Samenwerkingsovereenkomst
Nationale Databank Wegverkeersgegevens
2014 en verder

Versie 9.0 vastgesteld door de RvT op 2 april 2013

Organisaties:
I.

de Minister van Verkeer en Waterstaat, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan en
als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden

II.
III.
IV.
V.

De Gemeente Amsterdam
De gemeente Den Haag
De Gemeente Rotterdam
De Gemeente Utrecht

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

De Provincie Noord-Brabant
De Provincie Noord-Holland
De Provincie Utrecht
De Provincie Zuid-Holland
De Provincie Groningen
De Provincie Friesland
De Provincie Drenthe
De Provincie Flevoland
De Provincie Limburg
De Provincie Zeeland
De Provincie Gelderland
De Provincie Overijssel

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

Regio Twente
Het Bestuur Regio Utrecht
De Stadsregio Amsterdam
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen
De Stadsregio Eindhoven
Het Stadsgewest Haaglanden
De Stadsregio Rotterdam

hierna, gezamenlijk aangeduid als “Partners”
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PREAMBULE
Bereikbaarheid, Doorstroming, Geluid, Luchtkwaliteit en Verkeersveiligheid

A.

Partners zijn van oordeel dat moet worden ingezet op het realiseren van een betere
bereikbaarheid en verkeersdoorstroming, het verminderen van geluidshinder, het verbeteren van
de luchtkwaliteit en het realiseren van een grotere verkeersveiligheid.

B.

Partners vinden dat hieraan een belangrijke bijdrage kan worden geleverd door het realiseren
van betere actuele verkeersinformatie voor weggebruikers voor en tijdens de reis.

C.

Partners zijn ook van mening dat het beter benutten van de infrastructuur moet worden
ondersteund door een goed afgestemd aanbod van weginfrastructuur door effectief verkeersen netwerkmanagement op landelijk niveau, alsmede op regionaal niveau rondom stedelijke
agglomeraties.

D.

Daarnaast zijn Partners van mening dat de eerstgenoemde doelstellingen worden ondersteund
door het voeren van een goed verkeer- en vervoerbeleid, goede planstudies en
effectrapportages, die worden ondersteund door hoogwaardige informatievoorziening.

Crises en Calamiteiten

E.

Partners zijn van mening dat in crises- en calamiteitensituaties alle betrokken overheden en
hulpdiensten moeten beschikken over goed afgestemde en uniform gedefinieerde informatie
over de toestand van het wegennet.

Open data

F.

Partners zijn tevens van oordeel dat verkeersinformatie als Open Data in aanmerking moet
kunnen komen, omdat het transparant beschikbaar stellen van overheidsgegevens bijdraagt
aan innovatie, nieuwe bedrijvigheid en controleerbaarheid van de overheid.

Efficiency

G.

Partners zijn van mening dat samenwerking, kennisdeling, innovatie, gemeenschappelijke
uitvoering van projecten, beheeractiviteiten en inkoop een hogere efficiency bereiken dan bij
individuele uitvoering van dezelfde activiteiten.

Samenwerkingsverband

H.

Hiertoe wensen Partners te komen tot het onderhouden van een netwerk waarbinnen afspraken
worden gemaakt over de samenwerking en uitvoering wordt gegeven aan overeengekomen
werkprocessen en informatievoorziening op het gebied van verkeersmanagement,
verkeersinformatie, beleidsinformatie en Open Data op het gebied van wegverkeer.

I.

Voor de realisatie van bovengenoemde doelstellingen wensen Partners tevens te beschikken
over een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie die in hun opdracht dit netwerk
ondersteunt en de benodigde informatievoorziening realiseert, beheert en ontwikkelt.
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J.

Hiertoe willen Partners voortbouwen op de bestaande samenwerking in de ‘Nationale Databank
Wegverkeersgegevens’ zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 3 december
2007.
Zij willen die samenwerking voortzetten in een gestructureerde meerjarige en intensieve
samenwerking en wensen deze en de voorwaarden waaronder dat geschiedt, vast te leggen in
een nieuwe overeenkomst.

