
Bijlage 3 Invulformulier tarieven 

 

Aanbesteding Coördinatie en inzet van schade-expertise t.b.v. TCMG met kenmerk 

201802081 

 

 

Functionaris Uurtarief in € exclusief btw 

Projectcoördinator  

Senior deskundige  

Medior deskundige  

Procesexpert  

 

 

Naam inschrijver/bedrijf: 

 
 

Naam ondertekenaar:  

 
 

Handtekening: 

 

 

 

Datum:  

 
 

 



ARVODI-2018 – Raamovereenkomst inzake de coördinatie en inzet van schade-expertise t.b.v. TCMG  1 

Raamovereenkomst ARVODI-2018 inzake coördinatie en inzet van schade-

expertise ten behoeve van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen 

 

De ondergetekenden: 
 
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,  
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 
[…] voorzitter van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen hierna te noemen: 
Opdrachtgever, 

 
en 
 
2. [volledige naam en rechtsvorm contractant], 
(statutair) gevestigd te ........, 
te dezen vertegenwoordigd door 
............... (en ..............) [naam ondertekenaar] 

hierna te noemen: Opdrachtnemer, 
 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 
1.  Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van Diensten, op het gebied van coördinatie 

en inzet van schade-experts in het kader van de door de Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen (hierte na noemen: TCMG of Opdrachtgever) te maken 
beoordeling over de toekenning van een schadevergoeding op grond van het Besluit 
mijnbouwschade Groningen, gedurende een zekere tijd vaste afspraken met drie 
Raamcontractanten wil maken; 

 
2.  Opdrachtgever daartoe een Raamovereenkomst wil sluiten met een intiële looptijd tot  

19 maart 2020, inclusief verlengingsoptie van tweemaal maximaal twaalf maanden (hierna 
te noemen: de Raamovereenkomst), waarin de voorwaarden voor alle door Opdrachtgever 
gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het verrichten van Diensten zijn 
vastgelegd; 

 
3.  een Europese aanbesteding voor de gunning van de deelname aan deze Raamovereenkomst 

heeft plaatsgevonden op basis van het Aanbestedingsdocument onder toepassing van de 

Aanbestedingswet 2012; 
 
4.  Opdrachtgever de Inschrijving van Opdrachtnemer, alsmede de inschrijvingen van [twee] 

andere Raamcontractanten als economisch meest voordelige inschrijving op basis van de 
beste prijs-kwaliteitverhouding heeft beoordeeld; 

 

5. In deze Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle 
opdrachten tot het verrichten van Diensten die Opdrachtgever voornemens is te gunnen 
gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst en die in voorkomend geval na een 
nadere concurrentiestelling tussen de Raamcontractanten op basis van het gunningscriterium 
de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding 
al dan niet aan Opdrachtnemer worden gegund; 

 

6.  Opdrachtgever met de [twee] andere Raamcontractanten een gelijkluidende overeenkomst 
als de onderhavige aangaat. 

 
 
KOMEN OVEREEN: 
 
In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan 

deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 
(ARVODI-2018) danwel zoals gedefinieerd in het Aanbestedingsdocument. In afwijking daarvan of 
aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Raamovereenkomst verstaan: 
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Aanbestedingsdocument: het document van Opdrachtgever d.d. […datum…] referentie…….  waarin 

de deelname aan de Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van Diensten gedurende 
een bepaalde periode, de te volgen aanbestedingsprocedure en de selectie- en gunningscriteria is 
beschreven en toegelicht. 
 

Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van een onder deze Raamovereenkomst verstrekte 
Nadere Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden op het gebied 
van coordinatie en inzet van schade-exerts, die uitvoering geven aan de schadeopname, 
schadevaststelling, calculatie en rapportage in het kader van de door TCMG te maken beoordeling 
over de toekenning van een schadevergoeding op grond van het Besluit mijnbouwschade 
Groningen. 
 

Inschrijving: de in het kader van de Europese aanbesteding …………..met kenmerk……… door 
Opdrachtnemer op basis van het Aanbestedingsdocument ingediende inschrijving d.d. […datum…] 
met kenmerk ……… 
 
Nadere Overeenkomst: de nadere opdracht die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt onder 
de condities van deze Raamovereenkomst en waar van toepassing de Offerteaanvraag.  

 
Offerte: een aanbieding tot het verrichten van Diensten die Opdrachtnemer naar aanleiding van 
een Offerteaanvraag uitbrengt aan Opdrachtgever onder deze Raamvereenkomst. 
 
Offerteaanvraag: een uitnodiging door Opdrachtgever onder deze Raamvereenkomst aan alle 
Raamcontractanten tot het uitbrengen van een Offerte voor een opdracht tot het verrichten van 
Diensten. 

 
Raamcontractant: een inschrijver aan wie deelname aan de Raamovereenkomst met betrekking tot 
de uitvoering van de Diensten is gegund. 
 
Raamovereenkomst: de onderhavige schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer waarin gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake de te gunnen 
overheidsopdrachten (Nadere overeenkomsten) zijn vastgelegd. 

 
 

1. Voorwerp van de Raamovereenkomst 
 
1.1  Opdrachtgever is gerechtigd gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst Diensten af 

te nemen van Opdrachtnemer en in voorkomend geval een Offerteaanvraag uit te brengen 

voor een opdracht tot het verrichten van Diensten (zie ook artikel 3 van deze 
Raamovereenkomst). Opdrachtnemer is verplicht de Diensten uit te voeren of naar 
aanleiding van een Offerteaanvraag een Offerte uit te brengen, die niet minder gunstig zijn 
respectievelijk is dan de door Opdrachtnemer ingediende Inschrijving. Indien de in de 
Offerteaanvraag genoemde opdracht op basis van de in het Aanbestedingsdocument voor de 
nadere gunning vermelde gunningscriteria door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt 
gegund, is Opdrachtnemer verplicht die opdracht uit te voeren overeenkomstig de 

voorwaarden van deze Raamovereenkomst. Daartoe is Opdrachtnemer alsdan verplicht met 
Opdrachtgever een Nadere Overeenkomst aan te gaan. 

 
1.2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover deze 

documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 

boven het later genoemde: 
 

1. dit document (inclusief bijbehorende bijlagen); 
 2. de ARVODI-2018 (reeds in bezit van partijen);  

3. het Aanbestedingsdocument (inclusief bijbehorende bijlagen) (reeds in bezit van partijen); 
4. de Inschrijving (reeds in bezit van partijen). 

 
1.3  Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst 

opdrachten tot het verrichten van Diensten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd. 
Opdrachtnemer kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van opdrachten 
tot het verrichten van Diensten gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst. 

  
1.4 De voorwaarden van deze Raamovereenkomst zijn integraal van toepassing op alle Nadere 

Overeenkomsten die gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst door 
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Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, tenzij in een Nadere Overeenkomst 

uitdrukkelijk schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken. 
   
1.5   In een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd met betrekking tot welke (specifieke) 

Diensten en gedurende welke periode de desbetreffende Nadere Overeenkomst wordt 

aangegaan. 
 

Herzieningsclausule 
 

1.6 Gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst kunnen gewijzigde omstandigheden zich 
voordoen. Met inachtneming van lid 7 en 8 van dit artikel zal Opdrachtnemer de Diensten 
onder de gewijzigde omstandigheden verrichten onder gelijkblijvende uurtarieven. 

 
1.7 Onder gewijzigde omstandigheden in de zin van het voorgaande lid wordt bedoeld:  
 a.  Een uitbreiding van de omvang van de Diensten in aantal dossiers vanwege achterstand 

in de periode vanaf 19 maart 2018 en/of ingegeven door een nieuwe aardbeving; 
 b. Het toepassen van een of meerdere andere varianten van schadeafhandeling door TCMG, 

bij  kleine schade-bedragen (tot maximaal 1.000 euro), de aannemersvariant en/of de 

verzekeringsvariant. 
  
1.8 Opdrachtnemer dient in het geval als bedoeld in lid 7 sub a van dit artikel zich te 

conformeren aan het aanbod zoals opgenomen in zijn Inschrijving met betrekking tot het 
opschalen in extra capaciteit van gekwalificeerd Personeel. Het niet voldoen aan het aanbod 
bij opschaling wordt als een tekortkoming in de nakoming beschouwd en geeft in ieder geval 
het recht aan Opdrachtgever om extra Diensten van de andere Raamcontractanten te 

verlangen dan wel buiten deze Raamovereenkomst de Diensten door een derde te laten 
uitvoeren. De evenredige verdeling van Nadere overeenkomsten komt voor de aanvullende 
Diensten in dat geval te vervallen. 

 
 
2. Duur van de Raamovereenkomst 
 

2.1 Deze Raamovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen voor de 
initiële duur tot 19 maart 2020 met tweemaal (2) een optie, eenzijdig uit te oefenen door 

Opdrachtgever, tot verlenging van deze Raamovereenkomst onder gelijkblijvende 
voorwaarden met een periode van ieder maximaal twaalf (12) maanden. Opdrachtgever stelt 
Opdrachtnemer uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de initiële respectievelijk 
dan geldende looptijd van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis indien gebruik wordt 

gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie. Indien de verlengingsoptie door 
Opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de Raamovereenkomst van rechtswege na het 
verstrijken van de op dat moment geldende termijn. 

 
2.2 Beëindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat de rechten en 

verplichtingen voortvloeiend uit (een) Nadere Overeenkomst(en) onverlet. De voorwaarden 
van deze Raamovereenkomst blijven van toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die na 

het eindigen van deze Raamovereenkomst nog voortduren. 
 
2.3  De duur van de Nadere Overeenkomsten die onder deze Raamvereenkomst aan 

Opdrachtnemer worden gegund wordt in de Nadere Overeenkomsten per opdracht 
vastgelegd. 

 
 

3. Nadere gunning 
 
3.1 De nadere gunning van de Opdrachten onder de Raamovereenkomsten vindt plaats op basis 

van het gestelde in het Aanbestedingsdocument (paragraaf 2.1) inhoudende: 
 a) wekelijks een evenredige verdeling van de te verrichten Diensten over de drie (3) 

Raamcontracten terzake de vereenvoudigde of reguliere afhandelingsprocedure, danwel  

 b) in voorkomend geval een minicompetitie voor Diensten die niet onder vereenvoudigd of 
reguliere afhandelingsprocedures vallen. De Nadere overeenkomsten komen tot stand op de 
wijze zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument. 

 
3.2  In geval sprake is van een minicompetitie is Opdrachtnemer verplicht om binnen vijf (5) 

Werkdagen na ontvangst van een Offerteaanvraag, met inachtneming van het bepaalde in 
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deze Raamovereenkomst, een Offerte uit te brengen. Aan het verkrijgen van een Offerte zijn 

voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. 
 

3.3 Gunning van de Nadere overeenkomst op basis van de minicompetitie vindt plaats op basis 
van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op grond van de beste 

prijs-kwaliteit verhouding. 
 

3.4 Na ieder kwartaal voert Opdrachtgever een benchmark uit met betrekking tot de uitgevoerde 
Diensten met als doel te komen tot a) een evenredige verdeling van de te verrichten 
Diensten over de Raamcontractanten en b) het monitoren en bijsturen op de ingezette 
capaciteit door de Raamcontractanten c.q. Opdrachtnemers. 
 

