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- de Opdrachtgever op 4 december 2013 de gunningsbeslissing bekend heeft

gemaakt inhoudende dat Opdrachtnemer voor perceel II de economisch meest

voordelige inschrijving heeft gedaan;

- de gunning plaatsvindt door ondertekening en parafering van dit integraal

beheercontract en parafering van alle bijlagen bij dit integraal beheercontract;

zijn het volgende overeengekomen:

DEFINITIES

Begrippen die in de Overeenkomst met een hoofdletter worden gebruikt hebben de

betekenis zoals vastgelegd in OVK_Bijlage 1_Begrippen en definities.

2 KERNVERPLICHTINGEN EN DUUR C)
2.1 Kernverplichtingen Opdrachtnemer

2.1.1 De Opdrachtnemer moet:

(i) voldoen aan de Uitgangspunten;

(ii) alle Diensten leveren zoals vastgelegd in OVK_Bijlage 3_Programma van

Eisen;

(iii) al hetgeen doen wat noodzakelijk is zodat de in de Objecten aanwezige

Ruimten en Voorzieningen voldoen aan fprestatie-)eisen zoals vastgelegd in

OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen;

(iv) zijn overige verplichtingen op grond van de Overeenkomst nakomen.

2.1.2 Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken om de hierboven genoemde

verplichtingen na te komen zijn voor eigen rekening, behalve voor zover de

Overeenkomst uitdrukkelijk iets anders bepaalt.

2.1.3 De Opdrachtnemer heeft, welke omstandigheden en gebeurtenissen zich ook voordoen

bij de uitvoering van de Overeenkomst:

(i) geen recht op enige betaling door de Opdrachtgever;

(ii) geen recht op uitstel of opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen;

en

(iii) geen recht op schadevergoeding in verband met een Tekortkoming

Opdrachtgever;
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behalve voor zover een dergelijk recht uitdrukkelijk in de Overeenkomst wordt

gegeven of voortvloeit uit het publiekrecht.

2.2 Kernverplïchtingen Opdrachtgever

2.2.1 De Opdrachtgever moet:

(i) de Opdrachtnemer per Object betalen conform het bepaalde in OVK_Bijlage

2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging, hoofdstuk 1.

(ii) zijn overige verplichtingen op grond van de Overeenkomst nakomen.

2.3 Inwerkingtreding en duur

De Overeenkomst treedt in werking op de datum dat de Overeenkomst door beide

partijen is ondertekend. De Overeenkomst eindigt 8 jaar na inwerkingtreding van de

Overeenkomst of op een eerder moment in het geval van Voortijdige Beëindiging op

grond van artikel 11.

3 CONTRACTDOCUMENTEN

3.1 Contractdocumenten

De volgende contractdocumenten maken onderdeel uit van de Overeenkomst:

• dit integraal beheercontract;

• de volgende bijlagen bij het integraal beheercontract:

- OVK_Bijlage 1_Begrippen en definities;

- OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en

beëindiging;

- OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen inclusief subbijlagen:

OVK_Bijlage 3a_Ruimte-indeling en tekening;

- OVK_Bij lage 4_Bijzondere Onderopdrachtnemers;

- OVK_Bijlage 5_Model geheimhoudingsverklaring;

- OVK_Bij lage 6_Contract Object Elementenlijsten;

- OVK_Bijlage 7_Model verantwoordingsformulier social return.

3.2 Rangorde

3.2.1 Indien het integraal beheercontract en de bijlagen tegenstrijdig zijn, prevaleert het

integraal beheercontract. Indien bijlagen onderling tegenstrijdig zijn, geldt dat de in

Artikel 3.1 vermelde (sub)bijlagen met een lager (sub)bijlagennummer prevaleren ten

opzichte van bijlagen met een hoger bijlagennummer.
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3.2.2 Eventuele toelichtingen bij of op de Overeenkomst, ook als deze zijn opgenomen in

een (sub)bijlage bij het integraal beheercontract, maken geen onderdeel uit van de

Overeenkomst en verlichten of vereenvoudigen de verplichtingen van Opdrachtnemer

niet.

3.2.3 Aan tussenkopjes of de aanduiding van hoofdstukken in de Overeenkomst komt geen

betekenis toe.

4 FASERING

4.1 Algemeen

4.1.1 De Overeenkomst valt uiteen in de volgende drie fasen:

(i) transitiefase; deze fase vangt aan op het moment dat de Overeenkomst in

werking is getreden en duurt tot 1 april 2014, tenzij de Overeenkomst eindigt

op een eerder moment in het geval van Voortijdige Beëindiging op grond van

artikel 11 van de Overeenkomst;

(ii) fase 1; deze fase vangt aan op 1 april 2014 en duurt maximaal 2 jaar, tenzij

de fase eindigt op een eerder moment in het geval van Voortijdige

Beëindiging op grond van artikel 11 van de Overeenkomst;

(iii) fase II: deze fase vangt aan na afloop van fase 1 en eindigt van rechtswege 8

jaar na inwerkingtreding van de Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst

eindigt op een eerder moment in het geval van Voortijdige Beëindiging op

grond van artikel 11 van de Overeenkomst.

4.1.2 In de Overeenkomst is gespecificeerd aan welke verplichtingen Opdrachtnemer per

fase moet voldoen.

0
4.1.3 Indien met betrekking tot een bepaalde in de Overeenkomst vermelde verplichting

geen fase wordt gespecificeerd dan moet Opdrachtnemer gedurende alle fasen aan de

betreffende verplichting voldoen.

4.2 Transitiefase

4.2.1 De Opdrachtnemer moet in de transitiefase:

(i) voldoen aan de Uitgangspunten;

(ii) alle Diensten voor de transitiefase leveren;
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(iii) zijn overige verplichtingen voor de transitiefase op grond van de

Overeenkomst nakomen.

4.2.2 De transitiefase wordt afgesloten op 1 april 2014 én de Opdrachtnemer aan al zijn

verplichtingen als bedoeld in artikel 4.2.1 heeft voldaan.

4.2.3 Indien de Opdrachtnemer op 1 april 2014 nog niet aan al zijn verplichtingen als

bedoeld in artikel 4.2.1 heeft voldaan, dan heeft de Opdrachtgever het recht de

Overeenkomst voortijdig te beëindigen op grond van artikel 11.2.

4.2.4 Onverminderd het gestelde in artikel 4.2.3 kan de Opdrachtgever, indien de

Opdrachtnemer op 1 april 2014 nog niet aan al zijn verplichtingen als bedoeld in

artikel 4.2.1 heeft voldaan, verlangen dat Opdrachtnemer haat werkzaamheden voor

fase 1 aanvangt op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer moet

dan binnen een door Opdrachtgever te stellen termijn alsnog aan zijn verplichtingen

als bedoeld in artikel 4.2.1 voldoen.

4.2.5 Na afsluiting van de transitiefase vangt fase 1 aan.

4.3 Fase 1

4.3.1 De Opdrachtnemer moet in fase T:

(i) voldoen aan de Uitgangspunten;

(ii) alle Diensten voor fase 1 leveren;

(iii) al hetgeen doen wat noodzakelijk is zodat de in het Object aanwezige

Ruimten en Voorzieningen voldoen aan (prestatie-)eisen zoals vastgelegd in

OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen die gelden voor fase 1;

(iv) zijn overige verplichtingen op grond van de Overeenkomst nakomen.

4.3.2 De fase 1 wordt afgesloten 2 jaar na de aanvang van fase 1 én de Opdrachtnemer aan

al zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4.3.1 heeft voldaan.

4.3.3 Indien de Opdrachtnemer 2 jaar na de aanvang van fase 1 nog niet aan al zijn

verplichtingen als bedoeld in artikel 4.3.1 heeft voldaan, dan heeft de Opdrachtgever

het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig te beëindigen op grond van

artikel 11.2.

4.3.4 De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van zijn

verplichtingen als bedoeld in artikel 4.3.1 per Object de Periodieke Vergoeding vermeld

in OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging,

hoofdstuk 1.
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4.3.5 Na afsluiting van fase 1 vangt fase II aan.

4.4 Fase II

4.4.1 De Opdrachtnemer moet in fase II:

(1) voldoen aan de Uitgangspunten;

(ii) alle Diensten voor fase II leveren;

(iii) al hetgeen doen wat noodzakelijk is zodat de in het Object aanwezige

Ruimten en Voorzieningen voldoen aan (prestatie-)eisen zoals vastgelegd in

OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen die gelden voor fase II;

(iv) zijn overige verplichtingen op grond van de Overeenkomst nakomen.

4.4.2 De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van zijn

verplichtingen onder artikel 4.4.1 per Object de Periodieke Vergoeding vermeld in Ç)
OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging, hoofdstuk 1.

5 DOCUMENTEN

5.1 Opstellen en voorleggen Documenten

5.1.1 Door Opdrachtnemer conform OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen op te stellen

Documenten moeten voldoen aan de in OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen gestelde

eisen én, indien van toepassing, mogen voor Opdrachtgever niet minder gunstig zijn

dan de Documenten die Opdrachtnemer in concept bij zijn inschrijving heeft ingediend.

Documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands.

5.1.2 Opdrachtnemer moet Documenten binnen de in OVK_Bijlage 3_Programma van eisen

gestelde termijnen ter Accordering aan de Opdrachtgever voorleggen. Indien in

OVK_Bijlage 3_Programma van eisen geen termijnen zijn gesteld, legt de

Opdrachtnemer Documenten tijdig ter Accordering voor aan Opdrachtgever, zodat de

Opdrachtgever tenminste 15 Werkdagen heeft om de procedure ingevolge artikel 5.2

te doorlopen.

5.1.3 Op de Opdrachtnemer rust de verplichting alle relevante informatie aan Opdrachtgever

ter zake het voorgelegde Document mee te sturen.

