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001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 24 april 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 april 2018. 

 

 

Schepen Van Olmen neemt deel aan de zitting 

 

 

002 OCMW-personeel: verhoging maaltijdcheques woonzorgcentrum: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over het besluit van het vast 

bureau van het OCMW van 8 mei 2018 over de vraag van de vakbonden om de maaltijdcheques voor 

het personeel van het woonzorgcentrum te verhogen. 

 

 

003 Subsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen bij gebruik van niet-gemeentelijke, 

polyvalente en overdekte sportinfrastructuur: kalenderjaar 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van: 1.845,12 euro aan AC 

Herentals, 891,00 euro aan Makoto Jutsu Do, 530,20 euro aan Okinawa Karate, 455,40 euro aan de 

Herentalse Basketbalclub en 781,00 euro aan judoclub Kiai Ryu voor het gebruik van niet-

gemeentelijke, polyvalente en overdekte infrastructuur tijdens het kalenderjaar 2017. 

 

 

004 Ondersteuning jeugdwerk: kampvervoer 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het vervoer van het kampmateriaal kosteloos 

te verzorgen voor: 

- Chiro Morkhoven 

- Chirojongens Noorderwijk 

- Chiromeisjes Noorderwijk 

- Gidsen 2e Kempen 

- KSA Herentals 

- Scouts 5e & 12e Kempen 

- Scouts De Buecken 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen vervoer van het kampmateriaal te 

verzorgen voor Gidsen 2e Kempen op zondag 15 juli 2018 en wel op maandag 16 juli 2018. 

 

 



005 Chapelle Imperial 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Les Imperiales om ‘Chapelle 

Imperial’ te organiseren met een maximum geluidsterkte van 85 dB(A), L Aeq 60 min in de kapel van 

de vroegere school Instituut van de Voorzienigheid.  

Indien de organisator een evenement wenst te organiseren met afwijking van de geluidsnorm tot 95 

dB(A) L Aeq 15 min, moet het evenement apart aangevraagd worden. 

De organisator moet het gebouw laten keuren door de brandweer en moet rekening houden met de 

bemerkingen. 

Als ‘Chapelle Imperial’ langer dan 120 dagen georganiseerd wordt, moet de organisator een 

omgevingsvergunning aanvragen. 

 

 

006 Pop-up boothuis Brahaus periode juli-augustus 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord voor de organisatie van een pop-

upbar in een boot gecombineerd met tal van andere activiteiten door (X)* van boothuis Brauhaus 

omwille van de meerwaarde tegenover het reeds goedgekeurde zomerprogramma, het inhoudelijk 

divers programma, het bereik van verschillende doelgroepen en het origineel concept. De pop-upbar 

wordt geopend op een boot die aan het sas ter hoogte van de Aldi/Bristol aangemeerd ligt aan de 

linkeroever. De pop-upbar wordt geopend van 21 juli 2018 tot en met 11 augustus 2018. 

De organisator moet een inplantingsplan indienen.  

Voor de twee dansfeesten is een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L Aeq 15 min mogelijk tot 

maximaal 1 uur ’s nachts. 

De organisator moet een verkeersveilige afwikkeling organiseren aan de kant van Hannekenshoek en 

onder voorbehoud van toestemming van de Vlaamse Waterweg. 

 

 

007 Open Park op 27 mei 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om samen met Ter Vesten vzw ‘Open Park’ op 27 

mei 2018 te organiseren in het koetshuis van Le Paige. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de kiosk ter beschikking, de rest van het materiaal 

wordt extern ontleend. 

 

 

008 Activiteiten Vlaamse Wielerschool 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming en medewerking aan de Vlaamse 

Wielerschool voor het organiseren van volgende activiteiten: 

- Miniemendag op 9 juni 2018 

- Ronde van de Vlaamse Wielerschool voor aspiranten op 6 juli 2018 

- Ronde van de Vlaamse Wielerschool voor miniemen op 30 juli 2018 en 3 augustus 2018 

- Natourcriterium op 2 augustus 2018. 

De nodige verkeersreglementen worden opgemaakt. 

De politie zorgt voor begeleiding en toezicht. Er kan momenteel geen begeleiding voorzien worden 

voor 2 augustus 2018 (vertrek na deel 2).  

 

 

009 Midzomer Tour op 21 juni 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren van 

‘Midzomer Tour’ een retro fietstrip 21 juni 2018 in Noorderwijk. 



010 Midzomer Thals op 24 juni 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Herentalse cultuurraad 

voor het organiseren van ‘Midzomer Thals’ op 24 juni 2018 in het koetshuis van het kasteel le Paige. 

De organisator moet rekening houden met voorwaarden opgelegd door de stedelijke werkplaats. 

De geluidsmeter is ontleend en kan niet ter beschikking gesteld worden. 

 

 

011 Recreatieve fietstocht gemeente Lille op 30 juni 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan het gemeentebestuur Lille 

voor het organiseren van een recreatieve fietstocht over het grondgebied van Herentals, op het 

voorgestelde parcours op 30 juni 2018. 

 

 

012 Rusty Tour op 1 juli 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan motorclub MTC Rusty, voor 

het organiseren van een motorrondrit op 1 juli 2018 over het grondgebied van Herentals. 

Voor het plaatsten van bewegwijzering moet voldaan worden aan de voorwaarden opgelegd door de 

dienst mobiliteit. 

 

 

013 Recreatieve fietstocht WTC 93 sport op 7 juli 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Sport 93 voor het 

organiseren van een recreatieve fietstocht over het grondgebied van Herentals op 7 juli 2018. 

Voor het plaatsen van bewegwijzering moet voldaan worden aan de voorwaarden opgelegd door de 

dienst mobiliteit. 

 

 

014 Noorderwijk Feest 2018 op 28 en 29 juli 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de volgende ondersteuning goed aan de 

gemeenschapsraad Noorderwijk vzw voor de organisatie van Noorderwijk Feest 2018 op 28 en 29 juli 

2018:  

- 80 dranghekken, 130 tafels, 600 stoelen, 2 partytenten, 5 vlaggen en 25 podiumelementen inclusief 

trapje en eventuele verdeelkasten worden gratis geleverd 

- de elektriciteitskasten van dorpsplein Noorderwijk worden ter beschikking gesteld, het 

waterkraantje aan het dorpsplein wordt opengezet. Het verbruik van water en elektriciteit wordt 

aangerekend volgens het gebruikelijke retributiereglement. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een parkeerverbod en het 

verkeersvrij maken van: 

- het dorpsplein van 27 juli 2018 vanaf 8 uur tot 30 juli 2018 om 18 uur 

- de parking naast de kerk van 28 juli 2018 van 6 uur tot 17 uur 

- Vorig jaar werd de omleiding voor de voertuigen komende van Herentals voorzien via de Servaas 

Daemsstraat, Schavenhage en Kruisstraat. Dit kan dit jaar niet wegens de werkzaamheden in de 

Servaas Daemsstraat. De omleiding tijdens de organisatie van ‘Noorderwijk Feest’ zal dit jaar in 

beide richtingen via de Diesterbaan, St.-Bavostraat en Olenseweg moeten worden georganiseerd. 

- verkeersvrij maken van de de Ghellincklaan tussen het kruispunt met de straat Ring en Koningsveld 

op 28 juli 2018 van 6 uur tot 17 uur. 

- verkeersvrij maken van Ring tussen kruispunt met Servaas Daemsstraat en kruispunt met de de 

Ghellincklaan op zaterdag 28 juli 2018 van 6 uur tot 17 uur 



Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de afwijking van de geluidsnorm 

tot 95 dB(A) L Aeq 15 min op zaterdag 28 juli 2018 van 18 tot 2 uur. 

 

 

015 KLJ Openluchtfuif op 5 augustus 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de KLJ openluchtfuif goed op 

zaterdag 5 augustus 2018 op de KLJ-terreinen, Kruisstraat in Noorderwijk. 

Het uitleenmateriaal is gereserveerd en de gebruikelijke retributiereglementen worden toegepast. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm goed tot 95 dB(A) 

L Aeq 15 min van 18 tot 3 uur voor de openluchtfuif op zaterdag 5 augustus 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisatie om de buurt rond de KLJ-lokalen 

te verwittigen over deze activiteit. 

 

 

016 Geziewagezie / GZWGZ een project van 3 Herentalsenaren 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft principieel goedkeuring aan de organisatoren voor 

het evenement Geziewagezie van vrijdag 24 augustus 2018 tot en met zondag 26 augustus 2018 op de 

site van de oude brandweerkazerne in de Boerenkrijglaan, onder voorbehoud van een bijkomend 

advies van de brandweerzone. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor een afwijking van de geluidsnorm 

tot 95 dB(A) L Aeq 15 min op vrijdag 24 augustus 2018 van 19 tot 23 uur en zaterdag 25 augustus 2018 

van 14 tot 24 uur.  

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- opvolgen en naleven van het veiligheidsadvies van de brandweer  

- de omgeving informeren over het evenement. 

 

 

017 Kermisjogging Morkhoven op 28 augustus 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan LG & Fanfare Morkhoven voor 

het organiseren van de kermisjogging op 28 augustus 2018 in Morkhoven. 

De stad stelt 130 medailles ter beschikking. Het verkeersreglement wordt opgemaakt. 

 

 

018 Graduadet op 28 juni en Collision op 15 september 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van 

Graduadet op woensdag 27 juni 2018 en Collision op zaterdag 15 september 2018.  

Het college van burgemeester en schepenen staat een geluidsafwijking toe tot 95 dB(A) L Aeq 15 min 

op woensdag 27 juni 2018 tot 24 uur en op zaterdag 15 september 2018 tot 3 uur.  

De organisator moet een veiligheidsoverleg organiseren in samenwerking met de stad Herentals. 

De organisatoren moeten de buurt bij elk evenement verwittigen. 

