
 

Pagina 1 van 6 

 

 
 

VERTROUWELIJKHEIDSVERBINTENIS 
 

 

 

 

 

VAN:   Maatschappij ... 

 

 

   Hierna "de Gebruiker" genoemd; 

 

 

TEN AANZIEN VAN: 

   Ethias nv 

   Rue des Croisiers, 24 te 4000 Luik, bij de ECB ingeschreven onder het 

nummer 0404.484.654, voor deze doeleinden vertegenwoordigd door 

…………………………………….…., 

 

   Hierna "De Maatschappij" genoemd; 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN VERBINDEN ZICH ERTOE HET VOLGENDE IN 

ACHT TE NEMEN: 

 

 

INLEIDING 

 

De partijen wensen de onderlinge onderhandelingen (hierna de “Besprekingen”) aan te 

vatten die kunnen leiden tot een eventueel samenwerkingsakkoord (hierna het “Ontwerp”) op 

basis van een offerte van de Gebruiker (hierna de “Offerte”) dat als bijlage bij dit document zal 

worden gevoegd.  

Het “Ontwerp” omvat  
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In het kader van de Besprekingen en met name om de opportuniteit van het Project en 

de Offerte te beoordelen of om de Gebruiker toe te laten deze aan te passen, zal de 

Maatschappij aan de Gebruiker informatie van alle aard moeten meedelen, die vertrouwelijk is en 

zakengeheimen van de Maatschappij bevat.  

De partijen komen overeen dat deze informatie, ongeacht de uitkomst van de 

Besprekingen, strikt vertrouwelijk moet blijven overeenkomstig dit akkoord.  

 

Er is overeengekomen wat volgt: 

 

 

 

 

Artikel 1. Definitie van vertrouwelijke informatie: 

 

Onder “Vertrouwelijke Informatie” wordt, zonder enige beperking, verstaan alle informatie 

van alle aard, ongeacht het medium of de vorm en ongeacht deze betrekking heeft op de 

Maatschappij of op haar activiteiten, op de Besprekingen, op het Ontwerp of op de Offerte, die ter 

beschikking werd gesteld van, of toegankelijk werd gemaakt voor de Gebruiker, of waarvan de 

Gebruiker zopas kennis heeft genomen in het kader van de Besprekingen, ongeacht de wijze 

waarop hij er kennis van neemt (mondeling of schriftelijk, in leesbare of andere vorm, 

handgeschreven of elektronisch, en ongeacht de transmissiewijze).  

Bij wijze van voorbeeld en op niet-exhaustieve wijze betreft het met name (i) analyses, 

gegevenslijsten, studies, verslagen, elementen beschermd door intellectuele rechten, 

zakengeheimen, knowhow of documenten waarvan de Maatschappij eigenaar is, (ii) informatie over 

de activiteiten en de aanbestedingen van de Maatschappij, over haar rechten en verplichtingen, 

technische informatie, financiële, economische, commerciële, juridische of andere informatie, 

informatie over de ontwikkeling, de marketing, de verkoop, de productie, het rendement, de kosten, 

de knowhow, gebruiks- en verwerkingsinformatie, digitale programmeringstechnieken, contracten, 

financiële en marketingprojecties, ontwikkelingsprojecten, namen en profielen van personeelsleden 

die een kritieke rol spelen voor de Maatschappij, (iii) vertrouwelijke informatie van derden en in het 

bezit van de Maatschappij, en (iv) nota’s, analyses, lijsten, samenvattingen, verslagen, studies en 

andere materialen voorbereid of opgesteld door de Gebruiker voor zover zij informatie vermeld in (i) 

tot (iii) hierboven bevatten, hierop gebaseerd zijn of ernaar verwijzen.  

 

Artikel 2: 

 

2.1.  De Gebruiker erkent de strategische waarde die de Vertrouwelijke Informatie 

vertegenwoordigt voor de Maatschappij en verbindt zich bijgevolg ertoe om de Vertrouwelijke 

Informatie te verwerken mits een aangepaste beveiliging en bescherming, overeenkomstig dit 

akkoord.  