Markt en Overheid
K.

Het Samenwerkingsverband volgt de gedragsregels Markt en Overheid, Wet Openbaarheid
Bestuur en het vigerende nationale open databeleid, zoals vastgelegd in de daarvoor
geldende wet en regelgeving.

L.

Het Samenwerkingsverband maakt daarbij gebruik van de toegestane uitzonderingen voor het
aanbieden van producten en diensten tussen overheden voor de uitvoering van een publieke
taak.

M.

Het Samenwerkingsverband kan producten en diensten aanbieden aan marktpartijen binnen
de genoemde kaders.
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OVEREENKOMST
1.

Samenwerkingsverband

1.1

Naam

Partners werken samen onder de naam Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), hierna te
noemen “het Samenwerkingsverband’.

1.2

Taakveld

Het taakveld van het Samenwerkingsverband omvat onder meer:
-

het verzamelen, bewerken en doorgeven van wegverkeersgegevens aan Partners voor
verkeersmanagement;

-

het verzamelen, bewerken en doorgeven van wegverkeersgegevens aan derden voor
verkeersinformatiediensten;

-

het verzamelen, bewerken en doorgeven van wegverkeersgegevens aan Partners, andere
overheden en instellingen voor beleidsprocessen;

-

het doorgeven van wegverkeersgegevens als open data aan een ieder;

-

het ondersteunen van Partners op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling,
organisatie van hun onderlinge netwerk en gemeenschappelijke inkoop;

-

vertegenwoordiging van Partners informeel of in rechte ten opzichte van derden, zowel
nationaal als internationaal.

Wijzigingen in het taakveld worden opgenomen in het ondernemingsplan indien en voor zover de
wijzigingen passen binnen de in de preambule geformuleerde kaders.
1.3.

Inwerkingtreden en duur overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2014, geldt voor onbepaalde tijd en vervangt met ingang van
deze datum de Samenwerkingsovereenkomst Nationaal Datawarehouse van 3 december 2007.

1.4.

Toetreding

a.

Partners stemmen op voorhand in met toetreding tot het Samenwerkingsverband door andere
publiekrechtelijke organen dan Partners;1

b.

Toetreding geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de Partners en daarop volgende
ondertekening van een addendum, waarin ook de gevolgen van de toetreding voor de
financiële bijdragen van de alsdan deelnemende Partners schriftelijk worden vastgelegd.
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1.5.

Uittreding

a.

Een Partner kan uittreden door schriftelijke kennisgeving vóór 1 maart van enig lopend jaar
aan de andere Partners;

b.

Uittreding geschiedt met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin
bedoelde kennisgeving is gedaan, mits de betreffende Partner alsdan aan al zijn
verplichtingen uit de voorgaande jaren voldaan heeft

c.

De uittredende Partner neemt de verplichtingen die specifiek voor hem zijn aangegaan en
voortduren na 1 januari met ingang van die datum volledig over;De uittredende Partner is
verplicht om vóór 31 december zijn aandeel in de voor alle Partners aangegane verplichtingen
te voldoen (peildatum 1 juli van dat jaar) volgens de dan vigerende kostenverdeelsleutel

1.6

Beëindiging

a.

Partners kunnen gezamenlijk, besluiten het Samenwerkingsverband te beëindigen met ingang
van 1 januari van het daarop volgende jaar;

b.

Alsdan vindt verrekening plaats op dezelfde voet als genoemd onder 1.5 c en d. met dien
verstande dat, indien het werkgeversverplichtingen betreft uit een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd, de verrekening gebaseerd wordt op twee jaar, inclusief de vigerende opslag
voor overhead.

2.

Organisatie en Governance

2.1.

Netwerkorganisatie

Het Samenwerkingsverband gedraagt zich als een netwerkorganisatie, waar:
-

afstemming plaatsvindt over de wijze waarop de doelen uit de preambule moeten worden
behaald;

-

kennis wordt opgebouwd en gedeeld;

-

afstemming plaatsvindt met ketenpartners uit publieke sector, het bedrijfsleven, de
onderzoekswereld en andere belanghebbenden;

-

plannen voor- en verantwoording over gemeenschappelijke uitvoeringsactiviteiten worden
vastgesteld;

-

de uitvoeringsorganisatie op afgestemde wijze wordt aangestuurd;

-

de onderlinge relatie wordt bestendigd en uitgebouwd.