 

 

019 Lumbergames op 22 september 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan scouts De Buecken voor het 

organiseren van de ‘Lumbergames’ op 22 september 2018 aan het scoutslokaal De Buecken. 

Er wordt een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L Aeq 15 min toegestaan op zaterdag 22 

september 2018 van 20 uur tot 1 uur. Herashekwerk wordt niet ter beschikking gesteld. 

 



020 Receptie orgelconcert op zondag 14 oktober 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert op zondag 14 oktober om 16.15 uur een 

receptie na het orgelconcert van Stijn Hanssens, georganiseerd door de kerkraad Sint-Waldetrudis. 

Deze receptie vindt plaats in de Lakenhal. De organisator geeft tijdig de verwachte opkomst door aan 

de dienst toerisme.  

 

 

021 11 juliviering 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde programma voor de 11 juliviering 

goed. Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende logistieke steun: het gratis 

gebruik van de Lakenhal op 11 juli 2018 en het maken van gratis drukwerk en een receptie op het einde 

van het programma in de Lakenhal. Het college van burgemeester en schepenen geeft de cultuurraad 

voor de organisatie van de 11 juliviering een budget van 400 euro. 

 

 

022 Samenwerking Decaporgels en cultuurcentrum 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de samenwerking tussen cultuurcentrum 

’t Schaliken en Decaporgels verder uit te werken voor de organisatie van de opendeur van Decaporgels 

in augustus 2018 en de productie Water & Fire op 14 september 2019. 

 

 

023 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: terbeschikkingstelling bus op 5 juni 

2018 voor leerlingenwerving 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de stadsbus ter beschikking voor het vervoer van 

leerlingen van de basisscholen ’t Klavertje en De Wegwijzer op dinsdag 5 juni 2018 naar de Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans en terug. 

 

 

024 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling juryleden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende juryleden aan voor de beoordeling van de 

eindexamens van de leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van 

Herentals: 

- (X)*, acteur 

- (X)*, saxofoniste en leerkracht muzikale opvoeding aan de Vrije Sint-Lambertusscholen in Westerlo 

- (X)*, leerkracht jazzgitaar en ensemble aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen 

- (X)*, violiste, privéleerkracht viool 

- (X)*, ere-lerares AMC, luisterpraktijk en muziekgeschiedenis 

- (X)*, leerkracht piano 

- (X)*, leerkracht zang pop/jazz aan de academie van Turnhout 

- (X)*, leerkracht cello aan de academie van Hoboken 

- (X)*, leerkracht slagwerk, samenspel en instrumentaal ensemble 

- (X)*, componist, zanger en muziekpedagoog 

- (X)*, docent fluit aan het Conservatorium van Brussel 

- (X)*, commissielid van de Vlaamse Gemeenschap en prof kamermuziek tokkelinstrumenten ‘in 

résidence’ aan het Conservatorio Real y Superior de Música de Barcelona 

- (X)*, dansleerkracht aan de academie van Sint-Niklaas 

- (X)*, coördinator pop/jazz aan de academie van Wilrijk en leerkracht jazz koper/jazz theorie en 

ensemble 



- (X)*, leerkracht doedelzak 

- (X)*, leerkracht koperblazers en coördinator alternatieve leercontext aan de academie van Geel 

- (X)*, gitarist, studiomuzikant en producer 

- (X)*, bassist 

- (X)*, leerkracht klassiek en pop/jazz saxofoon, samenspel en instrumentaal ensemble aan de 

academie van Essen 

- (X)*, hoboïste 

- (X)*, ere-leraar aan de academies van Tienen en Diest 

- (X)*, muzikant en leerkracht saxofoon, ensemble en AMC 

- (X)*, ere-lerares aan de academies van Mortsel en Wilrijk 

- (X)*, leerkracht orgel en klavier aan de academies van Turnhout en Baarle 

- (X)*, leerkracht accordeon, begeleidingspraktijk, samenspel en instrumentaal ensemble aan de 

academie van Wijnegem 

- (X)*, zangeres 

- (X)*, leerkracht muziekinitiatie saxofoon aan de academie van Lier 

- (X)*, zangleerkracht en jazz zangeres 

- (X)*, zangleerkracht aan de academie van Heist-op-den-Berg 

- (X)*, leerkracht woordkunst-drama 

- (X)*, leerkracht slagwerk en samenspel aan de academie van Herenthout 

- (X)*, musicus, dwarsfluitdocente aan de academie van Schilde 

- (X)*, student docent drama en actrice 

- (X)*, theaterauteur en -regisseur 

- (X)*, docent kamermuziek aan de Fontys Hogeschool Tilburg 

- (X)*, journaliste Karrewiet en actrice 

- (X)*, pianoleerkracht aan de academie van Turnhout 

 

 

025 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: GDPR-academie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende overeenkomst af te sluiten met Six 

Brothers Media, leverancier van de schoolsoftware van de academies, die de wettelijke voorschriften 

rond GDPR regelt: 

“Verwerkingsovereenkomst 

Tussen: 

Stad Herentals (SAMWD) TTG, met maatschappelijke zetel te Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, 

ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0207.504.675, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door Jan Bertels, in de hoedanigheid van burgemeester; 

Hierna 'Verwerkingsverantwoordelijke' genoemd; 

De contactpersoon bij de Verwerkingsverantwoordelijke is: (X)*; 

En: 

Six Brothers Media BVBA, met maatschappelijke zetel te Meensesteenweg(Bis) 385 1.1, 8501 Kortrijk, 

ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0836.269.068, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door (X)*, in de hoedanigheid van zaakvoerder; 

Hierna 'Verwerker' genoemd; 

De contactpersoon bij de Verwerker is: (X)*; 

Samen worden Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker de 'Partijen' genoemd; overwegende dat: 

(A) Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker een overeenkomst hebben gesloten krachtens 

dewelke Verwerker zich heeft verbonden om voor de rekening van Verwerkingsverantwoordelijke 

bepaalde diensten te leveren die de verwerking van gegevens inhouden, waaronder persoonsgegevens 

zoals hieronder gedefinieerd (hierna, de 'Hoofdovereenkomst'); 

(B) partijen besloten hebben om overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (zoals hieronder 

gedefinieerd) de huidige, bijkomende overeenkomst aan te gaan, die hun respectievelijke rechten en 

plichten uiteenzet (de 'Verwerkersovereenkomst') ; 

Werd het volgende besloten: 



1. Definities 

De volgende begrippen krijgen de betekenis zoals hieronder aangeduid: 

(i) Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG: de 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 die van kracht wordt op 25 mei 2018. 

(ii) Betrokkene of betrokken personen: de identificeerbare natuurlijke persoon wiens 

persoonsgegevens verwerkt worden. 

(iii) Verwerkingsverantwoordelijke: iedere natuurlijke of rechtspersoon die het doel van en de 

middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

(iv) Verwerker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de 

verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

(v) Subverwerker: iedere derde partij die door Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van 

Verwerker persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Verwerker te zijn 

onderworpen. 

(vi) Persoonsgegevens: alle informatie over 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. 

(vii) Privacywetgeving: de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op 

gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de algemene 

verordening gegevensbescherming. 

(viii) Verwerking: iedere bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens 

of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 

verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 

stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

(ix) Datalek: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens 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. 

(x) Toezichthoudende autoriteit: in België is dit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 wordt deze hervormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

(xi) Medewerker(s): de personen die door de partijen worden gemachtigd voor de uitvoering van deze 

verwerkingsovereenkomst en die onder hun verantwoordelijkheid werken. 

2. Voorwerp van de verwerkersovereenkomst 

2.1. De huidige verwerkersovereenkomst heeft als voorwerp uiteen te zetten onder welke 

voorwaarden de verwerker de persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke 

mag verwerken. 

2.2. Partijen komen overeen dat deze verwerkersovereenkomst integraal deel uitmaakt van de 

hoofdovereenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. 

3. Toegestane verwerkingen 

3.1. De Verwerker verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken op basis van schriftelijke 

instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, die voortvloeien uit de hoofdovereenkomst. De 

hoofdovereenkomst en de verwerkersovereenkomst bepalen gezamenlijk het onderwerp en de duur 

van de verwerking. 

3.2. De Verwerker en diens Medewerkers verwerken de Persoonsgegevens voor rekening van 

Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de hieronder beschreven dienstverlening en 

doelstelling: Verwerker biedt software aan, aan de hand waarvan de Verwerkingsverantwoordelijke 

efficiënt zijn administratie kan beheren. 

3.3. Voor de volledige duur van de overeenkomst kan Verwerker de Persoonsgegevens aan de 

volgende Verwerkingen onderwerpen: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 



bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 

verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen 

of vernietigen van gegevens. 

3.4. De Verwerker verwerkt de volgende soorten van Persoonsgegevens: 

- Identificatiegegevens (waaronder persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, titel, adres, 

telefoonnummer maar ook identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, ...); 

- Financiële gegevens (waaronder identificatie- en bankrekeningnummers, beroepsinkomsten); 

- Persoonlijke kenmerken (waaronder burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht); 

- Leefgewoonten (waaronder gebruik van media en communicatiemiddelen, in het bezit zijnde 

openbare mandaten, ...); 

- Psychische gegevens (meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter); 

- Vrijetijdsbesteding en interessen (hobby's, sport en andere interessen); 

- Lidmaatschappen; 

- Opleiding en vorming (academisch curriculum, financieel overzicht van de studies, 

beroepsbekwaamheid, professionele ervaring, lidmaatschap in beroepsorganisaties en 

publicaties); 

- Beroep en betrekking (waaronder loon, loopbaan, huidige betrekking, ...); 

- Beeldopnames (digitale foto's, cameraopname); 

- Geluidsopnamen; 

- Gerechtelijke gegevens (verdenkingen en inbeschuldigingsstellingen, veroordelingen en straffen, 

administratieve sancties); 

- Gegevens betreffende de gezondheid (waaronder medisch dossier, medisch verslag, handicap of 

gebrek, dieet); 

- Rijksregisternummer/identificatienummer van de sociale zekerheid; 

- Lidmaatschap van een vakvereniging. 

