
Programmaovereenkomst Basisvoorziening Internetstemmen
tot het leveren van diensten op het gebied van leT door de
Stichting ICTU

DE ONDERGETEKENDEN:

A. De Staat del' Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd tc 's Gravcnhage, hicrbij
vertegenwoordigd door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties, VOOI' deze de directeur Innovatie en Infol1natiebeleid Openbare
Sector,

merna te noemen: Deelnemel',

en

B. Stichting ICTU, gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de directeur,

merna te noemen: ICTU;

OVERWEGENDE:

a) dat cr in het kader van het Programma Andere Overheid behoefte bestaat aan
kennisuitwisseling en functionele ondersteuning op het gebied van informatie· en
communicatietechnologie (lCT);

b) dat voor dat doe! de stichting ICTU in stand wordt gehouden, die op cen
overkoepelend niveau organisatorische, procesmatige en functionele ICT-kennis kan
bundelcn, ICT-standaarden suel kan verspreiden en flexibcl kan inspringen op zich
ontwikkelende behoeften aangaande diensten die door midde! van ICT kunnen
worden ondersteund;

c) dat deze ondersteuning onder meer kan bestaan uit de volgende taken:
i. het uitdrngen van vastgestelde leT~conceptenen het introduceren van nieuwe

ICT-producten en diensten bij geYnteresseerde overheidspartijen; deze introductie
vindt plaats door middel van stimuleringsprogramma's, die zich richten op
kennisoverdracht, facilitering, demonstratieprojeeten. en dergeJijke;

ii. het (laten) 'uit-ontwikkelen' van nieuwe generieke instrumenten en standaarden
binncn de opcnbare sector op het gebied van ICT;

iii. het bieden van ondersteuning ten behoeve van gernteresseerde overheidspartijen
bij grootschalige innovatieve Europese aanbestcdingen van ICT-producten en
leT-dicnsten;

iv. het (doen) beheren en onderhouden van de generieke instrumenten en
standaardcn op het gebied van ICT;

v. het adviseren over ICT-producten, -diensten en -ontwikkelingen,
met dicn verstande dat zij deze functies en taken uitsluitend op vCl'zoek en ten
lastc van ovcrhcidsorganisaties vervult;

d) dat deze taken op programmabasis op grond van overeenkomsten met Deelnemers
zullen worden uitgevoerd;
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e) dat de Deelnemers blj de uitvoering van deze programma's de eind·
verantwoordelijkheid behoudcn alsmcde de doelstellingen van de programma's
zullen bepalen;

f) dat ICTU bedoeld is als een samenwerkingsverband ten behoeve van het Rijk, de
Vereniging van Ncderlandse Gemeenten (VNG), het Intcrprovinciaal Overleg (!PO)
en de Vnie van Waterschappen, en in die vorm taken uitvoert die gewoonlijk tot het
domein van de overheid behoren;

g) dat het recht van benoeming van de leden van het bestuur van ICTU statutail' is
toegekend aan de staat, de VNG, het IPO en de Unie van Watcrschappen;

h) dat ICTU onderworpen is aan overhcidstoezicht;
i) dat opdrachten aan ICTD uitsluitend gegevcn kunnen worden door de Deelnemers;
j) dat de relatie tussen Deelnemers en rCTU wordt geregeld in het "Overdrachtprotocol

ten behoeve van de overgang van ICT-pl'ogramma's en ~programmabureaus naar de
Stichting rCTU", dat op 4 november 2001 is gesloten tussen de staat en de Stichting,
ICTU en verder door middel van deze overeenkomst;

k) dat niet wordt beoogd deze overeenkomst in rechte afdwingbaar te maken in gevuI
zich geschillen voordoen tussen Deelnemers en ICTU.