2.2.

Uitvoeringsorganisatie

Partners maken gebruik van een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie die tot taak heeft:
-

het ondersteunen van de netwerkorganisatie;

-

uitvoering van taken door Partners incidenteel of in ondernemingsplannen of jaarplannen
opgedragen;

Samenwerkingsovereenkomst NDW
pagina 6/14
Versie 9.0 vastgesteld door de RvT op 2 april 2013

Definitief d.d. 2 – 04 – 2013

-

het namens en voor rekening van Partners contracteren met derden voor de taakuitvoering;

-

het ondersteunen van Partners door onder andere advisering, monitoring en rapportage en
handhaving van gemaakte afspraken;
het innen of verrekenen van de inbreng in geld door Partners en betalingen door derden;

-

het ontvangen en beheren van de inbreng in natura van Partners;

-

het doen van betalingen, voortvloeiende uit aangegane verplichtingen;

-

productontwikkeling;

-

het adviseren van de Partners voor de verdere ontwikkeling van het Samenwerkingsverband
als netwerkorganisatie of de uitvoeringsorganisatie;

-

ondersteuning van Partners bij de behandeling van aan hen gerichte verzoeken in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende informatie waarover het
Samenwerkingsverband beschikt;

-

het uitvoeren van de planning- en controlcyclus van het Samenwerkingsverband en van de
uitvoeringsorganisatie zelf zoals op hoofdlijnen beschreven in deze overeenkomst.

2.3.

Facilitering

a.

De uitvoeringsorganisatie is een herkenbare entiteit en is onlosmakelijk verbonden met het
Samenwerkingsverband.
Als zodanig voert de Uitvoeringsorganisatie de huisstijl van het Samenwerkingsverband en
richt de interne processen in conform de eisen voortvloeiend uit deze overeenkomst;

b.

Partner I faciliteert voor een adequate taakuitvoering de uitvoeringsorganisatie met
huisvesting, werkplekken, technische infrastructuur, communicatiemiddelen, een
betaalorganisatie (uitgaven en ontvangsten) en ondersteuning op het terrein van
personeelsmanagement en juridische zaken;

c.

Partner I fungeert als aankoopcentrale als bedoeld in art. 1.1. Aanbestedingswet. Een
‘aankoopcentrale’ is een aanbestedende dienst die voor aanbestedende diensten bestemde
leveringen en/of diensten verwerft; of overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit
met betrekking tot voor aanbestedende diensten bestemde werken, leveringen of diensten.

2.4.

Directie

a.

Aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie staat een directeur die verantwoordelijk is voor
het opereren van de uitvoeringsorganisatie in al haar facetten;

b.

De Directeur legt jaarlijks, of zoveel vaker dan de Partners verlangen, verantwoording af aan
de Partners over het opereren van de uitvoeringsorganisatie;

c.

De Directeur is hetzij in dienst van een Partner, hetzij ingehuurd door één van de Partners; het
salaris c.q. honorarium, behorend tot de PIOFACH2-kosten, komt ten laste van de
uitvoeringsorganisatie;

2

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
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d.

De Directeur is -op grond van een door Partner I daartoe aan hem/haar verstrekte adequate,
met de taken van de uitvoeringsorganisatie overeenstemmende volmacht, bevoegd Partner I
(als aankoopcentrale en werkgever) te vertegenwoordigen;

2.5.

Personeel

a.

Personeel, werkzaam voor de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van Partner I, of worden
door de andere partners bij Partner I gedetacheerd;

b.

De kosten van door Partner I ingehuurde of bij Partner I in dienst zijnde medewerkers komen,
behorend tot de PIOFACH-kosten, ten laste van de uitvoeringsorganisatie;

c.

