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1. Definities 

1.1. “ICCI”: De private stichting naar Belgisch recht, 
“INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRIJFSREVISORAAT”, 
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile 
Jacqmainlaan 135, BTW BE 0884.005.738, RPR Brussel, 
Nederlandstalig.  

1.2. “Bedrijfsrevisor”: Een natuurlijke persoon die 
geregistreerd staat in het openbaar register voor 
bedrijfsrevisoren en die een door ICCI georganiseerde 
opleidingscyclus van 3 modules voor het gebruik van de 
Quick Scan gevolgd heeft.  

1.3. “Eindklant”: Iedere gemeente, gelegen op het 
grondgebied België die via een Bedrijfsrevisor in contact 
gebracht wordt met het ICCI.  

1.4. “Partij”/ “Partijen”: ICCI en/of de Eindklant. 

1.5. “Privacy Wetgeving”: (i) de Belgische Privacywet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening van 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) alle huidige en 
toekomstige Belgische wetgeving met betrekking tot de 
implementatie van deze EU verordening. 

1.6. “QP”: De vennootschap naar Amerikaans recht 
“QuestionPro Inc.”, met maatschappelijke zetel te USA, CA 
94194-5401 San Francisco, 548 Market st. #62790.  

1.7. “QP Platform”: Een online SAAS-platform, 
ontwikkeld en aangeboden door QP die de ter beschikking 
stelling van de Quick Scan naar de Eindklant toe 
faciliteert en waarvan de Terms of Use en Privacy Policy 
van toepassing zijn op het ICCI die een Service accounts 
op het QP Platform heeft.  

1.8. “Quick Scan”: Een vragenlijst ontwikkeld door ICCI, 
die toelaat om een snelle diagnose te maken van een 
gemeentelijke organisatie. De diagnose gebeurt 
hoofdzakelijk en naar best vermogen vanuit het oogpunt 
van de interne controle in verband met de productie van 
financiële gegevens.  

1.9. “Service Account(s)”: accounts die toegang 
verlenen tot het QP Platform en waarvan ICCI er 
verschillende is aangegaan die haar recht geven op 
toegang, teneinde  de Quick scan verder ter beschikking 
te kunnen stellen aan de Eindklant.  

2. Toepassingsgebied Voorwaarden 
2.1. De ter beschikking stelling van de Quick Scan door 
ICCI aan de Eindklant worden beheerst door (in 
hiërarchisch dalende volgorde): (i) deze algemene 
voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) en (ii) het 
Belgische recht. 

2.2. Het gebruik van het QP Platform en de Service 
Accounts door de Eindklant worden beheerst door de 
Terms of Use en Privacy Policy van QP (cfr. Artikel 4.3) 
zoals opgenomen in de bijlage.  

2.3. Door het gebruiken van de Quick Scan, erkent de 
Eindklant kennis genomen te hebben van deze 
Voorwaarden en haar bijlages en deze te aanvaarden. De 
Voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de 
Eindklant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige 
gelden. 

2.4. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door ICCI van enig 
recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van 
een bepaalde toestand en ontneemt ICCI niet het recht dit 
later in te roepen. 

2.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere 
bedingen uit deze Voorwaarden of een gedeelte daarvan, 
doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid 
van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in 
kwestie. In dergelijk geval zullen ICCI en de Eindklant 
onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door 
een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest 

van deze Voorwaarden. Komen ICCI en de Eindklant niet 
tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige 
bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten. 

3. Totstandkoming overeenkomst 
De overeenkomst tussen ICCI en de Eindklant komt tot 
stand door aanvaarding van de Voorwaarden door de 
Eindklant of door gebruik van de Quick Scan door de 
Eindklant, voor een termijn van bepaalde duur.  

4. QP Platform 
4.1. Om de Quick Scan ter beschikking te kunnen stellen 
van de Eindklant, is ICCI verschillende Service Accounts 
in eigen naam aangegaan bij QP. Conform de met QP 

gemaakte afspraken is ICCI gerechtigd de door haar 
aangekochte Service Accounts open te stellen naar de 
Eindklant. Van zodra ICCI van de respectievelijke 
Bedrijfsrevisor een formele aanvraag tot invulling van de 
Quick Scan ontvangt (i.e. invulling van de Quick Scan door 
de Eindklant, dewelke in contact staat met de 
respectievelijke Bedrijfsrevisor), doet ICCI het mogelijke 
om de benodigde login-gegevens en URL binnen een 
redelijke termijn na aanvraag aan de Bedrijfsrevisor te 
bezorgen, die voormelde login-gegevens en URL 
vervolgens rechtstreeks aan de Eindklant rechtstreeks 
bezorgt.  