5.1.4 Indien na Accordering blijkt dat Opdrachtnemer niet alle relevante informatie heeft

verstrekt of blijkt dat Opdrachtnemer onjuiste informatie heeft verstrekt ter zake de

voorgelegde Documenten dan is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle gevolgen

hiervan. In dat geval is de Opdrachtgever gerechtigd zijn Accordering met

terugwerkende kracht te onthouden aan het betreffende Document.

0
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5.2 Accordering Documenten

5.2.1 De Opdrachtgever Accordeert binnen een zodanige periode als in de Overeenkomst of

OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen voor enig specifiek geval wordt bepaald of, bij

gebreke daarvan, binnen een redelijke termijn het Document of deelt de

Opdrachtnemer gemotiveerd mee, waarom zijn Accordering wordt onthouden.

5.2.2 Als Accordering wordt onthouden deelt de Opdrachtgever in ieder geval mee:

(i) of en zo ja welke informatie de Opdrachtnemer aanvullend moet

verstrekken;

(ii) of en zo ja waarom de Opdrachtgever meent dat aanpassing van het

Document geboden is;

(iii) binnen welke termijn het Document opnieuw moet worden ingediend.

5.2.3 Indien de Opdrachtgever het Document niet Accordeert dan past de Opdrachtnemer

het Document conform de opmerkingen van Opdrachtgever aan en/of verstrekt hij

aanvullende informatie. Vervolgens legt Opdrachtnemer het Document opnieuw ter

Accordering voor aan Opdrachtgever.

5.2.4 Opdrachtnemer mag geen aanvang nemen met de werkzaamheden of Diensten

waarop het Document betrekking heeft totdat dit door Opdrachtgever is geaccordeerd,

behoudens in gevallen waarvoor in de Overeenkomst expliciet een uitzondering is

gemaakt en/of op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van Opdrachtgever. Een dergelijk

schriftelijk verzoek betekent in geen geval dat de Opdrachtgever verdergaande

aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid neemt voor de uit te voeten

werkzaamheden.

5.2.5 het gegeven dat de Opdrachtgever enig Document Accordeert of zijn Accordering

onthoudt betekent in geen geval aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de

Opdrachtgever voor de inhoud daarvan en evenmin wordt de Opdrachtnemer daardoor

ontheven van enige verantwoordelijkheid op grond van de Overeenkomst.

6 TOETSING

6.1 Toetsing nakoming verplichtingen Opdrachtnemer

6.1.1 Onverminderd alle overige rechten van Opdrachtgever op grond van OVK_Bijlage

3_Programma van eisen om periodieke metingen (audits) uit te (laten) voeren, is de

Opdrachtgever te allen tijde bevoegd te (laten) toetsen of de Opdrachtnemer zijn

verplichtingen op grond van de Overeenkomst nakomt. De Opdrachtnemer moet de

Opdrachtgever alle medewerking die door de Opdrachtgever redelijkerwijs

noodzakelijk wordt geacht verlenen aan de uitvoering van de toetsing.
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6.1.2 De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever op zijn verzoek op zo kort mogelijke

termijn voorzien van alle informatie die de Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijk

acht voor het uitvoeren van de toetsing.

6.1.3 De door Opdrachtgever gemaakte kosten van toetsingen zijn voor tekening van de

Opdrachtgever, tenzij de toetsing uitwijst dat de Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn

verplichtingen op grond van de Overeenkomst. De door Opdrachtnemer gemaakte

kosten van toetsingen blijven voor rekening van de Opdrachtnemer.

6.2 Gevolgen van toetsing

6.2.1 De Opdrachtgever is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit

hoofde van dit artikel. Het is aan hem om te bepalen of en hoe hij die

toetsingsbevoegdheid uitoefent. Het gegeven dat Opdrachtgever wel of geen gebruik Ç)maakt van zijn toetsingsbevoegdheid betekent in geen geval aansprakelijkheid of

verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Evenmin wordt de Opdrachtnemer

daardoor ontheven van enige verplichting of verantwoordelijkheid op grond van de

Overeenkomst.

6.2.2 De Opdrachtgever is slechts gehouden de Opdrachtnemer schriftelijk binnen een

redelijke termijn te informeren indien hij een tekortkoming daadwerkelijk heeft

opgemerkt.

6.2.3 Een toetsing houdt geen goedkeuring van de uitvoering van werkzaamheden of

Diensten in. De Opdrachtnemer blijft er zelf voor verantwoordelijk dat hij aan zijn

verplichtingen op grond van de Overeenkomst voldoet.

7 WIJZIGINGEN

7.1 Wijziging

Partijen kunnen de Overeenkomst slechts wijzigen door een daartoe opgemaakt en

door hen ondertekend document.

7.2 Wijziging Opdrachtgever

7.2.1 De Opdrachtgever is gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst gerechtigd

contractdocumenten en reeds door Opdrachtgever geaccordeerde Documenten te

wijzigen (Wijziging Opdrachtgever).

4f 0
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7.2.2 Partijen moeten een wijziging van de Overeenkomst tot stand brengen als een

Wijziging Opdrachtgever als:

(i) een Relevante Wetswijziging tot een wijziging van de Overeenkomst

noodzaakt; of,

(ii) de uitvoering van de Overeenkomst, waar niet onder wordt begrepen de

uitvoering van de door Opdrachtnemer opgestelde Documenten, dwingt tot

een handeling die in strijd is met Regelgeving of met intellectuele of

industriële eigendomsrechten van een derde - zonder dat dit aan

Opdrachtnemer kan worden toegerekend - en dit gecorrigeerd kan worden

door een wijziging van de Overeenkomst.

7.2.3 Een Wijziging Opdrachtgever mag niet tot gevolg hebben dat de Opdrachtnemer in de

uitvoering van de werkzaamheden in strijd moet handelen met Regelgeving.

7.3 Wijziging Opdrachtnemer

7.3.1 De Opdrachtnemer is gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, behoudens

voor zover elders in de Overeenkomst expliciet is aangegeven en onverminderd het

bepaalde in artikel 3, gerechtigd te verzoeken om wijziging van contractdocumenten

en reeds door Opdrachtgever geaccordeerde Documenten (Wijziging Opdrachtnemer).

7.3.2 Een Wijziging Opdrachtnemer — als ook de wijze van totstandkoming daarvan, mag

niet tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever moet handelen in strijd met Regelgeving.

7.3.3 Voor zover Partijen dit niet expliciet anders overeenkomen zijn alle risico’s verbonden

aan een Wijziging Opdrachtnemer voor rekening van de Opdrachtnemer.

7.4 Procedures bij Wijzigingen Opdrachtgever en Wijzigingen Opdrachtnemer

7.4.1 Binnen 20 Werkdagen nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in kennis heeft

gesteld van een Wijziging Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer aan de

Opdrachtgever een Wijzigingsvoorstel als bedoeld in artikel 7.5 verstrekken, tenzij de

Opdrachtnemer meent dat sprake is van een grond om uitvoering van de Wijziging

Opdrachtgever te weigeren als bedoeld onder artikel 7.4.3. Als Opdrachtnemer meent

dat sprake is van een grond om uitvoering van de Wijziging Opdrachtgever te

weigeren als bedoeld onder artikel 7.4.3 dan moet de Opdrachtnemer dat binnen een

termijn van 20 Werkdagen goed gemotiveerd aan de Opdrachtgever mededelen.

7.4.2 Indien de aard en de noodzaak van een Wijziging Opdrachtgever zulks met zich

brengt, kan de Opdrachtgever van Opdrachtnemer verlangen binnen een kortere

termijn het Wijzigingsvoorstel te verstrekken.
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7.4.3 Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd te weigeren een Wijziging Opdrachtgever uit

te voeren als de Wijziging Opdrachtgever:

(i) feitelijk onuitvoerbaar is;

(ii) de veiligheid van het Object of personen in gevaar brengt.

7.4.4 Opdrachtnemer moet als hij een Wijzigingsvoorstel voor een Wijziging Opdrachtnemer

doet het bepaalde in artikel 7.5 in acht nemen.

7.5 Wijzigingsvoorstel

7.5.1 Een Wijzigingsvoorstel bevat alle mogelijke consequenties van deze Wijziging voor de

(uitvoering van de) Overeenkomst. Een Wijzigingsvoorstel bevat ten minste:

(i) een beschrijving van de in de Overeenkomst en bijlagen aan te brengen ()
wijzigingen;

(ii) een beschrijving van de manier waarop de Opdrachtnemer de Wijziging tot

stand wil brengen, alsmede een overzicht van de eventueel uit te voeren

werkzaamheden;

(iii) een beschrijving van de gevolgen voor (de) planning(en);

(iv) het Financieel Nadeel tenzij het een Wijziging Opdrachtnemer betreft;

(v) een beschrijving van gevolgen voor de reeds geaccordeerde Documenten.

7.6 Bespreking en Accordering Wijzigingsvoorstel

7.6.1 Een conform artikel 7.5 ingediend Wijzigingsvoorstel zal in het eerst volgende tactisch

dienstverleningsoverleg door Partijen worden besproken, tenzij de aard van de

Wijziging tot eerder overleg noodzaakt. In dat geval treden Partijen zo spoedig

mogelijk als noodzakelijk in overleg.

7.6.2 Binnen 20 Werkdagen na het in artikel 7.6.1 bedoelde overleg, of zoveel eerder als

noodzakelijk gegeven de aard van de Wijziging, mag de Opdrachtgever aanvullende

informatie aan de Opdrachtnemer vragen.

7.6.3 Binnen 20 Werkdagen, of zoveel eerder als noodzakelijk gegeven de aard van het

Wijzigingsvoorstel, na het gevoerde overleg als bedoeld in artikel 7.6.1 of de

ontvangst van de gevraagde aanvullende informatie op grond van artikel 7.6.2 moet

de Opdrachtgever laten weten of hij al dan niet het Wijzigingsvoorstel Accordeert.