3.5. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën van Betrokkenen: 

-  Klanten die de software leasen; 

-  Personeel van de klant; 

-  Leerlingen van de klant. 

4. Rechten en plichten van Verwerkingsverantwoordelijke 

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft de plicht de informatie in artikels 13 en 14 van de AVG te 

verschaffen aan de Betrokkenen die het onderwerp zijn van de Verwerkingen onder de huidige 

Verwerkersovereenkomst. 

4.2. Verwerkingsverantwoordelijke stelt de Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze 

Verwerkersovereenkomst, ter beschikking van Verwerker. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt 

het doel van en de middelen voor de Verwerking. Hij garandeert dat de Verwerking van de 

Persoonsgegevens, waaronder de doorgifte van de Persoonsgegevens, gebeurt op een wettelijke 

manier en overeenkomstig de relevante Privacywetgeving. 

4.3. De Verwerking door de Verwerker gebeurt enkel op basis van schriftelijke instructies vanwege 

de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot 

Verwerking van de Persoonsgegevens conform de Privacywetgeving gebeurt. Indien de opdracht tot 

Verwerking wijzigt, brengt de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker hiervan onmiddellijk op de 

hoogte. 

4.4. lndien de Medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke zelf Persoonsgegevens verwerken 

valt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften van de Privacywetgeving van 

Verwerkingen van Persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de 

Verwerkingsverantwoordelijke en niet onder de verantwoordelijkheid van de Verwerker. 

4.5. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder 

haar verantwoordelijkheid plaatsvinden overeenkomstig artikel 30(1) van de AVG. 

4.6. Alle informatie en materiaal ter beschikking gesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke aan 

de Verwerker en die Persoonsgegevens bevatten zullen steeds als eigendom van de 

Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd worden . 

5. Rechten en plichten van Verwerker 



5.1. Verwerker mag enkel de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van de Hoofdovereenkomst en verbindt zich er toe de Persoonsgegevens uitsluitend te 

verwerken voor de in deze Verwerkersovereenkomst omschreven doeleinden. Verwerker zal de 

persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke 

is bepaald. 

5.2. Verwerker verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken op basis van de 

schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en volgens de bepalingen van de 

Verwerkersovereenkomst. Indien van de Verwerker verwacht wordt dat zij Persoonsgegevens 

doorgeeft naar een derde land of aan een internationale organisatie op grond van het recht van de 

Europese Unie of het recht van een Lidstaat dat van toepassing is op haar, moet Verwerker dit melden 

aan Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking, tenzij indien het desbetreffende 

recht haar deze kennisgeving verbiedt op grond van gewichtige redenen van algemeen belang. 

5.3. Verwerker waarborgt de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die haar werden 

doorgegeven in het kader van de Verwerkersovereenkomst. Verwerker waarborgt bovendien dat al 

haar Medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een 

passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden. 

5.4. Verwerker mag de Persoonsgegevens niet opslaan, overdragen of op andere wijze verwerken op 

een locatie buiten de Europese Economische Ruimte of doorgeven aan landen buiten de Europese 

Economische Ruimte, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Verwerkingsverantwoordelijke. Daarenboven moet Verwerker zich ervan verzekeren dat het derde 

land of de internationale organisatie een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Indien dit 

niet het geval is, moeten er gepaste garanties gegeven worden op contractuele wijze of moet de 

uitdrukkelijke toestemming van Betrokkenen bekomen worden. 

5.5. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke zijn 

doorgegeven, voor zolang dit nodig is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. Van zodra de 

opdracht is uitgevoerd, maakt Verwerker binnen redelijke termijn, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen, een einde aan elk ander gebruik van de Persoonsgegevens dan wat noodzakelijk is 

om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de gegevens te recupereren die aan Verwerker 

werden toevertrouwd. 

5.6. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in de mate van het mogelijke bijstaan bij diens plicht 

om verzoeken van Betrokken in te willigen betreffende het recht van inzage, recht van rectificatie, 

recht van gegevenswissing, recht van beperking van de Verwerking, recht van overdraagbaarheid van 

de gegevens, of recht van bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming (met inbegrip 

van profilering). In het geval dat een betrokkene een dergelijk verzoek richt aan Verwerker, zal 

Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal 

Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen, tenzij expliciet anders 

overeengekomen. 

5.7. Verwerker staat Verwerkingsverantwoordelijke bij voor iedere gegevensbeschermings-

effectbeoordeling en voorafgaande raadpleging van de Toezichthoudende Autoriteit. Daarenboven 

staat Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke bij om verzoeken van de Toezichthoudende 

Autoriteit te beantwoorden. Voor de uitvoering van dergelijke verzoeken kunnen Partijen 

overeenkomen om hieraan een vergoedingsregeling te koppelen. 

5.8. lndien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, kan Verwerker een kopie maken en 

overgaan tot het nemen van een back-up. De Persoonsgegevens op deze kopieën en back-ups genieten 

dezelfde bescherming als de originele Persoonsgegevens. 

5.9. Verwerker garandeert dat haar Medewerkers uitsluitend toegang hebben tot de 

Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om hun taken in het kader van de opdracht tot Verwerking 

uit te voeren. De Medewerkers van de Verwerker zijn ook gebonden door vertrouwelijkheidsplicht. 

Verwerker zal zijn Medewerkers informeren over de verplichtingen van de Privacywetgeving en van 

deze Verwerkersovereenkomst. 

6. Subverwerkers 

6.1. Na voorafgaande, specifieke en schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke kan 

Verwerker de opdracht geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een Subverwerker. 



Verwerkingsverantwoordelijke kan enkel weigeren mits gegronde redenen. Verwerker blijft te allen 

tijde het aanspreekpunt voor Verwerkingsverantwoordelijke. 

6.2. Verwerker mag slechts beroep doen op de diensten van een Subverwerker die zich buiten de 

Europese Economische Ruimte plaatsvindt na voorafgaande, specifieke en schriftelijke goedkeuring 

van de Verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval dient de Verwerker een Subverwerker te kiezen die 

adequate beschermingsmaatregelen voorziet om de Persoonsgegevens te beschermen. Bij gebrek aan 

dergelijke maatregelen, moeten er gepaste garanties gegeven worden op contractuele wijze of moet 

de uitdrukkelijke toestemming van Betrokkenen bekomen worden. 

6.3. Verwerker moet verzekeren dat de Subverwerker dezelfde waarborgen biedt met betrekking tot 

het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen in overeenkomst met artikel 32 

van de AVG. 

6.4. Alle verplichtingen uit artikel 5 van de huidige Verwerkersovereenkomst zijn integraal van 

toepassing op de Subverwerker. Deze verplichtingen worden schriftelijk gestipuleerd in een 

overeenkomst tussen de Verwerker en de Subverwerker. Verwerker blijft volledig verantwoordelijk 

ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de naleving door de Subverwerker van haar 

verplichtingen. 

6.5. Voor een correcte uitvoering van de taken als Verwerker wordt beroep gedaan op volgende 

subverwerkers: 

- Aanbieders van hostingdiensten; 

- Aanbieders van telecommunicatiediensten en e-maildiensten; 

- Freelance softwareontwikkelaars. 

7. Vertrouwelijkheid 

7.1. Verwerker is gehouden tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de Persoonsgegevens die 

hij van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt voor de opdracht tot Verwerking en van alle informatie 

die hij in het kader van deze Verwerkersovereenkomst ontvangt. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt 

onverkort voor de Medewerkers van Verwerker en voor eventuele Subverwerkers en hun 

Medewerkers. 

7.2. Deze vertrouwelijkheidsplicht ontstaat tijdens de onderhandelingen van de 

Verwerkersovereenkomst, blijft gelden tijdens de volledige duur van de Verwerkersovereenkomst en 

ook na het beëindigen van de Verwerkersovereenkomst. 

7.3. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt niet wanneer Verwerker door de Toezichthoudende 

Autoriteit, een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel verplicht wordt deze Persoonsgegevens mee 

te delen, wanneer de informatie openbaar bekend is en wanneer de gegevensverstrekking plaatsvindt 

in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke. 

8. Veiligheidsmaatregelen 

8.1. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker nemen de vereiste en passende technische en 

organisatorische maatregelen (hierna de 'Veiligheidsmaatregelen') om de Persoonsgegevens te 

beschermen tegen vernietiging, hetzij bij ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-

toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens via 

een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige Verwerking of gebruik. 

8.2. De Veiligheidsmaatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de 

kosten van de tenuitvoerlegging, een adequaat beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de 

verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De Veiligheidsmaatregelen 

zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te 

voorkomen. 

8.3. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren omtrent alle 

Veiligheidsmaatregelen die hij neemt om aan de beschermingsverplichting te voldoen. Voor het 

bepalen van de relevante maatregelen wordt er rekening gehouden met de stand van de techniek en 

de kosten van de tenuitvoerlegging. Indien er door wijzigingen in de technologie wijzigingen dienen 

aangebracht te worden in de gebruikte technologie, zal de Verwerker de 

Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte brengen en de nodige kosten hiervan ramen. 

Indien de Verwerkingsverantwoordelijke niet akkoord gaat met het uitvoeren van deze door de 

Verwerker noodzakelijk geachte beveiligingsmaatregelen kan de Verwerker niet aansprakelijk worden 

gesteld voor een Datalek die aan een niet-handelen van de Verwerkingsverantwoordelijke kan worden 



toegeschreven. De Verwerkingsverantwoordelijke kan in dat geval mogelijke administratieve boetes 

en/of kosten naar de Betrokkenen niet op de Verwerker verhalen . 

