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DATUM ONOf'Rwtl\P ONS KENMERK BIJLAGEN 

1 0 augustus 2016 Beslissing op uw verzoek 

Geachte heer/ mevrou~ 1----------------------------------

Met dagtekening 25 juni 2016 heeft u namens uw cliën- met een beroep op de Wet 

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht. In deze brief leest u hoe ik beslis op 
uw verzoek. 

Uw verzoek 

U verzoekt om de overeenkomst aangaande de partij: Mandaat B.V. h.o.d.n. Cannock Chase Public 

(hierna: Cannock Chase) dan wel de rechtsopvolgers aangaande deurwaardersactivitei ten. 

Documenten bij GBLT 

GBLT heeft documenten gevonden waarop uw verzoek betrekking heeft. Op 3 juli 201 5 is een 

overeenkomst gesloten met Cannock Chase Public aangaande de invordering van belastingen 

Zienswijzen 

U verzoekt om een overeenkomst tussen GBLT en een private partij. Ik ben derhalve van mening dat ook 

de belangen van Cannock Chase in deze procedure moeten worden meegenomen en afgewogen. Ik heb 
derhalve deze partij in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. De zienswijze 

komt er kort samengevat op neer dat er geen bezwaar is als het contract openbaar wordt gemaakt, met 

uitzondering van de bijlage met de commerciële tarieven. 

Beoordeling van uw verzoek 

Een Wob- verzoek kan uitsluitend betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit begrip 

wordt ruim uitgelegd. De overeenkomst ziet op het invorderen van belasting, hetgeen een bestuurlijke 

aangelegenheid is Ik ben derhalve van mening dat de overeenkomst zelf binnen de kaders van het 

begrip bestuurlijke aangelegenheid valt . 

Ik dien te beoordelen of er sprake is van een weigeringsgrond als bedoeld in artikel 1Oen 11 van de 

Wob. Dit kan aanleiding geven om het verstrekken van (een deel van) de gevraagde informatie 
achterwege te laten. Hiervan is naar mij n mening sprake. 

Een onderdeel van de overeenkomst (bij lage i Tarieven) bevat de tarieven die Cannock Chase hanteert. 

De tarieven betreffen de financiële bedrijfsvoering van dit bedrijf en daarom dient de verstrekking van 

deze gegevens op grond van artikel 10, eerste lid, onder c van de Wob achterwege te blijven . Ik verwijs 
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voor de verdere motivering van mijn standpunt naar het gelijkluidende oordeel van de Raad van State 

van 5 december 2012 (ECLl:NL:RVS:2012:BY5083) dat eveneens betrekking had op de tarieven van 
Cannock Chase. 

Beslissing op uw verzoek 

Ik weiger uw verzoek voor zover dit ziet op informatie betreft de tarieven. Bijlage i wordt niet verstrekt. 

Ik wij s uw verzoek toe voor de overige onderdelen van deze overeenkomst. 

Hoogachtend, 

N 

Directeur 

Een afschrift van deze briefis verstuurd naar uw cliënt. 

Bezwaar 

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van deze 

beschikking schriftelijk bezwaar maken bij GBLT door een bezwaarschrift te sturen naar postbus l 098, 
8001 BB Zwolle. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten : 

Naam en adres van de ind iener van het bezwaar 
De dagtekening 

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (datum en kenmerk van 
het besluit) 
De reden van uw bezwaar 
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Overeenkomst ten behoeve van de Openbare 
Europese aanbesteding 

Uitvoering belastingproces Innen en KCC 
Perceel 1 1nvordering 

GR GBLT 

Tender nr. 23561 

© Niets uit onderhavig document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieên, opnamen of 
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benefit lnkoopadviesgroep BV. 
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Overeenkomst Uitvoering belastingproces Innen en KCC 
Perceel 1 Invordering 

Partijen 

Opdrachtgever 
Naam organisatie : Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus Tricijn 
Rechtsvorm : Gemeenschappelijke Regeling 
Adres : Lübeckplein 2, 8017 JZ 
Vestigingsplaats :Zwolle 

In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
Naam functionaris : De heer drs. MA van Helden 
Func~ie : Directeur 

Naam functionaris : De heer T.J. Boersma 
Functie : Voorzitter 

Hierna genoemd Opdrachtgever. 