VERKLAREN 1'£ ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

ArtikeI 1 Begrippen

1.1 In deze overeenkomst worden de navolgende begrippen met een hoofdletter
gebruikt. Onder dcze begrippen wordt verstaan:
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Apparatuur: de apparatuur, inclusief de daarbij behorende, meest recente vcrsie
van de systeemprogrammatuur, waarop of in samenhang waannee de
Programmatuur dient te worden gefmplementeerd en dient te functioneren, een
en ander als nader is bepaald in de Overeenkomst;
Bijlagen: aanhangsels bij de Overecnkomst, die na door beide partijen te zijn
geparafeerd, deel uitmaken van de Overeenkomst; in de Bijlagen zijn de
voorwaarden venneId, waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen;
Diensten: de door rCTU op basis van de Overeenkomst ten behoeve van
Deeinemer te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in het kader
daarvan te leveren prestaties, daaronder begrepen de levering onder ander van
Apparatuur, Materialen of Programmatuur;
Documentatie: de documentatie bij de door reTU geleverde Diensten en de
resultaten daarvan, alsmede de door ICTU ten bchoeve van Deelnemer te
vervaardigen documentatic, behorende bij de overige dienstverlening als
opgenomen in de Overeenkomst;
Materia/en: de Vaal' de uitvoering van Diensten benodigde materialen. die
worden genoemd in de Ovcreenkomst;
Ojftrteaanvraag: het document dat de Diensten omschrijft waarvoor Deelnemer
aan ICTD verzoekt een Offerte uit te brengen aan Deelnemer;
Offerte: het door leTU getekende document dat aangeeft in welke mate rCTD
kan beantwoorden aan te VC11'ichten Dicnsten zoals omschreven in de Offerte
aanvraag, eventueel aangevuld met ceo projectplan;
Overeenkomst: dezc programmaovereenkomst;
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1. J0 Personae/ van ICTU; de door ICTU voor de uitvoering vall de Overeenkomst in
te schakelen pcrsoneelsleden ofhulppersonen;

].11 Personeel van Deelnemer: de door Deelnemer op grand van de Overeenkomst
ter beschikking te stellen personeelsleden of hulppersonen;

1.12 Programmatuur: het geheel van standaardprogrammatuur en maatwerk
programmatuur, waaronder begrepen door ICTU in het kader van de Diensten te
ontwikkelen interfaces, inclusiefDocumentatie en Materialen, die in het kader
van de Overeenkomst door rCTU zullen worden aangewend, dan weI door ICTU
aan Deelnemer tel' beschikking worden gesteld, met dien verstande dat
systeemprogrammatuur wordt opgevat als Apparatuur~

1.13 Stuurgroepen: de stuurgrocpcn, bedoeld in artike13.5;
1.14 Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende

Nederlandse feestdagcn, waarop werkzaamheden zullen worden velTicht, tenzij
in de Ovel'eenkomst andel'S is bepaald.

Artikel 2 Voonvcrp Vlln de overeenkomst

2. ] ICTU richt een programmabureau Basisvoorziening Intemetstcmmen in en haudt
dit in stand confonn een met Deelnemer ovcreen te komen werkplan, waarin het
projectplan Basisvoo!""/.iening Intemetstemmen (bijlage 2) nadel' wordt
uitgewerkt. Het programmabureau hccft als eerste taken het opstellen van een
architectuur en implementeerbaar systeemontwerp voor zowel "het stemmen in
een willekeurig stcmlokaal" en het "plaatsonafhankelijk stemmen" zoals
aangegeven in de Prima projectsjablooll "Basisvoorziening Intcrnetstemmen,
fase 1" (bijlage 1). Onderdeel dam:van is een afhankelijkheid- en
kwetsbaarheidanalyse om de gewenste beveiligingsmaatregelen to identificeren.

2.2 De navolgende documenten maken deeIuit van de Overeenkomst:
a) deze overeenkomst;
b) de PRIMA projectsjabloon "Basisvoorziening lntcmetstemmen, fase 1"

(bijlage 1)
c) het projectplan Basisvoorziening Internetstemmen d.d. 14 september 2006,

bijlage bij het PRIMA-projectvoorstel (bijlage 2).
Voorzover deze documenten met elkaal' in tegenspraak zijn, pl'evaleert het eerder
genoemdc document boven het later genoemde.