Medewerkers in dienst van een Partner kunnen worden gedetacheerd bij de
uitvoeringsorganisatie en behouden daarmee hun rechtspositie bij de betreffende Partner; het
salaris, behorend tot de PIOFACH-kosten, wordt voor de duur van de detachering ten laste
van de uitvoeringsorganisatie gebracht.

2.6.

Raad van Toezicht

a.

De raad bestaat uit:
-

een onafhankelijk voorzitter, benoemd door de minister van I&M, na instemming van
alle andere leden van de raad;

-

een vertegenwoordiger van de rijksoverheid benoemd door Partner I;

-

een vertegenwoordiger van de provincies, benoemd door de Partners met de
rechtspersoonlijkheid ‘provincie’;

-

een vertegenwoordiger van de stadregio’s, benoemd door de Partners met de
rechtspersoonlijkheid van WGR+ regio;

-

een vertegenwoordiger van de gemeenten, benoemd door de Partners met de
rechtspersoonlijkheid ‘gemeente’;

of van hun rechtspositionele opvolgers;
b.
c.
d.
e.
f.
g.

De vertegenwoordigers zijn bestuurder bij een Partner;
Partner I wordt ambtelijk vertegenwoordigd;
De directeur van de uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor een correcte
informatievoorziening aan de Raad van Toezicht;.
De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris uit de uitvoeringsorganisatie; deze
heeft als enige geen stemrecht;
De raad kan besluiten tot het aanstellen van adviserende leden; deze hebben geen stemrecht.
De raad besluit met gewone meerderheid van stemmen;
De raad heeft de volgende taken:
toezien op de kwaliteit van de taakuitvoering, opdrachtgeverstevredenheid, continuïteit
en bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie;
-

het bewaken van de kwaliteit van de netwerkorganisatie;

-

het vaststellen van en toezien op de uitvoering van het ondernemingsplan;

-

het vaststellen van jaarverslagen en (meerjaren)begrotingen;

-

het vertegenwoordigen van het Samenwerkingsverband op bestuurlijk niveau;
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-

materieel werkgeverschap van de directeur uitvoeringsorganisatie;

-

het adviseren van de vertegenwoordiger van Partner I over het toezicht op:
i.

de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder
het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;

ii.

de financiële informatieverschaffing door de uitvoeringsorganisatie;

iii.

de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de
accountants;

h.

De raad heeft een werkgeverscommissie die namens de raad fungeert als materieel
werkgever de directeur uitvoeringsorganisatie.
Deze commissie bestaat uit de voorzitter en de vertegenwoordiger van de bestuurslaag van
waaruit de Directeur is gedetacheerd;

i.

De raad kan besluiten tot het instellen van andere commissies, zoals een auditcommissie,
samengesteld uit leden van de raad.

j.

De commissies’ werken met een eigen reglement, vastgesteld door de raad, ondersteunen de
raad bij diens besluitvorming en hebben geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid.

2.7.

Opdrachtgeversgroep

a.

De uitvoeringsorganisatie hanteert dienstenpakketten die voor meerdere jaren vastgelegd
worden in het ondernemingsplan en jaarlijks ingevuld worden in het jaarplan.

b.

Iedere Partner neemt minimaal één van de dienstenpakketten af;

c.

De dienstenpakketten worden aangestuurd door de opdrachtgeversgroep;

d.

De Partners bepalen de samenstelling van de opdrachtgeversgroep;

e.

De leden van de opdrachtgeversgroep kunnen één of meer Partners of belanghebbende
derden vertegenwoordigen de betrokken Partners borgen een adequate machtiging van deze
vertegenwoordiger.;

f.

De opdrachtgeversgroep heeft tot taak:
-

het samen met de directeur Uitvoeringsorganisatie opstellen van een jaarplan voor de
uitvoering van de dienstenpakketten, de onderzoek- en ontwikkelagenda en projecten;
hierin worden de resultaten van de uitvoeringsorganisatie en de netwerkorganisatie
beschreven, alsmede de bijbehorende begroting en dekking.