Opdrachtnemer 
Naam organisatie : Mandaat B.V., h.o.d.n. Cannock Chase Public 
Rechtsvorm : B.V. 
Adres : Klepperheide 3, 6651 KM 
Vestigingsplaats : Druten 

In deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
Naam functionaris : De heer R. van Dokkum 
Functie : Directeur 
Hierna genoemd Opdrachtnemer. 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

In aanmerking nemende dat: 
• Opdrachtgever een Opdrachtnemer voor de Dienstverlening m.b.t. de Uitvoering 

belastingproces Innen en KCC inzake perceel 1 Invordering wenst te contracteren en 
daartoe een openbare Europese àanbestedingsprocedure heeft doorlopen conform de 
Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingswet); 

• Opdrachtnemer in staat en bereid is de Dienstverlening m.b.t. de Uitvoering 
belastingproces Innen en KCC inzake perceel 1 Invordering te verzorgen; 

• Partijen overeenstemming hebben bereikt over de daaraan verbonden voorwaarden, 
zoals opgenomen in deze Overeenkomst 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 Definities 
1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder de volgende definitie verstaan: 

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk; 
2. De definities zoals beschreven in de Uitnodiging tot inschrijving gelden ook voor deze 

Overeenkomst, tenzij er in lid 1 een alternatieve definitie is opgenomen. 

Europese aanbesteding Uitvoering belastingproces Innen en KCC 
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3. Daar waar definities in de Uitnodiging tot inschrijving en/of in lid 1 luiden in het meervoud 
respectievelijk enkelvoud, worden zij ook geacht het enkelvoud respectievelijk het 
meervoud te omvatten, tenzij anders vermeld. 

Artikel 2 Rangorde bij strijdigheid 
1. Deze Overeenkomst bestaat uit de volgende contractdocumenten: 

a. De Overeenkomst inclusief Bijlagen en documenten; 
b. De tweede Nota van inlichtingen inclusief Bijlagen, 23 april 2015; 
c. De eerste Nota van inlichtingen inclusief Bijlagen, d.d.10 april 2015; 
d. De Aanbestedingsdocumenten inclusief Bijlagen behorende bij de hoofdtender en de 

perceel tender (Perceel 1 Invordering), zoals gepubliceerd op 20 maart 2015 met 
Tendernummer 23561; 

e. Algemene Inkoopvoorwaarden locosensus-Tricijn; 
f. Inschrijving Opdrachtnemer inclusief Bijlagen, d.d. 5 mei 2015. 

2. Bovenstaande volgorde in prioriteit (in aflopend belang) geldt in geval van strijdigheid 
tussen de genoemde contractdocumenten. 

Artikel 3 Algemene bepalingen 
1. Opdrachtgever verleent hierbij aan Opdrachtnemer het recht om voor de duur van deze 

Overeenkomst de Dienstverlening aangaande de Uitvoering belastingproces Innen en 
KCC met betrekking tot perceel 1 Invordering bij Opdrachtgever uit te voeren. 

2. Partijen verplichten zich tegenover elkaar om geheimhouding tegenover derden te 
verzekeren over bedrijfsaangelegenheden van de wederpartij. Schade die voortkomt uit 
schending van deze verplichting, kan volledig worden verhaald op die Partij die deze 
verplichting schendt. 

Artikel 4 Toepasselijkheid 
1. Algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn niet van toepassing en worden 

hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2. Alle Dienstverlening aangaande de Uitvoering belastingproces Innen en KCC met 

betrekking tot perceel 1 Invordering dient plaats te vinden conform de in het Programma 
van eisen geformuleerde (technische, functionele) specificaties c.q. Eisen. 

3. Mondelinge en telefonische afspraken zijn slechts bindend, Indien deze schriftelijk en 
rechtsgeldig door beide Partijen zijn ondertekend. 

Artikel 5 Omvang Overeenkomst 
1. Alle genoemde bedragen en/of aantallen In de Uitnodiging tot inschrijving en 

bijbehorende Bijlagen, bijvoorbeeld met betrekking tot bedragen en/of aantallen zijn 
indicatief. Opdrachtnemer kan aan deze bedragen en/of aantallen geen rechten in 
termen van (minimale) afzet/omzet ontlenen. 