2.3 Indien hct voorwerp van de Overeenkomst diensten omvat die, gelet op hun aard
ofomvang, tel' beoordeling van ICTU in overleg met Dcelnemer, niet door ICTU
zelfkunnen worden verricht, zullen die diensten worden uitbesteed aan een of
meer marktpartijen, waarbij Deelnemer bepaalt ofICTU bij deze uitbesteding op
eigen naam mag optreden dan weI uitsluitend als gemachtigde van Deelnemel'.
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Artikcl 3 Programmamaoagement, contllctpersonen, rapportage en overleg

3.1 Het programmalnanagement is in handen van ICTU.

3.2 De pl'Ogrammamanager wordt aangcwezen in nauw overleg tussen Deelnemcl' en
ICTU. De taken van de progranunamanager zijn:
- leiding geven aan programma en medewerkers;
- optredcn als gezicht van het programma; en
• onderhouden van contacten met Deelnemer.

3.3 Cont8.ctpersoon respectievelijk plaatsvervangend contactpersoon van Deelnemer
zijn ' .Contactpersoon
van ICTU is de pl'ogranunamanager. Contactpersonen hebben tot taak de
contacten over de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst te onderhouden.

3.4 De overleg- en rappormgestl'Uctuur is als voIgt geregeld:
- Per maand wordt een operationele vQortgangsrapportage aan de

contactpersoon van Dee1nemer gepresenreerd;
- Wekelijks vincit overleg plaats tussen contactpersonen over het programma;
• Incidentce11evert ICTU op verzoek van Deelnemer ad hoc rapportages.

3.5 Er is een Stuurgroep Basisvoorziening Intcmetstemmen. De samenstelling van
de Stuurgrocp wordt door de contactpersoon van Deelnemers schriftelijk aan
ICTU meegedeeld.

3.6 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te gaan
ondervinden of heeft ondervonden, zal ICTU hiervan, met inachtncming van
artikel 3.4, doch ovcrigens zo spoedig mogelijk, melding maken en daarbij de
oorzaak van de vetiraging aangeven, alsmede eventueel te nernen maatregelen
om de (dreigende) vertraging te voorkomen of ongedaan te maken. Tevens
zul1en de consequentics van deze vertraging in de rapportage worden vcrmeId.

Artikel4 Duur van de Overeenkomst

4.1 De Overcenkornst is aangegaan tot 1j uli 2007. ingaande op 1 december 2006, en
eindigt van rccht')wege. .

4.2 De overeenkornst kan door Deelnemer bij aangetekend schrijven tegen het einde
van een kalendermaand worden opgezegd, mits daarbij een op7..egtermijn van
twaalf maanden in acht wordt genomen.

4.3 ICTU zal op de datum van ondertekening van de Overeenkomst aanvangen met
het vetTichten van de Diensten en deze uiterlijk op 30 juni 2007 voltooien.
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4.4 Onverminderd de artikelen 4.1, 4.2 en 4.3 eindigt deze overeenkomst zodra de
door ICTU te ven'ichtcn Diensten zijn voltooid,het resultaat daarvan schriftelijk
door Deelnemer is goedgekeurd en Deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan.
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Artikel 5 Plnats van bet verrichten van de werkzaamheden

5.1 De werkzaamheden worden verricht op een door ICTU aan te wijzen locatie.

5.2 Deelnemer is gercchtigd de plaats waar de werkzaamheden diencn te worden
verricht, te wijzigen. lndicn het wijzigen van de locatie vaal' ICTU leidt tot
aantoonbaar hogere kosten of tot vertraging, is rCTU gerechtigd vergoeding van
deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen.

Artikel 6 Aanpassing werkzaamhcden

6.1 Deelnemer is gerechtigd de aard cn omvang van de door ICrU op grand van de
Overeenkomst te verrichten werkzaamheden in redelijkheid te wijzigen, echter
niet dan na voorafgaand overleg met ICTU en een door ICTU uitgebrachte
Offerte, voorafgegaan door een Offerteaanvl'aag. Icru specificeert binnen een
redelijke tcrmijn na een dergelijke wijzigingsinstructie schdftelijk welke
consequenties de wijziging heeft voor het in te zetten Personcel, de te
verwachten uitbreiding of vermindering van de te besteden uren per
Personeelslid en de kosten van de workzaamheden.

Artikel 7 Garantie

7.1 leTU stelt zich garant voor de uitvoering van de activiteiten, genoemd in 2.1.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Jndien ten der partijen tekortschiet in de l1Bkoming van een ofmeer van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst, stelt de andere partij ham deswege in
gebreke, tenzij nakoming van de desbetreffende verplichtingen reeds blijvend
onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De
ingebrekestelling geschiedt schriftelijk. Daarbij wordt aan de nalatige partij cen
redelijke termijn gegund om alsnog haar verplichtingen n3 te komen, Deze
termijn heeft het karakter van een fatale tcrmijn.