7.6.4 Als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mag de Opdrachtgever Accorderen onder

voorbehoud van het recht de omvang van de door hem aan Opdrachtnemer te betalen

vergoeding te laten vaststellen met toepassing van de geschillenregeling in artikel

16.2. Hij moet dat geschil dan binnen 10 Werkdagen na zijn Accordering onder

/ 0
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voorbehoud aanhangig maken. Als Opdrachtgever niet binnen 10 Werkdagen een

geschil aanhangig maakt dan staat het Opdrachtnemer vrij om de uitvoering van de

Wijziging op te schorten tot het moment dat over de omvang van de door

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding duidelijkheid bestaat.

7.6.5 De Opdrachtgever mag aan zijn Accordering met een Wijziging Opdrachtnemer

voorwaarden verbinden. De Opdrachtnemer mag een Wijziging Opdrachtnemer na

kennisneming van de voorwaarden van Opdrachtgever intrekken.

7.6.6 Door Accordering door de Opdrachtgever van het Wijzigingsvoorstel, al dan niet (bij

een Wijziging Opdrachtgever) onder voorbehoud van het recht de omvang van de door

hem aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding vast te laten stellen met toepassing

van geschillenregeling in artikel 16.2 wordt de Wijziging onderdeel van de

Overeenkomst.

7.6.7 De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd zijn Accordering te onthouden aan een

Wijziging Opdrachtnemer.

7.6.8 De Opdrachtgever mag een voorgestelde Wijziging Opdrachtgever intrekken tot het

moment dat deze onderdeel van de Overeenkomst wordt op grond het bepaalde onder

artikel 7.6.6.

7.6.9 De Opdrachtnemer mag een voorgestelde Wijziging Opdrachtnemer intrekken totdat

het moment dat deze onderdeel van de Overeenkomst wordt op grond van het

bepaalde onder artikel 7.6.6.

7.7 Overige bepalingen

7.7.1 Voor zover niet elders in de Overeenkomst een andere termijn is bepaald, gelden de in

dit artikel genoemde termijnen, tenzij het bepaalde in het volgende artikel geldt.

7.7.2 Als een Partij voorziet dat een bepaalde periode of termijn gezien de omvang of

complexiteit van het Wijzigingsvoorstel niet lang genoeg is voor wat hij in die periode

moet doen, kunnen Partijen een verlenging overeenkomen die in redelijkheid

voldoende is. De Partij die een verlenging wenst moet de andere Partij zo snel

mogelijk (in ieder geval niet later dan nadat de helft van de oorspronkelijke termijn is

verstreken) van die wens op de hoogte stellen.

7.7.3 De Opdrachtnemer mag de uitvoering van een Wijziging Opdrachtgever niet

opschorten omdat de Opdrachtgever heeft geaccordeerd onder voorbehoud van het

recht de omvang van de door hem aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te

laten vaststellen met toepassing van de geschillenregeling in artikel 16.2.
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7.7.4 De Opdrachtnemer mag zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet

opschorten indien de Opdrachtgever zijn Accordering onthoudt aan een Wijziging

Opdrachtnemer.

7.7.5 De Opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele

schadelijke gevolgen van een Wijziging Opdrachtnemer ondanks dat de Opdrachtgever

het daartoe strekkende Wijzigingsvoorstel heeft geaccordeerd.

7.7.6 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd zonder instemming van de Opdrachtnemer

(het aantal) Gebruiker(s) of diens vertegenwoordiger(s) te wijzigen. De artikelen 7.1

tot en met 7.7.5 zijn niet van toepassing op wijziging van (het aantal) Gebruiker(s).

Wijziging van de Gebruiker(s) is geen Geval van Vergoeding. De Opdrachtnemer mag

de uitvoering van de Overeenkomst niet opschorten in geval van een wijziging van

(het aantal) Gebruiker(s).

$ VASTSTELLEN FEITELIJKE SITUATIE

8.1 Vaststellen feitelijke situatie COEL, gegevens en BOEI

8.1.1 Indien Opdrachtnemer bij de Dienst vaststellen van de feitelijke situatie met

betrekking tot de COEL, gegevens en BOEI als vastgelegd in OVK_Bijlage

3_Programma van Eisen geen afwijkingen constateert informeert Opdrachtnemer

Opdrachtgever daarover schriftelijk en binnen termijn(en) als bedoeld in artikel 8.1.2.

8.1.2 Indien Opdrachtnemer bij het vaststellen van de feitelijke situatie met betrekking tot

de COEL, gegevens en BOEI afwijkingen constateert, zal hij binnen de in OVK_Bijlage

3_Programma van eisen gestelde termijnen duidelijk en inzichtelijk de afwijkingen

rapporteren en gedetailleerde (concept) Wijzigingsvoorstellen onderbouwd met de

benodigde documenten indienen (Wijziging feitelijke situatie). Opdrachtnemer

vermeldt daarbij alle mogelijke consequenties die de geconstateerde afwijkingen met

zich meebrengen. In ieder geval geeft hij aan of hij meent dat:

(i) de geconstateerde afwijkingen tot gevolg hebben dat hij bepaalde op hem

rustende verplichtingen niet of alleen met Financieel Nadeel na kan komen;

(ii) de geconstateerde afwijkingen tot gevolg hebben dat minderwerk ontstaat.

8.1.3 Indien geconstateerde afwijkingen naar het oordeel van de Opdrachtnemer met zich

brengen dat hij bepaalde op hem rustende verplichtingen niet kan nakomen, verstrekt

hij ook de volgende informatie:

(i) een beschrijving van de mogelijkheden om OVK_Bijlage 3_Programma van

Eisen aan te passen aan de geconstateerde afwijkingen; en
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(ii) een beschrijving van de mogelijkheden om door middel van het uitvoeren

van Aanvullende diensten de afwijking te verhelpen, zodat Opdrachtnemer

aan zijn op hem rustende verplichtingen op grond van OVK_Bijlage

3_Programma van Eisen kan voldoen.

8.1.4 Indien geconstateerde afwijkingen naar het oordeel van de Opdrachtnemer met zich

brengen dat minderwerk ontstaat dan omschrijft hij dit in een Wijzigingsvoorstel en

geeft hij aan wat het financieel voordeel voor Opdrachtgever zal zijn.

8.1.5 Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.1 dienen gepaard te gaan met alle

informatie als omschreven in artikel 7.5.

8.1.6 Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.1.2 mogen niet tot gevolg hebben dat de

Opdrachtgever moet handelen in strijd met Regelgeving.

8.1.7 Binnen een termijn van 20 Werkdagen deelt Opdrachtgever mee of hij de

aangeleverde Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.1.2 Accordeert.

8.1.8 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de feitelijke situatie met betrekking tot

de COEL, gegevens en BOEI alsmede (delen van) de Wijzigingsvoorstellen als bedoeld

in artikel 8.1.2 op juistheid te (laten) toetsen. Onder meet, maar niet uitsluitend, staat

het de Opdrachtgever vrij om een toets ter plaatse te (laten) uitvoeren.

8.1.9 Indien toetsing van de feitelijke situatie met betrekking tot de COEL, gegevens en

BOEI en/of de Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.1.8 uitwijst dat deze op

(onderdelen) onjuistheden bevatten dan komen de kosten van toetsen en het

onderzoek van Opdrachtgever voor rekening van Opdrachtnemer.

8.1.10 Het gegeven dat Opdrachtgever kennis neemt van de Wijzigingsvoorstellen als bedoeld

in artikel 8.1 en deze Accordeert en/of de Wijzigingsvoorstellen toetst brengt in geen

geval aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor de inhoud

daarvan mee. Evenmin wordt Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige

verantwoordelijkheid op grond van de Overeenkomst.

8.1.11 Het staat de Opdrachtgever vrij om de Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel

8.1.2 gedeeltelijk te accorderen. De Opdrachtgever geeft aan met welk onderdeel c.q.

welke geconstateerde afwijking hij geen instemming verleent.

8.1.12 Indien de Opdrachtgever zijn Accordering (deels) onthoudt, deelt hij Opdrachtnemer

gemotiveerd de reden hiervoor mee.

8.1.13 Partijen treden met elkaar in overleg over (het deel) van de Wijzigingsvoorstellen als

bedoeld in artikel 8.1.2 ten aanzien waarvan Opdrachtgever zijn Accordering heeft
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n
onthouden. Het onthouden van (gedeeltelijke) Accordering brengt in ieder geval geen

recht tot opschorting voor de Opdrachtnemer mee tot nakoming van zijn

verplichtingen.

Als binnen een termijn van 60 Werkdagen na indiening van het Wijzigingsvoorstel

geen overeenstemming is bereikt over (het deel) van de Wijzigingsvoorstellen als

bedoeld in dit artikel waaraan Opdrachtgever zijn Accordering heeft onthouden, mag

de Opdrachtgever (het deel) van de Wijzigingsvoorstellen laten vaststellen met

toepassing van de in artikel 16.2 opgenomen geschillenregeling of de Overeenkomst

beeindigen op grond van artikel 11.4. Indien de Opdrachtgever (het deel) van de

Wijzigingsvoorstellen laat vaststellen met toepassing van de in artikel 16.2 opgenomen

geschillenregeling, dan is Opdrachtnemer gehouden om aanwijzingen van

Opdrachtgever op te volgen totdat het (deel van) de Wijzigingsvoorstellen is

vastgesteld. De kosten voor het opvolgen van deze aanwijzingen komen voor rekening

van de in de geschillenregeling in het ongelijk gestelde Partij. ()
8.1.14 De Wijziging Feitelijke Situatie wordt onderdeel van de Overeenkomst nadat:

(i) de Opdrachtgever de Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.1 heeft

geaccordeerd, of

(ii) (delen van de) Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.1 zijn vastgesteld

met toepassing van de in artikel 16.2 opgenomen geschillenregeling.