 
4. Prijs en overige financiële bepalingen 
 
4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd het werkelijke aantal bestede uren met betrekking tot de op 

grond van een Nadere Overeenkomst verrichte, en door Opdrachtgever geaccepteerde, 
Diensten per week op nacalculatiebasis te factureren tegen het in de Inschrijving (zie bijlage 

Invulformulier tarieven) opgenomen uurtarief, danwel het aangeboden uurtarief dat in de 
minicompetitie voor de specieke Nadere Overeenkomst tot stand is gekomen.  

 
4.2 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt, maar 

voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan, deze niet ten 
laste komt van Opdrachtgever. 

 

4.3 De in artikel 4.1 van deze Raamovereenkomst bedoelde prijs heeft betrekking op alle door 
Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Nadere Overeenkomst te verrichten 
Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen en is inclusief eventuele reis- en 
verblijfskosten en alle eventueel bijkomende kosten en exclusief BTW.  

 
4.4 De overeengekomen (maximum) tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de initiële 

duur van deze Raamovereenkomst en de onder deze Raamovereenkomst gesloten Nadere 

Overeenkomsten. 
 

4.5 De tarieven kunnen voor het eerst per 19 maart 2020 worden geïndexeerd ten behoeve van 
Nadere Overeenkomsten die per 19 maart 2020 worden verstrekt. De tarieven kunnen 
worden bijgesteld overeenkomstig het 'CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief 
bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening'. Hierbij wordt telkens het 

maandcijfer van de maand 1 oktober gehanteerd, waarbij het indexcijfer van 1 oktober 2018 
wordt gesteld op 100%. De tarieven van reeds verstrekte Nadere Overeenkomsten binnen 
de Overeenkomst mogen niet worden geïndexeerd 

 
4.6 Voorstellen tot prijswijzigingen (indexatie), zoals bedoeld in het voorgaande lid, door 

Opdrachtnemer dienen minimaal twee maanden voor inwerkingtreding schriftelijk te worden 
toegestuurd aan Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient het voorstel gespecificeerd met 

een uitdraai van CBS-Statline in te dienen en in het voorstel een verwijzing te maken naar 
de betreffende Overeenkomst met Opdrachtgever. Het voorstel omvat een opgave van de 
oude versus de nieuwe tarieven. Opdrachtgever geeft schriftelijk aan of hij akkoord gaat met 
het door Opdrachtnemer ingediende voorstel tot prijswijziging. 

 

4.7 Opdrachtgever heeft het recht om voorstellen tot indexatie die te laat zijn ingediend niet in 
behandeling te nemen. 

 
4.8 Opdrachtnemer factureert elektronisch op de in het Aanbestedingsdocument voorgeschreven 

wijze.  
 
4.9 De facturen dienen nadrukkelijk per dossier te zijn gespecificeerd aan de hand van een 

overzicht waarin de volgende informatie is opgenomen: 

 a. Dossiernummer; 
 b. Type dossier; 1. Monumenten, 2. MKB, 3. Agrariers, 4. Professionele vastgoedpartijen, 5. 

Overige schademeldingen; 
 c. Procedure: vereenvoudigd, regulier of complex; 
 d. Opnamevariant: op locatie/ desk/ verzekerings/ aannemers; 
 e. Type deskundige; 
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 f. Aantal uren ingezet op dit dossier door deskundige; 

 g. Uurtarief van deskundige conform type expert; 
 h. Totaalbedrag per dossier; factuurtarief maal aantal uur; 
 i. Aantal ingezette uren van de projectcoordinator in de betrokken week; 
 j. Totaalbedrag projectcoordinator; factuurtarief maal aantal uur. 

 
4.10 Het factuuradres is: [na gunning invullen]  
 
4.11  Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een Nadere 

Overeenkomst verrichte Diensten.  
 
 

5. Contactpersonen / Projectleiders 
 
5.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is ..............[invullen na gunning] 
 Contactpersoon voor Opdrachtnemer is ..............[invullen na gunning] 
 
5.2 In een nader overeen te komen frequentie, maar minimaal eenmaal per kwartaal, vindt 

overleg plaats, op de wijze zoals in het Aanbestedingsdocument beschreven, tussen de 
contactpersonen van Partijen over de wijze waarop deze Raamovereenkomst wordt 
uitgevoerd (tussentijdse evaluatie(s)).  

 
 
6. Tijden en plaats werkzaamheden 
 

6.1    De werkzaamheden, verband houdend met de in een Nadere Overeenkomst gespecificeerde 
Diensten, worden in beginsel verricht op locatie van Opdrachtnemer in combinatie met 
schade-opname op het betreffende adres van de Aanvrager. 

 

6.2 Partijen verplichten zich het Personeel van de andere Partij toegang te verlenen tot de plaats 
waar de werkzaamheden verband houdend met de in de Nadere Overeenkomst 
gespecificeerde Diensten moeten worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen 
de werkzaamheden onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten 
gedurende de regulier geldende kantoortijden. 

Partijen verplichten zich hun Personeel op te dragen de ter plekke van de uitvoering 
geldende huisregels na te leven. 

 
 
7. Overige Voorwaarden 
 
7.1 Op deze Raamovereenkomst, alsmede op een opdracht tot het verrichten van Diensten 

overeenkomstig een Nadere Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ARVODI-2018 
(Bijlage 2), voor zover daarvan in deze Raamovereenkomst niet wordt afgeweken. De 

toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is 
uitgesloten.  

 

7.2 Onverminderd de plicht genoemd in artikel 9 van de ARVODI-2018 om over de voortgang 

van de werkzaamheden aan Opdrachtgever te rapporteren wanneer en op de wijze waarop 
deze dat nodig acht, is Opdrachtnemer in ieder geval gehouden om per kwartaal en uiterlijk 

zeven kalenderdagen na het verstrijken van de te rapporteren periode aan de 
contactpersoon / projectleider van Opdrachtgever een managementrapportage te 
verstrekken met inachtneming van het in het Aanbestedingsdocument (paragraaf 3.2) 
gestelde eisen. Daarnaast verstrekt de Opdrachtnemer, zo dikwijls als Opdrachtgever dat 
verlangt, door Opdrachtgever aan te geven rapportages. 

 
7.3 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen welke ingevolge artikel 13 van de 

ARVODI-2018 op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer een boete verschuldigd 
van € 50.000,-- per gebeurtenis. 

 
7.4    In aanvulling op artikel 24 van de ARVODI-2018 geldt ten aanzien van - ten behoeve van 

opdrachten tot het verrichten van Diensten onder een Nadere Overeenkomst  - van derden 
betrokken informatie, dat de intellectuele eigendomsrechten bij deze derden verblijven. 
Opdrachtnemer regelt voor Opdrachtgever een passend gebruiksrecht.  
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7.5 In aanvulling op artikel 21 van de ARVODI-2018 vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever 
tegen eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het 
tekortschieten als bedoeld in artikel 21.3 van de ARVODI-2018 door Opdrachtnemer. De 
staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in artikel 21.3 van de ARVODI-2018 is van 

overeenkomstige toepassing. 
 
7.6 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 ARVODI-2018 kan Opdrachtgever deze 

Overeenkomst zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten 
rechte door middel van een aangetekend schrijven, ontbinden in de volgende gevallen:  
a. indien Opdrachtnemer onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld voor discriminatie in de 
zin van de artikelen 137c tot en met 137g en art. 429 quater van het Wetboek van 

Strafrecht, of;  
b. indien Personeel van Opdrachtnemer onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld voor 
discriminatie  in de zin van de artikelen 137c tot en met g en artikel 429 quater van het 
Wetboek van Strafrecht en de desbetreffende persoon lid is van een bestuurs-, leidinggevend 
of toezichthoudend orgaan van Opdrachtnemer of daarin vertegenwoordigings-, beslissings-, 
of controlebevoegdheid heeft. 

         In de onder a. en b. genoemde gevallen vervalt het recht op ontbinding drie jaar nadat de 
desbetreffende veroordeling onherroepelijk is geworden. 

 
7.7 De artikelen 6.1 en 6.2 van de ARVODI-2018 zijn niet van toepassing. Opdrachtnemer kan 

personen die belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst vervangen. Opdrachtgever 
kan de vervanger(s) niet weigeren, zolang voldaan wordt aan artikel 6.3 ARVODI-2018, 
meer in het bijzonder dat de vervanger(s) voldoen aan de gestelde opleidingseisen zoals 

gesteld in het Aanbestedingsdocument  (paragraaf 3.3). Opdrachtnemer blijft echter 
verantwoordelijk voor de borging van de continuïteit van de te verrichten Diensten binnen 
de kaders van deze Raamovereenkomst en kan de meerkosten van de vervanging niet in 
rekening brengen bij Opdrachtgever. 

 
7.8 Met betrekking tot artikel 16.2 van de ARVODI-2018 valt onder meerwerk expliciet niet de 

wijzigingen in de Diensten zoals genoemd in de herzieningsclausule van artikel 1.6 tot en 

met 1.8 van deze Raamovereenkomst. 
 

 
8.  Integriteitsverklaring 
 
  Opdrachtnemer verklaart dat hij in het kader van de gunning van deze Raamovereenkomst 

en evenmin ter verkrijging van opdrachten tot het verrichten van Diensten onder Nadere 
Overeenkomsten, Personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, 
doen aanbieden of doen geven, respectievelijk zal bieden, geven, zal doen aanbieden of zal 
doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van 
Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten. 

 
 

9. Slotbepaling 
 
9.1 Afwijkingen van deze Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst zijn slechts bindend 

voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

9.2 Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door 
Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het verstrekken van 

opdrachten tot het verrichten van Diensten, al dan niet onder een Nadere Overeenkomst. 
 
 
Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 
 

 

Den Haag, [datum]           [Plaats], [datum] 
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DE MINISTER VAN    [naam Opdrachtnemer] 

Economische Zaken en Klimaat    

namens deze en in opdracht van, 

<<functie en naam>> 

 

 

[naam ondertekenaar]                                                           [functie en naam ondertekenaar] 

 

 

 

 

[Bijlage(n): …]  
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De ondergetekenden: 

 

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,  

te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat,  

namens deze, de voorzitter Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, [naam], hierna te 

noemen: Opdrachtgever, 

 

en 

 

2. [naam dienstverlener] 

(statutair) gevestigd te [plaats, te dezen vertegenwoordigd door [naam en functie] hierna te 

noemen: Opdrachtnemer, 

 

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen; 

 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 

 voor zover Opdrachtnemer Persoonsgegevens Verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever in het 

kader van de Overeenkomst, Opdrachtgever krachtens artikel 4, onderdeel 7 en onderdeel 8, 

van de Verordening kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van 

Persoonsgegevens en Opdrachtnemer als verwerker; 

 Partijen in deze Verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van 

de Verordening, hun afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer 

wensen vast te leggen. 

 

 

KOMEN OVEREEN:  

 

Artikel 1. Begrippen 

In deze Verwerkersovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. 

Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene 
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 
(ARVODI-2018). In afwijking daarvan of in aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen 
in deze Verwerkersovereenkomst verstaan: 
 

1.1  Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft. 

 

1.2 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk 

of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 

verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins 

verwerkte gegevens.  

 

1.3 Overeenkomst: de raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

”Raamovereenkomst voor de coördinatie en inzet van schade-expertise ten behoeve van de 

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen”. 

 

1.4  Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon, die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever 

verwerkt.  

 

1.5 Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
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persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de 

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

  

1.6 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende 

bijlagen. 