8.2 De partij die tocl'ekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen,
is tegenovcl' de andere pattij aansprakelijk voar vergoeding van de door de
andere partij geleden ofte Hjden schade.

8.3 De in artikel 8.2 bedoelde aansprakelijkheid nan de zijde van ICTU is beperkt tot
de schade die door de verzekering van ICTU wordt gedekt, en tot het bedl'ug van
de verzekerde sam. Indien de schade met door de verzekering vanlCTU wordt
gcdekt, is de aansprakelijk.heid beperkt tot een bedrag van € 10.000 per jaar,

I'l'ogrnmmaoverccnkomst l3asisYoOl'ziening Internetslcmmen, versle 1.0, 6 december 2006 5



Artikel 9 Kostenverdeling

9.1 IeTU verricht de Diensten tegen vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte
kosten.

9.2 De daadwerkelijk gemaakte kosten komen voor gemenc rekening van
Deelnemer, die daartoc cen Yoorlopig budget beschikbaar stelt. Dit budget is
Yoor de periode december 2006 tot en met juni 2007 € 1.580.000,-.

9.3 De kosten, bedoeld in artikel 9.2, worden volledig door Declnemer gedragen.

9.4 De in artikel 9.2 venneJde doorbelasting van de daadwerkelijk gemaakte kosten
geschiedt met goedvinden van de Bclastingdienst Grote Ondememingen, kantoor
Den Haag, zander omzetbelasting (BTW).

9.5 Indien door additionele wensen van Deelnemer de prestaties die ICTU op grond
van de Overeenkomst moet leveren, aantoonbaar worden verzwaard of
uitgebreid, en derhalve het van tevoren vastgestelde budget wordt overschreden,
zal Deelnemer door middel van een aanvullende ovel'eenkomst het budget
navenant verhogen.

9.6 Indien ICTU meent dat het van tevoren overeengekomen budget op enig moment
zal worden overschreden, maakt zij daarvan, v66rdat het budget daadwerkelijk
wardt overschreden. zo spoedig mogelijk schriftelijk melding aan Deelnemer.
Daarbij is artikel 11 met betrekking tot Offerteaanvraag en Offerte van
toepassing.

9.7 ludien op enig moment blijkt dat door ICTU en Deelnemer niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het zonder BTW doorbelasten van de in attikel
9.1 bedoelde vergoeding, zodat een doorbelasting van deze vergoeding zonder
BTW niet meer mogeJijk is, brengt leTU over de nog resterende vergoeding
vanafdat moment BTW in rekening. Indien het vorenstaande tot een
naheffingsaanslag BTW bij ICru macht leiden, wordt het bedrag van deze
aanslag, voorzover dit betrekking hecft op niet in rekening gebrachte BTW over
de in artike19.l bedoelde vergoeding, door Deelnemer vergoed.

Artikcl 10 Doorbelasting

10.1 De in artikel 9.1 bedoelde vergoeding wordt, voorafgaand aan de door ICTU uit
te voeren werkzaamheden, per kwartaal betaald. Daarbij wordt het Yolgende
bevoorschottingschema toegepast:
• voorschot vierdc kwartaa12006 € 50.000,-
• voorschotten eerste en tweede kwartaa12007 n.o.t.k.
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10.2 ICTU stuurt ten minste dertig dagen voor de aanvang van de in artikel 10.1
genoemde tcnnijnen voorschotnota's aan Deelnemet·. Deelnemer betaalt ICTU
telkens de volgens het bevoorschottingsschema overeengekomen bedragen (.u)
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10.3 ICTU zendt ieder kwartaal en nn afronding van de werkzaamheden specificatics
van de daadwerkelijk gemaakte kosten aan Deelnemer, onder vennelding van
datum, projectnummer en andere door Deelnemer schriftelijk aan leTU kenbaar
gemaakte gegcvcns of documenten, waarmce de specificaties inhoudelijk
worden gestaafd.

