OVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN
(Art. 26 Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Partijen:
Intercommunale Leiedal, dienstverlenende vereniging volgens artikel 398 decreet lokaal
bestuur, met zetel te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 10, met ondernemingsnummer
0205.350.681, hier vertegenwoordigd door de heer Wout Maddens, voorzitter, en de heer Filip
Vanhaverbeke, algemeen directeur, hierna: ICL
en
Welzijn 13, welzijnsvereniging volgens het art. 475 van het decreet lokaal bestuur, met zetel te
8500 KORTRIJK, President Kennedypark 10, met ondernemingsnummer 0630.835.639, hier
vertegenwoordigd door Philippe De Coene, voorzitter, en Kim Van Belleghem, directeur, hierna:
W13
hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en afzonderlijk “Partij”,
Vooraf:
•

•

•
•
•
•

Vanaf 1 januari 2016 is W13 is door de Vlaamse regering erkend als Energiehuis met een
aantal taken rond renovatie en energie-efficiënt maken van private woningen zoals in het
“Besluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen
over het energiebeleid”.
Voor het verlenen van renovatieadvies en -begeleiding doet W13 beroep op ICL die een pool
van renovatiecoaches in dienst heeft. Deze samenwerking is vastgelegd in de overeenkomst
van 27.09.2017 die als Bijlage 1 bij deze overeenkomst is gevoegd. Deze overeenkomst werd
verlengd voor de periode 2022-2025.
Daarnaast neemt Leiedal ook de taken van communicatie en ICT-ondersteuning op zich.
Gedurende deze samenwerking zullen Persoonsgegevens verwerkt en tussen Partijen
gedeeld worden;
Partijen stellen gezamenlijk het doel en de middelen van de Verwerking(en) vast en zijn
derhalve gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 26 AVG;
Partijen maken, in het kader van een zorgvuldige Verwerking van Persoonsgegevens,
afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens en de wederzijdse
verantwoordelijkheden en minimaal de overige in artikel 26 AVG opgenomen onderwerpen;

zijn als volgt overeengekomen:
Artikel 1.

Definities

In deze Overeenkomst hebben de met hoofdletter geschreven begrippen de in de AVG
opgenomen betekenis (o.a. in de artikelen 4, 9, 26 en 35 AVG), dan wel, indien de definitie in de
AVG ontbreekt, de in dit artikel opgenomen betekenis.
1.1

1.2
1.3
1.4

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
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Medewerker(s): de door Partijen ingeschakelde werknemers en andere personen
waarvan de werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de betreffende Partij
vallen en die worden ingeschakeld door die Partij ter uitvoering van de Overeenkomst.
Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst inclusief Bijlagen, zoals bedoeld in artikel
26 AVG.
Schriftelijk: op schrift gesteld of langs de elektronische weg.

1.5

1.6

Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van
Persoonsgegevens: de Toepasselijke wet- en regelgeving en/of (nadere) verdragen,
verordeningen, richtlijnen, besluiten, beleidsregels, instructies en/of aanbevelingen van
een bevoegde overheidsinstantie betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens,
tevens omvattende toekomstige wijziging hiervan en/of aanvulling hierop, inclusief
lidstaatrechtelijke uitvoeringswetten van de AVG.
Verwerkersovereenkomst: een overeenkomst in de zin van artikel 28 AVG, die wordt
gesloten tussen een Verwerker en (Gezamenlijke) Verwerkingsverantwoordelijke, waarin
afspraken worden gemaakt ten aanzien van de Verwerking.