2.2.  De Gebruiker verbindt zich ertoe om alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk en 

geheim te houden en om alle vereiste maatregelen te treffen om de toegang of de gehele of 
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gedeeltelijke verspreiding ervan aan derden te vermijden en hij onthoudt zich ervan om, zonder 

het voorafgaandelijke schriftelijke akkoord van de Maatschappij bekomen overeenkomstig dit 

akkoord: 

a. deze geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, en op welke wijze 

dan ook te onthullen of te verspreiden; 

b. deze geheel of gedeeltelijk te verspreiden naar personen binnen hun 

respectievelijke organisaties, tenzij deze personen (i) betrokken zouden zijn in de 

Besprekingen of het Ontwerp en bijgevolg een bestaande en daadwerkelijke 

behoefte zouden hebben om de Vertrouwelijke Informatie te kennen, (ii) zijzelf 

ook gebonden zouden zijn door een vertrouwelijkheidsverbintenis die minstens 

bepalingen voorziet die even beschermend zijn als de huidige verbintenis en (iii) 

enkel toegang zouden hebben tot de Vertrouwelijke Informatie voor zover dit 

strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die hen persoonlijk aanbelangen; 

c. deze te dupliceren of te laten dupliceren in welke vorm dan ook en door welk 

procedé dan ook; 

d. deze op een andere manier te gebruiken dan het beoogde gebruik ervan louter 

voor de Besprekingen en de uitwerking van het Ontwerp. 

 

2.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Vertrouwelijke Informatie met gepaste zorg te 

behandelen, en meer bepaald om (i) het register bij te houden van de personen, entiteiten of 

organisaties die toegang hebben tot de Vertrouwelijke Informatie, (ii) dergelijke personen, 

entiteiten of organisaties uitdrukkelijk te verwittigen van de geheime aard van de Vertrouwelijke 

Informatie en van hun verplichtingen om deze enkel te gebruiken voor de Besprekingen of het 

Ontwerp, en (iii) organisatorische, technische en menselijke veiligheidsmaatregelen in te voeren 

die geschikt en gepast zijn om de Vertrouwelijke Informatie te behoeden voor toegang, bezit, 

kopie, onderzoek, niet-toegelaten distributie of verspreiding.  

 

2.4. Indien de Gebruiker meent dat hij gevolg moet geven aan een verzoek tot verspreiding 

van een deel of het geheel van de Vertrouwelijke Informatie van een derde, krachtens een wet of 

een toepasselijke verordening of een uitvoeringsbeslissing van een bevoegde rechtsmacht of van 

een regelgevende of toezichtsautoriteit, zal hij de Maatschappij onmiddellijk hiervan in kennis 

stellen met vermelding van het verzoek tot verspreiding en de context ervan, de precieze 

bescherming van de betrokken Vertrouwelijke informatie, de toepasselijke reglementering en een 

rechtvaardiging van de noodzaak om gevolg te geven aan dit verzoek, en zal hij zijn volledige 

medewerking verlenen aan de Maatschappij opdat zij een beperking of een opschorting van het 

verzoek tot verspreiding of enig andere remedie zou kunnen bekomen om de Vertrouwelijke 

Informatie te beschermen. In ieder geval zal de Gebruiker te goeder trouw overleggen met de 

Maatschappij om enige verspreiding naar een derde te beperken of te vermijden en om van hem 

de gepaste waarborgen te bekomen. De Gebruiker mag in ieder geval niet meer Vertrouwelijke 

Informatie verspreiden dan wat wettelijk verplicht of vereist is.  