Artikel 6 Duur en beëindiging van de Overeenkomst 
1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de een basisduur tot 1 januari 2017 en gaat 

in op 15 juni 2015. 
2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na de overeengekomen looptijd zonder dat 

opzegging vereist is of eerder indien gebruik gGmaakt wordt van artikel 13, Belastingen 
en sociale lasten lid 3 en/of artikel 18, Ontbinding. 

3. Deze Overeenkomst kan tweemaal met de periode van één ( 1) jaar verlengd wor-den, 
mits Opdrachtgever dit drie (3) maanden voor de einddatum van de Overeenkomst 
schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend kenbaar maakt aan Opdrachtnemer. 

Europese aanbesteding Uitvoering belastingproces Innen en KCC 
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4. Indien er gebruik gemaakt wordt van de in lid 3 genoemde verlenging wordt de 
Overeenkomst verlengt op basis van deze Overeenkomst inclusief de eventuele 
addenda die gedurende de looptijd van de Overeenkomst zijn opgesteld en door beide 
partijen rechtsgeldig zijn ondertekend. 

5. Bij beêindiging van deze Overeenkomst blijven de bepalingen ervan van toepassing op 
de eventueel nog lopende werkzaamheden. 

Artikel 7 Wijzigingen Overeenkomst 
1. Wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst die tussen Partijen worden 

overeengekomen zijn eerst bindend nadat deze schriftelijk door Partijen zijn vastgelP.gd, 
ondertekend en als Bijlage aan de Overeenkomst zijn gehechl 

2. Het beheer van deze Overeenkomst is toegewezen aan: 
Namens Opdrachtgever mevrouw drs. J.H. Lepage-Kwekkeboom, adjunct directeur 
Namens Opdrachtnemer De heer R. van Dokkum, directeur. 

3. De hierboven vermelden functionarissen hebben met betrekking tot deze Overeenkomst 
en de daarbij behorende Bijlagen de volgende taken: 
a. Het na schriftelijke goedkeuring door de rechtsgeldig tekenbevoegde, namens de 

eigen organisatie optreden als eindverantwoordelijke met betrekking tot deze 
Overeenkomst en daarbij behorende Bijlagen en documenten; 

b. Het voor eigen organisatie optreden als contactpersoon aangaande de 
Overeenkomst; 

c. Het bijhouden van deze Overeenkomst en daarbij behorende Bijlagen en de 
eventuele wijzigingen hierop; 

d. Het zorgdragen voor bekendmaking en borging van het in deze Overeenkomst en 
bijbehorende Bijlagen gestelde binnen de eigen organisatie; 

4. Deze Overeenkomst en bijbehorende Bijlagen en documenten kunnen slechts gewijzigd 
worden indien Partijen hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

Artikel 8 Resultaatverplichting 
1. Opdrachtnemer verplicht zich tot het behalen van en het voldoen aan de gestelde Eisen 

zoals beschreven in het Programma van eisen. 

. Artikel 9 Vergoeding 
1. De tarieven zoals vermeld in Bijlage i hebben betrekking op alle door Opdrachtnemer in 

het kader van deze Overeenkomst uit te voeren Dienstverlening aangaande de 
Uitvoering belastingproces Innen en KCC met betrekking tot perceel 1 Invordering. 

2. De tarieven liggen vast tot 1 januari 2017 
3. Vanaf 1 januari is een indexering op de tarieven voor de Dienstverlening mogelijk. 

Partijen zijn gerechtigd vanaf 1 januari de overeengekomen tarieven ten hoogste 
eenmaal per jaar, en wel voor het eerst op 1 januari 2017 te wijzigen. Deze 
tariefwijziging dient uiterlijk twee maanden van tevoren kenbaar te worden gemaakt aan 
de wederpartij. De tariefwijziging kan maximaal gelijk zijn aan en dient te gebeuren op 
basis van de percentuele wijziging van de CBS-index Dienstenprijzen, Commerciële 
Dienstverlening, groep 74 (overige zakelijke Dienstverlening), waarbij de volgende 
rekenmethode wordt gehanteerd: 
(indexcijfer nieuw jaar - indexcijfer oude jaar) / indexcijfer oude jaar x 100%. 
Als nieuw jaar wordt gehanteerd het meest recente volledige jaar, waarvan het 
gemiddelde definitieve indexcijfer Is berekend, als oude jaar wordt het jaar voorafgaande 
aan het nieuwe jaar gehanteerd. 