Artikel 2.
Voorwerp van de Overeenkomst
2.1
Partijen zijn gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken voor de in Bijlage 2 genoemde
Verwerking(en).
2.2
De bepalingen uit de Overeenkomst gelden voor alle Verwerking(en) die plaatsvinden ter
uitvoering van de in Bijlage 1 genoemde samenwerking. Partijen brengen elkaar
onverwijld op de hoogte indien één der Partijen reden heeft om aan te nemen dat hij niet
langer aan de Overeenkomst kan voldoen.
Artikel 3.
Verplichtingen van Partijen
3.1.
Partijen verklaren over en weer de Persoonsgegevens op behoorlijke, zorgvuldige en
transparante wijze te zullen verwerken, in overeenstemming met deze Overeenkomst en
de bijlagen en de Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van
Persoonsgegevens.
3.2.
Partijen zullen de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor het doeleinde waarvoor
de Persoonsgegevens zijn verzameld.
3.3.
In afwijking van artikel 3.2 is verdere Verwerking toegestaan als het doel daarvan
verenigbaar is met het doeleinde waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld. Of
daarvan sprake is, is afhankelijk van onder meer: een eventuele koppeling tussen beide
doeleinden, het kader waarin de gegevens zijn verzameld, de verwachtingen die
Betrokkene redelijkerwijs heeft, de aard van de gegevens, de gevolgen van de
voorgenomen Verwerking voor de Betrokkene en de mate waarin wordt voorzien van
passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen. De partij die de
gegevens verder Verwerkt, wordt zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke voor die
verdere Verwerking. De andere partijen zijn voor die verdere Verwerking niet
verantwoordelijk.
3.4.
Partijen zullen niet meer Persoonsgegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor
het betreffende doeleinde.
3.5.
Indien een Verwerking, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden
daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van
personen, zullen Partijen voor de Verwerking een
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uitvoeren en opnemen in een Bijlage bij
deze Overeenkomst.
3.6.
Partijen zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk voor het bijhouden van de Verwerking(en)
in een register van verwerkingsactiviteiten.
3.7.
De verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, gelden ook voor degenen die
onder het gezag van Partijen Persoonsgegevens verwerken, zoals haar Medewerkers en
ingeschakelde Verwerkers.
3.8.
In Bijlage 3 wordt een specificatie opgenomen van de onderlinge verantwoordelijkheden
en taakverdeling met betrekking tot de rechten van de Betrokkenen. Partijen dienen op
duidelijke en eenvoudige wijze te communiceren waar de Betrokkene voor het uitoefenen
van zijn rechten terecht kan.

3.9.
3.10.

In Bijlage 4 wordt een specificatie opgenomen van de gegevens waarvan Partijen elkaar
onverwijld op de hoogte dienen te stellen in geval van een Inbreuk in verband met
Persoonsgegevens.
Iedere Partij is zelfstandig verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en
organisatorische maatregelen ten aanzien van de Persoonsgegevens die deze Partij
verwerkt in het kader van de samenwerking.

Artikel 4.
Toegang tot Persoonsgegevens
4.1
Partijen beperken de toegang tot Persoonsgegevens aan Medewerkers, Verwerkers,
Derden en andere Ontvangers van Persoonsgegevens tot een noodzakelijk minimum. In
Bijlage 2 is opgenomen wie van deze groepen toegang heeft.
4.2
Het is aan de Verwerker toegestaan andere verwerkers aan te stellen dan deze in bijlage
2 om Persoonsgegevens in het kader van de Opdracht te Verwerken (hierna: de
“Subverwerker”). Binnen een redelijke termijn voor het aannemen van een Subverwerker
licht de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke in over de toevoeging of verandering.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan vervolgens bezwaar maken tegen het aannemen
van de voorgestelde Subverwerker.
4.3
Indien een Partij (delen van) de (verdere) Verwerking van de betreffende
Persoonsgegevens uitbesteedt aan een Verwerker, draagt hij er zorg voor dat de
Verwerker de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in
overeenstemming met de Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking
van Persoonsgegevens verwerkt en een passende Verwerkersovereenkomst wordt
overeengekomen. De Verwerkers die door Partijen worden ingeschakeld, worden
vastgelegd in Bijlage 2.
4.4
Alle Partijen hebben te allen tijde het recht de Verwerkersovereenkomst(en) zoals
bedoeld artikel 4.3 in te zien, tenzij Partijen schriftelijk overeenkomen dat dat voor een
betreffende Verwerkersovereenkomst niet het geval is.
4.5
Partijen mogen Persoonsgegevens niet laten verwerken door andere personen of
organisaties buiten de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met
voorgaande, mits de Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van
Persoonsgegevens in acht wordt genomen.
Artikel 5.
Geheimhouding en vertrouwelijkheid
5.1.
Op alle Persoonsgegevens rust een geheimhoudingsplicht jegens Derden.
5.2.
Partijen leggen deze geheimhoudingsplicht tevens op aan alle door Partijen in te
schakelen (rechts)personen, waaronder maar niet beperkt tot Medewerkers, Verwerkers,
Derden en andere Ontvangers van Persoonsgegevens.
5.3.
Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover alle Partijen toestemming
hebben gegeven om de informatie aan derden te verschaffen of indien het verstrekken
van de informatie aan Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de uitvoering van deze
Overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak bestaat op
grond waarvan de informatie aan een Derde dient te worden verstrekt. Indien een der
Partijen wettelijk of als gevolg van een gerechtelijke uitspraak verplicht is informatie aan
een Derde te verstrekken, zal deze Partij de andere Partijen hier onverwijld over
informeren, voor zover dat wettelijk is toegestaan.
Artikel 6.
Aansprakelijkheid
6.1
Partijen zijn jegens elkaar enkel aansprakelijk voor schade die voortvloeit of verband
houdt met het toerekenbaar niet nakomen van deze Overeenkomst en/of de
Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.
6.2
Een Partij die één van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of uit de Toepasselijke
wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens toerekenbaar niet