8.1.15 Na Accordering van de Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.1 komen

afwijkingen, onvolkomenheden en onjuistheden voor rekening en risico van de

Opdrachtnemer. Nadien ingediende Wijzigingsvoorstellen worden door de

Opdrachtgever niet in behandeling genomen. Het gestelde in artikel 8.1.8 over

toetsing door de Opdrachtgever blijft onverlet. Eventueel bij toetsing door de

Opdrachtgever gebleken Financieel Nadeel wordt door de Opdrachtgever niet vergoed.

Eventueel financieel voordeel wordt door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever

vergoed.

8.1.16 Het gestelde in artikel 8.1.15 is van overeenkomstige toepassing indien

Opdrachtnemer geen Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.1 heeft ingediend

én de Opdrachtgever niet schriftelijk heeft geïnformeerd dat er geen afwijkingen zijn

geconstateerd als bedoeld in artikel 8.1.1.

8.2 Vaststellen feitelijke situatie prestatie-eisen

8.2.1 Indien Opdrachtnemer bij de Dienst vaststellen van de feitelijke situatie” met

betrekking tot de prestatie-eisen als vastgelegd in OVK_Bijlage 3_Programma van

Eisen geen afwijkingen constateert informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever daarover

schriftelijk en binnen termijn(en) als bedoeld in artikel 8.2.2.
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8.2.2 Indien Opdrachtnemer bij het vaststellen van de feitelijke situatie met betrekking tot

de prestatie-eisen als vastgelegd in OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen afwijkingen

constateert, zal hij binnen de in OVK_Bijlage 3_Programma van eisen gestelde

termijnen gedetailleerde (concept) Wijzigingsvoorstellen onderbouwd met de

benodigde documenten indienen (Wijziging feitelijke situatie). Opdrachtnemer

vermeldt daarbij alle mogelijke consequenties die de geconstateerde afwijkingen met

zich meebrengen. In ieder geval levert de Opdrachtnemer daarbij de volgende

informatie aan:

a) een beschrijving waarin de Opdrachtnemer goed gemotiveerd aangeeft welke

prestatie-eisen naar zijn mening buiten zijn schuld of toedoen niet haalbaar

zijn. Daarbij werkt de Opdrachtnemer de volgende opties uit:

(i) Beschrijving van de mogelijkheden om OVK_Bijlage 3_Programma

van Eisen aan te passen.

(ii) Beschrijving van de mogelijkheden om door middel van het

uitvoeren van Aanvullende diensten de haalbaarheid van de

prestatie-eisen toch haalbaar te maken, zodat Opdrachtnemer de

betreffende prestatie-eisen kan accepteren.

b) Een beschrijving waarin de Opdrachtnemer aangeeft of er minderwerk

ontstaat en het financieel voordeel dat dit voor Opdrachtgever oplevert.

Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in dit artikel dienen voorts gepaard te gaan met alle

informatie als omschreven in artikel 7.5.

8.2.3 Een Wijziging mag niet tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever moet handelen in

strijd met Regelgeving.

8.2.4 Binnen een termijn van 20 Werkdagen deelt Opdrachtgever mee of hij het

Wijzigingsvoorstel als bedoeld in artikel 8.2 Accordeert. Het is te allen tijde ter

bepaling van de Opdrachtgever of hij kiest voor de mogelijkheid om de prestatie-eisen

aan te passen (artikel 8.2.2 lid a) onder (i) of voor de mogelijkheid om Aanvullende

diensten te laten uitvoeren (artikel 8.2.2 lid a) onder (ii)).

8.2.5 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de feitelijke situatie met betrekking tot

de prestatie-eisen alsmede (delen van) de Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel

8.2 op juistheid te (laten) toetsen. Onder meer staat het de Opdrachtgever vrij om een

toets ter plaatse te (laten) uitvoeren.

8.2.6 Indien toetsing van de Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.2.5 uitwijst dat

deze op (onderdelen) onjuistheden bevatten dan komen de kosten van toetsen en het

onderzoek van Opdrachtgever voor rekening van Opdrachtnemer.
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8.2.7 Het gegeven dat Opdrachtgever kennis neemt van de Wijzigingvoorstellen en deze

Accordeert en/of door middel van onder meet het uitvoeren van toetsen toetst, brengt

in geen geval aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor de

inhoud daarvan mee. Evenmin wordt Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige

verantwoordelijkheid op grond van de Overeenkomst.

8.2.8 Indien de Opdrachtgever zijn Accordering (deels) onthoudt, deelt hij Opdrachtnemer

gemotiveerd de reden hiervoor mee.

8.2.9 Partijen treden met elkaar in overleg over (het deel) van de Wijzigingsvoorstellen als

bedoeld in artikel 8.2 ten aanzien waarvan Opdrachtgever zijn Accordering heeft

onthouden om tot overeenstemming te komen.

8.2.10 Als binnen een termijn van 60 Werkdagen na indiening van het Wijzigingsvoorstel

geen overeenstemming is bereikt kan de Opdrachtgever:

(i) het Wijzigingsvoorstel laten vaststellen met toepassing van de

geschillenregeling in artikel 16.2, of,

(ii) de Overeenkomst beëindigen op grond van artikel 11.4.

8.2.11 Door Accordering door Opdrachtgever of vaststelling met toepassing van de

geschillenregeling in artikel 16.2 van de Wijzigingsvoorstellen wordt de Wijziging

Feitelijke Situatie onderdeel van de Overeenkomst.

8.2.12 Na Accordering van de Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.2 komen

afwijkingen, onvolkomenheden en onjuistheden voor rekening en risico van de

Opdrachtnemer. Nadien ingediende Wijzigingsvoorstellen worden door de

Opdrachtgever niet in behandeling genomen. Het gestelde in artikel 8.2.4 over

toetsing door de Opdrachtgever blijft onverlet. Eventueel bij toetsing door de

Opdrachtgever gebleken Financieel Nadeel wordt door de Opdrachtgever niet vergoed.

Eventueel financieel voordeel wordt door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever

vergoed.

8.2.13 Het gestelde in artikel 8.2.12 is van overeenkomstige toepassing indien

Opdrachtnemer geen Wijzigingsvoorstellen als bedoeld in artikel 8.2 heeft ingediend

én de Opdrachtgever niet schriftelijk heeft geïnformeerd dat er geen afwijkingen zijn

geconstateerd als bedoeld in artikel 8.2.1.
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9 AANVULLENDE DIENSTEN

9.1 Aanvullende diensten algemeen

9.1.1 Opdrachtgever kan door middel van een Wijziging Opdrachtgever Aanvullende

diensten aan Opdrachtnemer opdragen.

9.1.2 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer voor het uitvoeren van Aanvullende diensten

conform OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging,

hoofdstuk 6.

9.2 Aanvullende diensten met een waarde onder de C 100.000

9.2.1 Voor Opdrachten voor Aanvullende diensten tot een bedrag van € 100.000 zal

Opdrachtgever via een Wijziging Opdrachtgever een Wijzigingsvoorstel vragen bij

O pd rachtnemer.

9.2.2 Bij de uitwerking van dit Wijzigingsvoorstel conform artikel 7.5 zal Opdrachtnemer met

toepassing van het bepaalde in OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder

verloop en beëindiging, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 een marktconforme prijs opgeven

voor de gevraagde werkzaamheden. De Opdrachtnemer overlegt daarbij een

transparante en open begroting, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt dat sprake is van

een marktconforme prijs.

9.2.3 Opdrachtgever mag deze prijs laten toetsen door het uitvoeren van een

benchmarkonderzoek door een door Partijen gezamenlijk te benoemen onafhankelijke

deskundige.

9.2.4 Als het benchmarkonderzoek uitwijst dat de door Opdrachtnemer geoffreerde prijs (of

onderdelen daarvan) 5% hoger ligt dan een marktconforme prijs dan komen de kosten

van dit onderzoek voor rekening van de Opdrachtnemer en:

(i) moet de Opdrachtnemer de Aanvullende diensten uitvoeren voor de door de

onafhankelijk deskundige vastgestelde marktconforme prijs, of;

(ii) mag hij afzien van het uitvoeren van de werkzaamheden en zal hij moeten

dulden dat Opdrachtgever de opdracht aan een derde zal verstrekken.

9.2.5 Als het benchmarkonderzoek uitwijst dat de door Opdrachtnemer geoffreerde prijs (en

de onderdelen daarvan) als marktconform moet worden beschouwd of niet meer dan

5 % hoger ligt dan een marktconforme prijs, dan komen de kosten van dit onderzoek

voor rekening van Opdrachtgever en zal hij, voor zover hij de betreffende opdracht

nog wenst te laten uitvoeren met de prijs van de geoffreerde werkzaamheden akkoord
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moeten gaan. Het staat de Opdrachtgever te allen tijde vrij om geheel af te zien van

het opdragen van de Aanvullende diensten.

9.3 Aanvullende diensten met een waarde boven de C 100.000,-

Opdrachten met een waarde boven de € 100.000,- zullen door de Opdrachtgever

conform de Europese en nationale regelgeving worden aanbesteed.

9.4 Gereedmelding uitgevoerde Aanvullende diensten

9.4.1 Opdrachtnemer is verplicht door hem uitgevoerde Aanvullende diensten schriftelijk bij

Opdrachtgever gereed te melden.

9.4.2 Indien de opgedragen Aanvullende diensten niet gereed zijn op de daarvoor bij

Overeenkomst bepaalde datum, of binnen de Overeenkomst gestelde termijn, of als Ç)
Opdrachtnemer reeds voor deze datum voorziet dat de opgedragen Aanvullende

diensten niet tijdig gereed zullen zijn, dan meldt hij dit aan Opdrachtgever onder

vermelding van:

(i) de financiële consequenties van het niet gereed zijn (kortingen/boetes);

(ii) de oorzaak van het niet gereed zijn;

(iii) de voorgestelde aanpak/oplossing;

(iv) de geplande datum waarop wel gereedmelding is te verwachten.