4.2. De Eindklant verbindt zich er toe de login-gegevens 
uitsluitend te gebruiken in het kader van het 
diagnosticeren van haar organisatie vanuit het oogpunt 
van de interne controle in verband met de productie van 
financiële gegevens en onder geen beding deze ter 
beschikking te stellen, mee te delen, te verspreiden of te 
commercialiseren aan derden op straffe van beëindiging 
van de overeenkomst (cfr. Artikel 8).  

4.3. De Eindklant erkent dat het QP Platform ontwikkeld en 
gecommercialiseerd is door QP. ICCI maakt louter 
gebruik van het QP Platform en houdt onder geen beding 
intellectuele eigendommen op (enig onderdeel van) het 
QP Platform aan, noch kan zij enige invloed uitoefenen op 
QP.  

4.4. Indien de Eindklant desondanks een inbreuk zou 
plegen op de Terms of Use en/of Privacy Policy - 
ongeacht of deze opzettelijk is veroorzaakt of door 
zware/herhaaldelijk lichte fout of nalatigheid - zal de 
Eindklant ICCI vrijwaren voor het volledige bedrag 
waarvoor zij in dit kader aansprakelijk zou worden 
gesteld, alsook ICCI vergoeden voor alle kosten die zij zou 
moeten maken of schade die zij zou lijden ten gevolge van 
voormelde inbreuk. Bovendien verbindt de Eindklant zich 
ertoe alle hulp te verlenen en informatie te verschaffen 
aan ICCI die zij zou vereisen in relatie tot voormelde 
inbreuk en vrijwaring.  

4.5. ICCI kan bovendien onder geen beding aansprakelijk 
gesteld worden voor enige daden van QP en/of de 
werking van het QP Platform, waaronder (zonder 
limitatief te willen zijn) het niet voldoen aan de 
vooropgestelde service levels, het onrechtmatig 
verwerken van content van de Eindklant of het 
onvoldoende beschermen van de content van de 
Eindklant. Indien de Eindklant dergelijke problemen zou 
ondervinden met het gebruik van het QP Platform dient 
zij zich rechtstreeks te richten tot QP, en dit conform de 
QP Terms of Use. 

5. Quick Scan 
5.1. ICCI verleent aan de Eindklant, die aanvaardt, een 
persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en 
herroepbaar gebruiksrecht op de Quick Scan. De 
Eindklant mag deze Quick Scan uitsluitend gebruiken in 
het kader van het diagnosticeren van haar organisatie 
vanuit het oogpunt van de interne controle in verband 
met de productie van financiële gegevens en onder geen 
beding ter beschikking stellen, meedelen, verspreiden of 
commercialiseren aan derden  op straffe van beëindiging 
van de overeenkomst (cfr. Artikel 8).   
5.2. ICCI is en blijft eigenaar van de intellectuele eigendom 
die rust op de Quick Scan. De overeenkomst kan onder 
geen beding geïnterpreteerd worden als het verlenen van 
enig eigendomsrecht of ander exclusief recht op de Quick 
Scan aan de Eindklant, anders dan het gebruiksrecht dat 
de Eindklant voormeld werd toegekend.  
5.3. Indien de Eindklant een onrechtmatig gebruik van de 
Quick Scan zou vaststellen, dient zij ICCI hiervan 
onverwijld op de hoogte te brengen en dient zij alle 
redelijke maatregelen te treffen om dit onrechtmatig 
gebruik tegen te gaan.  
5.4. De Quick Scan is naar eigen inzicht van ICCI 
opgemaakt en is bedoeld als 
hulpmiddel/informatiemiddel voor de Eindklant. ICCI 
garandeert onder geen beding het bereiken van bepaalde 
doelstellingen en/of het faciliteren van bepaalde 
werkwijzen en kan hier bij gevolg in geen enkel geval 
aansprakelijk voor gesteld worden. 

6. Kosteloze ter beschikking stelling 
De Quick Scan wordt gratis ter beschikking gesteld door 
ICCI aan de Eindklant.  

7. Aansprakelijkheid 

7.1. Onderhavig artikel geldt onverminderd artikel 4.3 en 
5.4 van deze Voorwaarden.  
7.2. Behoudens in geval van bedrog kan ICCI niet 
aansprakelijk worden gesteld voor enige (grove) fout of 
nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst.  

7.3. ICCI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld 
voor enige gevolgschade zoals: () het verlies van 
verwachte winst, daling van omzet, verhoogde 
operationele en/of financiële kosten, verlies van 
cliënteel, verlies van data, welke de Bedrijfsrevisor of 
derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of 
nalatigheid van ICCI of ten gevolge van het gebruik van de 
Quick Scan en de Service Account (niet-limitatieve 
opsomming).  
7.4. De aansprakelijkheid van ICCI is beperkt tot maximaal 
het bedrag die zij in het kader van een specifiek 
schadegeval van haar verzekeraar ontvangt en is in ieder 
geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door 
de wet is opgelegd. 