-

het bewaken en bijsturen van de uitvoering van het jaarplan en de aanvullende diensten
jegens elkaar en de Uitvoeringsorganisatie.

-

toezien op- en bijsturen van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.

-

het opdragen gedurende een uitvoeringsjaar van niet in het jaarplan voorziene diensten
aan de uitvoeringsorganisatie.
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3.

Planning & Control, Kostenverdeling, Administratie

3.1.

Planning en control

a.

De beschreven planning en control is zowel van toepassing op de netwerkorganisatie als de
uitvoeringsorganisatie;
Dit impliceert dat naast de doelen en middelen van de uitvoeringsorganisatie, ook de bijdragen
van de Partners jegens elkaar en derden worden beschreven;

b.

Eenmaal per vier jaar, of zoveel vaker Partners dat nodig achten, stelt de raad van toezicht
een ondernemingsplan vast.
Dit plan omvat de meerjarige strategische vertaling van deze overeenkomst naar missie, visie,
operationele doelstellingen, dienstenpakketten, benodigde middelen, organisatiestructuur en
inkoopstrategie.
Externe evaluatie van de voorgaande periode is vast onderdeel van de totstandkoming van
het ondernemingsplan;

c.

Elk jaar stelt de opdrachtgeversgroep een jaarplan vast binnen de kaders van het
ondernemingsplan.
Dit ondernemingsplan bevat minimaal de te behalen operationele resultaten, de benodigde
middelen, een vierjarige kostenraming, kostenverdeling tussen de Partners, een risico- en
kansenanalyse en kwaliteitsborging;

d.

Minimaal twee maal gedurende het uitvoeringsjaar stelt de opdrachtgeversgroep een
voortgangsverslag vast dat qua inhoud en structuur aansluit op het jaarplan.
Binnen een jaar volgend op het uitvoeringsjaar stelt de raad van toezicht een jaarverslag,
inclusief een jaarrekening, vast.
Dit verslag gaat vergezeld van een accountantsrapport dat de specifieke bevindingen van de
accountant van Partner I bevat aangaande de administratie van de uitvoeringsorganisatie bij
de controle van de jaarrekening van Partner I.

3.2.

Kostenverdeling, Financiële resultaten

a.

De kosten van de uitvoeringsorganisatie worden gedekt uit bijdragen van de Partners en
eventuele andere inkomsten zoals subsidies en bijdragen van derden voor specifieke diensten
van de uitvoeringsorganisatie.

b.

Binnen één uitvoeringsjaar kunnen verschillen bestaan tussen kosten en dekking, deze
worden in de vorm van financiële resultaten geadministreerd.
De raad van toezicht bestemt het financiële resultaat van elk boekjaar bij vaststelling van het
jaarverslag.

c.

De bestemming kan zijn te vormen reserve binnen de Uitvoeringsorganisatie.
Indien een financieel resultaat voortvloeit uit een activiteit die uitgevoerd voor één Partner of
een specifieke groep Partners, dan kan deze op verzoek van deze Partner(s) als een
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bestemmingsreserve worden aangehouden.
In alle gevallen worden de regels voor reservevorming van Partner I in acht genomen;
d.

De kosten van de uitvoeringsorganisatie bestaan uit algemene kosten en specifieke kosten;

e.

De algemene kosten zijn niet direct toe te wijzen aan individuele Partners;
Dit zijn de kosten van de PIOFACH van de uitvoeringsorganisatie, de centrale automatisering
van de primaire processen en kosten van gemeenschappelijke projecten.
Deze kosten worden over de Partners verdeeld door een voorcalculatorische verdeelsleutel
die de Partners meerjarig vaststellen, gebaseerd op vaste kenmerken van Partners.
De raad van toezicht kan na consultatie van de Partners besluiten om de verdeelsleutel te
wijzigen;

f.

De specifieke kosten zijn wel direct toe te rekenen aan individuele Partners of groepen
Partners zoals een regio;
Typerende specifieke kosten zijn maatwerkoplossingen, advieswerk en inkoop van gegevens
over het areaal van een Partner;

g.