6.3

nakomt en waardoor de andere Partijen door een derde worden aangesproken
voor schade, kosten of rente (waaronder verstaan boeten en/of maatregelen), vrijwaart de
andere Partijen voor de aanspraak van die derde.
Een Partij die in overeenstemming met artikel 3.3 de Persoonsgegevens verder Verwerkt,
vrijwaart de andere Partijen voor alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van de
verdere Verwerking.

Artikel 7.
Inbreuk in verband met Persoonsgegevens
7.1
In het geval van (een vermoeden van) een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens is
de Partij bij wie de (vermoedelijke) Inbreuk heeft plaatsgevonden, verantwoordelijk voor
de melding daarvan aan de andere Partijen. Partijen zullen elkaar onverwijld op de
hoogte stellen in overeenstemming met de procedure zoals die is gespecificeerd in
Bijlage 4.
7.2
Naar aanleiding van voorbedoelde melding zullen Partijen in goed overleg bespreken wat
de (mogelijke) gevolgen van de Inbreuk zijn voor alle Partijen.
7.3
Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom de
Inbreuk.
7.4
Partijen zijn en blijven ieder zelfstandig verantwoordelijk voor het melden van een Inbreuk
aan de Toezichthoudende autoriteit en/of Betrokkenen, indien de inbreuk onder haar
verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. Eventuele kosten die gemaakt worden om de
inbreuk op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van
de Partij bij wie de inbreuk heeft plaatsgevonden, tenzij in onderling overleg hierover
schriftelijk andere afspraken worden gemaakt.
7.5
Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een datalekregister.
Artikel 8.
Duur en beëindiging
8.1.
Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en zal worden
aangegaan voor de duur van het delen van de Persoonsgegevens in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst in bijlage1. Deze Overeenkomst kan alleen tussentijds
worden opgezegd met Schriftelijke toestemming van alle Partijen.
8.2.
Partijen mogen deze Overeenkomst alleen wijzigen na overleg met en met toestemming
van alle Partijen en zullen zich inspannen om, wanneer wijzigingen in Toepasselijke weten regelgeving daartoe aanleiding geven, een passende wijziging van deze
Overeenkomst te bewerkstelligen.
8.3.
Iedere Partij is na afloop van deze Overeenkomst en/of het verstrijken van de (wettelijke)
bewaartermijnen zelf verantwoordelijk voor het vernietigen en/of retourneren van de
Persoonsgegevens die zij onder zich heeft en/of die zich bevinden bij een door die Partij
ingeschakelde derde, in het kader van deze Overeenkomst.
8.4.
De beëindiging, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van deze Overeenkomst,
ontslaat Partijen niet van daaruit nog lopende verplichtingen met betrekking tot
geheimhouding, aansprakelijkheid, vernietiging van Persoonsgegevens, Toepasselijk
recht en bevoegde rechter.
Artikel 9.
Overige bepalingen
9.1.
De Overeenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Belgisch recht.
9.2.
Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst,
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk.
9.3.
Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal
de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de
bepalingen die niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel
rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.

