GEHEIMHOUDINGSVERKLARING
Ondergetekende,
CityD-WES NV, met maatschappelijke zetel te Brugge, Baron Ruzettelaan 27, hier rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Jan Boots, Bestuurder, Pascal Steeland, Dynamic Consultant, en Elisabeth
Van Houtte, Dynamic Consultant, verder genoemd CityD-WES,

Neemt het volgende in overweging:
De OVAM heeft CityD-WES de opdracht gegeven om gegevens in te zamelen over de inzameling van
papier- en kartonafval in Vlaanderen en over de verwerking ervan in de volledige verwerkingsketen
tot de input in de pulper, de validatie van deze gegevens en het berekenen van het
recyclagepercentage volgens de voorschriften van de EU. De modaliteiten voor het uitvoeren van
deze opdracht zijn opgenomen in het bestek 8015 “Data-inzameling en -analyse van de inzameling,
verwerking en recyclage van papier- en kartonafval in Vlaanderen” (verder genoemd het “Bestek
8015”) en de offerte van CityD-WES.
De OVAM heeft een wettelijke basis om de gegevens op te vragen bij de bedrijven in het Vlarema.
Artikel 7.1.3 stelt dat “de volgende actoren ertoe gehouden zijn afvalstoffen- en materiaalgegevens
te verschaffen op eenvoudig verzoek van de OVAM : 1° de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar
of -makelaar; 2° de inrichtingen voor het verwerken van afvalstoffen; 3° de afvalstoffenproducenten
van bedrijfsafvalstoffen; 4° de gemeenten en de verenigingen van gemeenten, belast met het
afvalstoffenbeheer; 5° de grondstoffenproducent; 6° de grondstoffengebruiker”.
Voor het uitvoeren van bovenvermelde opdracht zal CityD-WES informatie ontvangen van
vertrouwelijke aard, die onder meer commerciële, contractuele en financiële informatie bevat (de
“Verkregen Gegevens”). Het gaat hierbij zowel om de informatie die CityD-WES ontvangt van de
OVAM, als de informatie die CityD-WES ontvangt van bedrijven in het kader van de opdracht.
De Verkregen Gegevens omvatten de volgende informatie:
– Naam, adres, contactgegevens en identificatienummers van bedrijven;
– Ingezamelde, verhandelde en gemakelde afvalhoeveelheden met hun eigenschappen,
herkomst en bestemming;
– Inkomende en uitgaande afvalhoeveelheden met hun eigenschappen, herkomst,
bestemming en verwerkingswijze;
– Alle andere informatie die wordt bekomen bij het uitvoeren van deze opdracht, schriftelijk of
mondeling;
– De resultaten die ten gevolge van het onderzoek worden bekomen.
CityD-WES hecht groot belang aan de strikte geheimhouding van de informatie die in het kader van
deze bevraging ter beschikking wordt gesteld aan CityD-WES.
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CityD-WES is bereid geheimhouding in acht te nemen en legt daarvoor onderhavige verklaring af.
En verklaart hierbij het volgende:
1

CityD-WES erkent dat de Verkregen Gegevens commerciële activa van aanzienlijke waarde
omvatten. CityD-WES stemt ermee in de Verkregen Gegevens strikt vertrouwelijk te houden en
het nodige te doen om passende veiligheidsmaatregelen te treffen en te handhaven om de
Verkregen Gegevens te vrijwaren van toegang voor en gebruik door onbevoegden en/of
verkeerde toe-eigening, en CityD-WES zal de Verkregen Gegevens op dezelfde manier en met
dezelfde zorg beschermen zoals het zijn eigen vertrouwelijke informatie beschermt, doch
alleszins minstens met een redelijke graad van zorg. Verder zal CityD-WES de Verkregen
Gegevens enkel gebruiken voor bovenvermelde opdracht en zal ze de Verkregen Gegevens niet
verkopen, verhuren, overdragen, verspreiden, publiceren of bekendmaken aan derden op
eender welke manier, met uitzondering van wat bepaald wordt in paragraaf 3 en 4 hieronder.

2

CityD-WES mag de Verkregen Gegevens niet bekendmaken aan haar eigen medewerkers, met
uitzondering van de projectmedewerkers Pascal Steeland en Elisabeth Van Houtte.

3

CityD-WES mag de Verkregen Gegevens enkel vrijgeven aan de OVAM. CityD-WES mag tijdens de
looptijd van de opdracht gegevens met de OVAM delen en aan het einde van de opdracht
worden alle Verkregen Gegevens overgedragen aan de OVAM.

4

CityD-WES mag, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de OVAM, de Verkregen
Gegevens bekendmaken in een eindrapport van de bovenvermelde opdracht op geaggregeerd
niveau, op voorwaarde dat identificatie van entiteiten en individuele bedrijfsgegevens niet
kunnen worden achterhaald.

5

CityD-WES vernietigt ten laatste 10 dagen na de definitieve oplevering van bovenvermelde
opdracht alle dragers die Verkregen Gegevens bevatten ongeacht de vorm.

6

De in deze Geheimhoudingsverklaring vervatte verplichtingen zijn bindend tot tien jaar na de
beëindiging van de opdracht.

7

CityD-WES staat borg, zonder beperking van bedrag, voor elke eigen schade van OVAM en voor
elk verhaal dat een derde zou stellen wegens niet eerbiedigen van de intellectuele rechten van
deze derde.

8

Deze Geheimhoudingsverklaring omvat het volledige akkoord van de partijen betreffende de
bekendmaking van Verkregen Gegevens en vervangt alle voorgaande mededelingen, afspraken
en overeenkomsten tussen de partijen betreffende de Verkregen Gegevens, hetzij schriftelijk of
mondeling, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met uitzondering van de bepalingen in het Bestek
8015 bij deze opdracht.

9

Onderhavige Geheimhoudingsverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd
overeenkomstig het Belgisch recht en de partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de
exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel in geval van vorderingen,
geschillen of meningsverschillen die voortvloeien uit of in verband staan met onderhavige
Overeenkomst.
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Opgemaakt te Brugge op 8 maart 2021

GETEKEND voor en in naam van CityD-WES

___________________________________
Jan Boots
Bestuurder

___________________________________
Pascal Steeland

___________________________________
Elisabeth Van Houtte

Dynamic Consultant

Dynamic Consultant
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