8.4. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen er alle redelijke inspanningen leveren om 

erover te waken dat de gebruikte verwerkingssystemen voldoen aan de eisen van vertrouwelijkheid, 

integriteit en beschikbaarheid, steeds rekening houdend met de stand van de techniek en met de 

redelijke kosten van uitvoering. Eveneens gaan beide Partijen na of hun systemen voldoende 

veerkrachtig zijn. 

9.  Melding van een Datalek 

9.1. lndien Verwerker een Datalek vaststelt , meldt hij dit onverwijld en zonder onredelijke vertraging 

aan Verwerkingsverantwoordelijke na de vaststelling. In deze melding wordt ten minste het volgende 

omschreven of meegedeeld: 

(i) de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de 

categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal 

Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie; 

(ii) de naam en de contactgegevens van een contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; 

(iii) de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek in verband met Persoonsgegevens; 

(iv) de voorgestelde of genomen maatregelen om het Datalek aan te pakken, waaronder, in 

voorkomend geval, de maatregelen om de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken. 

9.2. Op vraag van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker het Datalek in naam en voor rekening 

van Verwerkingsverantwoordelijke melden aan de Toezichthoudende Autoriteit zo snel als 

redelijkerwijze mogelijk en, indien mogelijk, binnen de 72 uur nadat het Datalek werd vastgesteld, 

tenzij het niet waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van 

Betrokkenen. 

9.3. Op vraag van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker het Datalek in naam en voor rekening 

van Verwerkingsverantwoordelijke melden aan de Toezichthoudende Autoriteit zo snel als 

redelijkerwijze mogelijk, indien het wel waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de 

rechten en vrijheden van Betrokkenen. 

9.4. Het is aan de Verwerkingsverantwoordelijke om te beoordelen of zij de betrokkenen daarover zal 

informeren of niet. 

10. Duur en einde van de overeenkomst 

10.1. Deze Verwerkersovereenkomst loopt voor zolang de Hoofdovereenkomst van kracht is en wordt 

beëindigd op hetzelfde ogenblik als de Hoofdovereenkomst. De Verwerkersovereenkomst kan niet los 

van de Hoofdovereenkomst worden opgezegd, tenzij de Partijen overeenkomen dat beëindiging 

noodzakelijk is om zich te schikken naar de Privacywetgeving of beslissingen van de Toezichthoudende 

Autoriteit. 

10.2. Bij het einde van de Verwerkersovereenkomst bezorgt Verwerker aan 

Verwerkingsverantwoordelijke alle Persoonsgegevens die verwerkt werden. Daarnaast bezorgt zij alle 

informatie en documentatie die nodig is voor de latere Verwerking van de Persoonsgegevens. Nadat 

alle Persoonsgegevens zijn doorgegeven aan Verwerkingsverantwoordelijke, maakt Verwerker 

onmiddellijk een einde aan de Verwerking en vernietigt hij elke kopie of back-up die hij nog bezit. 

Eventuele kosten verbonden met het terugsturen van de Persoonsgegevens en de vernietiging van de 

zijn ten laste van de Verwerkingsverantwoordelijke. 

11. Algemene bepalingen, toepasselijk recht en geschillenregeling 

11.1. Deze overeenkomst zal niet overgedragen worden door één van de Partijen aan anderen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Zulks geldt evenwel niet voor het 

overdragen aan geassocieerde of overgenomen ondernemingen of rechtsopvolgers van één van de 

Partijen, waarvoor geen toestemming nodig is. 

11.2. Deze overeenkomst behelst de volledige wilsovereenstemming van de Partijen met betrekking 

tot haar onderwerp en vervangt alle voorgaande of bestaande overeenkomsten tussen de partijen wat 

haar onderwerp betreft. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden, na gezamenlijke 

ondertekening door de Partijen. 

11.3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze 

overeenkomst heeft geen gevolgen voor de werking en geldigheid van de overige bepalingen. Partijen 

zullen zich in dat geval inspannen om de betreffende bepaling te vervangen of aan te passen voor zover 



als nodig om deze bepaling geldig en afdwingbaar te maken. De Partijen onderhandelen in dat geval 

te goeder trouw en zullen streven naar een aanpassing die de originele strekking van de bepaling 

zoveel mogelijk onaangetast laat. Indien dit onmogelijk blijkt zal enkel die bepaling als onbestaande 

beschouwd worden. 

11.4. Titels of ondertitels in deze overeenkomst worden geacht louter illustratief te zijn. 

11.5. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de 

uitvoering van deze overeenkomst wordt van de Partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen 

om een minnelijke oplossing te vinden. De Partijen zullen een redelijke interpretatie van deze 

Overeenkomst vooropstellen. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd 

worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of een bevoegde rechtbank. De 

exclusief bevoegde rechtbank is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, 

zijnde het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Verwerker gelegen is. 

Met hun handtekening verklaren Partijen de bepalingen van deze overeenkomst te aanvaarden en de 

volledige overeenkomst te begrijpen. Partijen verklaren dat bij hun weten geen enkele wettelijke 

bepaling of verbintenis hen verhindert deze overeenkomst te sluiten en volledig uit te voeren. 

Gedaan te Bissegem op 7 mei 2018 in twee originele exemplaren, waarbij elke partij verklaart één 

exemplaar te hebben ontvangen.” 

 

 

026 Dossier ‘Bewegen op Verwijzing’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de projectaanvraag om het project 

Bewegen op Verwijzing in de zorgregio ‘kleine stad Herentals’ te kunnen opstarten.  

 

 

027 Scholencommissie:  verslag van 24 april 2018: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de scholencommissie 

van 24 april 2018. 

 

 

028 Subsidies voor-en naschoolse kinderopvang: schooljaar 2017-2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de subsidies voor de organisatie 

van voor- en naschoolse opvang als volgt goed: 

- Basisschool De Vesten, Augustijnenlaan 31:    10.931,50 euro 

- Freinetschool, Heesveld 9:           5.850,50 euro 

- Basisschool (w) Onderwijs, Nonnenstraat 14-16:    8.205,50 euro 

- Basisschool Wijngaard, Wijngaard 9:      10.574,50 euro 

- Basisschool Leertuin, Populierenlaan 1:     12.136,50 euro 

- Basisschool ’t Klavertje, Ring 59/1:       16.212,50 euro 

- Basisschool De Wegwijzer, Streepstraat 2:            6.089 euro 

 

 

029 Subsidies 2018: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 72 euro aan (X)*, voor de 

deelname dochter (X)* aan de openluchtklassen georganiseerd door haar school in Blankenberge van 

7 tot 9 mei 2018. 

 

 



030 Selectieprocedure administratief medewerker mobiliteit: aanvaarding kandidaten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen voldoen aan de 

diplomavoorwaarden en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de 

functie van administratief medewerker mobiliteit: 

- (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen voldoen aan de 

diplomavoorwaarden en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de 

functie van administratief medewerker mobiliteit als zij voor de aanvang van de selectieprocedure een 

kopie van hun diploma dat toegang geeft tot het niveau C afleveren: 

- (X)* 
 
 

031 Kennisgeving datum indiensttreding administratief medewerker cultuur & toerisme: 

Stéphanie Steurs 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 

Stéphanie Steurs als administratief medewerker cultuur & toerisme. Stéphanie komt in dienst op 28 

mei 2018. 

 

 

032 Intrekking ambtelijke schrapping (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

033 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

034 Bestelbonnen 2018: week 20 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 22 

mei 2018 (bestelbonnen 2018003621 met visum, 2018003604, 2018003822 met visum, 2018003832 

en 2018004042) goed. 

 

 

035 Ontvangsten 2018: week 20 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als budgethouder de opbrengsten goed: 

 

 

036 Uitgaven 2018: week 20 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als budgethouder de kosten goed: 

 

 

037 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: bezwaar (X)*, Lierseweg 68 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (X)*l tegen de aanslag 

belasting op leegstand gebouwen en woningen, Lierseweg 68, met kohierartikel 805710001169. 



Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. De 

belasting van 1.960 euro blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van 

deze beslissing. 

 

 

038 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: bezwaar (X)*, Nederrij 34 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (X)* tegen de aanslag 

belasting op leegstand van gebouwen en woningen, Nederrij 34, met kohierartikel 805710001270. Het 

college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond. De belasting 

van 1.300 euro is niet verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van deze 

beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gegevens van de nieuwe eigenaar 

H&D Investment Group en vraagt de dienst omgeving H&D Investment te informeren rond de huidige 

situatie van opname, procedures en aanvraag tot vrijstelling. 

 

 

039 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: hoorzitting (X)*, Augustijnenlaan 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* in naam van (X)* en Balfin nv uit te nodigen 

op de hoorzitting van 11 juni 2018 om 13.30 uur om het bezwaar tegen de aanslag belasting op 

leegstand gebouwen en woningen, Augustijnenlaan 3, met kohierartikel 805710000563 mondeling toe 

te lichten. 

 

 

040 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: hoorzitting (X)*, Zandstraat 43 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*in naam van (X)* en Balfin nv uit te nodigen 

op de hoorzitting van 11 juni 2018 om 13.30 uur om het bezwaar tegen de aanslag belasting op 

leegstand gebouwen en woningen, Zandstraat 43, met kohierartikel 805710000159 mondeling toe te 

lichten. 

 

 

041 Leveren van 8 violen voor de muziekacademie - dossier 2018-055: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van vioolbouwer Roland 

Eeckelaert bvba voor het leveren van 8 violen voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 

Dans. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan vioolbouwer Roland Eeckelaert 

bvba (BE0462.413.252), Berkenrodelei 19-21, 2660 Hoboken (Antwerpen), met een bedrag van 

3.034,71 euro exclusief btw of 3.672 euro inclusief btw. 

 

 

042 Leveren van een minigraver voor de stedelijke werkplaats - dossier 2018-017: gunning van 

de opdracht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren 

van een minigraver voor de stedelijke werkplaats. 