4. lndexeringsverzoeken zoals bedoeld in lid 3 over voorgaande jaren kunnen niet met 
terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.] 

Europese aanbesteding Uitvoering belastingproces Innen en KCC 
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5. Bij goedkeuring door de wederpartij van in lid 3 bedoelde de tariefwijziging, worden de 
herziene tarieven vastgelegd als addendum aan deze Overeenkomst. 

Artikel 10 Facturatie 
1. Onder vermelding van deze Overeenkomst verzendt Opdrachtnemer voor de 15" van de 

maand een verzamelfactuur met betrekking tot de uitgevoerde Dienstverlening in de 
voorafgaande maand naar: administratie@gblt.nl 

2. Onder vermelding van deze Overeenkomst verzendt Opdrachtnemer voor de 15" van de 
maand een verzamelfactuur met betrekking tot de uitgevoerde aanvullende 
werkzaamheden in de voorafgaande maand naar. administratie@gblt.nl 

3. Facturering en betaling vinden plaats in wettig Nederlands betaalmiddel. 
4. De betalingstermijn is dertig (30) dagen. 
5. Indien een factuur niet voldoet aan de in het Programma van eisen en/of de in lid 1 tot 

en met lid 4 genoemde eisen wordt de Opdrachtnemer hiervan binnen vijftien (15) 
Werkdagen na ontvangst schriftelijk en/of per email op de hoogte gebracht. De 
betreffende factuur wordt pas in behandeling genomen op het moment dat deze voldoet 
aan de in het Programma van eisen en/of de in lid 1 tot en met lid 4 genoemde Eisen, de 
betalingstermijn zoals bedoeld in lid 4 gaat pas in op het moment dat de factuur voldoet 
aan alle gestelde eisen. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade welke het gevolg is van de door 

Opdrachtnemer verstrekte onjuiste of anderszins onvoldoende gegevens. 
2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe schade die door Opdrachtgever of door 

derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van Opdrachtnemer zelf, van 
haar personeel of van degenen die door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn 
betrokken. 

3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden op vergoeding 
van directe schade op orond van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 en lid 2 en zal op 
eerste verzoek van Opdrachtgever een schikking treffen met die derden, dan wel zich in 
rechte, in plaats van of gezamenlijk met Opdrachtgever (een en ander ter beoordeling 
van Opdrachtgever) verweren tegen aanspraken als bedoeld. 

4. Bedrijfsaansprakelijkheid als bedoelt in dit artikel is gemaximeerd tot€ 250.000,- (zegge: 
tweehonderdvijftigduizend euro) per schadegeval, met een maximum van€ 1.000.000,
(zegge: een miljoen euro) per jaar 

5. Beroepsaansprakelijkheid van deutwaarders als bedoelt in dit artikel is gemaximeerd tot 
€ 500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro) per schadegeval, met een maximum van 
€ 1.000.000,- (zegge: een miljoen euro) per jaar. 

6. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van 
Opdrachtgever als derden aangemerkt. 

7. Opdrachtnemer verzekert zich tegen de Bedrijfsaansprakelijkheid als bedoeld in dit 
artikel voor minimaal€ 250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro) per 
schadegeval, met een maximum van€ 1.000.000,- (zegge: een miljoen euro) per jaar. 

8. Opdrachtnemer verzekert zich tegen de Beroepsaansprakelijkheid van deurwaarders als 
bedoeld in dit artikel voor minimaal€ 500 000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro) per 
schadegeval, met een maximum van€ 1.000.000,- (zegge: eC:ln miljoen euro} per jaar. 

9. Opdrachtnemer houdt zich verzekerd gedurende de looptijd van de Overeenkomst en 
verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de polis en verrichte premiebetalingen. 

Europese aanbesteding Uitvoering belastingproces Innen en KCC 
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10. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van materialen en 
middelen van de Opdrachtnemer, van haar personeel of van degene die door haar bij de 
uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, voor zover deze niet is gedekt door de 
verzekeringen van de Opdrachtgever ter zake van personeel of gebouw, tenzij er sprake 
fs van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtgever of diens medewerkers of 
personeel. 