10.4 Deelnemer is te allen tijde gerechtigd door ICTU verzonden specificatics door
cen door Dee1nemer aan te wijzen registeraCColintant op inhoudelijke juistheid te
docn controlel'en. ICTU zal de registeraccountant inzage van boeken en
bescheidcn verlenen en aile gegevens en informatie verstrekkcn die deze
verlangt. De contrale zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder uitstrekken dan
voor het verifi~ren van de specificaties is vereist. De registeraccountant brengt
7ijll rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit

10.5 Overschrijding van cen betalingstennijnen door Dcelnemer op grond van
ondeugdelijkheid ofvermocdc inhoudelijke onjuistheid van een specificatie
gecft ICTU niet het recht haar prestaties op te schorten of te be~indigen.

Artikclll Offcl·tes

11.1 ICTU verplicht zich na een Offerteaanvraag van Deelnemer, binnen een door
deze te bepalen redelijke termijn, een Offerte uit te brengen, aangaande het
verrichtcn van diensten of prestatics, liggende op het werkterrein van ICTU. Aan
het verkrijgen van deze Offerte zijn voor Deelnemer geen kosten verbonden.
lCTU kan de vervaardiging van een Offerteaanvraag door Deelnemer evenwel
tegen betaling als Dienst ondersteunen (bij voorbeeld door de architectuur van
een nieuw automatiseringsproject op te zetten of door te lichten).

Artikel12 InteUectucle (eigcndoms-)rechtcn

12.1 Tenzij andel's is overeengckomen, berusten aIle intellectuele (eigendoms-)
rechten, die - waar en wanneer dan ook - ten aanzien van de resultaten van de
Dienstcn kunnen of zuBen kunnen worden uitgeoefend, bij Deelnemcr.
Voorzover voor de verkrijging van deze rechten cen overdracht dient p1aats te
vinden, geldt de Overecllkomst als tite! van overdracht. De eventuele kostcn die
aan het vcstigen van bepaalde intellcctuele (eigclldoms-) rcchten (bij voorbeeld
octl'ooi) zijn vcrbonden, komen voor rckening van Deelnemer.

12.2 Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over de cigcndom van
Materialen, resultaten van Diensten of Documentatie dan weI over de
intellectuele (eigendoms-)rechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die
eigendom bij Deelnemer berust tot op tegenbewijs to leveren door de ICTU.

12.3 Deelnemer verleent hierbij, tenzij andel'S is overeengekomen, aan ICTU het l'echt
tot gebruik van alle in artikel 12.1 bedoelde intellectuelc (eigendoms-) rechtcn.
nit gcbruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

12.4 ICTU vrijwaart Dcelnemer niet voor aanspraken van derden tel' zake van
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eventuele inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die derden. ICTU
spant zich in om te voorkomen dat dergelijke inbreuken optreden door eigen
handelen dan wei door toeleveranciers. ICTU verplicht zich tot het, op kosten
van Deelnemer, treffen van aile maatregelen die kunnen bijdragen tot
voorkoming van stagnatie bij Deelnemer en tot beperking van de door
Deelnemer tc maken extra kostell of te lijden schade.

Artikel13 Geheimhonding en bevciliging

13.1 Onverminderd de in de Overeenkomst aan Deeinemer toegekende
bevoegdheden, nemen partijen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van
de infomatie over elkaars oi-ganislltie, de werking van de Apparatuur, de
bestanden en Programmatuur. Behoudens voorafgaande schriftelijke
toestellUhing van de andere partij, zal ieder del' partijen informatie en
gegevensdragers die haar tel' beschikking staan, niet buiten het kader van hetgccn
in deze Overeenkomst is toegestaan, aan derden tel' beschikking stcllen en aan
Personeel van ICIU dan weI Personeel van Deelnemer en, voorzover dit
krachtens de Overeenkomst is toegcstaan, aan desbetreffende derden slcchts
bekendmaken, voorzover dit nodig is voor het verrichtcn van de
ovel'cengekomen prestuties. Partijen verplichten hun Personeel, te weten
Personeel van ICTU dan wei Personeel van Deeinemer, deze geheimhoudings
bepalingcn na te leven.