 

1.7 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de 

Overeenkomst met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan 

niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, 

structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of 

combineren, afschermen, wissen of vernietigen. 

 

Artikel 2. Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst  

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door 

Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst.  

 

2.2 De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van 

Persoonsgegevens, Betrokkenen en ontvangers zijn in Bijlage 1 omschreven.  

 

2.3 Opdrachtnemer garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische 

maatregelen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de Verordening voldoet en de bescherming 

van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd. 

 

2.4 Opdrachtnemer garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en 

regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens. 

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur 

3.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen 

is ondertekend. 

 

3.2  Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Opdrachtnemer alle 

Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd. 

 

3.3 Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen. 

 

Artikel 4. Omvang verwerkingsbevoegdheid Opdrachtnemer  

4.1 Opdrachtnemer Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van 

schriftelijke instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op 

Opdrachtnemer van toepassing zijn. 

 

4.2     Indien een instructie als bedoeld in het eerste lid naar het oordeel van Opdrachtnemer in 

strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij Opdrachtgever 

daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze 

kennisgeving verbiedt. 

 

4.3 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te 

verstrekken, informeert hij Opdrachtgever onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de 

verstrekking. 

 

4.4  Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de 

Verwerking van Persoonsgegevens.  
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Artikel 5. Beveiliging van de Verwerking  

5.1 In aanvulling op artikel 15 van de ARVODI-2018 en onverminderd artikel 2.3 treft 

Opdrachtnemer de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in 

Bijlage 2. 

 

5.2 Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan 

dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Opdrachtnemer waarborgt een 

op het risico afgestemd beveiligingsniveau. 

 

5.3 Indien en voor zover Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal 

Opdrachtnemer aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de 

Persoonsgegevens.  

 

5.4 Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij 

daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever en behoudens 

afwijkende wettelijke verplichtingen.  

 

5.5 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis 

heeft genomen van onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuken op 

beveiligingsmaatregelen zoals genoemd in het eerste en tweede lid.  

 

5.6 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de 

verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de Verordening.  

 

Artikel 6. Geheimhouding door Personeel van Opdrachtnemer 

6.1 De Persoonsgegevens hebben een vertrouwelijk karakter als bedoeld in artikel 13.1 van de 

ARVODI-2018.  

 

6.2 Opdrachtnemer toont op verzoek van Opdrachtgever aan dat zijn Personeel zich ertoe heeft 

verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen als bedoeld in artikel 13.2 van de ARVODI-2018.   

 

Artikel 7. Subverwerker 

Wanneer Opdrachtnemer, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de ARVODI-2018, 

een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van Opdrachtgever verwerkingsactiviteiten te 

verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen 

inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn 

opgenomen.  

 

Artikel 8. Bijstand vanwege rechten van Betrokkene 

Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken 

om uitoefening van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgelegde rechten van de Betrokkene 

te beantwoorden.  

 

Artikel 9. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens 

9.1  Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis 

heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, overeenkomstig de afspraken 

zoals vastgelegd in Bijlage 3.  
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9.2 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever ook na een melding op grond van het eerste lid 

over ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.  

 

9.3 Partijen dragen elk de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde 

toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten.  

 

Artikel 10. Terugbezorgen of wissen Persoonsgegevens 

10.1  Na afloop van de Overeenkomst draagt Opdrachtnemer zorg voor het terugbezorgen aan 

Opdrachtgever van alle Persoonsgegevens. Na afloop van de Overeenkomst verwijdert 

Opdrachtnemer eventuele kopieën van alle Persoonsgegevens na bevestiging van Opdrachtgever 

dat alle Persoonsgegevens door haar compleet en correct zijn ontvangen, behoudens afwijkende 

wettelijke voorschriften.  

 

10.2 Opdrachtnemer retourneert de Persoonsgegevens binnen 4 weken na afloop van de 

Overeenkomst, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer een boete verschuldigd is van € 2.500,- per 

dag, met een maximum tot de opdrachtwaarde. 

 

10.3 Persoonsgegevens worden in de door Opdrachtgever aangegeven vorm en op de door 

Opdrachtgever aangegeven wijze terugbezorgd. 

 

Artikel 11. Informatieverplichting en audit 

11.1 Opdrachtnemer stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de 

verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.  

 

11.2 Opdrachtnemer verleent alle benodigde medewerking aan audits.  

 
 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 

ondertekend, 

 

Den Haag, .. juli 2018                   [plaats], ..juli 2018 

 

 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE                   [naam opdrachtnemer]  

ZAKEN EN KLIMAAT, 

namens deze en in opdracht van de voorzitter  

Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen,  

[naam] 

  

 

 

 

[naam]       [naam] 

[functie] Inkoop Uitvoering Centrum EZK             [functie]    
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Bijlage 1. De Verwerking van Persoonsgegevens 

De tekst in deze bijlage wordt aangevuld zodra er meer bekend is over de uitvoering van de 

opdracht. 

 

Het onderwerp/aard en doel van de Verwerking Het opnemen, vaststellen, calculeren en 

rapporteren van fysieke schade aan gebouwen 

en werken ontstaan door beweging van de 

bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie 

van een mijnbouwwerk ten behoeve van het 

winnen van gas uit het Groningenveld of als 

gevolg van de gasopslag in Norg en de 

materiële schade die het gevolg is van deze 

fysieke schade.  

Dit t.b.v. het bepalen van de compensatie door 

Opdrachtgever van de schade. 

Het soort Persoonsgegevens  NAW-gegevens, telefoonnummer, e-

mailadres, geslacht, BSN, KvK nr. 

 Contactgegevens van de ondernemer 

(indien van toepassing) 

 Bankrekeningnummer 

 Benodigde (inhoudelijke) gegevens over 

omvang en aard van de schade 

opgenomen door de externe deskundige 

(Financieel-economische gegevens) 

 Naam en functie van de behandelend 

schade-expert 

 Foto’s van werk-, woon- en 

verblijfsruimten, inclusief persoonlijke 

eigendommen waaruit persoonlijke 

voorkeuren (kunnen) blijken. 

 

Dit overzicht kan op termijn verder aangevuld 

worden. 

Beschrijving categorieën Persoonsgegevens Gewone en gevoelige persoonsgegevens 

Beschrijving categorieën Betrokkenen Eigenaren en gebruikers van gebouwen en 

andere objecten. 

Contactpersonen van eigenaren en gebruikers 

van gebouwen en andere objecten. 

 

Dit overzicht kan op termijn verder aangevuld 

worden. 

Beschrijving categorieën ontvangers van 

Persoonsgegevens 

 Behandelend medewerkers van de 

Opdrachtgever 

 Behandelend medewerkers van de 

Opdrachtnemer 

 Behandelend medewerkers van door de 

Opdrachtnemer gecontracteerde sub-

bewerkers 

 

Dit overzicht kan op termijn verder aangevuld 

worden. 
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Bijlage 2. Passende technische en organisatorische maatregelen  

Waar onderstaand wordt gesproken over Opdrachtnemer, wordt bedoeld [naam Opdrachtnemer] 

alsmede derden aan wie [naam Opdrachtnemer] werkzaamheden uitbesteed. Deze derden treden 

op als subverwerker van [naam Opdrachtnemer]. Op hen is artikel 7 van deze 

Verwerkersovereenkomst van toepassing. 

 

 Specifieke uitwerking van de van toepassing zijnde maatregelen vindt plaats op basis van 

het karakter van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gevraagde dienstverlening. 

 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te voorzien van alle benodigde informatie die nodig is 

om de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden uit te kunnen voeren binnen de 

voor de Opdrachtgever geldende kaders. 

 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van omstandigheden die 

het passend implementeren van de volgens Opdrachtgever geldende kaders niet of niet 

volledig mogelijk maken. 

 Bij afwijking van de geldende kaders bepalen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in goed 

overleg met welke alternatieven toch een passend niveau qua beveiliging kan worden 

gerealiseerd. 

 
Overige afspraken: 

 Binnen de Rijksoverheid geldt de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst 2017 

(BIR2017) als basis voor de inrichting van informatiebeveiliging. De beveiliging van  
Opdrachtnemer dient minstens aan dezelfde eisen te voldoen als de BIR2017 voorschrijft.  

 Opdrachtnemer richt aanvullende maatregelen in op basis van het risico van de 
Verwerking.  

 Opdrachtnemer rapporteert minstens jaarlijks over de status van informatiebeveiliging 
middels een rapportage aan Opdrachtgever. Hiervoor zal Opdrachtnemer geen kosten in 
rekening brengen.  

 Opdrachtnemer heeft het recht om de door Opdrachtnemer gehanteerde beveiligingseisen 
door een (onafhankelijke) deskundige te laten inspecteren. 

 Indien zich een beveiligingsincident voordoet dat directe impact heeft op de beveiliging van 

de (Persoons)gegevens wordt door Opdrachtnemer direct contact gezocht met 
Opdrachtgever. Zie hiervoor ook bijlage 3.  

 Opdrachtnemer waarborgt dat de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke niet 

verwerkt worden in een land buiten de Europese Unie. 
 

Certificaten Organisatieonderdeel/ 
dienst waarop 
certificaat betrekking 
heeft 

Geldigheidsduur 
certificaat 

Verklaring van 
toepasselijkheid 

    

    

    

 
Kwalificaties waaraan Opdrachtnemer voldoet: 
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Bijlage 3: Afspraken betreffende Inbreuken in verband met Persoonsgegevens 
 

1.        Melding inbreuk op de beveiliging 
Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever onverwijld in kennis van inbreuken op de beveiliging voor 
zover die nadelige gevolgen (kunnen) hebben voor de bescherming van persoonsgegevens die 
Opdrachtnemer voor  Opdrachtgever verwerkt. De informatieverstrekking dient op een zodanige 
wijze plaats te vinden dat Opdrachtgever aan de meldplicht van art. 33 AVG kan voldoen. 

 
Informatie die ten minste door Opdrachtnemer moet worden verstrekt 

Aard van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens  

De Persoonsgegevens en Betrokkene  

Waarschijnlijke gevolgen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens 

Maatregelen die Opdrachtnemer heeft voorgesteld of genomen om de Inbreuk in verband 

met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen 

ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan 

 

2.         Meldpunt 

Opdrachtnemer meldt de onder artikel 1 bedoelde inbreuken op de beveiliging bij de functionaris 
die namens Opdrachtgever als contactpersoon optreedt via het e-mailadres 
rvoinformatiebeveiliging@rvo.nl 
 
3.         Inhoud van de Melding 
Opdrachtnemer verstrekt bij de melding aan Opdrachtgever alle feiten en gegevens omtrent de 
aard en omvang van de inbreuk op de beveiliging. Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever ook na de 

eerste melding op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot de betrekkende inbreuk op de 
beveiliging en betrekt Opdrachtgever actief bij de maatregelen die Opdrachtnemer treft om de 
gevolgen van de inbreuk op de beveiliging te beperken en herhaling te voorkomen. 
 
4.         Beleidsregels meldplicht datalekken 
Opdrachtgever bepaalt – met inachtneming van het bepaalde in de beleidsregels  of het datalek 

aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gemeld.  
 