Aldus overeengekomen en ondertekend,
Intercommunale Leiedal

Welzijn 13

Op __________________

Op __________________

Filip Vanhaverbeke

Kim Van Belleghem

_____________________

______________________

Handtekening

Handtekening

Op __________________

Op __________________

Wout Maddens

Philippe De Coene

_____________________

______________________

Handtekening

Handtekening

BIJLAGE 1: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
NB. Indien Partijen op meerdere momenten Persoonsgegevens uitwisselen in het kader van
eenzelfde samenwerking, is het mogelijk de informatie op te nemen in toe te voegen aparte
Bijlage(n), door Partijen geparafeerd. Ook die Bijlagen worden dan onderdeel van de
Overeenkomst.

BIJLAGE 2: SPECIFICATIE VAN DE VERWERKING(EN)
Omschrijving van de Verwerking
De contactgegevens van kredietaanvragers of aanvragers renovatieadvies worden ingevoerd in een
aanvraagformulier lening en/of ingevoerd of opgeladen in de renovatietool (https://www.energiehuiswarmerwonen.be/)
De gegevens uit de renovatietool kunnen ook ingelezen worden om in voorkomend geval over te nemen
in een aanvraag energielening.
De gegevens die hiervoor bijgehouden worden zijn:
-

Identificatiegegevens
Contactgegevens
Financiële bijzonderheden
Samenstelling van het gezin
Leefgewoonten
Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid
Woningkenmerken
Locatiegegevens
Beroep en betrekking

Doeleinden van de uitwisseling
Kunnen verstrekken van energieleningen
Opvolging van de contacten binnen het project.
Communicatie tussen de partners binnen het project.
Ontzorgen en begeleiden van de aanvragers naar maximale begeleiding en/of toekenning rechten en
subsidies.

Categorieën Betrokkenen *”De betrokkenen” is een term die slaat op de mensen wiens
persoonsgegevens bijgehouden worden*
Eigenaars
Huurders

Verwerkingsgronden
Voor het Energiehuis: artikel 7.9.1 Energiebesluit VL. Reg. 19.11.2010
Voor ICL: Het projectmatig werken aan de energie-efficiëntie van huizen in de regio en de bijdrage aan
de klimaatdoelstellingen (art. 6, 1°, e GDPR)

Bewaartermijn van de Persoonsgegevens of de criteria om die vast te stellen
De persoonsgegevens worden bewaard tot 10 jaar na de terugbetaling van de energielening of 10 jaar
na de laatste tussenkomst van de renovatiecoach. Indien nodig kunnen geanonimiseerde data langer
worden bewaard voor archiverings- en rapporteringsverplichtingen.

Wie heeft het eigendom van welke data en wie mag deze na afloop inzien en (her)gebruiken?
Tot het einde van de samenwerking hebben zowel ICL als W13 het eigendom van de
persoonsgegevens.

Categorieën Medewerkers
Partij

Categorieën Medewerkers
(functierollen/functiegroepen)
van Partijen die
Persoonsgegevens verwerken

ICL

Coördinator ruimte &
leefomgeving
Renovatiecoaches
Projectcoördinator SUPRA
Administratief medewerkers
Leiedal

W13

Communicatiemedewerkers
Leiedal
Coördinator Energiehuis
Dossierbeheerders
Energieleningen
Administratief medewerkers
Energiehuis

Gemeenten

Loketmedewerkers lokale
besturen

VZW effect

Coördinator technische diensten
Energiesnoeiers

(Categorie)
Persoonsgegevens die door
Medewerkers worden
verwerkt

Soort
Verwerking

Identificatiegegevens
Contactgegevens
Financiële bijzonderheden
Samenstelling van het gezin
Leefgewoonten
Rijksregisternummer
Woningkenmerken
Locatiegegevens
Beroep en betrekking

***

Idem

***

Idem
Idem

***
***

Verwerkers
Partijen hebben toestemming gegeven voor inschakelen van de hierna opgenomen Verwerkers.
Partij

Verwerkers die
door Partij zijn
ingeschakeld

Wie is
verantwoordelijk voor
totstandkoming
Verwerkersovereenkomst

Land van
Verwerking

Vestigingsland
Verwerker

Leiedal

Nucleus NV

Leiedal

België

België

Doorgiften
Niet van toepassing.