De kosten worden in rekening gebracht door middel van facturen via Partner I.
Kosten voor rekening van Partner I worden op transparante wijze intern verrekend.

3.3.

Administratie Uitvoeringsorganisatie

a.

De administratie wordt gevoerd binnen het administratieve systeem van Partner I en is
volledig gebaseerd op het baten-lastenstelsel en heeft dan ook een eigen staat van baten en
lasten.

b.

De administratie maakt relevante balansposten inzichtelijk, waaronder reserves,
voorzieningen, overlopende activa en passiva, verplichtingen tussen Partners en de
uitvoeringsorganisatie en eventuele specifiek voor het Samenwerkingsverband aangegane
leningen bij investeringen;

c.

De administratie is zo ingericht dat vereniging van baten, lasten, financiële resultaten en
genoemde balansposten met die van Partner I niet mogelijk is.

3.4.

Risico’s

a.

Een Partner draagt zelf de nadelige gevolgen die voor hem ontstaan wanneer door of namens
hem ingebrachte gegevens niet (tijdig) beschikbaar zijn of niet voldoen aan de daaraan
gestelde eisen, zulks indien en voor zover dit niet het gevolg is van omstandigheden die toe te
rekenen zijn aan externe data providers of aan de uitvoeringsorganisatie;

b.

Kostenoverschrijdingen, resp. -onderschrijdingen als gevolg van markteffecten bij
aanbestedingen, komen, naar rato van hun financiële bijdrage aan de door de
uitvoeringsorganisatie gecontracteerde inwinning, ten laste, resp. ten gunste van de
betreffende Partners;

c.

Indien bedoelde kostenoverschrijdingen meer dan 10 procent van de raming belopen,
besluiten de Partners gezamenlijk ten laste van wie van hen het meerdere wordt gebracht.
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4.

Gegevensuitwisseling

4.1.

Algemeen

a.

Alle gegevens waarover het Samenwerkingsverband op welke wijze dan ook de beschikking
heeft (gekregen), staan altijd ter beschikking van alle Partners.
Dit geldt ook voor programmatuur ter ontsluiting of bewerking van deze gegevens.

b.

Het Samenwerkingsverband kan op verzoek van derden meer gegevens of gegevens van een
hogere kwaliteit verkrijgen of genereren, dan benodigd voor de Partners, mits dit past in de in
de preambule genoemde kaders.
Indien het Samenwerkingsverband hiertoe overgaat, moeten tenminste de integrale kosten
daarvan in rekening worden gebracht bij de afnemers (artikel 25i, eerste lid
Mededingingswet), welke verplichting niet geldt indien en voor zover het gegevens betreft die
gegenereerd zijn in het kader van de uitoefening van een publieke taak van Partners.(artikel
25 i, tweede lid onder b van de Mededingingswet).

4.2.

Onderlinge uitwisseling

a.

Partners kunnen gegevens die zij zelf hebben verkregen inbrengen; voor deze inbreng worden
geen kosten aan het samenwerkingsverband in rekening gebracht.

b.

Afspraken tussen Partners over de minimale kwaliteit van deze gegevens worden schriftelijk
vastgelegd.
Deze afspraken kunnen betrekking hebben op een groeipad hoe tot de afgesproken
hoeveelheden en kwaliteitsniveau te komen;

c.

De Uitvoeringsorganisatie bewaakt de nakoming van deze afspraken en rapporteert daarover
aan de Partners.

d.

Met in acht neming van bestaande wet- en regelgeving garandeert een aanleverende Partner
op eigen kosten dat er geen praktische of juridische beperkingen bestaan voor het uitwisselen
van de betreffende gegevens met de andere Partners;

e.

Een aanleverende Partner maakt eventuele juridische beperkingen voor het doorleveren van
gegevens aan derden transparant, zodanig het Samenwerkingsverband passende
maatregelen kan nemen;

f.