5.         Medewerking 
Partijen verlenen elkaar volledige medewerking bij de melding van een datalek aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens en, indien nodig aan degene wiens persoonsgegevens het betreft.  
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ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN  

VOOR HET VERSTREKKEN VAN OPDRACHTEN  
TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2018 

(ARVODI-2018) 
 

 

 

 

 

 

Vastgesteld bij besluit van 

de Minister-president, 

Minister van Algemene Zaken, 

van 3 mei 2018, nr. 3219106  

 

 

Rijksoverheid 
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I ALGEMEEN 

 

Artikel 1 Begrippen 

 

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter 

gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 

1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, 

verzuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige opdrachtnemer 

onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en 

bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening behoort te vermijden; 

1.2 Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen 

deel uitmaakt van de Overeenkomst; 

1.3 Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van 

Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden; 

1.4 Opdrachtgever: de Staat der Nederlanden of elke andere opdrachtgever die van deze 

algemene voorwaarden gebruik maakt;  

1.5 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever;  

1.6 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard; 

1.7 Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context;  

1.8 Personeel van Opdrachtgever: de door Opdrachtgever bij de uitvoering van de     

Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen; 

1.9 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de 

Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen die krachtens de 

Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken; 

1.10 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel 

uitmaken van de Overeenkomst;  

1.11 Werkdag: kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de 

zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet. 

 

Artikel 2 Toepassing 

 

2.1 Wijzigingen van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen 

van) de Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen 

schriftelijk zijn overeengekomen.  

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en 

vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst. 

 

II UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 

Artikel 3 Garanties van de Opdrachtnemer 

 

3.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten voldoen 

aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen. 

3.2 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten op 

vakbekwame wijze worden uitgevoerd. 

 

Artikel 4 Beoordeling en acceptatie  

 

4.1 Opdrachtgever beoordeelt de resultaten van de Diensten binnen een termijn van 30  
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dagen na de dag van levering. Indien Opdrachtgever de resultaten als voldoende 

beoordeelt, accepteert hij deze door middel van een kennisgeving aan 

Opdrachtnemer.   

4.2  Indien Opdrachtgever de resultaten van de Diensten als onvoldoende beoordeelt, 

stuurt hij Opdrachtnemer een kennisgeving van niet-acceptatie.  

4.3 Opdrachtgever kan de resultaten van de Diensten door derden laten beoordelen.  

4.4 Indien Opdrachtgever zich niet binnen een termijn van 30 dagen na de dag van 

levering over de beoordeling heeft uitgelaten, worden de resultaten van de Diensten 

geacht te zijn geaccepteerd.  

4.5 Opdrachtgever is niet gehouden tot enige betaling aan Opdrachtnemer voordat 

acceptatie heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 5 Plaats en tijden werkzaamheden 

 

De werkzaamheden worden verricht op de in de Overeenkomst bepaalde tijd en plaats. 

 

Artikel 6 Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Diensten 

 

6.1 Opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten 

slechts bij uitzondering en niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever 

tijdelijk of definitief vervangen. Opdrachtgever weigert zijn toestemming niet op 

onredelijke gronden en kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. De voor 

de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden 

verhoogd. 

6.2 Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van personen die zijn belast met de 

uitvoering van de Diensten, omdat hij meent dat dit in het belang van een goede 

uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Opdrachtnemer hieraan 

gevolg. Voor de vervanger wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan 

het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd.  

6.3 Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de 

Overeenkomst, stelt Opdrachtnemer personen beschikbaar die qua deskundigheid, 

opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen personen, dan 

wel voldoen aan hetgeen Partijen ten aanzien van deze personen zijn 

overeengekomen.  

 

Artikel 7 Gebruik van zaken van Opdrachtgever  

 

Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtnemer bij  het verrichten van de Diensten  

gebruik kan maken van zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever, en die zaken voor dat 

doel aan Opdrachtnemer in bruikleen geven. Aan deze bruikleen kan Opdrachtgever 

voorwaarden verbinden. 

 

Artikel 8 Onderaanneming 

 

8.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na toestemming 

van Opdrachtgever gebruik van de diensten van derden. Opdrachtgever onthoudt deze 

toestemming niet op onredelijke gronden. Aan de toestemming kan Opdrachtgever 

voorwaarden verbinden.  

8.2 De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de eigen 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van 
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de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de 

belasting- en socialeverzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende 

verplichtingen. 

 

III VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN EN BEGELEIDING 

 

Artikel 9 Voortgangsrapportage 

 

Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever 

zo vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald, dan wel Opdrachtgever nodig 

acht. 

 

Artikel 10 Contactpersonen 

 

10.1 Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van   

de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over degene die zij als 

contactpersoon hebben aangewezen. 

10.2 Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het 

betreft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de Overeenkomst zijn zij 

niet bevoegd.  

 

Artikel 11 Begeleidingscommissie/stuurgroep 

 

De Overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of stuurgroep. 

De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de begeleidingscommissie of 

stuurgroep, kunnen in de Overeenkomst nader worden bepaald.    

 

Artikel 12 Wijze van kennis geven 

 

12.1 Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene 

aan de andere Partij die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, 

binden Partijen alleen indien deze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn 

gedaan of bevestigd.  

12.2 Onder “schriftelijk” wordt tevens “langs elektronische weg” verstaan, waarbij:  

a. de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde, 

b. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd, en  

c. de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden 

vastgesteld.  

 

Artikel 13 Geheimhouding 

 

13.1 Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis 

komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden 

op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of 

een rechterlijke uitspraak  hem tot bekendmaking daarvan verplicht. 

13.2 Opdrachtnemer verplicht het Personeel van Opdrachtnemer deze geheimhoudingsver-

plichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen 

13.3 Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte Diensten in generlei vorm aan 

derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, 

tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 
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Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 

13.4 Na beëindiging van de Overeenkomst stelt Opdrachtnemer gegevens die hij in het 

kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft op eerste verzoek van 

Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking, met uitzondering van 

die gegevens die Opdrachtnemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op 

Opdrachtnemer toepasselijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient 

te houden. 

13.5 Opdrachtgever kan bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden van de 

geheimhoudingsverplichting. Betaling van die onmiddellijk opeisbare boete laat de 

gehoudenheid van Opdrachtnemer om de schade die het gevolg is van de schending te 

vergoeden onverlet. 

 

Artikel 14 Verwerking persoonsgegevens 

 

14.1. Voor zover Opdrachtnemer als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 

persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, garandeert Opdrachtnemer de 

toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de 

verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

voldoet en de bescherming van de betrokkenen is gewaarborgd. Opdrachtnemer 

verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke 

instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke voorschriften. 

14.2. Partijen regelen de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer ten 

behoeve van Opdrachtgever bij overeenkomst. 

 

Artikel 15 Beveiliging 

 

15.1 Opdrachtnemer draagt het Personeel van Opdrachtnemer dat betrokken is bij de 

uitvoering van de werkzaamheden, voor zover die werkzaamheden bij Opdrachtgever 

worden verricht, op de door Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en 

huisregels in acht te nemen. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over 

deze procedures en regels. 

15.2 Opdrachtgever kan van Opdrachtnemer vorderen dat van Personeel van 

Opdrachtnemer uiterlijk drie Werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij 

Opdrachtgever verklaringen omtrent het gedrag worden overgelegd. 

15.3 Opdrachtgever kan Personeel van Opdrachtnemer onderwerpen aan een 

veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij Opdrachtgever gebruikelijke regels. 

Opdrachtnemer verleent aan dit onderzoek zijn volledige medewerking. Opdrachtgever 

kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van 

de betrokken persoon bij de uitvoering van de Overeenkomst zonder opgave van 

redenen weigeren. 

 

IV FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

Artikel 16 Vergoeding, Meerwerk en Minderwerk 

 

16.1 Opdrachtgever vergoedt aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten 

en uren, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen. 

16.2 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door 

wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke 
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voorschriften, de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet 

verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van 

meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot meerwerk worden niet 

gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij 

het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een Partij meent 

dat van meerwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de 

andere Partij. 

16.3 Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke 

opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging 

van een dergelijke opdracht een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang 

van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake 

van het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de 

Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door 

de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. Opdrachtnemer kan bij het 

uitbrengen van een offerte geen nadere dan wel zwaardere voorwaarden stellen dan 

die waarmee Opdrachtgever instemt. 

16.4 Opdrachtnemer aanvaardt en voert een opdracht tot meerwerk te allen tijde uit, tot 

een maximum van 10% van de oorspronkelijke opdracht. Een dergelijke opdracht tot 

meerwerk wordt uitgevoerd onder de bepalingen van de Overeenkomst. 

16.5 Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de 

te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die 

Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden 

verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk, dat voor verrekening in 

aanmerking komt. Indien een Partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij 

daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere Partij. Indien een 

vaste prijs is overeengekomen, bepalen Partijen in onderling overleg het bedrag van 

het minderwerk, dat met de te betalen prijs wordt verrekend. 

 

Artikel 17 Facturering 

 

17.1 Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch, zodat deze met inachtneming van de 

door Opdrachtgever gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en 

verwerkt. 

17.2 Opdrachtnemer zendt de factuur toe aan Opdrachtgever onder vermelding van datum 

en nummer van de Overeenkomst, van het BTW-bedrag en, indien van toepassing op 

grond van artikel 4, onder overlegging van een afschrift van de kennisgeving van 

acceptatie, alsmede andere door Opdrachtgever verlangde gegevens.  

17.3 Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert 

en factureert Opdrachtnemer de factuur in door Opdrachtgever eventueel nader 

aangegeven vorm. In de factuur doet Opdrachtnemer opgave van het aantal en de 

data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, waarbij Opdrachtnemer 

een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden geeft, alsmede een 

omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze op grond van de 

Overeenkomst niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven. 

17.4 Meerwerk wordt door Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden, en 

acceptatie daarvan door Opdrachtgever, apart gefactureerd. De aard en de omvang 

van de verrichte meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, 

aan de hand van authentieke documenten, gespecificeerd. 
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Artikel 18 Betaling en controle 

 

18.1 Opdrachtgever betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst aan 

Opdrachtnemer verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van 

ontvangst van de desbetreffende factuur, mits deze voldoet aan het bepaalde in de 

Overeenkomst.   

18.2 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van 

de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege verschul-

digd:  

a.  een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek 

en  

b.  de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.  

De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van Opdrachtnemer.  

18.3 Opdrachtgever kan de door Opdrachtnemer verzonden factuur door een door 

Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het 

Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. Opdrachtnemer 

verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem 

alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt 

zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant 

brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uit. De kosten van het 

accountantsonderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het 

onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in 

welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen. 

18.4 Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen 

Partijen geen overeenstemming bestaat, opschorten gedurende de periode van het ac-

countantsonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, 

indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende 

factuur. 

18.5 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een 

factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van 

ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten geeft Opdrachtnemer niet het recht 

zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 

 

Artikel 19 Voorschot 

 

19.1 Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht 

voor Diensten die nog niet zijn geleverd, kan hij verlangen dat door Opdrachtnemer 

voorafgaande aan die betaling(en) een kredietinstellingsgarantie "op afroep" aan 

Opdrachtgever wordt afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan de 

garantie zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.  

19.2 Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer Diensten niet 

binnen de overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is Opdrachtnemer de wettelijke 

rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt. 

19.3 De kredietinstellingsgarantie "op afroep" wordt afgegeven door een door 

Opdrachtgever aanvaarde kredietinstelling, overeenkomstig het bij deze Voorwaarden 

gevoegde model (bijlage 1). 
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V TEKORTSCHIETEN 

 

Artikel 20 Dreigende vertraging 

 

20.1 Indien de uitvoering  van de Diensten vertraging dreigt te ondervinden, bericht 

Opdrachtnemer dat onmiddellijk aan Opdrachtgever met vermelding van oorzaak en 

consequenties daarvan. Tevens stelt Opdrachtnemer maatregelen voor om verdere 

vertraging te voorkomen.  