 

2.5. De Maatschappij beslist vrij en in alle discretie of en welk deel van de Vertrouwelijke 

Informatie zij ter beschikking stelt van de Gebruiker. De Maatschappij is, omwille van het geven 

van bepaalde Vertrouwelijke Informatie, niet verplicht om aan de Gebruiker andere informatie van 
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welke aard ook mee te delen of om de reeds meegedeelde Vertrouwelijke informatie recht te 

zetten of te actualiseren.  

 

2.6. Elk verzoek tot verspreiding en elke mededeling die Vertrouwelijke Informatie bevat 

zullen schriftelijk moeten worden geformuleerd en uitsluitend gericht worden aan:  

- de Maatschappij, aan de Chief Risk Officer, 

- aan de Gebruiker 

 

Alle vergaderingen tussen de partijen over de Besprekingen, het Ontwerp of de Offerte 

zullen gehouden worden in aanwezigheid van of met de toelating van de hierboven vermelde 

personen. Alle vergaderingen zullen het voorwerp uitmaken van een verslag waarin de 

transmissie of het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie zal worden vermeld, en dit verslag zal 

ter goedkeuring van de hierboven vermelde personen worden voorgelegd.  

 

Artikel 3: 

 

3.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe om, zodra de samenwerking met de Maatschappij 

beëindigd is, alle documenten in zijn bezit, op een digitaal of andere medium, waarop zich 

Vertrouwelijke informatie bevindt of waarvan de inhoud gebaseerd is op Vertrouwelijke Informatie, 

alsook alle kopieën die, in voorkomend geval, hiervan zouden zijn gemaakt, aan de Maatschappij 

terug te geven of volledig of definitief te vernietigen voor zover de Maatschappij hem uitdrukkelijk de 

toelating hiertoe verleent. 

Als de documenten niet binnen de door de Maatschappij gestelde termijnen worden 

teruggegeven is de Gebruiker een boete verschuldigd van 500 euro per dag van niet-uitvoering. 

3.2. De verspreiding van Vertrouwelijke Informatie door de Maatschappij naar de Gebruiker 

mag geenszins geïnterpreteerd worden als dat zij aan deze laatste, uitdrukkelijk of impliciet, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, eenderwelk eigendoms- of gebruiksrecht verleent (in termen van 

een licentie of door enig ander middel zoals een brevet, zakengeheim, handelsmerk of 

auteursrecht) op de materies, gegevens of uitvindingen waarop de Vertrouwelijke Informatie 

betrekking heeft. 

3.3. De intellectuele eigendomsrechten op alle Vertrouwelijke Informatie die de Maatschappij 

uit hoofde van deze verbintenis verspreidt naar de Gebruiker behoren, onder voorbehoud van de 

rechten van derden, toe aan de Maatschappij. 

3.4. De Gebruiker waarborgt dat de vertrouwelijkheid in acht zal worden genomen door zijn 

voltallige personeel, consultants en derden ... waarop hij een beroep zou doen en hij verbindt zich 

ertoe alle nodige maatregelen ter zake te treffen. 

 

Artikel 4: 

 

Is geen Vertrouwelijke Informatie in de zin van dit akkoord de informatie voor zover deze, 

op het ogenblik op de transmissie ervan en in afwezigheid van enige schending van deze 

verbintenis, openbaar toegankelijk of algemeen gekend was, op wettelijke en loyale wijze 

ontvangen werd van een derde zonder enige beperking en in afwezigheid van enige schending 
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van dit akkoord. Bij twijfel ligt de bewijslast bij de Gebruiker die met schriftelijke documenten de 

voorafgaandelijke publieke aard van deze informatie zal moeten aantonen. 

 

Artikel 5: 

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe om alle redelijkerwijs door de Maatschappij bepaalde 

veiligheidsmaatregelen na te leven, zorgvuldig en professioneel toe te passen en als verplichting 

op te leggen aan alle agenten, aangestelden of vertegenwoordigers. 

 

De Gebruiker is ten aanzien van de Maatschappij persoonlijk aansprakelijk voor iedere 

verspreiding van Vertrouwelijke Informatie door een agent, een aangestelde of een 

vertegenwoordiger.  