9.4.3 De Opdrachtgever is bevoegd binnen 30 Werkdagen na gereedmelding de in het kader

van de uitgevoerde Aanvullende diensten te (laten) toetsen om te constateren of de

Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

9.4.4 Binnen 30 Werkdagen na de toets deelt de Opdrachtgever schriftelijk aan

Opdrachtnemer mee of hij de uitgevoerde Aanvullende diensten als opgeleverd

beschouwt of niet. In dat laatste geval geeft de Opdrachtgever een opgaaf van de

tekortkomingen die de reden zijn voor de weigering.

9.4.5 Indien Opdrachtgever krachtens het bepaalde onder artikel 9.4.4 heeft medegedeeld

dat hij oplevering van de uitgevoerde Aanvullende diensten weigert, is de

Opdrachtnemer gehouden de tekortkomingen die reden zijn voor die weigering

onverwijld te herstellen.

9.5 Overige bepalingen

9.5.1 Indien Opdrachtgever van oordeel is dat sprake is van een opdracht die

overeenkomstig Europese of nationale regelgeving moet worden aanbesteed, mag hij

te allen tijde afzien van hetgeen bepaald is onder artikel 9.2 en artikel 9.3 en een
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openbare of niet-openbare Europese aanbesteding houden. Een besluit van de

Opdrachtgever om een openbare of niet-openbare Europese aanbesteding houden, zal

te allen tijde door de Opdrachtnemer worden gerespecteerd.

9.5.2 Opdrachtnemer moet volledige medewerking verlenen aan de opdrachtverlening van

Opdrachtgever aan een derde en de uitvoering van de opdracht door die derde. Na

afronding van de opdracht door die derde, stelt Opdrachtnemer opnieuw de feitelijke

situatie vast overeenkomstig het gestelde in artikel 8.

10 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

10.1 Geval van Vergoeding

10.1.1 Als de Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet of

slechts tegen hogere kosten kan nakomen als gevolg van een Geval van vergoeding,

moet hij de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van:

(i) de gebeurtenissen of omstandigheden die het Geval van vergoeding vormen;

(ii) de verplichtingen op grond van de Overeenkomst die daardoor naar

verwachting onvermijdelijk niet of slechts tegen hogere kosten kunnen

worden nagekomen; en

(iii) de verwachte duur van het niet kunnen nakomen van die verplichtingen.

10.1.2 De Opdrachtgever moet, binnen 20 Werkdagen na verzending van het bericht als

bedoeld onder artikel 10.1.1 aan de Opdrachtnemer laten weten:

(i) of hij al dan niet aanvaardt dat sprake is van een Geval van Vergoeding en

voor zover van toepassing of hij akkoord is met de door Opdrachtnemer

gemelde duur van het niet kunnen nakomen van zijn verplichtingen;

(ii) of hij nadere informatie nodig heeft om een oordeel te kunnen vormen.

Als de Opdrachtgever niet binnen 20 Werkdagen op één van de in dit lid genoemde

wijzen heeft gereageerd, wordt de Opdrachtgever geacht te hebben aanvaard dat

sprake is van een Geval van vergoeding en voor zover van toepassing akkoord te zijn

met de duur dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet kan nakomen.

10.1.3 Als de Opdrachtgever nadere informatie nodig heeft als bedoeld onder artikel 10.1.2

(ii) moet de Opdrachtnemer die informatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen

20 Werkdagen aan Opdrachtgever geven. De Opdrachtgever moet binnen 20

Werkdagen na ontvangst van die informatie, de Opdrachtnemer een mededeling doen

overeenkomstig het bepaalde onder artikel 10.1.2 (i) of artikel 10.1.2 (ii).
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10.1.4 Als de Opdrachtgever niet aanvaardt dat er sprake is van een Geval van Vergoeding of

niet akkoord is met de door de Opdrachtnemer gemelde duur van het niet kunnen

nakomen en de Opdrachtnemer zich niet met deze mededeling kan verenigen, moet de

Opdrachtnemer dat binnen 20 Werkdagen na ontvangst van de mededeling aan de

Opdrachtgever laten weten. In dat geval kan elke Partij een geschil op grond van

artikel 16.2 aanhangig maken. Als de Opdrachtnemer niet binnen de genoemde

termijn aan de Opdrachtgever laat weten dat hij zich niet met de mededeling van

Opdrachtgever kan verenigen, wordt hij geacht met de mededeling van Opdrachtgever

akkoord te zijn.

10.1.5 Het Financieel Nadeel moet worden vastgesteld door Partijen met inachtneming van

het bepaalde in OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en

beëindiging, hoofdstuk 6 voor zover van toepassing. Bij het vaststellen van het

Financieel Nadeel heeft de Opdrachtgever het recht een onderzoek uit te laten voeren

door een externe deskundige. Als Partijen binnen 3 maanden na de melding van het Ç)
Geval van Vergoeding geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over het

Financieel Nadeel, moet het Financieel Nadeel worden vastgesteld met toepassing van

de geschillenregeling in artikel 16.2,tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

10.1.6 Bij een Geval van Vergoeding moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een

vergoeding betalen in overeenstemming met OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme,

bijzonder verloop en beëindiging, hoofdstuk 6.

11 VOORTIJDIGE BEËINDIGING

11.1 Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging

11.1.1 Opdrachtgever mag de Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum geheel

(voor alle Objecten) beëindigen als sprake is van een Grond voor Onmiddellijke

Beëindiging.

11.1.2 Bij een beëindiging op grond van artikel 11.1.1 moet de Opdrachtnemer een

vergoeding betalen aan Opdrachtgever in overeenstemming met OVK_Bijlage

2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging, hoofdstuk 7.

11.2 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer

11.2.1 De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tegen een door hem bepaalde datum

gedeeltelijk (per Object) beëindigen als sprake is van een Tekortkoming

Opdrachtnemer dan wel meet Tekortkomingen Opdrachtnemet wanneer de

Opdrachtnemer in verzuim is, dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is,

tenzij de Tekortkoming(en) Opdrachtnemer gezien de bijzondere aard of geringe
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betekenis gelet op het geheel van de verplichtingen van Opdrachtnemer de

beëindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

11.2.2 Bij een beëindiging op grond van artikel 11.2.1 moet Opdrachtnemer aan

Opdrachtgever per Object een vergoeding betalen in overeenstemming met

OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging, hoofdstuk 7.

11.3 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever

11.3.1 De Opdrachtnemer mag de Overeenkomst tegen een door hem genoemde datum

gedeeltelijk (per Object) beëindigen als sprake is van een Tekortkoming

Opdrachtgever dan wel meer Tekortkomingen Opdrachtgever wanneer de

Opdrachtgever in verzuim is, dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is,

tenzij de Tekortkoming Opdrachtgever gezien haar bijzondere aard of geringe

betekenis de beëindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

11.3.2 Bij een beëindiging op grond van artikel 11.3.1 moet de Opdrachtgever per Object een

vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met OVK_Bijlage

2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging, hoofdstuk 8.

11.4 Discretionaire beëindiging door de Opdrachtgever

11.4.1 De Opdrachtgever mag de Overeenkomst op elk moment geheel (voor alle Objecten)

en gedeeltelijk (per Object) beëindigen tegen een door hem bepaalde datum.

11.4.2 Als de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever of de inhoud van de

bijlagen in strijd zijn of komen met Regelgeving en dat niet gecorrigeerd kan worden

door een Wijziging Opdrachtgever, moet de Opdrachtgever de Overeenkomst

beëindigen op grond van artikel 11.4.1.

11.4.3 Onverminderd het voorgaande mag de Opdrachtgever de Overeenkomst gedeeltelijk

(per Object) beëindigen als Partijen niet tot afsluiting van de transitiefase en/of fase T

kunnen komen overeenkomstig het bepaalde in respectievelijk artikel 4.2.2 en artikel

4.3.2.

11.4.4 Bij een beëindiging op grond van artikel 11.4.1 moet de Opdrachtgever per Object een

vergoeding betalen aan Opdrachtnemer in overeenstemming met OVK_Bijlage

2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging, hoofdstuk 8.

11.4.5 Bij beëindiging op grond van artikel 11.4.3 juncto artikel 4.2.3 of artikel 11.4.3 juncto

artikel 4.3.3 behoeft noch de Opdrachtgever noch de Opdrachtnemer enige vergoeding

te betalen.
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11.5 Beëindiging overig

11.5.1 In geval van gedeeltelijke beëindiging (per Object) wordt OVK_Bijlage 6_Objecten

overeenkomstig aangepast. Op gedeeltelijke beëindiging (pet Object) en aanpassing

van OVK_Bijlage 6_Objecten is artikel 7 niet van toepassing.

11.5.2 Hetgeen hiervoor in artikel 11 is bepaald, laat alle andere rechten en vorderingen van

Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst en op basis van de wet, waaronder

maar niet uitsluitend het recht op opschorting en ontbinding, onverlet.

12 AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN VERZEKERING

12.1 Aansprakelijkheid

12.1.1 De Opdrachtgever is, voor zover de Overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel 0
bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtnemer geleden Financieel Nadeel

of ander nadeel. De Opdrachtgever is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

(i) de inhoud van informatie die de Opdrachtgever verstrekt;

(ii) de inhoud van een Document op grond van het enkele feit dat de

Opdrachtgever daar kennis van heeft genomen of dat Document heeft

getoetst.