20.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht 

Opdrachtgever of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de 

genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak 

van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die 

Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en wet- en regelgeving toekomen 

onverlet. 

 

Artikel 21 Aansprakelijkheid  

 

21.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige Partij is 

echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen 

anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend 

onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij 

een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze 

termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de 

nalatige Partij in verzuim. 

21.2 De ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, is niet vereist indien de termijn 

waarbinnen de overeengekomen Diensten verricht hadden moeten zijn, voor de afloop 

daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft 

plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is de nalatige Partij vanaf dat 

moment direct in verzuim.  

21.3 Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de 

nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de 

door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de 

aansprakelijkheid als volgt beperkt is: 

 - voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 

150.000,- per gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar 

dat de Overeenkomst van kracht is; 

 - voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan 

of gelijk aan € 100.000,-: € 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per 

contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 

 - voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan 

of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per 

contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 

 - voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan 

of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per 

contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 

 - voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- 

per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de 

Overeenkomst van kracht is.  

 Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. 
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 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:  

 a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of 

letsel;   

 b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of het  

Personeel van Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtgever;   

 c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 24; 

 d. in geval van een tussen Partijen op grond van artikel 14 lid 2 gesloten 

overeenkomst: ten aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede 

begrepen de door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met 

tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst. 

21.4 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken 

als bedoeld in artikel 7 die eigendom zijn van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer 

aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. De 

aansprakelijkheidsbeperking genoemd in het derde lid is dan van overeenkomstige 

toepassing. 

21.5 Indien Opdrachtnemer of derden als gevolg van het gebruik van zaken van 

Opdrachtgever als bedoeld in artikel 7 schade lijden, op welke wijze dan ook, is deze 

schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer. De 

aansprakelijkheidsbeperking genoemd in het derde lid is dan van overeenkomstige 

toepassing. 

21.6 Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer, ook die 

krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, komen ten laste van 

Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid 

in dit verband. De aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in het derde lid is niet 

van toepassing. 

 

Artikel 22 Ontbinding en opzegging  

 

22.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de 

Partijen de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte 

geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel 

nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, tenzij het een tekortkoming betreft die 

gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.  

22.2 Indien één van de Partijen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond 

van de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere Partij het recht de 

Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een 

redelijke termijn buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat 

daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat, maar niet eerder dan na het 

verstrijken van een termijn van 15 Werkdagen gerekend vanaf de datum waarop de 

omstandigheid die de overmacht oplevert ontstond. 

22.3  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, 

ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of 

ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 

liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of 

tekortschieten van door hem ingeschakelde derden. 

22.4 Opdrachtgever kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke 

ingang buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven 

ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of 

hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Opdrachtnemer zijn fail-

lissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van 
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Opdrachtnemer wordt geliquideerd, Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, op een 

aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, 

Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat of wordt ontbonden, dan wel Opdracht-

nemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de 

Overeenkomst na te kunnen komen. 

22.5 Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt Opdrachtnemer de reeds door 

Opdrachtgever aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan Opdrachtgever 

terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag 

waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de 

terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte 

betrekking hebben. 

22.6 Opdrachtgever kan voorts de Overeenkomst door middel van een aangetekend 

schrijven te allen tijde opzeggen. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vindt 

alsdan afrekening plaats op basis van de door de Opdrachtnemer ter zake van de 

uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte Diensten en in redelijkheid 

gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de 

toekomst reeds aangegane verplichtingen. Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer op 

generlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging 

van de Overeenkomst. 

 

Artikel 23 Behoud recht nakoming te vorderen 

 

Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn 

nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen 

niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming 

heeft ingestemd. 

 

VI DIVERSEN 

 

Artikel 24 Intellectuele eigendomsrechten 

 

24.1 Tenzij anders overeengekomen komen alle auteursrechten die kunnen worden 

uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de 

verrichte Diensten toe aan Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten 

worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het 

ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door 

Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. 

24.2 Alle databankenrechten die kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – 

ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten komen toe aan  

Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van de 

Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan 

Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor 

alsdan wordt aanvaard. 

24.3 Voor zover de resultaten van de verrichte Diensten (mede) tot stand komen met 

gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Opdrachtgever toekomende intellectuele 

eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een niet-exclusief en 

niet opzegbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat 

geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht. 

24.4 Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 24.1 en 24.2, op 

enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer 
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Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en 

mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van 

Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze 

rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. 

24.5 Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over de in artikel 24.1 en 24.2 

bedoelde intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de 

verrichte Diensten wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan dat die rechten 

aan Opdrachtgever toekomen. In alle gevallen mag Opdrachtgever het bij de 

Overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst van de resultaten blijven maken. 

24.6 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan 

hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld 

in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand 

toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het Personeel van 

Opdrachtnemer, afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personen 

toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving 

zodanige afstand toelaat. 

24.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van 

(gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare 

aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke 

daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van 

alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking 

van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde 

inbreuken. 

24.8 Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden 

Opdrachtgever ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten 

aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of 

gedeeltelijk ontbinden onverminderd zijn verdere rechten jegens Opdrachtnemer, 

waaronder maar niet beperkt, tot enig recht op schadevergoeding. Van zijn recht tot 

ontbinding van de Overeenkomst maakt Opdrachtgever geen gebruik dan na 

voorafgaand overleg met Opdrachtnemer. 

24.9 Mochten er ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten andere 

intellectuele eigendomsrechten dan die genoemd in artikel 24.1 en 24.2 ontstaan, dan 

kunnen deze nimmer aan Opdrachtgever worden tegengeworpen en verstrekt  

Opdrachtnemer ter zake aan Opdrachtgever, om niet, een niet-exclusief en niet 

opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd ten behoeve van de met de 

Overeenkomst beoogde doelstellingen. 

 

Artikel 25 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst 

 

25.1 Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet 

zonder toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming 

wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden 

verbinden. 

25.2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals een 

pandrecht.  

 

Artikel 26 Verzekering 

 

26.1 Opdrachtnemer heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke 

wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor de navolgende risico's: 
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a. beroepsaansprakelijkheid (risico's die voortvloeien uit Beroepsfouten); 

b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht 

aan personen of zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever); 

c. verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder door brand en diefstal), 

inclusief de zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever. 

26.2 Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt 

afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in het 

eerste lid bedoelde verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar 

betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie 

over. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de 

overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen. 

 

Artikel 27 Arbeidsvoorwaarden 

 

27.1 Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de Diensten aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn 

werknemers van toepassing is. 

27.2 Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het 

verrichten van de Diensten op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

27.3 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang 

tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of 

loonvalidatie. 

27.4 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot 

de in lid 2 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit 

noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de 

Diensten. 

27.5 Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op 

aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van 

Diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen 

onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten 

behoeve van het verrichten van de Diensten. 

 

Artikel 28 Omkoping en belangenverstrengeling 

 

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

vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige 

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

worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele 

of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.  

28.2 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 over de 

totstandkoming van de Overeenkomst heeft vervuld, zonder dat Opdrachtgever 

daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan Opdrachtgever de 

Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden zonder 

tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

 

Artikel 29 Nietige en vernietigde bepalingen 

 

Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn 
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of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Voorwaarden 

of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde 

bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende 

regeling tast het doel en de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan. 

 

Artikel 30 Vervolgopdracht 

 

Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van 

een vervolgopdracht. 

 

Artikel 31 Melding in publicaties of reclame-uitingen 

 

Opdrachtnemer maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen 

impliciet noch expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van 

Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever. 

 

Artikel 32 Voortdurende bepalingen 

 

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te 

duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval de 

bepalingen met betrekking tot garantie (artikel 3), aansprakelijkheid (artikel 21), intellectu-

ele eigendomsrechten (artikel 24), geheimhouding (artikel 13), geschillen en toepasselijk 

recht (artikel 33). 

 

Artikel 33 Geschillen en toepasselijk recht  

 

33.1 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij 

Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen. 

33.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 



Deze brochure informeert leveranciers 
over wat zij moeten weten en welke 
stappen zij moeten nemen om te kunnen 
e-factureren naar de Rijksoverheid.

Inleiding
Ieder jaar versturen bedrijven binnen 
Nederland miljoenen facturen per post of 
als pdf via e-mail naar de (Rijks)overheid.  
De handmatige verwerking daarvan kost 
veel tijd en geld voor bedrijven en overheden. 
Elektronisch factureren (e-factureren) is de 
toekomst met voordelen voor zowel 
factuurverzenders als -ontvangers.  
De Rijksoverheid stelt e-factureren verplicht 
in de inkoopvoorwaarden bij nieuwe 
overeenkomsten met leveranciers per  
1 januari 2017. Deze verplichting is in 
samenwerking met het bedrijfsleven 
opgesteld.

Leveranciers die reeds vóór 1 januari 2017 een 
overeenkomst zijn aangegaan vallen niet 
onder de verplichting. Zij kunnen vrijwillig 
overstappen op e-factureren in overleg met 
hun opdrachtgever. Leveranciers die via een 
inkoopsysteem van de Rijksoverheid hun 
orders ontvangen blijven op dezelfde wijze 
factureren als zij gewend zijn.

Wat is een e-factuur?
Een e-factuur is een gestructureerd digitaal 
bestand (geen pdf ) waarbij  de vereiste 
gegevens altijd op een vaste plek met 
specifieke codering in het bestand staan. 
Een e-factuur kan vanuit het ene  
geautomatiseerde systeem elektronisch 
worden aangemaakt en automatisch 
worden verwerkt in het andere systeem. 
Handmatige verwerking is daarmee 
verleden tijd.

Elektronisch factureren aan de
Rijksoverheid
Per 1 januari 2017 verplicht bij nieuwe overeenkomsten
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Het belang van e-factureren
E-factureren levert voordelen op voor alle 
factuurstromen tussen handelspartners 
onderling, maar ook tussen leveranciers en 
overheden. Nederland kan niet achterblijven 
bij de groei van e-factureren die momenteel 
in Europa plaatsvindt. Europese richtlijnen 
bepalen bovendien dat álle overheden vanaf 
eind 2018 e-facturen moeten kunnen ontvangen 
en verwerken. Ook de medeoverheden zoals 
de gemeenten, provincies en waterschappen 
stappen over. En ook zij nemen de verplichting 
voor leveranciers om e-facturen te sturen in 
hun inkoopvoorwaarden op.

Als voordelen van e-factureren worden 
gezien:
•  Gemakkelijker: de verwerking verloopt 

automatisch
•  Sneller: de papierstroom blijft achterwege
•  Nauwkeuriger: geen fouten door 

handmatige verwerking
• Goedkoper: geen print- en portokosten
•  Duurzamer: minder papierverbruik en 

een lagere CO₂-uitstoot

Ondersteuning branche- en 
koepelorganisaties
Om regeldruk en administratieve last verder 
terug te dringen ondersteunt het bedrijfsleven 
de verplichting dat per 1 januari 2017 alle 
leveranciers van de Rijksoverheid bij nieuwe 
inkoopovereenkomsten hun factuur 
elektronisch moeten indienen. Met partijen 
uit het bedrijfsleven zoals VNO-NCW/MKB NL, 
Bouwend Nederland, Nederland ICT, TLN, 
ZZP Nederland, SRA, ABU/SETU is afgesproken 
dat de Rijksoverheid deze voortrekkersrol 

vervult om zo e-factureren in Nederland 
definitief op de kaart te zetten en te zorgen 
dat bedrijven en medeoverheden versneld 
op e-factureren overgaan. 