Het college van burgemeester en schepenen  keurt het verslag van nazicht van de offertes van 17 mei 

2018 goed. Dit verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 

bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Bobcat Center Antwerpen 



nv, Herman De Nayerstraat 2, 2550 Kontich, met een inschrijvingsbedrag van 36.000 euro exclusief 

btw of 43.560 euro inclusief btw. 

 

 

043 Heraanleg ‘t Loopke, stadspark en parkeerterreinen: uitvoering werken (buitengewoon 

onderhoud Kiosk): 2018-056: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht ‘Heraanleg 't Loopke, stadspark 

en parkeerterreinen: uitvoering werken (buitengewoon onderhoud Kiosk)’ tot stand komt bij wijze van 

de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht ‘Heraanleg 't Loopke, stadspark 

en parkeerterreinen: uitvoering werken (buitengewoon onderhoud Kiosk)’ te gunnen aan de 

economisch meest voordelige bieder, 2 Create bvba, Edward Blaesstraat 48 te 9050 Ledegem, met een 

inschrijvingsbedrag van 21.750,00 euro exclusief btw of 26.317,50 euro inclusief btw. 

De technische dienst gaat na of het mogelijk is toch een graffitibescherming te voorzien en gaat na of 

het mogelijk is een financiële tegemoetkoming te krijgen via IOED.  

De reeds ingediende sloopvergunning zal worden ingetrokken. 

 

 

044 Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-070-2017: werfverslag 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering van 

8 mei 2018. 

 

 

045 Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-070-2017: goedkeuring verrekening 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht ‘kasteel Le Paige: 

dringende onderhoudswerken’ goed voor het totaal bedrag in meer van 6.133,14 euro exclusief btw 

of 7.421,10 euro inclusief 21 % btw. 

 

 

046 Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-070-2017: goedkeuring verrekening 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 2 van de opdracht ‘kasteel Le Paige: 

dringende onderhoudswerken’ goed voor het bedrag in min van -11.714,04 euro exclusief btw of -

14.173,99 euro inclusief btw. 

 

 

047 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 13 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 13 van de 

werfvergadering van 4 mei 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 

 

 

048 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: PV van vaststelling nr. 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het proces-verbaal van vaststelling nummer 2 

van 27 april 2018, opgesteld door de ontwerper, THV Brut/Lama, Antoine Dansaertstraat 92, 1000 

Brussel. 

 

 



049 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: PV van vaststelling nr. 3 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het proces-verbaal van vaststelling nummer 3 

van 28 maart 2018, opgesteld door de ontwerper, THV Brut/Lama, Antoine Dansaertstraat 92, 1000 

Brussel. 

 

 

050 Werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstellingen - W-

058-2017: goedkeuring vorderingsstaat 4 (comfortstrook Kerkstraat) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 (comfortstrook Kerkstraat) van 

De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht ‘werken op afroep: infrastructuurwerken in 

functie van mobiliteit en wegherstellingen’ goed voor een bedrag van 16.042,62 euro exclusief btw of 

19.411,57 euro inclusief btw. 

 

 

051 Leveren, plaatsen en in dienst stellen van IBA’s (individuele behandelingsinstallaties 

afvalwater) - 2016/049: Dijsels 3 - vorderingsstaat 3 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 goed voor het plaatsen en in 

dienst stellen van een IBA bij de woning in Dijsels 3 voor een bedrag van 4.422 euro exclusief btw. 

 

 

052 Leveren, plaatsen en in dienst stellen van IBA’s (individuele behandelingsinstallaties 

afvalwater) - 2016/049: Peerdsbosstraat 45 - vorderingsstaat 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 goed voor het plaatsen en in 

dienst stellen van een IBA bij de woning in Peerdsbosstraat 45 voor een bedrag van 5.091 euro 

exclusief btw. 

 

 

053 Leveren, plaatsen en in dienst stellen van IBA’s (individuele behandelingsinstallaties 

afvalwater) - 2016/049: Meivuurstraat 53/1 - vorderingsstaat 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 5 goed voor het plaatsen en in 

dienst stellen van een IBA bij de woning in Meivuurstraat 53/1 voor een bedrag van 4.422 euro  

exclusief btw. 

 

 

054 Proximus: uitvoeren van grondwerken - St.-Jobsstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te 

voeren om kabels te leggen voor St.-Jobsstraat 5. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 

met een handicap. 



- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 

meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  

 

 

055 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Kapucijnenstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 

voeren om het ondergrondse kabelnet en een kastje te vervangen ten gevolge van een defect in de 

Kapucijnenstraat ter hoogte van nummer 21. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 

met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 

meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  

 

 

056 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Welvaartstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 

voeren om kabels te vervangen aan Welvaartstraat 18. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250 

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 

met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 

meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  

 

 

057 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Meivuurstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te 

voeren om het drinkwaternet aan te leggen voor het aansluitbaar maken van de woning Meivuurstraat 

53 bus 1. 



De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250 

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 

met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 

meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

- De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  

- De kosten voor deze werken zijn voor rekening van Pidpa.  

 

 

058 Uitrol elektrische laadpalen 2019 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen wenst voor de uitrol met de publieke laadpalen in 2019 

ook met de distributienetbeheerder (Eandis) samen te werken. 

 

 

059 Tijdelijk verkeersreglement: Lekkers met streken terras op zaterdag 2 juni 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ‘lekkers met streken terras’ op zaterdag 10 juni 2018: 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de noordkant van de Grote Markt van vrijdag 1 juni 2018 om 

14 uur tot en met zaterdag 2 juni 2018 om 22 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 

plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op 14 parkeerplaatsen op de parking van het administratief 

centrum voor de standhouders van ‘lekkers met streken terras’ op zaterdag 2 juni 2018 van 9 uur tot 

19 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 

 

 

060 Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd nieuwelingen op zondag 10 juni 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van de wielerwedstrijd voor nieuwelingen op zondag 10 juni 2018: 

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op zondag 10 juni 2018 tussen 14 uur en 18 uur op het 

volledige parcours van de wielerwedstrijd. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er wordt een enkelrichting ingevoerd op zondag 10 juni 2018 tussen 14.30 uur en 17.30 uur in 

Voortkapelseweg, Zandhoevestraat, Broekhoven, Berteneinde, Wiekevorstseweg en Molenstraat. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden C1, C31a en C31b. Auto’s mogen in de 

rijrichting van de wedstrijd meerijden, na de groene vlag. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

061 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Varendries op zaterdag 23 juni 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ‘straatfeest Varendries’ op zaterdag 23 juni 2018: 



- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Varendries van zaterdag 23 juni 2018 om 12 uur tot 24 

uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en 

verkeersborden C3, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, M3 en ‘straatfeest’. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

062 Gebruik stadsbus: OCMW jaarlijks feest buurthuis Diependaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in te gaan op de vraag van de sociale dienst van 

het OCMW om op zaterdag 22 september 2018 om 11.30 uur en 17 uur te pendelen tussen het station 

en de feestlocatie in Diependaal. 

 

 

063 Wijziging/verbreding voetweg nr. 16 - Rode-Leeuwstraat Morkhoven: bezwaarschriften 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de ingediende bezwaren niet te weerhouden en 

stelt voor aan de gemeenteraad om met het voornemen tot wijziging van het tracé van voetweg nr. 16 

in Morkhoven, Rode-Leeuwstraat definitief in te stemmen.  

Het college van burgemeester en schepenen keurt het PV van afsluiting goed. 

 

 

064 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018019431: verlening – (X)* - 

Velodroomstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018019431 aan (X)*, op een terrein met adres Velodroomstraat met kadastrale omschrijving 

2e afdeling, sectie C, percelen 546P5, 546R5 en 546S5. 

De aanvraag betreft het bouwen van 3 ééngezinswoningen met 2 carports en bergingen. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- Vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel moet een huisaansluiting op de openbare riolering 

aangevraagd worden via www.herentals.be/rioolaansluiting.  

- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering mag niet uitgevoerd 

worden. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 

- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit 

aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 

infiltratieproeven. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat. 

- De boom achteraan het centrale perceel moet behouden worden en tijdens de werkzaamheden 

moet deze boom beschermd worden tegen schade, zowel aan de kruin, stam als wortels. 

 

 

065 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018032229: verlening – (X)* - Ekelstraat 

73 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018032229 aan (X)*, op een terrein met adres Ekelstraat 73 met kadastrale omschrijving 1e 

afdeling, sectie E, perceel 414Y2.. 



De aanvraag betreft het verbouwen van een woning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 

066 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018030677: verlening – (X)* - Watervoort 

39 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018030677 aan (X)* en (X)*, op een terrein met adres Watervoort 39 met kadastrale 

omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 29P2. 

De aanvraag betreft het uitbreiden van een laag-energie eengezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 

- Het toegangspad naar de Fermerijweg moet in breedte beperkt worden tot maximaal 1,5 m. En dit 

over een afstand van minimaal 3,00 m tot de rooilijn van Fermerijweg. De verharding voor de 

fietsenstelplaats moet een afstand van minimaal 3,00 m respecteren tot de rooilijn van 

Fermerijweg.  

- Nieuwe verhardingen moeten uitgevoerd worden in waterdoorlatend materiaal. 

- De rookmelder moeten verplicht voorzien worden conform decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van de woningen door optische rookmelders. 

- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat. 

 

 

067 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018028398: verlening – (X)* - Eikenlaan 

22 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018028398 aan de (X)*, op een terrein met adres Eikenlaan 22 met kadastrale omschrijving 2e 

afdeling, sectie D, perceel 861C. 

De aanvraag betreft de renovatie en uitbreiding van een vrijstaande ééngezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 

- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. De overloop van 

deze put moet gekoppeld worden met de rest van het huishoudelijk afvalwater waarna alles via 

één leiding leidt naar de bestaande en te behouden huisaansluiting op de openbare riolering. 

- Het hemelwater afkomstig van de daken van de woning en de tuinberging moet opgevangen 

worden in een hemelwaterput. Het opgevangen water moet minimaal hergebruikt worden via een 

buitenkraantje. De overloop van de hemelwaterput moet aangesloten worden op een 

infiltratievoorziening op het eigen terrein. 