 

Artikel 6:  

De Maatschappij doet geen uitspraak of geeft geen enkele garantie met betrekking tot de 

inhoud, de volledigheid, de actualiteit, de exhaustiviteit, de juistheid, de oprechtheid, de 

authenticiteit of de precisie van de Vertrouwelijke Informatie die te goeder trouw zullen worden 

overgemaakt zonder dat zij voorafgaandelijk het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

onafhankelijke controle.  

De ondertekening van dit akkoord houdt geen verplichting in om naderhand een 

overeenkomst te ondertekenen. Indien de besprekingen of onderhandelingen om welke reden dan 

ook op niets uitlopen heeft geen enkele partij het recht om schade en interesten van de andere partij 

te vorderen en zal elke partij zijn eigen kosten dragen. De partijen blijven in dat opzicht vrij. 

De partijen erkennen dat geen enkel brevet, auteursrecht, handelsmerk of ander 

eigendomsrecht en geen enkele toelating aan de partijen zal worden toegekend of toegewezen 

krachtens dit akkoord. 

Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst geeft blijk van de wil van de partijen en heeft 

voorrang op alle vroegere mededelingen, overeenkomsten en akkoorden met betrekking tot 

hetzelfde voorwerp, tenzij anders bepaald in artikel 7 hieronder. De bepalingen van deze 

overeenkomst zullen enkel kunnen worden veranderd, gewijzigd of herroepen via een naar behoren 

door beide partijen opgestelde schriftelijke akte. Ieder meningsverschil tussen de partijen met 

betrekking tot deze overeenkomst zal eerst ter goeder trouw tussen de partijen besproken worden 

teneinde een minnelijke oplossing te vinden. Indien er geen minnelijke oplossing wordt gevonden 

binnen de 45 dagen na kennisgeving aan de in gebreke gestelde partij zal het geschil voor de 

rechtbanken van Luik (België) worden beslecht.  

Artikel 7: 

Bij schending van deze overeenkomst, waarvan het bewijs via alle rechtsmiddelen door de 

Maatschappij wordt aangebracht, erkent de Gebruiker dat de Maatschappij ernstige schade zal lijden 

waarvan het bewijs van het exacte bedrag moeilijk kan worden aangetoond, en aanvaarden zij om 

gezamenlijk en solidair een boete van 25.000 euro per schending verschuldigd te zijn aan de 

Maatschappij, zonder afbreuk te doen aan alle bijkomende schade en interesten om de geleden 

schade volledig te vergoeden.  
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Deze overeenkomst wordt geregeld door het Belgisch recht en geïnterpreteerd 

overeenkomstig het Belgisch recht. 

Deze verbintenis treedt in werking vanaf de ondertekening van dit document en zal voor 

een onbepaalde periode van kracht blijven met een minimumperiode van twaalf (12) maanden. 

Na het verstrijken van deze minimumperiode zal elke partij deze overeenkomst kunnen 

beëindigen mits de kennisgeving van een opzegtermijn van niet minder dan drie (3) maanden.  

De gevolgen van deze overeenkomst zullen gedurende tien (10) jaar na de beëindiging 

ervan voortduren ongeacht de oorzaak ervan.  

Artikel 8: 

 De partijen komen overeen dat de bepalingen van deze Vertrouwelijkheidsverbintenis 

zullen wederzijds van toepassing zijn op de Maatschappij voor alle Vertrouwelijke Informatie 

zoals in deze bepaald die hem door de Gebruiker zal worden gegeven in het kader van de 

Besprekingen, het Ontwerp of de Offerte. 

Opgesteld in tweevoud, waarbij elke partij erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Gelezen en goedgekeurd, 

 

 

 

 

De gebruiker,      Voor de Maatschappij ETHIAS, 

 

………………….     ……………………. 

 

 

 

 

EN 

 

 

 

 

 

Datum: ../../….       Datum: ../../…. 