8. Beëindiging  
8.1. De overeenkomst wordt automatisch beëindigd op 
één van volgende tijdstippen dewelke eerst komt in de tijd 
(i) twee (2) maanden na het volledig invullen van de Quick 
Scan door de Eindklant (ii) wanneer de Eindklant zes (6) 
maanden na het verlenen van de login-gegevens voor de 
Eindklant door ICCI aan de Bedrijfsrevisor de Quick Scan 
nog niet (volledig) heeft ingevuld en zij na aanmaning tot 
invulling door ICCI via de Bedrijfsrevisor de Quick scan 
niet gefinaliseerd heeft, één (1) maand na voormelde 
aanmaning. 
8.2. De overeenkomst kan te allen tijde worden beëindigd 
in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen. 
8.3. Iedere Partij heeft het recht deze overeenkomst te 
beëindigen, zonder naleving van een opzegtermijn en 
zonder betaling van enige opzegvergoeding aan de 
andere Partij, mits schriftelijke aangetekende 
kennisgeving, in geval van een ernstige tekortkoming van 
de andere Partij. 
8.4. Wordt onder meer aanzien als een ernstige 
tekortkoming: (i) een inbreuk op de in artikel 4, 5, 10 en 11 
genoemde verplichtingen (ii) het stellen van gedragingen 
door een Partij die de reputatie van de andere Partij dan 
wel het imago van haar producten of merken kan schaden 
(iii) het in gebreke blijven door een Partij om de 
verbintenissen uit deze overeenkomst te voldoen of, in 
geval van herstelbare fout of nalatigheid, het nalaten om 
binnen tien (10) dagen na schriftelijk verzoek daartoe 
door de andere Partij, haar fout of nalatigheid te 
verhelpen (iv) de insolvabiliteit, de stopzetting van de 
activiteiten, het faillissement of het gerechtelijk akkoord 
van de andere Partij. 
8.5. De overeenkomst tussen partijen komt automatisch 
tot een einde zonder voorafgaande kennisgave, zonder 
naleving van een opzegtermijn en zonder betaling van 
enige opzegvergoeding wanneer de relatie tussen de 
Bedrijfsrevisor die de Eindklant heeft aangebracht en 
ICCI beëindigd wordt op welke grond dan ook.  
8.6.  ICCI heeft daarenboven het recht deze overeenkomst 
te beëindigen, zonder naleving van een opzegtermijn en 
zonder betaling van enige opzegvergoeding aan de 
Bedrijfsrevisor en Eindklant, mits schriftelijke 
aangetekende kennisgeving: (i) Indien de relatie tussen 
de respectievelijke Bedrijfsrevisor en ICCI beëindigd 
wordt (door onder meer het niet of niet tijdig betalen van 
de jaarlijkse contributie aan ICCI door de Bedrijfsrevisor 
of doordat de Bedrijfsrevisor niet langer, om welke reden 
ook, zijn activiteit van erkend bedrijfsrevisor uitoefent) 
(ii) Indien de Bedrijfsrevisor de jaarlijkse contributie aan 
ICCI niet of niet tijdig betaalt (iii) Indien de samenwerking 
tussen ICCI en QP tot beëindiging wordt gebracht 
(behoudens in geval van beëindiging van de 
samenwerking met QP door ICCI).  

9. Overmacht/hardship 
9.1. Wanneer één van de Partijen wegens overmacht in de 
onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te 
voeren, zelfs wanneer de situatie van overmacht niet tot 
blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering 
leidt (hardship), of wanneer het contractueel evenwicht 
tussen de Partijen door een onvoorzienbare gebeurtenis 
ernstig is verstoord waardoor redelijkerwijze niet 
verwacht kan worden dat de overeenkomst verder wordt 
uitgevoerd, zal deze Partij het recht hebben om de 
uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk op te 
schorten, door de eenvoudige betekening per 
aangetekende brief aan de andere Partij met vermelding 
van de reden die de uitvoering van de overeenkomst 
verhindert.  

9.2. De Partij in wiens hoofde de situatie van overmacht 
zich voordoet, zal in dat geval geen enkele 
schadevergoeding verschuldigd zijn.  

9.3. Elk van de Partijen heeft het recht de overeenkomst 
te beëindigen als ICCI wegens overmacht langer dan drie 
(3) maanden in de onmogelijkheid verkeert de 
overeenkomst uit te oefenen.  