13.2 Personee1 van ICTU dan wei Personcel van Deelnemer dat betrokken is bij de
uitvoering van de werkzaamheden, voorzover die bij Deelnemer worden
verricht, is verplicht door Deelnemer aangehouden beveiligingsprocedures in
acht te nemen. Deelncmer is te allen tijde gerechtigd Personee1 van ICTU dan
wei Personeel van Deelnemer, dat voor de uitvoering van de Overeenkomst is of
zal worden ingeschakeld, aan een veiligheidsonderzoek te onderwerpen,
overeenkomstig de bij Deelnemer gebruikeIijke regels. ICTU verleent aan dit
onderzoek haar volledige medewerking. Deelnemer is gerechtigd op grond van
de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek, zonder opgave van
redcncn, te weigeren dat het betrokken Pel'soneel van ICIU dan wel Personeel
van Deelncmcr bij de uitvocring van de Overeenkomst wordt ingezet. ICTU is in
dat geval verplicht dat Personeel van rCTU dan weI Personeel van Dee1nemer
door andel', qua opleiding, ervaring en deskundigheid gelijkwaardig personee1 te
vervangen en ten aanzien van het vervangen personeel de geheimhouding,
bedoeld in artikel 13.1, in acht te nemen.

Artikel14 Documcntatie

14.1 ICTU zorgt ervoor dat de door haar te vervaardigen Documentatie zo spoedig
mogelijk, binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten, worden
vervangen, gewijzigd of aangepast, indien op enig tUdstip tijdens de duur van de
Overeenkomst mocht blijken dat de Documentatie onjuiste informatie bevat of
anderszins onvolledig, onvoldoende of verouderd is. Deelnemer baseert zijn
veriangens niet op onredelijke gronden.

Progmmmaovercenkomst Basisvoorzlening Internctstcmmen. versie 1.0.6 december 2006 8

eJ

o
C)

'-.j

t'.)

C)



14.2 De Documentatic is en blijft zodanig dat zij een juiste, volledige en
gedetailleerde qeschrijving geeft van de door ICTU geleverde Diensten.

14.3 Dcelnemer is eigenaar van de Documentatie.

Artikel15 Vel"vanging Personeel

15.1 ICTU zal de pl'ogrammamanager slechts incidenteeJ en niet dan na vooraf
verkregen toestemming van Deelnemer tijdelijk of dcfinitiefvervangen.
Declnemer onthoudt zijn toestemming niet op onredelijke gronden. Tel'
bestendiging van de continuYtcit worden zoveel mogelijk dezelfde personen door
partijen ingezet.

15.2 Bij iedere vervanging van Personeelsledcn als bedoeld in artikel 15.1 client
vervangend Personeel beschikbaar te worden gesteld dat qua deskundigheid,
apleidingsniveau en ervaring van ten minste gelijk niveau is als het
oorspronkelijk ingezette Pel'soneel.

15.3 lndien Deelnemer van mening is dat een Pel'soneelslid van ICTU nict, niet meer
ofniet goed voldoet tum de overeengekomen kwalificaties, dan wel niet bcrcid of
in staat is de werkzaamheden naar behol'en te verrichten, is Deelnemer
gcrechtigd van rCTU tc verlangen dat dit Personeelslid wordt vervangen.
Deelnemer baseert zijn vcrlangen niet op onredelijke gronden. Hicrtoe is onder
meer aanleiding, indien door Personeel van ICTU in strijd met de bij Deelnemer
gcbruikelijke huisl'egels is gehandeld ofop enige andere wijzen het vertrouwen
van Deelnemer is geschonden. Artikel15,2 is gelijkelijk van toepassing.

Artil{cl16 Overdracht redden en vcrplichtingen; onderaanneming

16.1 Partijen zijn nict gcrecbtigd de rechten en verplichtingen uit de Ovcreenkomst
zonder schriftelijke toestemming van de andere partij ann een derde over te
dragen. Deze toestemming wordt niet zander redelijke grand geweigerd. De
toestemmingverlenende partij is evenwel gerechtigd aan het verlcnen van de
toestemming voorwaarden te vel'binden.

