen ten dienste van de
Gegevenspartner, onder meer voor dossieropvolging, vermindering van de
rapporteringslast of andere functies;
(v) dat zij ervoor zal zorgen dat de Gegevenspartner tijdens de Duur van de Overeenkomst
toegang heeft tot de Infrastructuurgegevens opgenomen in AWIS conform de
voorwaarden en beperkingen omschreven in deze Overeenkomst en haar Bijlagen;
(vi) dat zij op loyale wijze zal samenwerken met de vertegenwoordigers van de
Gegevenspartner in de Overleggroep en alles in het werk zal stellen om de
doelstellingen van AWIS te realiseren.
5.3

Waarborgen van alle Partijen

Partijen waarborgen dat zij AWIS niet zullen gebruiken voor doeleinden waarover geen
contractuele afspraak bestaat of waarvoor er geen wettelijke basis bestaat op moment van het
gebruik.
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6.

Overleggroep
6.1

Taken van de Overleggroep

Om de samenwerking tussen de VMM en de Gegevenspartners in het kader van de uitvoering van
de Overeenkomst te bevorderen wordt een Overleggroep in het leven geroepen met de volgende
opdrachten:
-

het bewaken van de goede werking van AWIS en de correcte uitvoering van de
Overeenkomst;

-

het onderzoeken en voorstellen van de nodige maatregelen om eventuele problemen bij
de werking van AWIS op te lossen;

-

het onderzoeken en het maken van verdere afspraken over de toekomstige ontwikkeling
van AWIS;

-

het onderzoeken en het maken van afspraken over eventuele nodige aanpassingen van
AWIS aan toepasselijke Belgische, Europese en internationale regelgeving;

-

het bemiddelen en oplossen van eventuele geschillen in het kader van de uitvoering van
de Overeenkomst;

-

het voorstellen, onderhandelen en goedkeuren van eventuele aanpassingen aan de
technische aspecten, vermeld in de Bijlagen bij deze Overeenkomst;

-

het voorstellen van en overeenkomen over geleidelijke aanpassingen aan de validatieregels
met het oog op een verbetering van de datakwaliteit;

-

het concretiseren van de afspraken met betrekking tot de bijwerking van de gegevens (via
werkafspraken).
6.2

Samenstelling van de Overleggroep

De Overleggroep is samengesteld uit de leden aangeduid in Bijlage 4. Hierin wordt tevens voorzien
in het aanstellen van vervangers bij ziekte, ontslag, overlijden of andere redenen voor vervanging
van een lid van de Overleggroep.
Het secretariaat van de Overleggroep wordt waargenomen door de VMM. De Overleggroep duidt
in haar midden een voorzitter aan en stelt de regels voor haar interne werking vast.
6.3

Samenkomst van de Overleggroep

De Overleggroep komst minstens 1 keer per jaar samen.
6.4

Besluitvorming van de Overleggroep
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De Overleggroep beslist bij wijze van consensus en stelt verslagen van haar vergaderingen op. Deze
verslagen zijn beschikbaar voor alle Gegevenspartners, ook zij die niet actief bij de Overleggroep
betrokken zouden zijn. Daarbij wordt gestreefd naar beschikbaarstelling door middel van
gecoördineerde versies van afgesproken technische aspecten van de Bijlagen bij deze
Overeenkomst.
7.

Bescherming van persoonsgegevens en Vertrouwelijke Informatie
7.1

Bescherming van persoonsgegevens

Naleving van de toepasselijke regelgeving – De Partijen verbinden zich ertoe al de vereisten in
acht te nemen die door de relevante Europese en Belgische regelgeving met betrekking tot de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens worden
opgelegd. Deze verbintenis houdt tevens in dat iedere Partij moet zorgen dat zij, voor zover op haar
van toepassing, over de nodige machtigingen van de bevoegde instanties beschikt die door de
toepasselijke regelgeving in dit verband worden opgelegd.
7.2

Vertrouwelijkheid van informatie

Vertrouwelijke behandeling – Elke Partij komt overeen de Vertrouwelijke Informatie van de andere
Partij strikt vertrouwelijk te behandelen, behoudens andersluidend voorafgaand en schriftelijk
akkoord van de andere Partij.
Iedere Partij verbindt zich er onder meer toe de Vertrouwelijke Informatie: (i) niet te verspreiden,
te publiceren, te overhandigen of ter beschikking te stellen aan derden in enige vorm, (ii) niet te
gebruiken of onthullen anders dan voor zover strikt noodzakelijk voor de uitvoering van en binnen
de grenzen van deze Overeenkomst.
Uitzonderingen – Op de verplichting tot vertrouwelijkheid wordt uitzondering gemaakt wanneer
het gaat om gegevens die ofwel: (i) hetzij algemeen bekend zijn; (ii) hetzij noodzakelijkerwijs door
de andere Partij moeten worden medegedeeld aan haar werknemers, aangestelden en
onderaannemers om de goede uitvoering van haar taken en verplichtingen volgens de bepalingen
van deze Overeenkomst te verzekeren en op voorwaarde dat deze op hun beurt de
vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen; (iii) hetzij in het kader van een geschillenregeling,
van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of overeenkomstig een wet, decreet of reglement
moeten worden vrijgegeven door één van de Partijen; (iv) hetzij één van de Partijen desbetreffende
Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij van een derde heeft verkregen en die derde deze
gegevens niet op een wederrechtelijke manier heeft verkregen.