10. Gevolgen beëindiging van de overeenkomst 
10.1. Onverminderd de toepassing van de overige 
bepalingen van deze Voorwaarden, zal de Eindklant bij de 
beëindiging van de overeenkomst - om welke reden dan 
ook - alle hem/haar ter beschikking gestelde login-
gegevens, bestanden, documenten, nota’s, 
aantekeningen, gegevensdragers, alsmede kopieën 
ervan, net als alle vertrouwelijke informatie (cfr. Artikel 
11), teruggeven aan ICCI en zich onthouden van het verder 
gebruik maken van de Quick Scan. In geval van inbreuk op 
dit artikel zal de Eindklant, zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling en van rechtswegen een forfaitaire 
schadevergoeding aan ICCI verschuldigd zijn ten bedrage 
van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per dag dat de inbreuk 
voortduurt, onverminderd het recht van ICCI op hoger 
bewezen schade.  
10.2. De beëindiging (om welke reden dan ook) van de 
overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten die 
iedere Partij heeft verworven.  

11. Confidentialiteit 
11.1. De Eindklant verbindt zich ertoe om zowel tijdens de 
duur van de overeenkomst als erna alle informatie van 
commerciële, technische, operationele of financiële aard, 
met betrekking tot de ICCI of derden, die zij tijdens de 
duur van deze overeenkomst verneemt, tegenover 
derden geheim te houden, en niet tot eigen voordeel of 
ten voordele van enige andere persoon of entiteit, aan te 
wenden. Deze confidentialiteitsverplichting strekt zich uit 
tot 2 jaar na de beëindiging van de overeenkomst. 
11.2. De Eindklant maakt zich sterk dat deze verbintenis 
onder dezelfde modaliteiten en voorwaarden zal worden 
nageleefd door haar medewerkers en personeelsleden, 
alsook door derden waarop zij beroep doet.   
11.3. Ingeval van een inbreuk op artikel 11.1, zal de Eindklant 
zonder voorafgaande ingebrekestelling en van 
rechtswege een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd zijn van vijfduizend euro (€ 5.000) per 
inbreuk.  
11.4. Ingeval de Eindklant vertrouwelijke informatie - 
verworven van ICCI - aan derden meedeelt, heeft ICCI het 
recht om - behoudens het vorderen van de 
schadevergoeding bepaald in artikel 11.3 - de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen 
conform artikel 8 zonder recht op enige 
schadevergoeding voor de Eindklant. 

12. Privacy 

12.1 Partijen verbinden zich er toe in het kader van het 
gebruik van de Quick Scan te werken conform de Privacy 
Wetgeving. Dit is een verplichting die elk der Partijen 
zelfstandig en onafhankelijk dient te vervullen. 

12.2 ICCI verbindt er zich bovendien toe voormelde 
gegevens te verwerken conform haar Privacy 
Declaration http://www.icci.be/nl/over-
ICCI/Pages/Privacy.aspx die van toepassing is op de 
Eindklant. 
12.3 De Eindklant erkent uitdrukkelijk dat wanneer de 
Bedrijfsrevisor persoonsgegevens met betrekking tot de 
Eindklant en/of haar werknemers/aangestelden in de 
Quick Scan ingeeft of op enigerlei andere wijze verwerkt, 
deze beschouwd zal worden als controller conform de 

Privacy Wetgeving en bijgevolg als enige de 
verantwoordelijkheid draagt over welke data hij/zij 
verzamelt en verwerkt, de wijze waarop hij/zij de Quick 
Scan aanwendt en de data ingeeft.  
12.4 ICCI treedt louter op als facilitator van de Quick Scan 
en dus als processor conform de Privacy Wetgeving.  

12.5 De Eindklant erkent bijgevolg dat de Bedrijfsrevisor 
als enige verantwoordelijk is om alle wet- en regelgeving 
na te leven (onder meer betreffende de bewaartermijn), 
dewelke op hem/haar van toepassing is ingevolge het 
gebruik die hij/zij maak van de Quick Scan tegenover de 
Eindklant.  

13. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken 
13.1. Het Belgisch recht is van toepassing. 

13.2. Alle geschillen die tussen Partijen eventueel zouden 
kunnen rijzen over de geldigheid, de interpretatie en de 
uitvoering van de overeenkomst, zullen zoveel mogelijk 
beslecht worden op minnelijke wijze. Slagen Partijen er 
niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan zal het de 
Partijen vrij staan hun geschil voor te leggen aan de 
territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de zetel 
van ICCI, die uitsluitend bevoegd zullen zijn.  

14. Taal  
De oorspronkelijke taal van deze Voorwaarden is het 
Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een 
andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de 
Eindklant toe. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de 
Nederlandse versie steeds prevaleren.  

http://www.icci.be/nl/over-ICCI/Pages/Privacy.aspx
http://www.icci.be/nl/over-ICCI/Pages/Privacy.aspx