- De nieuwe verharding voor de parkeerstrook, de inrit en het tuinpad moet waterdoorlatend zijn. 

- De huidige inrit op het openbaar domein mag niet verbreed worden. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 



- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 

068 Omgevingsvergunning nv BOFA, Atealaan 18, Herenthout - Herentals  - kennisname 

beslissing 
BESLUIT 

Het college van burgmeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

Provincie Antwerpen van 12 april 2018 over een omgevingsvergunning met betrekking tot een 

exploitatie voor een houtverwerkend bedrijf, van nv BOFA, gelegen Atealaan 18, in 2270 Herenthout 

en 2200 Herentals. 

 

 

069 Omgevingsvergunning nv Victor Peeters OIW, Zavelbosstraat 3, Herentals  - kennisname 

beslissing 
BESLUIT 

Het college van burgmeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

provincie Antwerpen van 12 april 2018 over het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen, van nv 

Victor Peeters OIW, gelegen Zavelbosstraat 3, 2200 Herentals. 

 

 

070 Omgevingsvergunning bvba Mondelez Belgium Chocolate Production, Montezumalaan 1, 

Herentals  - kennisname beslissing 
BESLUIT 

Het college van burgmeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

provincie Antwerpen van 3 mei 2018 over een omgevingsvergunning met betrekking tot een inrichting 

voor het vervaardigen van chocolade-artikelen gelegen in Montezumalaan 1, 2200 Herentals. 

 

 

071 Milieuvergunning klasse 2: Sneyers nv, Toekomstlaan 10 en 12 - verlening 
BESLUIT 

Artikel 1: 

§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Sneyers nv, gevestigd Toekomstlaan 12 

te 2200 Herentals, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een vergunning om een 

inrichting voor een verkooppunt van voertuigen met herstelwerkplaats, gelegen in 2200 Herentals, 

Toekomstlaan 10 en 12, kadastergegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 921L, 921M, 922G, te 

veranderen door wijziging en uitbreiding, met als voorwerp: 

- lozen van 0,33 m³/uur bedrijfsafvalwater (3.4.1°a)) 

- 2 spuitcabines met elk een vermogen van 22 kW (4.3.c)2)i)) 

- een brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen (6.5.1°) 

- een transformator van 400 kVA (12.2.1°) 

- herstelwerkplaats met 29 hefbruggen (15.3.1°) 

- inrichting voor het wassen van voertuigen (15.4.1°) 

- 2 compressoren met een vermogen van 18,5 kW, 4 airco installaties met een vermogen van 7,5 kW 

en een warmtepomp met een vermogen van 27 kW (16.3.1.1°) 

- opslag van 8.600 kg diesel OG (17.3.2.1.1.1°b)) 

- opslag van 2.800 kg OG benzine en 180 kg thinner (17.3.2.2.1°) 

- opslag van 200 kg antivries, 190 kg remolie, 1.800 kg olie BG en 5.800 kg afvalolie OG (17.3.6.1°a)) 

- een stookinstallatie met een vermogen van 400 kW (43.1.1°a)) 

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.4.1°a) - 4.3.c)2)i) - 6.5.1° - 12.2.1° - 15.3.1° - 15.4.1° - 16.3.1.1° 

- 17.3.2.1.1.1°b) - 17.3.2.2.1° - 17.3.6.1°a) - 43.1.1°a) 



Artikel 2: 

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de 3 jaar vanaf datum van deze 

vergunning, dus uiterlijk op 22 mei 2021, zo niet vervalt deze vergunning van rechtswege. 

Artikel 3: 

De vergunning eindigt op 14 oktober 2028. 

Artikel 4: 

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden overeenkomstig 

Vlarem II: 

§1. Algemene voorwaarden: 

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 

(energieplanning) 

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 

- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging) 

Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van 

broeikasgassen) 

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder). 

§2. Sectorale voorwaarden: 

Hoofdstuk 5.3. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.4. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.6. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.12. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.15. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.16. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.17. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.43. VLAREM II  

§3. Bijzondere voorwaarden: 

1. De exploitant maakt het controleverslag dat opgemaakt werd na plaatsing maar voor 

ingebruikname, over aan de vergunning verlenende overheid binnen de periode van 6 maanden na 

het verkrijgen van de vergunning. 

 

 

072 Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: Meir LV, Duipt 20: verlening 
BESLUIT 

Artikel 1: 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Meir LV, gevestigd Duipt 20 te 2200 

Herentals, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een vergunning om een inrichting voor 

landbouwbedrijf voor het stallen van geiten, gelegen te 2200 Herentals, Duipt 20, kadastergegevens 

3e afdeling, sectie E, perceel 159B, 159G, 160A , te veranderen door wijziging en uitbreiding, met als 

voorwerp: 

- stallen van 1.790 geiten (1.042 melkgeiten, 10 bokken en 730 opfokgeiten) (9.6.c)) 

- opslag van 200 kg reinigingsproducten (17.3.4.1°b)) 

- opslag van 500 m³ hooi, 250 m³ stro en 25 m³ vlas (19.6.3°b)) 

- mestopslag van 600 m³ vaste mest en 108 m³ vloeibare mest (28.2.c)1°) 

- opslag van 2.395 m³ groenvoer en krachtvoer (45.14.3°) 

- grondwaterwinning met 1 boorput met een diepte van 66 meter in de watervoerende laag ‘het 

Zand van Berchem’ (HCOV 0254) met een debiet van  maximaal 15 m³/dag en 3.875 m³/jaar met 

een bestemming van het grondwater: drinkwater dieren (53.8.2°) 

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.6.c) - 17.3.4.1°b) - 19.6.3°b) - 28.2.c)1° - 45.14.3° - 53.8.2° 

Artikel 2: 

De verandering aan de vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf 

datum van deze vergunning, dus uiterlijk op 22 mei 2021, zo niet vervalt deze vergunning van 

rechtswege. 

Artikel 3: 

De vergunning eindigt op 28 september 2035. 



Artikel 4: 

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden overeenkomstig 

Vlarem II: 

§1. Algemene voorwaarden: 

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 

(energieplanning) 

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 

- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging) 

- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van 

broeikasgassen) 

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder). 

§2. Sectorale voorwaarden: 

Hoofdstuk 5.9. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.17. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.19. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.28. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.45. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.53. VLAREM II  

§3. Bijzondere voorwaarden: 

1. Het opgevangen regenwater of recupwater moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige 

toepassingen. 

 

 

073 Recyclagepark: vraag tot terugbetaling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op de vraag van de (X)* tot het 

terugbetalen van 45 euro. 

 

 

074 Uitspraak deputatie provincie Antwerpen over stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2017/166: kennisname vergunning – (X)* (Zandstraat 116) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 29 

maart 2018 om het beroep ingesteld door (X)*, tegen de weigering van de stedenbouwkundige 

vergunning nummer SV2017/166 van 4 december 2017 voor het opsplitsen van een bestaand 

appartement in twee appartementen in de Zandstraat 116 in Herentals met kadastrale omschrijving 

1e afdeling, sectie F, perceel 156L in te willigen. 

De vergunning wordt verleend, overeenkomstig de voorgebrachte plannen, onder de volgende 

voorwaarde: 

- Het advies van de brandweer moet strikt nageleefd worden. 

 

 

075 Aanvraag project- en conceptsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten bij de Vlaamse 

overheid 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het indienen van drie 

gewijzigde aanvraagformulieren voor het verkrijgen van een conceptsubsidie (Kunstencampus 

Molenvest, Augustijnenlaan-Belgiëlaan, Binnengebied Schaliken) en één aanvraagformulier voor het 

verkrijgen van een projectsubsidie (Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen) in kader van de oproep 

‘Stadsvernieuwing 2018’. 

 

 



076 Eindrapport inbreidingsgebied Stadsveld in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij 

Eigen Haard en VMSW: voorwaardelijk gunstig 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindrapport ‘stedenbouwkundige 

studie Stadsveld – St.-Waldetrudisstraat’. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies over het 

eindrapport. De voormelde reflecties van de afdeling stadsontwikkeling worden overgemaakt voor 

verdere verwerking in het traject indien mogelijk. 

 

 

077 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2018 - W-076-

2018: schrapping Diependaal uit meetstaat en toevoeging van kruispunt Sint-

Waldetrudisstraat met kruispunt Herenthoutseweg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen schrapt Diependaal (deel tussen Blaasbalgstraat en St.-

Jobsstraat) uit de lijst van op te nemen straten in het onderhoudsdossier van asfalt- en betonwegen, 

dienstjaar 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet een nieuw wegdek op het kruispunt van de St.-

Waldetrudisstraat en de Herenthoutseweg en vervangt bijkomend 2 gebroken betonvakken in de 

Atealaan.  

De werken worden buiten de schoolperiode uitgevoerd indien afsluiting nodig is. 