Artikel 12 Garanties 
1. Opdrachtnemer garandeert dat: 

a Hij, voor zover van toepassing, over de voor de uitvoering van de werkzaamheden 
vereiste vergunningen beschikt; 

b. De door of namens hem te verrichte werkzaamheden met voortvarendheid, op 
vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd; 

c. Het resultaat en de uitvoering van de door of namens hem verrichte werkzaamheden 
zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties als vastgelegd in het 
Programma van eisen; 

d. Te handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Artikel 13 Belastingen en sociale lasten 
1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de belastingen

en sociale verzekeringswetgeving op Opdrachtnemer rustende verplichtingen. Indien de 
Opdrachtgever daarom verzoekt is Opdrachtnemer gehouden genoeglijk aan te tonen 
dat hij heeft zorg gedragen voor de afdracht van de verschuldigde omzet- en 
loonbelasting en premies sociale verzekeringen. 

2. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van de met de uitvoering 
van belastingwetgeving en/of sociale verzekeringwetgeving belaste instanties ter zake 
van deze belastingen en/of premies. 

3. Opdrachtgever is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding jegens Opdrachtnemer 
gehouden te zijn, do Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 
tussenkomst te beêindigen, indien Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer 
ingeschakelde derden verwijtbaar achterstallig is met de betaling van omzetbelasting, 
loonbelasting en premies sociale verzekeringen, onverminderd alle verder rechten van 
de Opdrachtgever, daaronder het recht op schadevergoeding. 

Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen; onderaanneming 
1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden over te 
dragen. De toestemming hiertoe zal echter niet zonder redelijke grond worden 
geweigerd; de Opdrachtgever is echter gerechtigd aan het. verlenen van deze 
toestemming voorwaarden te verbinden, 

2. Door Opdrachtgever gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als bedoeld in lid 1 jegens Opdrachtgever voor de 
nakoming van de krachtens deze Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en 
krachtens de belasting en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever 
rustende verplichtingen. 

3. Personeel dat door Opd1cn;htnemer voor de uitvoering van deze Overeenkomst wordt 
ingeschakeld en in dienst is van de Onderaannemer, wordt voor de uitvoering van deze 
Overeenkomst tot het eigen personeel van de Opdrachtnemer gerekend. Alle 
verplichtingen, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, met 
betrekking tol dil personeel komen derhalve ten laste van Opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor elke aansprakelijkheid in dit verband ter 
zake. 

Europese aanbesteding Uitvoering belastingproces Innen en KCC 
Europese aanbesleding I.b.v. GR~BÁT Openbare procedure Pagina 6 van 10 

p,..,fOpdrad,tge,e, ~ .A( \ ParaafOpdra,,,.,,mec cl 



Bijlage 1 pagina 7 van 9 

Artikel 15 Voertaal 
1. Bij alle contacten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is, zowel schriftelijk als 

mondeling, de voertaal Nederlands. 

Artikel 16 Overige bepalingen . 
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen elkaar over en weer zo spoedig mogelijk 

informeren over alle gegevens, voorvallen en wijzigingen van omstandigheden die voor 
de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 

2. In alle gevallen waarin deze Overeenkomst niet voorziet treden Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer met elkaar in overleg teneinde een voor beiden aanvaardbare oplossing 
voor de dan ontstane situatie te vinden. 

Artikel 17 Partiële ontbinding 
1. Mocht een der bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig zijn, dan laat dat de 

geldigheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst onverlet. Partijen zullen 
alsdan een bepaling daarvoor in de plaats stellen die het meest de bedoeling van 
Partijen bij de ongeldige bepaling benadert. 

Artikel 18 Ontbinding 
1. Tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst is zonder enige aanmaning of 

ingebrekestelling, mogelijk indien: 
a. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of wordt uitgesproken; 
b. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; 
c. op het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd; 
d. de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen 

uit deze Overeenkomst te kunnen nakomen; 
e. door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd of surseance van 

betaling is verleend. 
2. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven of deurwaarders

exploot aan de wederpartij. 
3. Alle schade die door de ontbinding wordt veroorzaakt, zal worden verhaald op die Partij 

aan wiens zijde omstandigheden zijn opgekomen die de ontbinding hebben 
gerechtvaardigd. 