Vanaf wanneer moet ik mij 
voorbereiden?
De verplichting tot e-factureren geldt bij 
nieuwe overeenkomsten die vanaf 1 januari 
2017 worden aangegaan. Indien u dus vanaf 
deze datum een overeenkomst aangaat met 
de Rijksoverheid zult u actie moeten 
ondernemen om aan de verplichting te 
kunnen voldoen. 

Welke wijze van e-factureren moet ik 
kiezen?
De Rijksoverheid kan in een af te sluiten 
contract met u als leverancier eisen stellen 
over de wijze waarop een e-factuur aangele-
verd moet worden. U kunt onder andere 
verplicht worden om via een inkoopsysteem 
te werken. Daarnaast zullen eisen gesteld 
worden aan de inhoud van de factuur. Indien 
u daar niet aan voldoet bestaat de mogelijk-
heid dat uw factuur niet in behandeling 
wordt genomen. Indien u geen contract 
heeft of er geen eisen over de aanlevering 
van een e-factuur zijn gesteld in het 
afgesloten contract kunt u kiezen uit de 
volgende mogelijkheden.

Helpdesk e-factureren:
Voor al uw vragen over e-factureren aan de 
Rijksoverheid kunt u terecht bij
helpdesk-efactureren.nl

http://www.helpdesk-efactureren.nl
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Welke mogelijkheden zijn er om een e-factuur aan de Rijksoverheid te versturen?

1.  Het factuurportaal van de Rijksoverheid

U logt bij deze mogelijkheid eerst in bij 

een webportaal om uw factuur handmatig 

in te voeren en te verzenden. Vanuit het 

portaal wordt de elektronische factuur 

aangemaakt en via Digipoort verzonden 

naar de Rijksdienst. E-factureren via het 

factuurportaal is geschikt voor leveran-

ciers die: 

• kleine volumes facturen versturen;

• geen bezwaar hebben tegen handmatige 

invoer in een portaal.

Meer informatie over toegang tot het 

e-factuurportaal

2. Koppeling met Digipoort

E-factureren via een directe koppeling  

met Digipoort is geschikt indien u:

• grote volumes facturen naar de 

Rijksoverheid verstuurt;

• het e-facturatieproces volledig 

geautomatiseerd wilt ondersteunen.

Meer informatie over aansluiten op 

Digipoort.

3.  E-factuur indienen vanuit uw (boek-

houd)softwarepakket via Simpler 

Invoicing

De meeste boekhoud- en facturatie 

software die in Nederland in gebruik is, 

biedt de mogelijkheid om te kunnen 

e-factureren. Als uw softwareleverancier 

aangesloten is op het e-factuur netwerk 

Simpler Invoicing dan kunt u e-factureren 

met de Rijksoverheid. Simpler Invoicing is 

aangesloten op Digipoort.Ga na of uw 

software geschikt is en of uw leverancier 

op dit moment al samenwerkt met 

Simplerinvoicing. 

De stichting Simpler Invoicing is een 

netwerk van dienst-verleners en 

aanbieders van administratieve software 

met e-facturering. Deze mogelijkheid is 

geschikt indien u:

• de mogelijkheid wilt hebben ook naar 

andere partijen e-facturen te sturen;

• kleine én grote factuurvolumes wilt 

kunnen versturen;

• het e-facturatieproces volledig 

geautomatiseerd wilt ondersteunen;

Meer informatie over e-factureren via 

Simpler Invoicing.

4.  E-factureren via een dienstverlener

Ook marktpartijen bieden mogelijkheden 

voor het sturen van een e-factuur naar de 

Rijksoverheid. Zo zijn er diverse 

dienstverleners die een directe koppeling 

met Digipoort hebben (Intermediairs/

Billing service providers).

E-factureren via dienstverleners is geschikt 

indien u:

• middelgrote tot grote volumes facturen 

verstuurt; 

• het e-facturatieproces volledig 

geautomatiseerd wilt ondersteunen;

• geen mogelijkheid heeft om recht-

streeks op Digipoort aan te sluiten.

Meer informatie over e-factureren via een 

dienstverlener.

https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-leveranciers-via-het-leveranciersportaal/
https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-leveranciers-via-het-leveranciersportaal/
https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-leveranciers-via-digipoort/
https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-leveranciers-via-digipoort/
http://get.simplerinvoicing.org/nl/
http://get.simplerinvoicing.org/nl/
http://get.simplerinvoicing.org/nl/
https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-leveranciers-via-digipoort/intermediair-of-softwareleverancier/
https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-leveranciers-via-digipoort/intermediair-of-softwareleverancier/


Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 dp Den Haag
Postbus 20011 | 2500 ea Den Haag

November 2016 | Publicatie-nr. 96083

Start u met e-facturatie naar de Rijksoverheid via 

een rechtstreekse koppeling met Digipoort of via 

het Simpler Invoicing netwerk, spreek dan met 

het Rijksonderdeel waaraan u de e-factuur wilt 

sturen af om van de eerste facturen na te gaan of 

deze goed verwerkt kunnen worden.  

Bestaande afspraken

In een beperkt aantal situaties sturen leveranciers 

al e-facturen naar Rijksonderdelen via specifieke 

voorzieningen. Daaraan verandert niets. Ook niet 

als de contracttermijn in de overeenkomst over 

de datum van 1 januari 2017 heen gaat.  

Een overstap naar de e-factureringsmogelijkheden 

die in deze brochure genoemd worden, kunt u 

bespreken met het betreffende Rijksonderdeel.

Meer informatie vindt u op:

Logius.nl

Rijksoverheid.nl 

SimplerInvoicing.org

http://Logius.nl
http://Rijksoverheid.nl
http://SimplerInvoicing.org


   

Klachtenprocedure 
 
 

Klacht 

Een klacht is een schriftelijke melding aan een aanbestedende dienst afkomstig van een onderneming die een 

belanghebbende is bij de aanbesteding1, waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft op welke punten hij het 

niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. 

 

De inhoud van de klacht moet minimaal bevatten: 

 De dagtekening. 

 De naam en het adres van de ondernemer. 

 De naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij klager. 

 De naam en adresgegevens (waaronder e-mail) van contactpersoon bij aanbestedende dienst voor de 

aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft. 

 De aanduiding van de aanbesteding. 

 De inhoud van de klacht waarbij de klacht duidelijk als zodanig wordt benoemd. 

 Hoe volgens de ondernemer de klacht verholpen zou kunnen worden. 

 

Niet elke vraag van een ondernemer in een aanbestedingsprocedure hoeft een klacht op te leveren en niet elke 

klacht hoeft tot het doorlopen van de klachtenprocedure te leiden. Vragen en verzoeken die gericht zijn op 

verduidelijking van aspecten van de aanbestedingsprocedure moet de ondernemer tijdig bij de aanbestedende 

dienst inbrengen, conform het gestelde in het aanbestedingsdocument. Dit geldt ook voor een verzoek tot het 

doorvoeren van een niet-wezenlijke wijziging in de aanbestedingsdocumenten. Slechts wanneer de ondernemer 

het oneens blijft met de reactie (in de nota van inlichtingen) van de aanbestedende dienst, of een reactie 

uitblijft, kan hij bij de aanbestedende dienst een klacht indienen. Ook kan een ondernemer gelijk een klacht 

indienen.  

 

Klachten hebben betrekking op één of meer aspecten van een aanbesteding die binnen de werking van de 

Aanbestedingswet 2012 vallen. Klachten kunnen niet gaan over het aanbestedingsbeleid in het algemeen van 

de aanbestedende dienst. 

 

Wie kan een klacht indienen? 

Een klacht kan worden ingediend door partijen die belang hebben bij de verwerving van een specifieke 

aanbesteding. Daaronder vallen: 

- geïnteresseerde ondernemers; 

- (potentiële) inschrijvers en gegadigden; 

- onderaannemers2 van (potentiële) inschrijvers en gegadigden; 

- brancheorganisaties en branchegerelateerde adviescentra van ondernemers. 

 

Er mag niet anoniem worden geklaagd. Wel kan een brancheorganisatie op eigen titel bezwaren met betrekking 

tot een specifieke aanbesteding, die bij een of meer ondernemers van de branche leven, als klacht indienen. 

 

 

 

                                                
1 Onder aanbesteding wordt ook offertetraject verstaan. 
2 Onderaannemers kunnen een klacht indienen voor zover ze niet klagen over de relatie hoofdaannemer – 

onderaannemer. 



Tot wanneer kan een klacht worden ingediend? 

De ondernemer doet er verstandig aan zijn klacht in een zo vroeg mogelijk stadium in te dienen. Als de klacht 

erg laat of te laat wordt ingediend, kan dit ertoe leiden dat de aanbestedende dienst de klacht sowieso niet 

meer in de lopende procedure kan verhelpen. 

 

Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. De aanbestedende dienst is vrij om al 

dan niet te besluiten tot opschorting van de procedure. 

 

Waar moet een klacht worden ingediend?  

Een klacht dient schriftelijk te worden gericht aan het: 

KlachtenmeldpuntAanbesteden@minez.nl. 

 

De behandeling van de klacht geschiedt door één of meer personen die niet direct betrokken zijn geweest bij de 

aanbesteding waar de klacht betrekking op heeft. 

 

De klachtenafhandeling 

a. Na ontvangst van de klacht conform de hierboven beschreven wijze, bevestigt het klachtenmeldpunt per 

omgaande de ontvangst van de klacht. 

b. Vervolgens onderzoekt het klachtenmeldpunt, eventueel aan de hand van de door de ondernemer en de 

aanbestedende dienst aanvullend verstrekte gegevens, of de klacht gegrond is. Het klachtenmeldpunt 

begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij rekening met de 

planning van de aanbestedingsprocedure. In het geval dat de klager voordat het klachtenmeldpunt de 

gelegenheid heeft gehad over de ingediende klacht te beslissen, de klacht voorlegt aan de daartoe 

aangewezen rechter verklaart het klachtenmeldpunt de klager (alsnog) niet-ontvankelijk. 

c. Het klachtenmeldpunt brengt advies uit aan de aanbestedende dienst. In het advies wordt gemotiveerd 

aangegeven of het klachtenmeldpunt de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond acht. Het is 

vervolgens aan de aanbestedende dienst om - met inachtneming van het advies van het klachtenmeldpunt 

- over de klacht te beslissen. 

d. Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de conclusie komt dat 

de klacht (deels) terecht is en de aanbestedende dienst corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, 

deelt de aanbestedende dienst dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de ondernemer. Ook de andere 

(potentiële) inschrijvers/gegadigden worden op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de fase in de 

aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat de maatregelen door de contactpersoon van de 

aanbesteding bij de aanbestedende dienst aan de betrokkenen in de aanbesteding worden 

gecommuniceerd op hetzelfde moment als de indiener van de klacht het bericht krijgt. Dit om bevoordeling 

van partijen te voorkomen. 

e. Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek tot de conclusie komt dat de klacht niet terecht is, 

dan wijst hij de klacht gemotiveerd af en bericht hij de ondernemer. 

f. Als de aanbestedende dienst aan de ondernemer heeft laten weten hoe hij de klacht adresseert, of als de 

aanbestedende dienst nalaat om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren, kan de klager de 

klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts of de daartoe bevoegde voorzieningenrechter 

voorleggen. 