 

 

078 nv Eigen Haard: fusie met sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem uit Olen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het fusievoorstel voor de fusie van de 

sociale huisvestingsmaatschappijen nv Eigen Haard van Herentals en de cvba De Heibloem van Olen 

en de aangepaste statuten. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om dit punt te 

agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

079 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: GDPR-academie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende overeenkomst af te sluiten met Six 

Brothers Media, leverancier van de schoolsoftware van de academies, die de wettelijke voorschriften 

rond GDPR regelt: 

“Verwerkingsovereenkomst 

Tussen: 

Stad Herentals (BK) TTG, met maatschappelijke zetel te Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, 

ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0207.504.675, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door Jan Bertels, in de hoedanigheid van burgemeester; 

Hierna 'Verwerkingsverantwoordelijke' genoemd; 

De contactpersoon bij de Verwerkingsverantwoordelijke is: (X)*; 

En: 

Six Brothers Media BVBA, met maatschappelijke zetel te Meensesteenweg(Bis) 385 1.1, 8501 Kortrijk, 

ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0836.269.068, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door (X)*, in de hoedanigheid van zaakvoerder; 

Hierna 'Verwerker' genoemd; 

De contactpersoon bij de Verwerker is: (X)*; 

Samen worden Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker de 'Partijen' genoemd; Overwegende 

dat: 



(A) Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker een overeenkomst hebben gesloten krachtens 

dewelke Verwerker zich heeft verbonden om voor de rekening van Verwerkingsverantwoordelijke 

bepaalde diensten te leveren die de verwerking van gegevens inhouden, waaronder Persoonsgegevens 

zoals hieronder gedefinieerd (hierna, de 'Hoofdovereenkomst'); 

(B) Partijen besloten hebben om overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving (zoals hieronder 

gedefinieerd) de huidige, bijkomende overeenkomst aan te gaan, die hun respectievelijke rechten en 

plichten uiteenzet (de 'Verwerkersovereenkomst') ; 

Werd het volgende besloten: 

1. Definities 

De volgende begrippen krijgen de betekenis zoals hieronder aangeduid: 

(i) Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG: de 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 die van kracht wordt op 25 mei 2018. 

(ii) Betrokkene of Betrokken Personen: de identificeerbare natuurlijke persoon wiens 

Persoonsgegevens verwerkt worden. 

(iii) Verwerkingsverantwoordelijke: iedere natuurlijke of rechtspersoon die het doel van en de 

middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

(iv) Verwerker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de 

Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

(v) Subverwerker: iedere derde partij die door Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van 

Verwerker persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Verwerker te zijn 

onderworpen. 

(vi) Persoonsgegevens: alle informatie over 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. 

(vii) Privacywetgeving: de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op 

gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

(viii) Verwerking: iedere bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens 

of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 

verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 

stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

(ix) Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens 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. 

(x) Toezichthoudende Autoriteit: in België is dit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 wordt deze hervormd tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

(xi) Medewerker(s): de personen die door de Partijen worden gemachtigd voor de uitvoering van deze 

Verwerkingsovereenkomst en die onder hun verantwoordelijkheid werken. 

2. Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst 

2.1. De huidige Verwerkersovereenkomst heeft als voorwerp uiteen te zetten onder welke 

voorwaarden de Verwerker de Persoonsgegevens in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke 

mag verwerken. 

2.2. Partijen komen overeen dat deze Verwerkersovereenkomst integraal deel uitmaakt van de 

Hoofdovereenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker. 

3. Toegestane Verwerkingen 

3.1. De Verwerker verbindt zich ertoe enkel Persoonsgegevens te verwerken op basis van schriftelijke 

instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, die voortvloeien uit de Hoofdovereenkomst. De 



Hoofdovereenkomst en de Verwerkersovereenkomst bepalen gezamenlijk het onderwerp en de duur 

van de Verwerking. 

3.2. De Verwerker en diens Medewerkers verwerken de Persoonsgegevens voor rekening van 

Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de hieronder beschreven dienstverlening en 

doelstelling: Verwerker biedt software aan, aan de hand waarvan de Verwerkingsverantwoordelijke 

efficiënt zijn administratie kan beheren. 

3.3. Voor de volledige duur van de overeenkomst kan Verwerker de Persoonsgegevens aan de 

volgende Verwerkingen onderwerpen: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 

bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 

verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen 

of vernietigen van gegevens. 

3.4. De Verwerker verwerkt de volgende soorten van Persoonsgegevens: 

- Identificatiegegevens (waaronder persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, titel, adres, 

telefoonnummer maar ook identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, ...); 

- Financiële gegevens (waaronder identificatie- en bankrekeningnummers, beroepsinkomsten); 

- Persoonlijke kenmerken (waaronder burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht); 

- Leefgewoonten (waaronder gebruik van media en communicatiemiddelen, in het bezit zijnde 

openbare mandaten, ...); 

- Psychische gegevens (meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter); 

- Vrijetijdsbesteding en interessen (hobby's, sport en andere interessen); 

- Lidmaatschappen; 

- Opleiding en vorming (academisch curriculum, financieel overzicht van de studies, 

beroepsbekwaamheid, professionele ervaring, lidmaatschap in beroepsorganisaties en 

publicaties); 

- Beroep en betrekking (waaronder loon, loopbaan, huidige betrekking, ...); 

- Beeldopnames (digitale foto's, cameraopname); 

- Geluidsopnamen; 

- Gerechtelijke gegevens (verdenkingen en inbeschuldigingsstellingen, veroordelingen en straffen, 

administratieve sancties); 

- Gegevens betreffende de gezondheid (waaronder medisch dossier, medisch verslag, handicap of 

gebrek, dieet); 

- Rijksregisternummer/identificatienummer van de sociale zekerheid; 

- Lidmaatschap van een vakvereniging. 

3.5. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën van Betrokkenen: 

-  Klanten die de software leasen; 

-  Personeel van de klant; 

-  Leerlingen van de klant. 

4. Rechten en plichten van Verwerkingsverantwoordelijke 

4.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft de plicht de informatie in artikels 13 en 14 van de AVG te 

verschaffen aan de Betrokkenen die het onderwerp zijn van de Verwerkingen onder de huidige 

Verwerkersovereenkomst. 

4.2. Verwerkingsverantwoordelijke stelt de Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze 

Verwerkersovereenkomst, ter beschikking van Verwerker. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt 

het doel van en de middelen voor de Verwerking. Hij garandeert dat de Verwerking van de 

Persoonsgegevens, waaronder de doorgifte van de Persoonsgegevens, gebeurt op een wettelijke 

manier en overeenkomstig de relevante Privacywetgeving. 

4.3. De Verwerking door de Verwerker gebeurt enkel op basis van schriftelijke instructies vanwege 

de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot 

Verwerking van de Persoonsgegevens conform de Privacywetgeving gebeurt. Indien de opdracht tot 

Verwerking wijzigt, brengt de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker hiervan onmiddellijk op de 

hoogte. 

4.4. lndien de Medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke zelf Persoonsgegevens verwerken 

valt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften van de Privacywetgeving van 



Verwerkingen van Persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de 

Verwerkingsverantwoordelijke en niet onder de verantwoordelijkheid van de Verwerker. 

4.5. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder 

haar verantwoordelijkheid plaatsvinden overeenkomstig artikel 30(1) van de AVG. 

4.6. Alle informatie en materiaal ter beschikking gesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke aan 

de Verwerker en die Persoonsgegevens bevatten zullen steeds als eigendom van de 

Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd worden . 

5. Rechten en plichten van Verwerker 

5.1. Verwerker mag enkel de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van de Hoofdovereenkomst en verbindt zich er toe de Persoonsgegevens uitsluitend te 

verwerken voor de in deze Verwerkersovereenkomst omschreven doeleinden. Verwerker zal de 

persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke 

is bepaald. 

5.2. Verwerker verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken op basis van de 

schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en volgens de bepalingen van de 

Verwerkersovereenkomst. Indien van de Verwerker verwacht wordt dat zij Persoonsgegevens 

doorgeeft naar een derde land of aan een internationale organisatie op grond van het recht van de 

Europese Unie of het recht van een Lidstaat dat van toepassing is op haar, moet Verwerker dit melden 

aan Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking, tenzij indien het desbetreffende 

recht haar deze kennisgeving verbiedt op grond van gewichtige redenen van algemeen belang. 

5.3. Verwerker waarborgt de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die haar werden 

doorgegeven in het kader van de Verwerkersovereenkomst. Verwerker waarborgt bovendien dat al 

haar Medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een 

passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden. 

5.4. Verwerker mag de Persoonsgegevens niet opslaan, overdragen of op andere wijze verwerken op 

een locatie buiten de Europese Economische Ruimte of doorgeven aan landen buiten de Europese 

Economische Ruimte, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Verwerkingsverantwoordelijke. Daarenboven moet Verwerker zich ervan verzekeren dat het derde 

land of de internationale organisatie een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Indien dit 

niet het geval is, moeten er gepaste garanties gegeven worden op contractuele wijze of moet de 

uitdrukkelijke toestemming van Betrokkenen bekomen worden. 

5.5. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke zijn 

doorgegeven, voor zolang dit nodig is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. Van zodra de 

opdracht is uitgevoerd, maakt Verwerker binnen redelijke termijn, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen, een einde aan elk ander gebruik van de Persoonsgegevens dan wat noodzakelijk is 

om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de gegevens te recupereren die aan Verwerker 

werden toevertrouwd. 

5.6. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in de mate van het mogelijke bijstaan bij diens plicht 

om verzoeken van Betrokken in te willigen betreffende het recht van inzage, recht van rectificatie, 

recht van gegevenswissing, recht van beperking van de Verwerking, recht van overdraagbaarheid van 

de gegevens, of recht van bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming (met inbegrip 

van profilering). In het geval dat een betrokkene een dergelijk verzoek richt aan Verwerker, zal 

Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal 

Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen, tenzij expliciet anders 

overeengekomen. 

5.7. Verwerker staat Verwerkingsverantwoordelijke bij voor iedere gegevensbeschermings-

effectbeoordeling en voorafgaande raadpleging van de Toezichthoudende Autoriteit. Daarenboven 

staat Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke bij om verzoeken van de Toezichthoudende 

Autoriteit te beantwoorden. Voor de uitvoering van dergelijke verzoeken kunnen Partijen 

overeenkomen om hieraan een vergoedingsregeling te koppelen. 

5.8. lndien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, kan Verwerker een kopie maken en 

overgaan tot het nemen van een back-up. De Persoonsgegevens op deze kopieën en back-ups genieten 

dezelfde bescherming als de originele Persoonsgegevens. 