4. Indien één der Partijen gedurende een periode van meer dan vijftien (15) kalenderdagen 
ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet 
kan nakomen, heeft de andere Partij het recht deze Overeenkomst door middel van een 
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechtelijk geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder 
overmacht wordt niet verstaan ziekte en/of staking van personeel. 

5. Indien één der Partijen als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst na te komen, dan zal deze de andere Partij onmiddellijk van zodanige 
verhindering in kennis stellen. Voorts zal hij de andere Partij op de hoogte houden over 
alle ontwikkelingen verband houdende met de overmacht. 

6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst 
voort te duren, blijven na ontbinding van deze Overeenkomst bestaan. Tot deze 
verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding, aansprakelijkheid, 
geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze. 
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7. In geval van tussentijdse beêindiging zijn belde Partijen verplicht alle in zijn bezit zijnde 
gegevens, bescheiden en/of materialen die. betrekking hebben op deze Overeenkomst 
en/of met het oog op het verrichten van zijn op basis van deze Overeenkomst te 
verrichten prestaties onverwijld, of op eerste verzoek van wederpartij aan wederpartij ter 
hand te stellen. Beide Partijen zullen voorts alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende 
rechten met betrekking tot de gegevens verliezen. Tevens zijn beide Partijen bij 
beêindiging van de Overeenkomst verplicht alles te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk 
is om verantwoorde overdracht van de Dienstverlening aangaande de Uitvoering 
belastingproces Innen en KCC met betrekking tot perceel 1 Invordering aan een andere 
organisatie te doen plaatsvinden. 

8. In het geval de wederpartij, ook na schriftelijke aanmaning zijdens Opdrachtgever, 
waarbij een redelijke termijn wordt gesteld, niet (meer) voldoet aan een of meerdere van 
zijn verplichtingen tot nakoming, is Opdrachtgever, onverminderd zijn rechten, 
gerechtigd dit verzuim na voorafgaande kennisgeving op kosten van Opdrachtnemer uit 
te voeren, hetzij zelf, hetzij door naar derden uit te wijken. Opdrachtnemer is verplicht 
zijn medewerking te verlenen en desgewenst op eerste verzoek de daarvoor benodigde 
informatie te verstrekken. 

9. De Overeenkomst kunnen op ieder moment worden beêindigd, indien Partijen daar 
wederzijds overeenstemming over bereiken. 

Artikel 19 Overname of fusie Opdrachtnemer 
1. Indien Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, of fuseert met een 

derde partij heeft Opdrachtgever gedurende dertig (30) werkdagen na kennis te hebben 
genomen van de overname het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
beêindigen, zonder opgave van redenen en zonder rechtelijke tussenkomst. 

Artikel 20 Rechtskeuze 
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, 

Artikel 21 Geschillen 
1. Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze Overeenkomst tussen de 

Partijen mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, van welke aard die dan ook 
mogen zijn, ook al worden zij slechts door één der Partijen als zodanig aangemerkt, 
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter van de 
Rechtbank Zwolle tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer alsnog arbitrage of bindend 
advies zullen overeenkomen. 

2. Voor de beoordeling van geschillen is enkel de Nederlandse tekst van deze 
Overeenkomst bindend, ook al mocht deze Overeenkomst in meerdere talen zijn 
opgesteld. Partijen stemmen hiermee uitdrukkelijk in. 

Artikel 22 Slotbopaling 
1. Deze Overeenkomst blijft van kracht indien de rechtsvorm van een van de 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt omgezet in een andere rechtsvorm, terwijl de 
taakstelling van de Partij niet wezenlijk verandert. 
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Aldus overeengekomen en m tweevoud ondertekend op .......... (datum) te ... ..... ,.. . (plaats) 

Opdrachtgever: Opdrachtnemer: 

Najjam Naam: De heer R. van Dokkum: De heer drs. M.A. van Helden 
Functie: Directeur 

Func e ~1r:~ 
Naam: D h\er 'f.1:.rroersma 
Functi · Voorzitter 

L/ 
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