Indien naar het oordeel van de uitvoeringsorganisatie een Partner door aan hem toerekenbare
omstandigheden, binnen een door de uitvoeringsorganisatie gestelde redelijke termijn, niet
zijn financiële bijdrage voldaan heeft, zijn inbreng in natura uitblijft danwel deze niet voldoet
aan vorenbedoelde eisen, heeft de betreffende Partner geen toegang tot de gegevens totdat
hij alsnog aan de betreffende verplichting(en) voldaan heeft; de betreffende Partner is terzake
niet schadeplichtig jegens de andere Partners.
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4.3

Standaardisatie

a.

Voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen Partners en met derden, spreken
dezen standaarden af die door de uitvoeringsorganisatie schriftelijk worden vastgelegd en
beheerd;

b.

De uitvoeringsorganisatie vertegenwoordigt de Partners op nationaal en internationaal niveau
voor het maken van standaardisatieafspraken die verder gaan dan die gelden tussen de
Partners onderling;

c.

Bij wijzigingen van een standaard spreken Partners een implementatieperiode af.
Na het verstrijken daarvan is de uitvoeringsorganisatie niet meer verplicht de vorige versie van
de betreffende standaard te ondersteunen;

d.

Kosten voor aanpassingen in de systemen van een Partner als gevolg van de wijziging van
een standaard, komen voor rekening van betreffende Partner, tenzij Partners anders
overeenkomen.

4.4.

Privacy

a.

Zolang het Samenwerkingsverband geen eigen privacyreglement heeft, hanteert de
uitvoeringsorganisatie het vigerende Privacyreglement van Partner I;

b.

Voor de bescherming van tot personen herleidbare gegevens die deel uitmaken van een door
een Partner geleverde gegevens, is de betreffende Partner zelf verantwoordelijk;

c.

Bij verkrijging van gegevens van derden door de uitvoeringsorganisatie, worden deze verplicht
de bescherming van tot personen herleidbare gegevens te borgen.

5.

Algemeen

5.1.

Wijzigingen

Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk door Partners gezamenlijk worden gewijzigd of aangevuld.

5.2.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, omvat de gehele overeenkomst en alle afspraken
tussen de Partners aangaande hun samenwerking in het kader van de Nationale Databank
Wegverkeersgegevens.
5.3.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig, onwettig
of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die bepaling, voor zover nodig, uit deze
overeenkomst worden verwijderd en worden vervangen door een bepaling die wél bindend en
rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert.
Het overige deel van de overeenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd.
5.4.

Onvoorziene omstandigheden

Samenwerkingsovereenkomst NDW
pagina 13/14
Versie 9.0 vastgesteld door de RvT op 2 april 2013

Definitief d.d. 2 – 04 – 2013

a.

Partners treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van deze overeenkomst niet mag worden verwacht;

b.

Partners zullen bezien voor wiens rekening de gevolgen van onvoorziene omstandigheden
behoren te komen en zullen zonodig deze overeenkomst daaraan aanpassen.

5.5.

Geheimhouding

a.

Partners zullen alle informatie die zij met betrekking tot verloop van de door de
Uitvoeringsorganisatie gevoerde aanbestedingsprocedure(s) verkrijgen, alsmede alle
informatie met betrekking tot de inhoud van documenten die nog niet zijn vastgesteld,
geheimhouden, tenzij zij op grond van een wet of rechterlijke uitspraak tot openbaarmaking
gehouden zijn;

b.

Partners leggen deze geheimhoudingsplicht op aan al hun eigen of ingehuurde medewerkers
die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het Samenwerkingsverband.

5.6.

Geen personenvennootschap

Met deze overeenkomst beogen Partners niet een vennootschap onder firma, maatschap of andere
personenvennootschap aan te gaan; toepasselijkheid van de desbetreffende wettelijke bepalingen
wordt zoveel mogelijk uitgesloten.
5.7.

Bevoegde rechter

Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst die niet in der minne blijken te kunnen worden
opgelost, worden ter beslechting uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.
5.8.

Publicatie

Een zakelijke weergave van deze overeenkomst zal door Partner I in de Staatscourant gepubliceerd
worden.

Mevrouw M.J. van Strien MBA
Directeur NDW

Datum

Datum

Te

Te Utrecht
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