 

mailto:KlachtenmeldpuntAanbesteden@minez.nl
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De vier pijlers uit het Besluit en het protocol - rechtvaardig, ruimhartig, 

onafhankelijk en met oog voor de menselijk maat – dienen steeds centraal te 

staan bij de schadeopname. Hieronder volgt een nadere toelichting op deze 

pijlers. 

 

1. Rechtvaardig  

Om tot een rechtvaardige schade-afhandeling te komen, is het met name van belang dat 

het oordeel over het causale verband rechtvaardig tot stand komt. Hiervoor heeft de 

TCMG de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

1. Uitgangspunten  

 

Volgens artikel 7 lid 2 onder b van de voorlopige werkwijze onderzoekt de deskundige of 

de schade een gevolg is van beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of 

exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het 

Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg.  

Voor de aanvragen die worden afgehandeld onder de procedure voor een 

vereenvoudigde afhandeling in artikel 8 van de voorlopige werkwijze, geldt als vereiste 

dat op eenvoudige wijze is vast te stellen of er sprake is van causaal verband. De 

vaststelling van de schade en het causaal verband vereist dus geen diepgaand 

onderzoek.  

De deskundige neemt volgens art. 7 bij het opstellen van het advies art. 6:177a BW in 

acht. Artikel 6:177a bevat een aantal relevante elementen:  

• De bepaling geldt alleen voor fysieke schade aan gebouwen en werken;  

• De schade zou naar haar aard redelijkerwijze schade kunnen zijn door beweging van 

de bodem als gevolg van de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van 

gaswinning;  

• Het bewijsvermoeden geldt alleen voor de gaswinning uit het Groningenveld  

2. Het onderzoek door de deskundige  

 

De voorgaande uitgangspunten leiden tot de volgende stappen in het onderzoek van de 

deskundigen:  

Stap 1.  

Is er sprake is van fysieke schade aan gebouwen en werken, die naar haar aard en 

omvang redelijkerwijs schade door beweging van de bodem, als gevolg van de 

gaswinning uit het Groningenveld zou kunnen zijn?  

Stap 2.  

t de schade vermoed veroorzaakt te zijn door 

gaswinning.  

“mijnbouwschade” zou kunnen zijn, dan geldt het bewijsvermoeden niet.  

beyond reasonable doubt” vaststaan dat de schade niet 

veroorzaakt is of kan zijn door gaswinning; elke andere visie leidt tot de conclusie dat 

er sprake is van schade die veroorzaakt is door gaswinning.  

 

Deze twee stappen leiden tot de volgende vragen:  

a. zou de schade (zijn de schades) naar haar aard naar uw oordeel redelijkerwijs 

schade(s) kunnen zijn die veroorzaakt is (zijn) door bodembeweging als gevolg van  

 



 

mijnbouwexploitatie ten behoeve van de gaswinning (zoals scheuren in het metselwerk 

en de afwerking van de gevels, binnenwanden en plafonds)?  

b. Is de schade (zijn de schades) gelijksoortig aan andere gevallen waar vaststaat dat de 

schade veroorzaakt is door de bodembeweging door de gaswinning (bijv omdat in die 

andere gevallen schade is vergoed wegens de gaswinning)?  

 

Als het antwoord positief is, luidt de conclusie: er is sprake is van 

mijnbouwschade  

c. Is er sprake van schade (zijn er schades) die naar uw oordeel naar haar aard niet 

veroorzaakt is of kàn zijn door bodembeweging als gevolg van de gaswinning uit het 

Groningenveld? Niet voldoende is dat er andere mogelijke oorzaken zijn, anders dan 

gaswinning. Het moet ‘beyond reasonable doubt’ vaststaan dat de schade niet 

veroorzaakt kan zijn door bodembeweging als gevolg van de gaswinning uit het 

Groningenveld.  

d. Indien u meent dat de schade niet veroorzaakt kan zijn door de gaswinning, dan 

graag motiveren waarom u dat vindt.  

 

Conclusie: er is geen sprake mijnbouwschade  

e. Is er sprake van eerdere schade die door de bodembeweging door gaswinning is 

verergerd? Graag aangeven in welke mate de schade door de bodembeweging is 

verergerd.  

 

Conclusie: er is sprake van mijnbouwschade  

3. Voorbeelden waar geen causaal verband kan worden aangenomen:  

 

In een gemetselde borstwering onder een gevelkozijn op de begane grond van een 

vrijstaande woning bevindt zich een - enigszins diagonale - scheur. Door aanvrager 

wordt de oorzaak van deze scheur toegeschreven aan bewegingen door mijnbouw. Uit 

nader ter plaatse ingesteld onderzoek door de deskundige blijkt dat, als gevolg van 

wortelgroei onder (de fundering van) de woning, de fundering geleidelijk licht omhoog is 

gekomen, waardoor uiteindelijk scheur in het metselwerk is ontstaan. In deze situatie is 

geen sprake van een causaal verband met mijnbouw.  

Aanvrager claimt schade als gevolg van mijnbouw met als gevolg bovenmatige 

naadvorming tussen houten vloerdelen, welke delen zijn verbonden door middel van 

messing en groef. Uit navraag bij aanvrager blijkt dat de houten vloerdelen, na te zijn 

afgeleverd, direct zijn verwerkt op de zand/cementgebonden ondergrond. Omdat de 

houten delen niet hebben kunnen acclimatiseren en de delen nog te veel vocht hebben 

bevat, zijn deze pas na verwerking gaan drogen/krimpen, waardoor de m.n. in de 

breedte richting brede naden zijn ontstaan. In deze situatie is geen sprake van een 

causaal verband met mijnbouw.  

Van een gemetselde rollaag boven een dubbele deur van een oude wagenscheur is een 

deel verschoven. Deze rollaag is aangebracht op een stalen hoeklijn. De corrosieve 

beschermlaag van deze hoeklijn is in de loop van de tijd grotendeels verloren gegaan, 

waarna vervolgens de hoeklijn is gaan “oproesten” (= in omvang toegenomen) en een 

deel van het metselwerk van de rollaag heeft weggedrukt. In deze situatie is geen 

sprake van een causaal verband met mijnbouw.  

Leidraad kunnen verder zijn de diverse arbitrale uitspraken, waaraan echter geen een op 

een relatie mag worden aangenomen. De “omstandigheden van het geval” zijn hierin 

van groot belang 

 

 

  



2. Ruimhartig 

De aanvrager moet na de schadeafwikkeling het gevoel overhouden dat recht is gedaan 

aan de situatie, dat hij is gehoord en dat met een open vizier met de belangen van de 

aanvrager is omgegaan. Hierbij dient de deskundige ruimhartig om te gaan met het 

causaliteitsvraagstuk - is de gevorderde schade het gevolg van de mijnbouw? - en met 

het schadebepalingsvraagstuk- is de schade afdoende in financiële zin tot uiting gebracht 

in de calculatie door de deskundige? 

Ter toelichting enkele voorbeelden: 

 Aanvrager  claimt een scheur in een binnenmuur van de woonkamer, welke is 

afgewerkt met behang. Om de scheur te kunnen herstellen dient ter plaatse van 

deze muur een deel van het behang te worden verwijderd en na scheurherstel 

deze muur opnieuw te worden behangen. Het behang is van oudere datum en 

niet meer leverbaar. Gekozen wordt voor een overeenkomstig type behang. Na 

het behangen van de betreffende muur ontstaat er kleurverschil met de andere 

(aangrenzende) muren in de woonkamer. Ook de kosten voor het behangen van 

de overige muren in de woonkamer zullen bij het schadebedrag worden opgeteld.  

 

 Aanvrager claimt scheurvorming in het wandtegelwerk in de badkamer. De 

badkamer is aangelegd in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De (verticale) 

scheur loopt door over vijf rijen wandtegels. Schademelder heeft geen reserve 

tegels meer en de tegels zijn ook niet meer in de handel verkrijgbaar. Om de 

scheurvorming te kunnen herstellen dienen de tegels over vijf rijen te worden 

vervangen. Daar kleur- en vormafwijking optreedt zal er voor worden gekozen 

om het wandtegelwerk in de gehele badkamer volledig te vervangen. 

 

Voor de opdrachtnemer betekent dit dat er met de ruimhartige aanpak soms meer dan 

alleen de schade gecalculeerd dient te worden. 

 

3. Onafhankelijk  

De schadeafhandeling wordt onafhankelijk van NAM en de Minister van Economische 

Zaken en Klimaat uitgevoerd. Randvoorwaarde is dat de deskundigen die ingezet worden 

in het veld het afgelopen jaar niet op het gehele aardbevingsdossier mogen hebben 

gewerkt voor CVW/NAM en nooit eerder op een dossier van een aanvrager. Dit 

garandeert een zo onafhankelijk mogelijk schadeopname, waarmee recht wordt gedaan 

aan het protocol.  

De deskundige vormt zelfstandig een oordeel dan wel voert zelfstandig transparante 

handelingen uit, waarbij de deskundige zich niet laat beïnvloeden door anderen. De 

deskundige heeft ook geen enkel belang bij de uitkomst van zijn onderzoek bij de 

aanvrager. Zijn opdracht is dan ook volstrekt helder en transparant, namelijk het 

ontplooien van de volgende activiteiten: 

 Het vaststellen van alle schade, al dan niet het gevolg van mijnbouw, aan 

gebouw/werk en daaruit voortvloeiende schade; 

 Het vervolgens begroten van de kosten welke verband houden met de eerder 

genoemde mijnbouw gerelateerde schade; 



 Het transparant en duidelijk rapporteren van de door hem/haar aangetroffen 
situatie en schade; al dan niet veroorzaakt door mijnbouw. 

Voor de opdrachtnemer betekent dit dat er door iedere deskundige een disclosure 
statement getekend waardoor de onafhankelijkheid gewaarborgd is. (zie bijlage) 

 

4. Met oog voor de menselijk maat 

De aanvrager staat centraal. De meeste aanvragers wachten al geruime tijd op 

afhandeling van hun schade. De gewenste aanpak dient gericht te zijn op het zoveel 

mogelijk ontzorgen van de schade-aanvrager, conform zijn behoefte, eisen en wensen.  

Elke aanvrager krijgt een zaakbegeleider toegewezen. De zaakbegeleider fungeert als 

contactpersoon voor de aanvrager binnen het traject van de schadeafhandeling. De 

zaakbegeleider dient de “spil” in de ondersteuning van de aanvrager te zijn.  

De Deskundige heeft een nauwe samenwerking is met de zaakbegeleider. 

De schade opname wordt gepland met de zaakbegeleider. Deskundige en zaakbegeleider 

gaan gezamenlijk naar de aanvrager om de schade  op te nemen. Er is ruimte voor het 

verhaal van de aanvrager tijdens de opname.  

Het ontzorgen van de aanvrager en het toewijzen van een zaakbegeleider zijn van 

invloed op de opdracht. Zo worden bijvoorbeeld (op dit moment) de afspraken voor 

schade opname gepland door de TCMG, omdat de deskunidge wordt gekoppeld aan de 

zaakbegeleider.  