12.1.2 Indien Opdrachtgever schade lijdt als gevolg van een Prestatiegebrek, zal de

opgelegde Prestatiekorting niet in mindering worden gebracht op hoogte van de

geleden schade.

12.1.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een maximum van

€2.500.000,-- per gebeurtenis, met een maximum van € 5.000.000 per jaar. Een

serie van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.2 Vrijwaring door de Opdrachtgever

12.2.1 De Opdrachtgever moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming

Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer vrijwaren voor:

(i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een

onrechtmatige daad van de Opdrachtgever;

(ii) aanspraken van derden als gevolg van een Tekortkoming Opdrachtgever.
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12.3 Vrijwarïng door de Opdrachtnemer

12.3.1 De Opdrachtnemer moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming

Opdrachtgever, de Opdrachtgever vrijwaren voor:

(1) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een

onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer;

(ii) aanspraken van derden in verband met een Tekoftkoming Opdrachtnemer;

(iii) alle nadelige gevolgen van het ten aanzien van de uitvoering van

werkzaamheden en Diensten niet voldoen aan de op de

arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid betrekkinghebbende

regelgeving, behalve voor zover dat niet voldoen het gevolg is van een doen

of nalaten van de Opdrachtgever.

12.4 Verzekering

12.4.1 Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot het

aanhouden van een verzekering met een voor de in de Overeenkomst vermelde

aansprakelijkheid toereikende dekking en zal desgevraagd onverwijld de polissen (c.q.

een ander door de verzekeraar afgegeven bewijsmiddel waaruit de toereikende

dekking blijkt) en het bewijs van premiebetaling aan Opdrachtgever overleggen.

12.4.2 Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst de

verzekeringsovereenkomst(en) ongewijzigd voort te zetten. Wijziging van de

verzekeringsovereenkomst ten nadele van Opdrachtgever moet aan Opdrachtgever

worden voorgelegd. De door Opdrachtnemer verschuldigde premies worden geacht in

de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

12.4.3 Indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer aansprakelijk heeft gesteld uit hoofde van

de Overeenkomst, is de Opdrachtnemer gehouden op het eerste verzoek van de

Opdrachtgever al haar aanspraken ter zijde van uitkering(en) van

verzekeringspenningen aan de Opdrachtgever te cederen, dan wel indien zulks niet

mogelijk zou zijn, te verpanden.

13 ONDEROPDRACHTNEMERS

13.1 Inschakeling Onderopdrachtnemers

13.1.1 Opdrachtnemer mag slechts een overeenkomst ter uitvoering van een deel van de

werkzaamheden of Diensten sluiten met een Onderopdrachtnemer na voorafgaande

schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. De in dit artikel bedoelde toestemming

zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Indien in OVK_Bijlage

3_Programma van Eisen aan een Onderopdrachtnemer eisen zijn gesteld, dan toont

Pagina 25 van 39



0
Opdrachtnemer bij zijn verzoek om de in dit artikel bedoeld toestemming aan dat de

betreffende Onderopdrachtnemer aan de betreffende eisen voldoet. Naast de hiervoor

bedoelde eisen kan de Opdrachtgever aan dit artikel bedoelde toestemming

voorwaarden verbinden.

13.1.2 Het bepaalde onder artikel 13.1.1 is niet van toepassing op het sluiten van een

overeenkomst ter uitvoering van een deel van de werkzaamheden en Diensten indien:

Ci) het totaal van de waarde van die overeenkomst ligt onder de € 100.000;

(ii) het inschakeling van (een onderdeel van) de Gebruiker betreft;

(iii) het inschakeling van een Bijzondere Onderopdrachtnemer betreft.

13.2 Bijzondere Onderopdrachtnemers

13.2.1 De door Opdrachtnemer ter uitvoering van een deel van de werkzaamheden of ()
Diensten in te schakelen Bijzondere Onderopdrachtnemers staan vermeld in

OVK_Bijlage 4_Bijzondere Onderopdrachtnemers. De Opdrachtnemer moet ervoor

zorgen dat deze Bijzondere Onderopdrachtnemers gedurende de looptijd van de

Overeenkomst ingeschakeld blijven.

13.2.2 Indien Opdrachtnemer een in OVK_Bijlage 4_Bijzondere Onderopdrachtnemers

vermelde Bijzondere Onderopdrachtnemer wil vervangen door een nieuwe

Onderopdrachtnemer moet Opdrachtnemer een Wijziging Opdrachtnemer doen.

13.2.3 Op de Wijziging Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 13.2.2 is artikel 7 van

overeenkomstige toepassing. Voorts moet Opdrachtnemer bij het indienen van een de

volgende stukken overleggen:

(i) een door de nieuwe Bijzondere Onderopdrachtnemer rechtsgeldig

ondertekende eigen verklaring conform het bij ministeriële regeling

vastgestelde model als bedoeld in artikel 2 lid 2 van het

Aanbestedingsbesluit;

(ii) een door de nieuwe Bijzondere Onderopdrachtnemer ondertekende verklaring

dat hij voldoet aan dezelfde selectie-eisen en -criteria als de te vervangen

Bijzondere Onderopdrachtnemer waar Opdrachtnemer om aan die selectie-

eisen en -criteria te voldoen een beroep heeft gedaan op de te vervangen

Bijzondere Opdrachtnemer;

(iii) een door de nieuwe Bijzondere Onderopdrachtnemer rechtsgeldig

ondertekende geheimhoudingsverklaring conform OVK_Bijlage 5_Model

Geheimhoudingsverklaring.

13.2.4 De Opdrachtgever zal de Wijziging Opdrachtnemer als bedoeld 13.2.2 in ieder geval

mogen weigeren indien:
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Ci) een of meet van de in artikel 13.2.3 genoemde stukken ontbreekt;

(ii) op de nieuwe Bijzondere Onderopdrachtnemer één of meer van in de in

artikel 13.2.3 (i) bedoelde eigen verklaring genoemde uitsluitingsgronden

van toepassing zijn;

(iii) sptake is van zwaarwegende omstandigheden voor Opdrachtgever.

13.3 Algemene bepaling

Inschakeling van (Bijzondere) Onderopdrachtnemers blijft te allen tijde volledig voor

tekening en risico van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer blijft jegens Opdrachtgever

volledig verantwoordelijk voor de goede nakoming van de Overeenkomst. Eventueel

Financieel Nadeel wordt door Opdrachtgever niet vergoed.

14 TEKORTKOMINGEN

14.1 Prestatiegebrek

14.1.1 Als een Prestatiegebrek zich voordoet en de Hersteltijd wordt overschreden, legt de

Opdrachtgever een Prestatiekorting op zonder dat de Opdrachtgever verplicht is de

Opdrachtnemer deswege in gebreke te stellen. Het opleggen van een Prestatiekorting

laat de overige rechten van de Opdrachtgever in geval van een Tekortkoming

Opdrachtnemer onverlet.

14.1.2 Prestatiekortingen worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in OVK_Bijlage

2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en beëindiging, hoofdstuk 2.

14.2 Verborgen Gebrek

14.2.1 Als een Verborgen Gebrek zich voordoet legt de Opdrachtgever geen Prestatiekorting

op.

14.2.2 De Opdrachtnemer rapporteert onverwijld mondeling en binnen 10 Werkdagen

schriftelijk met onderbouwing zodra een Verborgen Gebrek zich voordoet.

14.3 Tekortkoming Opdrachtnemer

14.3.1 Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet en Opdrachtgever hem deswege

in gebreke stelt, zal dat schriftelijk geschieden en zal de Opdrachtgever de

Opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na

te komen.
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14.3.2 Indien de Opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn als bedoeld in artikel 14.3.1

zijn verplichtingen nakomt, is de Opdrachtnemer in verzuim en is de Opdrachtgever

gerechtigd:

(i) een vordering tot nakoming in te stellen,

(ii) werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren of door (een) derde(n) te

laten uitvoeren of

(iii) de Overeenkomst te beëindigen,

onverminderd het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding.

14.3.3 Reeds voordat de gestelde termijn als bedoeld in artikel 14.3.1 is verstreken is

Opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van Opdrachtnemer

zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van de instandhouding van het

Object dienstig oordeelt.

0
14.3.4 Indien Opdrachtgever werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door (een)

derde(n) laat uitvoeren als bedoeld in artikel 14.3.2 (ii) wordt de betaling van enige

Vergoeding als bedoeld in OVK_Bijlage 2_Betalingsmechanisme, bijzonder verloop en

beëindiging opgeschort tot dat zal zijn gebleken, welk bedrag dientengevolge door de

Opdrachtnemer verschuldigd is.

14.4 Tekortkoming Opdrachtgever

14.4.1 Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet en Opdrachtnemer hem deswege

in gebreke stelt, zal dat schriftelijk geschieden en zal de Opdrachtgever de

Opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na

te komen.

14.4.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn als bedoeld in artikel 14.4.1

zijn verplichtingen nakomt, is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtnemer

gerechtigd:

(i) een vordering tot nakoming in te stellen of

(ii) de Overeenkomst te beëindigen,

onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op schadevergoeding.

t \
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15 OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Geheimhouding

15.1.1 De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken vertrouwelijk informatie aan geen enkele

persoon bekend en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling daarvan, behoudens

de gevallen omschreven onder artikel 15.1.3 en artikel 15.1.4.

15.1.2 De Opdrachtnemer tekent het model OVK_Bijlage 5_Model geheimhoudingsverklaring

en verplicht zijn personeel deze verklaring ook te tekenen. Opdrachtnemer verstrekt

aan Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden de

ondertekende verklaring(en) van de betreffende personeelsleden.

15.1.3 Een Partij mag vertrouwelijke informatie bekendmaken:

(i) aan zijn (Bijzondere) Onderopdrachtnemer voor zover nodig om de rechten of

verplichtingen op grond van de Overeenkomst uit te oefenen respectievelijk

na te komen;

(ii) voor zover dit op grond van Regelgeving is vereist; of

(iii) voor zover dit op grond van een rechterlijke beslissing is vereist.