16,2 ICTU kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaken van de dienstell
van derden, hctzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van
Personccl. Dezc bcvoegdheid laat onverlet dat ICTU verantwoordelijk blijft voor
de behoorlijke nakoming van de Overeenkomst. Bij vervanging van tijdelijk
ingehuurd Personeel is artikel 15 van overeenkomstigc toepassing.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Indien een del' partijen gedurende eeo periode van meer dan dCltig dagen ten
gevolgc van ovcrmacht niet kan nakomen oftekol'tschiet in het voldoen aan zijn
verplichtingen op grond van de Overeenkomst, heeft de andere partij het recht de
Overocnkomst door middel van cen aangetckend schrijven met onmiddellijke
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ingang buitcn rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schade~

vel'goeding ontstaat.

17.2 Onder ovcnnacht wordt in leder geval niet verstaan: gebrek aan Personeel,
stakingen, ziekte van Personeel, veriate aanievering of ongeschiktheid van
Materialen afvan de Programmatuur, wanprestatie van door rCTU
ingeschakelde derden, dan welliquiditeits- ofsolvabiliteitsproblemen aan do
zijdc van ICTU.

Artikel18 Ontbinding

18.1 Buiten hetgeen elders ill deze overeenkomst is bcpaald:
a. is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst door midde1 van een

aangetekend schrijven buiten reehte te ontbinden, indien de andere purtij ook
na schriftelijke aanmaning, stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft
aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;

b. is Deelnemer gerechtigd zonder enige aanmaning of ingebrekestelling buiten
reehte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te
ontbinden, indien ICTU (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of
haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, ICTU haar
faillissemenl aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, op een
aanmcrkclijk decl van het vermagen van ICn; besiag wordt gelegd dan weI
ICTU anderszins niet langer in staat moct worden geacht de verplichtingcn
uit de Overeenkamst na te kunnen komen.

18.2 Indien de Overeenkomst door Deelnemer wordt ontbonden op grand van artikel
17.1, is Deelnemer gerechtigd de resultaten van door ICTU geleverde Diensten
te blijven gebruiken. Indien Deelnemer dat wenst, is hij voorts gerechtigd afgifte
te vorderen van de door ICTU vaor Deelnemer ontwikkelde Programmatuur met
bijbehorende broncade(s), alsmede aile overige gegevcns te verlangen die nodig
zijn vaor het gebruik of de voltooiing van de door ICTU te verrichten Diensten.
rndien Deelncmer gebruikmaakt van de bevoegdheden uit hoofde van dit artikel,
voldoet hij daarvoor aan ICTU een redelijke vcrgoeding, onvcrminderd artike18.

18.3 Vcrplichtingen die naar hun aard ook na ontbinding van de Overeenkomst
voortduren, blijven na ontbinding van de Overeenkomst bestaan. Tot deze
verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring vool' schending van intellectuele
(eigcndoms-)rechten (artikel J2), geheimhouding (artikel13),
geschillenbeslechting (artikcl 19.2) en toepasselijk recht (artikel i 9.1).

Artikel19 Slotbepalingen

19.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Indien zich een geschil voordoet bij de uitvocl'ing van de Overeenkomst en dit
geschil na deugdelijk gevoerd, onderling overleg niet tot oplossing kan worden
gebracht. benoemen partijen een commissie van niet-betrokken ambtenarcn,
waarbij elke partij daartoe een ambtenaar aanwijst, tcrwijl deze aldus
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aangewezen ambtenaren de derde aanwijzen, die als voorzitter van de commissie
zal fungcren. De commissie van ambtenaren brengt een advies uit dat allcen,
terzijde kan worden gesteld door een besluit van de ministerraad.

19.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken die betrekking hebben op
de OvcrQcnkomst, hebben geen rechtskraeht, lenzij deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn bevestigd door de partij aan wie dit is gericht.

ALDUS VASTGESTELD DOOR PARTlJEN OP 6 DECEMBER 2006 EN IN TWEEVOUD

ONDERTEKEND TE DEN HAAG.

· ..

Dc Minister van Bestuurlijke Vernieuwing,
voor deze de dir~C)eur Inllovatie en
Infqrmntiebeleiropcn~arc Sec~or,

Namens de Stichting [eTU,
de directeur,

datum: &ttl/~ datum:

Bijlagcn
1. de PRIMA projcetsjabloon "Basisvoorziening Intemetstemmen, fase 1"
2. het projectp1an Basisvoor7.jening Intemetstemmcn d.d. 14 september 2006
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