 

  



Aan de pijlers wordt invulling gegeven doordat de schade-experts eenduidig, 

transparant en navolgbaar te werk gaan. Deze punten worden hieronder nader 

toegelicht:  

Eenduidig  

Eenduidig betekent dat iets maar op één manier voor uitleg vatbaar is. Het is dus 

duidelijk en niet anders op te vatten. Voor het opnemen van de schade betekent dit dat 

elke schade-expert elke specifieke schade op dezelfde wijze dient te beoordelen en 

daarbij dezelfde methodiek van herstel/vervanging dient aan te houden. Er kan nooit 

sprake zijn van een ‘deal’ tussen de schade-expert en de schademelder. Alle in het veld 

werkende schade-experts hanteren dan ook dezelfde uitgangspunten aangaande: 

 Causaliteit; 

 Wijze van herstel mijnbouwschade; 

 Eenheidsprijzen om herstel te kunnen plegen middels ter beschikking gesteld 

calculatiemodel; 

 Verantwoording in dossier. 

Met nadruk zijn dit  de uitgangspunten tenzij een specifieke situatie variatie met zich 

mee brengt. In dat geval kan de uitkomst weliswaar een variatie met zich meebrengen, 

maar is die altijd te herleiden naar dezelfde uitgangspunten. 

Transparant en navolgbaar  

 

De schade-expertise dient volledig transparant voor de aanvrager plaats te vinden. 

Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de zaakbegeleider. Ook betekent dit dat de 

schade-expert volledige openheid van zaken geeft over hoe hij te werk gaat. Daarnaast 

dient voor de aanvrager navolgbaar te zijn hoe het schadebedrag door de schade-expert 

is berekend. Het schaderapport (zie bijlage) en de bijbehorende calculatie zijn zo 

opgesteld dat zij hierin inzicht geven.  

Bij twijfel over het causale verband kan er een tweede bezoek plaatsvinden. Hierbij zal 

de schade-expert het causale verband persoonlijk toelichten. Ook zo wordt bijgedragen 

aan transparantie en herleidbaarheid. 

 



ADVIESRAPPORT
Uitgebracht aan de Tijdelijke Commissie  
Mijnbouwschade Groningen

Rapportnummer: <rapportnummer> 

Datum:   <datum> 

Deskundige: <naam deskundige> 

Aanvrager: <naam aanvrager>

vroede
Concept



Inleiding
U ontvangt dit adviesrapport naar aanleiding van de schadeopname die op <datum> heeft plaatsgevonden op <adres / pc 

/ woonplaats>. Het rapport is opgesteld door deskundige <naam> en bevat de omschrijving en beoordeling van de door u 

gemelde schade en eventuele ter plekke geconstateerde schades.

Dit rapport is een advies van de deskundige voor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Na ontvangst van dit rapport heeft u twee weken de tijd om uw zienswijze te geven. Vervolgens neemt de Commissie een 

besluit over de schadevergoeding. 

Achtergrondinformatie
Op <datum> heeft u, <naam aanvrager>, een aanvraag tot schadevergoeding gedaan bij de Tijdelijke Commissie  

Mijnbouwschade Groningen met dossiernummer <dossiernummer>. Naar aanleiding daarvan heeft op <datum> een  

schadeopname plaatsgevonden op <adres / pc / woonplaats>. 

Het <gebouw/werk> op <adres / pc / woonplaats> is een <soort gebouw/soort werk>.

Het gebouw wordt gebruik als <gebruik gebouw>.

Dit <gebouw/werk> is gebouwd in <bouwjaar> en u bent sinds <datum> de eigenaar. Het <gebouw/werk> is <wel/geen> 

onderdeel van het versterkingsprogramma.

Schadeopname
Bij de schadeopname was deskundige <naam deskundige> aanwezig. Hij heeft de door u gemelde schade onderzocht.  

Ook heeft de deskundige gekeken naar eventuele overige schades die u zelf niet heeft gemeld.

Uw zaakbegeleider <naam zaakbegeleider> was op uw verzoek <ook/niet> aanwezig.

Uw contactpersoon <naam contactpersoon> was op verzoek <ook/niet> aanwezig. 

Aanvullend onderzoek
Er is naar aanleiding van de schadeopname en het door de deskundige opgemaakte rapport <wel/geen> tweede bezoek 

nodig geweest als aanvullend onderzoek. Dit bezoek vond plaats op <datum>. Bij dit aanvullende onderzoek waren aanwezig: 

<invulveld>. 

Eerdere aanvragen
U heeft <aantal of geen> eerdere aanvra(a)g(en) tot schadevergoeding gedaan. Er is toen <wel een/geen> schadeopname 

geweest. Naar aanleiding van de schadeopname heeft u <wel/geen> schadevergoeding ontvangen t.w.v. €<bedrag>.  

De eerder door u gemelde schade wordt <wel/niet> meegenomen in dit adviesrapport.

Uw verhaal
Voordat u met de deskundige de schades heeft bekeken, wilde u nog het volgende kwijt:

<tekstveld>
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Beoordeling schades
Tijdens de schadeopname heeft de deskundige de door u gemelde schade nauwkeurig onderzocht. Ook eventuele schades 

die de deskundige ter plekke is tegengekomen zijn meegenomen in zijn onderzoek en verwerkt in dit adviesrapport. 

In dit rapport wordt aangegeven of de schades zijn veroorzaakt of verergerd door mijnbouw. Alleen de schades die zijn  

veroorzaakt of verergerd door mijnbouw worden gecalculeerd. Deze schades zijn meegenomen in de calculatie van het totale 

schadebedrag.

De schades die niet zijn veroorzaakt of verergerd door mijnbouw zijn wel vastgelegd in dit rapport, maar zijn niet meegenomen 

in de calculatie van het schadebedrag.

Het adviesrapport is daarnaast een nulmeting voor eventuele toekomstige schade.

Op de volgende bladzijden vindt u een overzicht van alle geconstateerde schades, de soort schade, de locatie van de schade 

en de beoordeling van de schade. 

De foto’s van de geconstateerde schade vindt u in een klein overzicht. De grote foto’s vindt u in de bijlage bij dit rapport.
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Schade 1
Gegevens

Soort schade: <soort schade>

Datum ontstaan schade: <datum>

Locatie: <binnen/buiten>

Etage: <etage>

Vertrek: <soort vertrek>

Nummer vertrek: <nummer vertrek>

Wand/Plafond/Vloer: <wand/plafond/vloer>

Nummer <wand/plafond/vloer>: <nummer>

Onderdeel: <dak/gevel>

Nummer gevel: <nummer>

Beoordeling
Schade veroorzaakt door mijnbouw: <ja/nee > <toelichting>

Schade verergerd door mijnbouw: <ja/nee> <toelichting>

Omschrijving
<omschrijving schade>

Calculatie
Het schadebedrag bedraagt €<bedrag>.

Foto’s
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Schade 2
Gegevens

Soort schade: <soort schade>

Datum ontstaan schade: <datum>

Locatie: <binnen/buiten>

Etage: <etage>

Vertrek: <soort vertrek>

Nummer vertrek: <nummer vertrek>

Wand/Plafond/Vloer: <wand/plafond/vloer>

Nummer <wand/plafond/vloer>: <nummer>

Onderdeel: <dak/gevel>

Nummer gevel: <nummer>

Beoordeling
Schade veroorzaakt door mijnbouw: <ja/nee > <toelichting>

Schade verergerd door mijnbouw: <ja/nee> <toelichting>

Omschrijving
<omschrijving schade>

Calculatie
Het schadebedrag bedraagt €<bedrag>.

Foto’s
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Overige schade
Gegevens

Soort schade: <soort schade>

Datum ontstaan schade: <datum>

Beoordeling
Gevolg van schade aan <gebouw/werk>:

Omschrijving
<omschrijving schade>

Calculatie
Het schadebedrag bedraagt €<bedrag>.

Foto’s
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Schadebedrag
Naar aanleiding van de schadeopname heeft de deskundige het volgende vastgesteld:

Totale schadebedrag voor alle schades aan gebouw/werk

die zijn veroorzaakt of verergerd door mijnbouw €<bedrag>

Totale schadebedrag voor alle gevolgschades €<bedrag>

Totale schadebedrag (<inclusief/exclusief> BTW) €<bedrag>

Opmerkingen
Deskundige:

<tekstveld>

Aanvrager:

<tekstveld>

Ondertekening
Adviesrapport opgesteld door: Adviesrapport gecontroleerd door:

<naam> <naam>

<functie> <functie>

<datum> <datum>

<handtekening> <handtekening>
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Bijlagen
  Foto’s schade aan gebouw of werk Bladzijde:

  Foto’s overige schades Bladzijde:

  Anders, namelijk <invullen> Bladzijde:

  Anders, namelijk <invullen> Bladzijde:

  Anders, namelijk <invullen> Bladzijde: 
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Bijlage 1
Foto’s schade <nummer>
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Bijlage 2
Foto’s schade <nummer>
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Bijlage Applicatie schade-opname 

 

Opdrachtgever stelt aan Opdrachtnemer een applicatie ter beschikking voor de schade-opname. 

De applicatie is webbased en werkt ook offline. De Opdrachtnemer dient deze applicatie te 

gebruiken en kan daarmee de schade op locatie snel en eenvoudig vastleggen en calculeren. 

Opdrachtnemer dient zelf te voorzien in een device waarop deze applicatie kan draaien. De 

applicatie is platformvrij en daarmee niet gebonden aan een bepaald besturingssysteem. 

 

Gebruikers van de applicatie krijgen van de TCMG een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee 

ze moeten inloggen. In de applicatie zijn verschillende rollen beschikbaar. Zo kan de coördinator 

dossiers verdelen onder de deskundigen en de schadeopname na afloop controleren. De 

deskundige heeft vervolgens uitsluitend toegang tot de dossiers die aan hem zijn toegewezen.  

 

In de applicatie moeten persoonsgegevens en algemene gegevens over het schade-object worden 

vastgelegd. TCMG is verantwoordelijk voor de melding van de schade, het plannen van de 

afspraak en het invullen van deze basisgegevens in de app. Tijdens de schade-opname dienen 

deze gegevens door de Opdrachtnemer geverifieerd te worden. 

 

Onderstaande screenprints tonen een deel van de schermen waarin de algemene gegevens worden 

vastgelegd. De applicatie is op dit moment wel nog in ontwikkeling. De printscreens uit deze 

bijlage zijn afkomstig uit de testversie en kunnen nog wijzigen. Ze dienen dan ook vooral als 

voorbeeld waaraan Opdrachtnemer geen rechten kan ontlenen. 

 

 

 
 

 

In de applicatie kan ook informatie over eerdere schades op de locatie worden vastgelegd op basis 

van het voorbereidend dossieronderzoek. Opdrachtgever bepaalt of dit voorbereidend 



dossieronderzoek door Opdrachtgever zelf of door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd en wie deze 

informatie in de applicatie vastlegt.  

 

Vervolgens dienen in de applicatie de aard en omvang van de schades vastgelegd te worden. 

Hierbij gaat het om de causaliteitsbepaling, omschrijving en foto’s van de schades. Via de 

applicatie kunnen direct met de device foto’s gemaakt worden, die bij iedere afzonderlijke schade 

gevoegd worden. 

 

 
 

 

  



De applicatie berekent ten slotte op basis van een calculatiemodel automatisch het schadebedrag 

en na afronding van de schade-opname kan de applicatie ondertekend en afgesloten worden.  
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