15.1.4 Opdrachtgever mag vertrouwelijke informatie bekendmaken:

(i) voor zover vereist op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

(ii) voor zover nodig voor het onderhoud en verdere werkzaamheden die moeten

worden uitgevoerd na beëindiging van de Overeenkomst;

(iii) voor zover dit voor de uitvoering van tussen Opdrachtgever en derden te

sluiten Overeenkomst noodzakelijk is.

15.1.5 Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de

opdrachtverlening en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na

toestemming van Opdrachtgever.

15.1.6 Het hiervoor bepaalde geldt onverkort voor (Bijzondere) Onderopdrachtnemers en het

personeel van (Bijzondere) Onderopdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren in

opdracht van de Opdrachtnemer.

15.2 Beveiliging

15.2.1 Opdrachtnemer draagt zijn personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de

werkzaamheden op het gestelde in dit artikel door Opdrachtgever en/of Gebruiker(s)

aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen, voor zover de

werkzaamheden bij Opdrachtgever worden verricht. Voor zover het
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beveiligingsprocedures en huisregels die niet als bijlage bij OVK_Bijlage 3_Programma

van Eisen zijn opgenomen, informeert Opdrachtgever Opdrachtnemer tijdig over deze

beveiligingsprocedures en huisregels.

15.2.2 Het personeel van de Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van werkzaamheden

een (kopie van) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) alsmede een geldig

identiteitsbewijs bij zich te dragen. De VOG mag niet langer geleden zijn afgegeven

dan 1 jaar voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden in de gebouwen van

de Opdrachtgever. Het personeel van de Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek

van de Opdrachtgever en/of de Gebruiker de VOG en het identiteitsbewijs te tonen.

Indien de Opdrachtnemer deze verplichtingen niet nakomt, kan de Opdrachtgever de

inzet van het betrokken personeelslid bij de uitvoering van werkzaamheden weigeren.

15.2.3 Opdrachtgever kan personeel van Opdrachtnemer onderwerpen aan een

veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij Opdrachtgever gebruikelijke regels.

Opdrachtnemer verleent aan dit onderzoek zijn volledige medewerking. De

Opdrachtgever kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek

de inzet van het betrokken personeelslid bij de uitvoering van de werkzaamheden

zonder opgave van redenen weigeren.

15.2.4 De hiervoor bedoelde weigering door de Opdrachtgever laat onverlet de

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van

de Overeenkomst.

15.2.5 Het hiervoor bepaalde geldt onverkort voor (Bijzondere) Onderopdrachtnemers en het

personeel van (Bijzondere) Onderopdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren in

opdracht van de Opdrachtnemer.

15.3 Overname personeel, omkopïng, belangenverstrengeling

15.3.1 Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij, tijdens de uitvoering van de

Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, geen personeel van de

andere Partij in dienst nemen of met dat personeel over indiensttreding

onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden.

15.3.2 Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden

vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enig ander, enige schenking,

beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als

een onwettige praktijk.

15.3.3 Indien blijkt dat een lid van het personeel van Opdrachtgever een al dan niet betaalde

nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer, of ten tijde van de onderhandelingen voor

over de totstandkoming c.q. aanbestedingsprocedure heeft vervuld, zonder dat

1 0
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Opdrachtgever daarover v66r het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan

Opdrachtgever de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang

ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

15.3.4 Opdrachtnemer betrekt geen personen, anders dan met toestemming van

Opdrachtgever, bij de uitvoering van de Overeenkomst die in een periode van twee

jaar voorafgaand aan de werkzaamheden bij Opdrachtgever in dienst zijn geweest.

15.4 Arbeid vreemdelingen

15.4.1 De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) na, en

verplicht zijn (Bijzondere) Onderopdrachtnemer(s) en door hem ingeschakelde

derde(n) de bepalingen van de WAV na te leven.

15.4.2 De Opdrachtnemer stelt mede namens de Opdrachtgever de identiteit vast van alle bij

de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken vreemdelingen als bedoeld in artikel

15 WAV en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van

deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.

15.4.3 De Opdrachtnemer bewaart mede namens de Opdrachtgever kopieën van deze

documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 WAV tot tenminste 5 jaar na

het einde van het kalenderjaar waarin de Overeenkomst eindigt. De Opdrachtgever

heeft een recht op inzage van deze administratie.

15.4.4 Op eerste verzoek van de Opdrachtgever overlegt de Opdrachtnemer onverwijld zijn

administratie.

15.4.5 De Opdrachtnemer laat de naleving van de WAV en deze bepalingen door een door

hem in te schakelen derde ten minste eenmaal per week en verder steekproefsgewijs

controleren. Deze derde rapporteert zijn bevindingen (mede) aan de Opdrachtgever.

Dit laat onverlet het recht van de Opdrachtgever om de naleving door de

Opdrachtnemer van de WAV en deze bepalingen op ieder willekeurig moment te

(laten) controleren.

15.4.6 Bij welke overtreding van de WAV dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of

enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien,

voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zal deze boetes verrekenen

met de eerstvolgende betaling van de Periodieke Vergoeding, zonder dat deswege een

ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de

Opdrachtnemer, zijn (Bijzondere) Onderopdrachtnemer(s) en/of de door hem

ingeschakelde derde(n) tegen de opgelegde boete.
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15.5 Sociale voorwaarden

15.5.1 De Opdrachtgever voert duurzaam inkopen uit conform het beleid van de Nederlandse

Rijksoverheid. Daartoe verlangt de Opdrachtgever van Opdrachtnemer dat hij in het

kader van de Overeenkomst bijdraagt aan het bewust worden, voorkomen en

aanpakken van nadelige invloeden van de Overeenkomst op de in artikel 15.5.2

gestelde normen. Dit verlangen is in lijn met de huidige internationale denkbeelden

over ketenbeheer en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

15.5.2 Door ondertekening verklaard Opdrachtnemer de hieronder gestelde internationale

normen na te leven:

(i) de fundamentele arbeidsnormen zoals vastgelegd in de conventies van de

International Labour Organisation inzake afschaffing van dwangarbeid (29 en

105), afschaffing van kinderarbeid (138, 182), vrijwaring van discriminatie

op het werk en in beroep (100, 111), de vrijheid van vakvereniging en recht

op collectief onderhandelen (87, 98);

(ii) de mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

en uitwerkingen daarvan in bindende verdragen die arbeids- en

bedrijfsrelevant zijn.

15.5.3 Opdrachtnemer voorziet in zijn eigen bedrijf en in de keten geen risico voor het niet

naleven van de gestelde normen. Opdrachtnemer staat open voor en houdt rekening

met signalen uit de samenleving die er op wijzen dat de normen niet goed worden

geïmplementeerd. (Optie geen risico)

15.6 Verplichtingen Social return

15.6.1 De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de Overeenkomst,

5% van de waarde van de loonsom gemoeid met de uitvoering van de Overeenkomst

te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:

1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12

maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning

of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;

2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12

maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting

oudere werknemers;

3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;

4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;

5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;

6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WA]ONG)

gerechtigden;

0
Pagina 32 van 39



7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;

S. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;

9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;

10. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden

(nuggers);

11. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met

onvoldoende kwalificaties;

12. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of

p ra ktij kscho len.

Als de in dit artikel genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan

verwijst dit artikel voortaan naar die nieuwe wetten. Vervanging en wijziging van de in

dit artikel genoemde wetten zijn geen Relevante Wetswijziging.

15.6.2 De Opdrachtnemer stuurt aan de opdrachtgever elk kwartaal, uiterlijk 10 Werkdagen

na ommekomst van deze periode, een geheel ingevuld en ondertekend

verantwoordingsformulier social return toe. Dit verantwoordingsformulier social return

is opgenomen OVK_Bijlage 7_Verantwoordingsformulier social return.

15.6.3 De Opdrachtgever controleert op basis van het verantwoordingsformulier social return

of de Opdrachtnemer voldoet aan de verplichting genoemd in artikel 15.6.1.

15.6.4 Constateert de Opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier social return

dat de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst tweemaal

achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in artikel 15.6.1, dan

treedt hij met de Opdrachtnemer in overleg. Op basis van dit overleg stellen de

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer:

1. de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde percentage door

de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer wordt niet gehouden aan het

percentage als bedoeld in artikel 15.6.1 voor zover hij aannemelijk maakt dat

er geen geschikte kandidaten zijn.

2. maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot social

return door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer neemt deze maatregelen

op in het Projectmanagementplan. Op het opnemen van maatregelen in het

Projectmanagementplan is artikel 7 niet van toepassing.

15.6.5 Het overleg beschreven in artikel 15.6.4 laat de mogelijkheid voor de Opdrachtgever

tot het opleggen van de sanctie genoemd in artikel 15.6.6 en in artikel 15.6.7

onverlet.
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15.6.6 Als de Opdrachtnemer de verplichting genoemd in artikel 15.6.1 niet nakomt, dan kan

de Opdrachtgever naar rato van de bijdrage social return die de Opdrachtnemer moest

doen, betalingen inhouden of storneren op de Periodieke Vergoeding.

15.6.7 De inhouding of stornering genoemd in artikel 15.6.6 vindt niet plaats als het voldoen

aan de verplichting genoemd in artikel 15.6.1 niet toe te tekenen is aan de

Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen

geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de

Opd rachtnem er.

15.7 Combinatie

15.7.1 Indien Opdrachtnemer uit een combinatie van ondernemingen bestaat, zijn elk

afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen. Opdrachtnemer wijst één van de ondernemingen aan

als penvoerder en informeert Opdrachtgever daar schriftelijk over. De aangewezen

penvoerder kan de Opdrachtnemer binden.