Overeenkomst AWIS
– pagina 11

8.
8.1

Intellectuele eigendomsrechten
Eigendom van AWIS

Alle intellectuele eigendomsrechten inzake AWIS, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn,
broncode, handleidingen, studies, schema's, documentatie, rapporten, uitvindingen, concepten of
creaties en andere ontwikkelingen, zullen uitsluitend aan de VMM toebehoren vanaf het moment
van hun creatie.
8.2

Gebruiksrechten op de Infrastructuurgegevens

De VMM erkent dat de Gegevenspartner eigenaar of rechthebbend gebruiker van de door hem
aangeleverde Infrastructuurgegevens is, onverminderd echter hetgeen daarover tussen de
Gegevenspartner en zijn eventuele contractpartners is overeengekomen. De Gegevenspartner
geeft aan de VMM een recht om de Infrastructuurgegevens te gebruiken en verder te verwerken in
het kader van AWIS, inclusief doorgifte conform wat overeengekomen is in Bijlage 3 en dit
niettegenstaande enige wijziging in de juridische toestand van de Gegevenspartner of diens relatie
met zijn huidige contractpartners. In het bijzonder zal de Gegevenspartner zich niet beroepen op
zijn eigendom op de Infrastructuurgegevens als daardoor de continuïteit van AWIS, als
rioleringsdatabank sensu stricto, in het gedrang zou komen.
9.

Overmacht

Geen der Partijen is aansprakelijk voor gebreken of vertragingen in de uitvoering van de
Overeenkomst in de mate dat deze gebreken of vertragingen het gevolg zijn van Overmacht.
10.

Aansprakelijkheid

Iedere Partij bij deze Overeenkomst is aansprakelijk voor haar fout of nalatigheid volgens de
gemeenrechtelijke regels inzake aansprakelijkheid.
Geen van de Partijen is aansprakelijk voor winstderving, verlies van verwachte winst en gemiste
kansen. Een Partij is ook niet aansprakelijk indien schade het gevolg is van de fout van de andere
Partij, diens gebruikers of diens aangestelde derden.
11.

Communicatie en mededelingen

Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle mededelingen onder deze
Overeenkomst schriftelijk te gebeuren aan de andere Partij op de in Bijlage 5 genoemde adressen,
en dit tot één van deze Partijen de andere Partij schriftelijk op de hoogte brengt van een
adreswijziging of bestemmeling.
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12.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en zal dienovereenkomstig worden
geïnterpreteerd.
Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Overeenkomst zal,
indien het niet in onderling overleg tussen de betrokken Partijen kan worden opgelost, worden
voorgelegd aan de Overleggroep voor bemiddeling.
13.

Algemene bepalingen en slotbepalingen
13.1

Deelbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige Overeenkomst ongeldig geacht of verklaard
worden krachtens een wet, reglement of definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen
de overige bepalingen hun kracht en draagwijdte ongewijzigd behouden, voor zover dit de
economie van de Overeenkomst niet in het gedrang brengt.
De Partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die
zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan
bewerkstelligen.
13.2

Kennisgeving

Wanneer de Gegevenspartner onderworpen wordt aan nieuwe overeenkomsten of wijzigingen van
bestaande overeenkomsten die een impact hebben op de uitvoering van deze Overeenkomst, brengt
hij de VMM daarvan onverwijld en schriftelijk op de hoogte.
13.3

Hoofding

De opdeling van deze Overeenkomst in verschillende rubrieken en de betiteling van deze rubrieken
gebeurt uitsluitend ten indicatieve titel en dit beïnvloedt geenszins de inhoud of de draagwijdte
van de bepalingen of van de rechten en de verplichtingen die eruit voortvloeien.
13.4

Zelfstandige Gegevenspartner

In het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst handelt de Gegevenspartner als zelfstandige
Gegevenspartner. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst, noch het gedrag van de Partijen in
uitvoering van de Overeenkomst zal aanleiding geven of verondersteld worden aanleiding te geven
tot het oprichten van een vennootschap, een vereniging, tijdelijke vennootschap, joint venture of
enige andere samenwerkingsvorm tussen Partijen.
Overeenkomst AWIS
– pagina 13

Behoudens uitdrukkelijke opdracht of toestemming vanwege de andere Partijen beschikt een Partij
niet over de bevoegdheid om verplichtingen aan te gaan in naam of voor rekening van de andere
Partij.
13.5

Geen verzaking

Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of een
procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door de VMM of de
Gegevenspartner, impliceert geenszins een verzaking of afstand van recht.
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Aldus overeengekomen tussen de hierboven genoemde Partijen, op [].
Opgemaakt te Brussel in zoveel originele exemplaren als er onderscheiden Partijen zijn. Elke Partij
verklaart hierbij zijn origineel exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de VMM

Voor de Gegevenspartner

_________________________

_________________________
[]
[]
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Bijlagen
Volgende Bijlagen maken integraal deel uit van de Overeenkomst:
Bijlage 1 – Infrastructuurgegevens: conceptueel datamodel
Bijlage 2 – Schillenstructuur voor ontsluiting van gegevens
Bijlage 3 – Geografische zone waarop deze Overeenkomst betrekking heeft
(Kaart van het werkingsgebied van de betrokken Gegevenspartner)
Bijlage 4 – Samenstelling van de Overleggroep
Bijlage 5 – Contactpersonen
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