BIJLAGE 3: ONDERLINGE TAAKVERDELING MET BETREKKING TOT DE RECHTEN VAN
BETROKKENEN EN DE INFORMATIEPLICHT (ARTIKEL 13 EN 14 AVG)
Beide partijen houden de gegevens bij en zorgen dus voor toegang. Iedere partij faciliteert zo
nodig de toegang naar de andere partij - verzoeken moeten doorgestuurd worden aan
dpo@leiedal.be
Grondslag:
Er wordt voldaan aan ten minste een van de voorwaarden voor de rechtmatigheid van de
verwerking (algemene verordening gegevensbescherming artikel 6). Er is een overeenkomst met
de aanvrager, het gaat om een taak van algemeen belang en het gaat om een verwerking die
noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die opgelegd zijn aan de
verwerkingsverantwoordelijken.
Rechten van Betrokkenen:
Volgende artikels uit de algemene verordening gegevensbescherming:
-

Artikel 12: transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening
van de rechten van de betrokkene;
Artikel 16: recht op rectificatie;
Artikel 18: recht op beperking van de verwerking;
Artikel 19: kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of
verwerkingsbeperking;
Artikel 20: recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Artikel 21: recht van bezwaar;
Artikel 22: reautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

Informatieplicht (artikel 13 en 14 AVG):
Er wordt voldaan aan artikel 13 met de te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij
de betrokkene worden verzameld.
Als in de loop van het project persoonsgegevens niet van betrokkene verkregen worden, dan
zullen partijen de informatie aan betrokkenen bezorgen zoals opgelijst door Artikel 14 AVG.

BIJLAGE 4: SPECIFICATIE VAN TE VERSTREKKEN INFORMATIE IN GEVAL VAN (EEN
VERMOEDEN VAN) EEN INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS
In geval van (een vermoeden van) een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens zullen Partijen
elkaar onverwijld, via zowel de Algemene contactpersoon als de Functionaris voor
gegevensbescherming, op de hoogte stellen van de volgende gegevens:
1.

Wat is de aard van het incident?
(Bijvoorbeeld een kwijtgeraakte of gestolen usb-stick, Persoonsgegevens per ongeluk
gepubliceerd of gegevens gestuurd naar verkeerde ontvanger)
2. Geef een samenvatting van het incident waarbij de inbreuk op de beveiliging van
Persoonsgegevens is geweest.
3. Vond de inbreuk plaats in een verwerking die is uitbesteed aan een andere organisatie
(een verwerker)? Zo ja, wie?
4. Welke typen Persoonsgegevens zijn betrokken bij het incident?
(Bijvoorbeeld NAW-gegevens, BSN, financiële gegevens of foto’s).
5. Omschrijf de groep mensen om wiens Persoonsgegevens het gaat.
6. Van minimaal en maximaal hoeveel personen zijn Persoonsgegevens betrokken bij de
inbreuk?
7. Op welke datum of in welke periode heeft de inbreuk plaatsgevonden?
8. Wanneer was de inbreuk ontdekt?
9. Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de
Betrokkenen?
(Bijvoorbeeld uitsluiting, schade aan de gezondheid, blootstelling aan (identiteits)fraude
of blootstelling aan spam of phishing).
10. Zijn de contactgegevens van de betrokken personen bekend?
11. Welke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inbreuk aan te
pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

De volgende vragen dienen uitsluitend beantwoord te worden indien er een melding aan
de Betrokkenen gedaan dient te worden:
Wanneer is de inbreuk gemeld aan de Betrokkenen of wanneer is de betreffende Partij
van plan dit te gaan doen?
Wat is de inhoud van de melding aan de Betrokkenen?
Hoeveel Betrokkenen zijn in kennis gesteld of worden in kennis gesteld?
Indien wordt afgezien van het melden aan de Betrokkenen, de reden hiervoor.
Waren de Persoonsgegevens op het moment van het ontdekken van de inbreuk
versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk voor
onbevoegden? Zo ja, op welke manier?
Heeft de inbreuk betrekking op personen in andere EU-landen?
Is de inbreuk gemeld bij de Toezichthoudende autoriteit in een of meer andere EUlanden?
Is de melding compleet of wordt hier nog vervolg aan gegeven?

BIJLAGE 5: CONTACTGEGEVENS
Functionaris voor gegevensbescherming / Data protection officer (FG/DPO):
Intercommunale Leiedal:
Naam:
Francis Devriendt
Functie:
FG
dpo@leiedal.be
E-mailadres:
Telefoonnummer:
+32 471 593725
Welzijn 13:
Naam:
Functie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Francis Devriendt
FG
dpo@leiedal.be
+32 471 593725