15.7.2 Indien Opdrachtnemer een onderneming van de combinatie wil vervangen door een

nieuwe onderneming moet Opdrachtnemer een Wijziging Opdrachtnemer doen.

15.7.3 Op de Wijziging Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 15.7.2 is artikel 7 van

overeenkomstige toepassing. Voorts moet Opdrachtnemer bij het indienen van een de

volgende stukken overleggen:

(i) een door de nieuwe onderneming rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring

conform het bij ministeriële regeling vastgestelde model als bedoeld in artikel

2 lid 2 van het Aanbestedingsbesluit;

f ii) een door de nieuwe onderneming ondertekende verklaring dat hij voldoet aan

dezelfde selectie-eisen en -criteria als de te vervangen onderneming waar

Opdrachtnemer om aan die selectie-eisen en -criteria te voldoen een beroep

heeft gedaan op de te vervangen onderneming;

(iii) een door de nieuwe onderneming rechtsgeldig ondertekende

geheimhoudingsverklaring conform OVK_Bijlage 5_Model

Geheimhoudingsverklaring;

(iv) een door de nieuwe onderneming rechtsgeldig ondertekende verklaring dat

hij hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen.

15.7.4 De Opdrachtgever zal de Wijziging Opdrachtnemer als bedoeld 15.7.2 in ieder geval

mogen weigeren indien:

(i) een of meer van de in artikel 7 en artikel 15.7.3 genoemde stukken

ontbreekt;
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(ii) op de nieuwe Bijzondere Onderopdrachtnemer één of meer van in de in

artikel 15.7.3 (i) bedoelde eigen verklaring genoemde uitsluitingsgronden

van toepassing zijn;

(iii) sprake is van zwaarwegende omstandigheden voor Opdrachtgever.

16 GESCHILLENREGELING

16.1 Gerechtelijke geschilbeslechting

Geschillen inzake of naar aanleiding van de Overeenkomst zullen worden beslecht door

de bevoegde rechter te Den Haag.

16.2 Geschïllencommissie

16.2.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 16.1 zullen Partijen voor de in de

Overeenkomst uitdrukkelijk genoemde gevallen hun geschillen voorleggen voor

bindend advies aan een Geschillencommissie.

16.2.2 Voor zover de Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt, zendt de meest gerede

Partij een schriftelijke mededeling aan de andere Partij dat hij een geschil aanhangig

wenst te maken bij de Geschillencommissie.

16.2.3 De Geschillencommissie bestaat uit drie leden, tenzij Partijen overeenkomen dat de

Geschillencommissie zal bestaan uit één lid.

16.2.4 Als de Geschillencommissie bestaat uit drie leden, moet elke Partij binnen 15

Werkdagen na verzending van de schriftelijke mededeling onder artikel 16.2.2 één lid

van de Geschillencommissie benoemen. De zo benoemde leden van de

Geschillencommissie moeten binnen 10 Werkdagen nadat zij beiden zijn benoemd

gezamenlijk een derde lid, dat als voorzitter van de Geschillencommissie zal fungeren,

benoemen.

16.2.5 Als de Geschillencommissie bestaat uit één lid, moeten Partijen binnen 15 Werkdagen

na verzending van de schriftelijke mededeling onder artikel 16.2.2 gezamenlijk de

wijze benoemen. Indien Partijen niet binnen 15 Werkdagen in overleg tot benoeming

van één lid kunnen komen, zal de Geschillencommissie worden samengesteld uit drie

leden conform artikel 16.2.4.

16.2.6 De voorwaarden voor de benoeming van de leden van de Geschillencommissie worden

na overleg met de beoogde leden van de Geschillencommissie door Partijen

vastgesteld.
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16.2.7 De kosten van de Geschillencommissie en de kosten voor Juridische bijstand worden

gedragen door de in het ongelijk gestelde Partij, tenzij de Geschillencommissie anders

bepaalt.

16.2.8 Tenzij Partijen ander overeenkomen, is de procedure als volgt:

Ci) de meest gerede Partij zendt binnen 20 Werkdagen na de benoeming van de

Geschillencommissie een verzoek tot het geven van een bindende advies aan

de leden van de Geschillencommissie, met afschrift aan de andere Partij. Het

verzoek bevat tenminste een omschrijving van het geschil, de standpunten

van de desbetreffende Partij en de relevante bijlagen;

(ii) de andere Partij moet binnen 20 Werkdagen schriftelijk op het verzoek

reageren;

(iii) Afhankelijk van de behoefte van de Geschillencommissie worden Partijen in

de gelegenheid gesteld hun standpunten aan de Commissie schriftelijk of Q
(vervolgens) mondeling nader toe te lichten en met stukken te onderbouwen.

De Geschillencommissie ziet toe op een voortvarend verloop van het

Deskundigenadvies.

(iv) De Geschillencommissie moet binnen 20 Werkdagen na de laatste toegestane

proceshandeling van Partijen het advies uitbrengen.

16.2.9 Het door de Geschillencommissie uitgebrachte advies geldt als bindend advies (een

door een derde afgegeven vaststelling als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 van het

Burgerlijk Wetboek), tenzij een Partij binnen 20 Werkdagen na de datum van het

advies aan de andere Partij heeft laten weten niet met het advies te kunnen verenigen

en binnen deze termijn ter zake een geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft

gemaakt.

16.3 Bevoegdheid bij vrijwaringsprocedure

16.3.1 Als de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij de burgerlijke rechter in vrijwaring 0
oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtgever is

aangespannen, kan de Opdrachtnemer geen beroep doen op de bindend

adviesregeling onder artikel 16.2.

16.3.2 Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij de burgerlijke rechter in vrijwaring

oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtnemer is

aangespannen, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op de bindend adviesregeling

onder artikel 16.2.

17 SLOTBEPALINGEN

17.1 Toepasselijk recht
/

0
Pagina 36 van 39



17.1.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.1.2 Door Opdrachtnemer of diens (Bijzondere) Onderopdrachtnemer gehanteerde

algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden zijn niet op de Overeenkomst

van toepassing.

17.2 Overdracht van rechten

17.2.1 Partijen zijn slechts gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te

dragen aan een derde na voorafgaande toestemming van de wederpartij.

17.2.2 De Opdrachtgever kan zijn rechtsverhouding tot de Opdrachtnemer op grond van de

Overeenkomst overdragen aan een derde mits de Opdrachtgever de nakoming van de

verplichtingen van die derde op grond van de Overeenkomst garandeert. De

Opdrachtnemer geeft bij voorbaat toestemming aan die overdracht.

17.3 Communicatie

17.3.1 Alle communicatie tussen Partijen moet plaatsvinden in het Nederlands.

17.3.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om in verband met de Overeenkomst zonder

voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever mededelingen aan derden te doen,

anders dan noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst en met

inachtneming van het bepaalde in artikel 15.2.

17.4 Kennisgevingen en toestemmingen

17.4.1 Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond van

de Overeenkomst moeten in het Nederlands worden gesteld en moeten schriftelijk of

per e-mail gedaan worden, aan de in artikel 17.5 bedoelde contactpersonen. Het is

aan de verzender om te bewijzen dat de communicatie door de andere Partij is

ontvangen.

17.4.2 Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van de

Overeenkomst, moeten vooraf en schriftelijk worden verkregen.

17.5 Contactpersonen

17.5.1 De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever uiterlijk 10 Werkdagen na

inwerkingtreding van de Overeenkomst schriftelijk over degene die hij als

contactpersonen met betrekking tot de in OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen

bedoelde aanspreekpunt, meldpunt KWIS en overleggen heeft aangewezen, onder
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vermelding van de namen en contactgegevens. Onder de in lid artikel bedoelde

contactpersonen worden mede begrepen de deelnemers aan de in dit artikel bedoelde

overleggen.

17.5.2 De Opdrachtgever informeert de Opdrachtnemer uiterlijk 10 Werkdagen na

inwerkingtreding van de Overeenkomst schriftelijk over degene die hij en de Gebruiker

als contactpersonen met betrekking tot de in OVK_Bijlage 3_Programma van Eisen

bedoelde overleggen en de uitvoering van de Overeenkomst heeft aangewezen heeft

aangewezen, onder vermelding van de namen en contactgegevens. Onder de in lid

artikel bedoelde contactpersonen worden mede begrepen de deelnemers aan de in dit

artikel bedoelde overleggen.

17.5.3 De Opdrachtgever informeert de Opdrachtnemer voorts uiterlijk 10 Werkdagen na

inwerkingtreding van de Overeenkomst schriftelijk over degene die hij als

contactpersonen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst heeft

aangewezen heeft aangewezen, onder vermelding van de namen en contactgegevens.

17.5.4 Contactpersonen kunnen hun partij niet binden, tenzij bij de Overeenkomst anders is

bepaald.

17.5.5 De Opdrachtnemer kan contactpersonen niet zonder voorafgaande toestemming van

de Opdrachtgever vervangen. De Opdrachtgever weigert zijn toestemming niet op

onredelijke gronden en kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

17.5.6 Indien de Opdrachtgever vervanging verlangt van contactpersonen, omdat hij meent

dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of

wenselijk is, geeft de Opdrachtnemer hieraan gevolg.

17.5.7 Bij vervanging van contactpersonen stelt de Opdrachtnemer personen beschikbaar die

qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te

vervangen contactpersonen. Bij vervanging worden de overeengekomen vergoedingen

niet verhoogd.

17.6 Afstand

17.6.1 De Opdrachtnemer mag geen beroep doen op retentierechten of rechten van

eigendomsvoorbehoud en moet er voor zorgen dat zijn (Bijzondere)

Onderopdrachtnemers zich ook niet op dergelijke rechten kunnen beroepen.

17.6.2 Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op

nietigheid of vernietigbaarheid van de Overeenkomst.
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