5.9. Verwerker garandeert dat haar Medewerkers uitsluitend toegang hebben tot de 

Persoonsgegevens voor zover dit nodig is om hun taken in het kader van de opdracht tot Verwerking 

uit te voeren. De Medewerkers van de Verwerker zijn ook gebonden door vertrouwelijkheidsplicht. 

Verwerker zal zijn Medewerkers informeren over de verplichtingen van de Privacywetgeving en van 

deze Verwerkersovereenkomst. 

6. Subverwerkers 

6.1. Na voorafgaande, specifieke en schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke kan 

Verwerker de opdracht geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een Subverwerker. 

Verwerkingsverantwoordelijke kan enkel weigeren mits gegronde redenen. Verwerker blijft te allen 

tijde het aanspreekpunt voor Verwerkingsverantwoordelijke. 

6.2. Verwerker mag slechts beroep doen op de diensten van een Subverwerker die zich buiten de 

Europese Economische Ruimte plaatsvindt na voorafgaande, specifieke en schriftelijke goedkeuring 

van de Verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval dient de Verwerker een Subverwerker te kiezen die 

adequate beschermingsmaatregelen voorziet om de Persoonsgegevens te beschermen. Bij gebrek aan 

dergelijke maatregelen, moeten er gepaste garanties gegeven worden op contractuele wijze of moet 

de uitdrukkelijke toestemming van Betrokkenen bekomen worden. 

6.3. Verwerker moet verzekeren dat de Subverwerker dezelfde waarborgen biedt met betrekking tot 

het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen in overeenkomst met artikel 32 

van de AVG. 

6.4. Alle verplichtingen uit artikel 5 van de huidige Verwerkersovereenkomst zijn integraal van 

toepassing op de Subverwerker. Deze verplichtingen worden schriftelijk gestipuleerd in een 

overeenkomst tussen de Verwerker en de Subverwerker. Verwerker blijft volledig verantwoordelijk 

ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de naleving door de Subverwerker van haar 

verplichtingen. 

6.5. Voor een correcte uitvoering van de taken als Verwerker wordt beroep gedaan op volgende 

subverwerkers: 

- Aanbieders van hostingdiensten; 

- Aanbieders van telecommunicatiediensten en e-maildiensten; 

- Freelance softwareontwikkelaars. 

7. Vertrouwelijkheid 

7.1. Verwerker is gehouden tot een vertrouwelijkheidsplicht ten aanzien van de Persoonsgegevens die 

hij van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt voor de opdracht tot Verwerking en van alle informatie 

die hij in het kader van deze Verwerkersovereenkomst ontvangt. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt 

onverkort voor de Medewerkers van Verwerker en voor eventuele Subverwerkers en hun 

Medewerkers. 

7.2. Deze vertrouwelijkheidsplicht ontstaat tijdens de onderhandelingen van de 

Verwerkersovereenkomst, blijft gelden tijdens de volledige duur van de Verwerkersovereenkomst en 

ook na het beëindigen van de Verwerkersovereenkomst. 

7.3. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt niet wanneer Verwerker door de Toezichthoudende 

Autoriteit, een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel verplicht wordt deze Persoonsgegevens mee 

te delen, wanneer de informatie openbaar bekend is en wanneer de gegevensverstrekking plaatsvindt 

in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke. 

8. Veiligheidsmaatregelen 

8.1. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker nemen de vereiste en passende technische en 

organisatorische maatregelen (hierna de 'Veiligheidsmaatregelen') om de Persoonsgegevens te 

beschermen tegen vernietiging, hetzij bij ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-

toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens via 

een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige Verwerking of gebruik. 

8.2. De Veiligheidsmaatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de 

kosten van de tenuitvoerlegging, een adequaat beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de 

verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De Veiligheidsmaatregelen 

zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te 

voorkomen. 



8.3. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren omtrent alle 

Veiligheidsmaatregelen die hij neemt om aan de beschermingsverplichting te voldoen. Voor het 

bepalen van de relevante maatregelen wordt er rekening gehouden met de stand van de techniek en 

de kosten van de tenuitvoerlegging. Indien er door wijzigingen in de technologie wijzigingen dienen 

aangebracht te worden in de gebruikte technologie, zal de Verwerker de 

Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte brengen en de nodige kosten hiervan ramen. 

Indien de Verwerkingsverantwoordelijke niet akkoord gaat met het uitvoeren van deze door de 

Verwerker noodzakelijk geachte beveiligingsmaatregelen kan de Verwerker niet aansprakelijk worden 

gesteld voor een Datalek die aan een niet-handelen van de Verwerkingsverantwoordelijke kan worden 

toegeschreven. De Verwerkingsverantwoordelijke kan in dat geval mogelijke administratieve boetes 

en/of kosten naar de Betrokkenen niet op de Verwerker verhalen . 

8.4. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen er alle redelijke inspanningen leveren om 

erover te waken dat de gebruikte verwerkingssystemen voldoen aan de eisen van vertrouwelijkheid, 

integriteit en beschikbaarheid, steeds rekening houdend met de stand van de techniek en met de 

redelijke kosten van uitvoering. Eveneens gaan beide Partijen na of hun systemen voldoende 

veerkrachtig zijn. 

9.  Melding van een Datalek 

9.1. lndien Verwerker een Datalek vaststelt , meldt hij dit onverwijld en zonder onredelijke vertraging 

aan Verwerkingsverantwoordelijke na de vaststelling. In deze melding wordt ten minste het volgende 

omschreven of meegedeeld: 

(i) de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de 

categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal 

Betrokkenen en Persoonsgegevens in kwestie; 

(ii) de naam en de contactgegevens van een contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; 

(iii) de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek in verband met Persoonsgegevens; 

(iv) de voorgestelde of genomen maatregelen om het Datalek aan te pakken, waaronder, in 

voorkomend geval, de maatregelen om de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken. 

9.2. Op vraag van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker het Datalek in naam en voor rekening 

van Verwerkingsverantwoordelijke melden aan de Toezichthoudende Autoriteit zo snel als 

redelijkerwijze mogelijk en, indien mogelijk, binnen de 72 uur nadat het Datalek werd vastgesteld, 

tenzij het niet waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van 

Betrokkenen. 

9.3. Op vraag van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker het Datalek in naam en voor rekening 

van Verwerkingsverantwoordelijke melden aan de Toezichthoudende Autoriteit zo snel als 

redelijkerwijze mogelijk, indien het wel waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de 

rechten en vrijheden van Betrokkenen. 

9.4. Het is aan de Verwerkingsverantwoordelijke om te beoordelen of zij de betrokkenen daarover zal 

informeren of niet. 

10. Duur en einde van de overeenkomst 

10.1. Deze Verwerkersovereenkomst loopt voor zolang de Hoofdovereenkomst van kracht is en wordt 

beëindigd op hetzelfde ogenblik als de Hoofdovereenkomst. De Verwerkersovereenkomst kan niet los 

van de Hoofdovereenkomst worden opgezegd, tenzij de Partijen overeenkomen dat beëindiging 

noodzakelijk is om zich te schikken naar de Privacywetgeving of beslissingen van de Toezichthoudende 

Autoriteit. 

10.2. Bij het einde van de Verwerkersovereenkomst bezorgt Verwerker aan 

Verwerkingsverantwoordelijke alle Persoonsgegevens die verwerkt werden. Daarnaast bezorgt zij alle 

informatie en documentatie die nodig is voor de latere Verwerking van de Persoonsgegevens. Nadat 

alle Persoonsgegevens zijn doorgegeven aan Verwerkingsverantwoordelijke, maakt Verwerker 

onmiddellijk een einde aan de Verwerking en vernietigt hij elke kopie of back-up die hij nog bezit. 

Eventuele kosten verbonden met het terugsturen van de Persoonsgegevens en de vernietiging van de 

zijn ten laste van de Verwerkingsverantwoordelijke. 

11. Algemene bepalingen, toepasselijk recht en geschillenregeling 

11.1. Deze overeenkomst zal niet overgedragen worden door één van de Partijen aan anderen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Zulks geldt evenwel niet voor het 



overdragen aan geassocieerde of overgenomen ondernemingen of rechtsopvolgers van één van de 

Partijen, waarvoor geen toestemming nodig is. 

11.2. Deze overeenkomst behelst de volledige wilsovereenstemming van de Partijen met betrekking 

tot haar onderwerp en vervangt alle voorgaande of bestaande overeenkomsten tussen de partijen wat 

haar onderwerp betreft. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden, na gezamenlijke 

ondertekening door de Partijen. 

11.3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze 

overeenkomst heeft geen gevolgen voor de werking en geldigheid van de overige bepalingen. Partijen 

zullen zich in dat geval inspannen om de betreffende bepaling te vervangen of aan te passen voor zover 

als nodig om deze bepaling geldig en afdwingbaar te maken. De Partijen onderhandelen in dat geval 

te goeder trouw en zullen streven naar een aanpassing die de originele strekking van de bepaling 

zoveel mogelijk onaangetast laat. Indien dit onmogelijk blijkt zal enkel die bepaling als onbestaande 

beschouwd worden. 

11.4. Titels of ondertitels in deze overeenkomst worden geacht louter illustratief te zijn. 

11.5. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de 

uitvoering van deze overeenkomst wordt van de Partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen 

om een minnelijke oplossing te vinden. De Partijen zullen een redelijke interpretatie van deze 

Overeenkomst vooropstellen. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd 

worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of een bevoegde rechtbank. De 

exclusief bevoegde rechtbank is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, 

zijnde het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Verwerker gelegen is. 

Met hun handtekening verklaren Partijen de bepalingen van deze overeenkomst te aanvaarden en de 

volledige overeenkomst te begrijpen. Partijen verklaren dat bij hun weten geen enkele wettelijke 

bepaling of verbintenis hen verhindert deze overeenkomst te sluiten en volledig uit te voeren. 

Gedaan te Bissegem op 7 mei 2018 in twee originele exemplaren, waarbij elke partij verklaart één 

exemplaar te hebben ontvangen.” 
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