
 

 
Algemene Voorwaarden Overeenkomst van Opdracht Topsector Logistiek 
 

 
Artikel 1 Algemene bepalingen 
 
 
In aanmerking nemende dat: 
 

1. Connekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Meerjarenprogramma 
Topsector Logistiek uitvoert; 

 

2. Connekt namens het Ministerie van I&W opdrachten wenst te verstrekken tot het verrichten 
van werkzaamheden in het kader van de actie Duurzaamheid als onderdeel van het 
Meerjarenprogramma Topsector Logistiek; 

 
3. Connekt met betrekking tot de uitvoering van Diensten op het gebied van projectbegeleiding 

voor de Topsector Logistiek, actie Duurzaamheid, gedurende een zekere tijd vaste afspraken 

met één dienstverlener wil maken; 

 
4. Connekt daartoe een Raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar met 1 maal een 

verlengingsoptie van 1 jaar, waarin de voorwaarden voor alle door Connekt gedurende die 
looptijd te verstrekken opdrachten tot het verrichten van Diensten zijn vastgelegd, wil sluiten; 

 
5. Een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de gunning van de deelname aan deze 

Raamovereenkomst heeft plaatsgevonden op basis van de Leidraad onder toepassing van de 
Aanbestedingswet 2012; 

 
6. Connekt de inschrijving van Opdrachtnemer als economisch meest voordelige inschrijving 

heeft beoordeeld; 
 

7. In deze Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle 

opdrachten tot het verrichten van Diensten die Connekt voornemens is te gunnen gedurende 
de looptijd van de Raamovereenkomst.  

 
 

 
In de Raamovereenkomst, inclusief overwegingen, bijlagen en/of annexen wordt een aantal 

begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt in deze 
Raamovereenkomst het volgende verstaan: 
 
Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van een onder deze Raamovereenkomst gesloten 
Nadere Overeenkomst ten behoeve van Connekt te verrichten werkzaamheden op het gebied van 
projectbegeleiding voor de Topsector Logistiek, actie Neutraal Logistiek Informatie Platform; 
 

Leidraad: het document van Connekt 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 zijn beschreven en toegelicht; 
 
Inschrijving: de in het kader van de Europese aanbesteding ‘Raamovereenkomst Lean Analytics’ 
door Opdrachtnemer op basis van de Leidraad ingediende inschrijving; 
 

Ministerie van I&W: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 

 
Nadere Overeenkomst: de nadere overeenkomst tussen Connekt en Opdrachtnemer 
overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage 1 bij deze Raamovereenkomst, op basis waarvan 
Connekt gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst aan Opdrachtnemer opdrachten tot het 
verrichten van Diensten kan verstrekken; 

 
Offerte: een aanbieding tot het verrichten van Diensten die Opdrachtnemer naar aanleiding van 
een Offerteaanvraag uitbrengt aan Connekt onder deze Raamovereenkomst; 



 

 
Offerteaanvraag: een uitnodiging van Connekt onder de Raamovereenkomst tot het uitbrengen van 

een Offerte voor het verrichten van Diensten; 
 
Raamcontractant: de inschrijver aan wie deelname aan de Raamovereenkomst met betrekking tot 
de uitvoering van de Diensten op het gebied van projectbegeleiding voor de Topsector Logistiek, 

actie Neutraal Logistiek Informatie Platform, is gegund; 
 
Raamovereenkomst: deze Raamovereenkomst tussen Connekt en Opdrachtnemer gesloten. 
 

Artikel 1 De Raamovereenkomst 

1. Op de raamovereenkomst van opdracht zijn deze algemene voorwaarden met uitsluiting 
van andere bepalingen/voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing. Connekt is 

gerechtigd gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst een Offerteaanvraag uit te 
brengen voor een opdracht tot het verrichten van Diensten. De Opdrachtnemer is  verplicht naar 
aanleiding van een Offerteaanvraag een Offerte uit te brengen, die niet minder gunstig is dan de 
door Opdrachtnemer ingediende Inschrijving. Indien de in de Offerteaanvraag genoemde 
opdracht aan Opdrachtnemer wordt gegund, is Opdrachtnemer verplicht die opdracht uit te 

voeren overeenkomstig de voorwaarden van deze Raamovereenkomst en het bepaalde in de 
Nadere Overeenkomst. Daartoe is Opdrachtnemer alsdan verplicht met Connekt een Nadere 
Overeenkomst te sluiten. 

 
2. Connekt 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. 
 

3. Connekt behoudt het recht om eventueel voor diensten op het gebied van Lean Analytics voor 
de actielijn Duurzaamheid een offerte te vragen bij andere dan de Raamcontractant indien, naar 
objectieve maatstaven bezien, bij voorbaat duidelijk is dat de Raamcontractant niet in staat is 
de opdracht uit te voeren of indien de Raamcontractant geen passende aanbieding heeft 
gedaan. Daarnaast behoudt Connekt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een 

opdracht bij een niet-raamcontractant te plaatsen. 

 
4. Eventuele kandidaten met wie geen Raamovereenkomst wordt gesloten nemen in de 

zogenaamde wachtkamer plaats. Indien Connekt de na aanbesteding gesloten 
raamovereenkomst, ontbindt is zij gerechtigd om, binnen een redelijke termijn, de 
Raamovereenkomst te sluiten met de opvolgende kandidaat met de economisch meest 
voordelige inschrijving tegen de in diens inschrijving genoemde prijs en kwaliteit. 
Het aangaan van de overeenkomst behoeft de instemming van de benaderde kandidaat. In dat 
geval zal Connekt de kandidaten informeren over haar voornemen om de Raamovereenkomst te 

sluiten met de betreffende opvolgende kandidaat. De termijn van gestanddoening is 9 maanden 
na de uiterste inleverdatum. 

 
5. De bepalingen van deze Raamovereenkomst zijn integraal van toepassing op alle Nadere 

Overeenkomsten, die gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst tussen Connekt 
enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten met betrekking tot opdrachten tot het 

verrichten van in een Offerteaanvraag gespecificeerde Diensten, tenzij in een Nadere 
Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken.   

 
6. In een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd met betrekking tot welke specifieke Diensten en 

gedurende welke periode de desbetreffende Nadere Overeenkomst wordt aangegaan. 
 
Artikel 2 Looptijd en beëindiging 

1. De Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar met een optie, eenzijdig 
uit te oefenen door Connekt, tot verlenging van deze Raamovereenkomst onder gelijkblijvende 

voorwaarden met een periode van één keer met een jaar. Het is de intentie van Connekt om tot 
genoemde verlengingen te komen wanneer geen tekortkomingen in de dienstverlening zijn 



 

geconstateerd, of wanneer tekortkomingen naar tevredenheid van de Opdrachtgever binnen de 
overeengekomen termijn zijn hersteld en er voldoende passende maatregelen zijn genomen om 

herhaling te voorkomen. Verlenging gebeurt stilzwijgend, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk zes 
(6) maanden voor het einde van de lopende contractperiode schriftelijk aan de Opdrachtnemer 
bericht geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid tot verlenging. Indien de 
verlengingsoptie niet door Connekt wordt uitgeoefend, eindigt de Raamovereenkomst van 

rechtswege, zonder dat daarvoor enige opzegging is vereist, na het verstrijken van de in de 
eerste zin van dit lid bedoelde termijn van twee jaar. 

 
2. Connekt is bevoegd deze Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:  

a. Opdrachtnemer tekortschiet in één of meer van de verplichtingen die voortvloeien uit deze 
Raamovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen partijen; 

b. Opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt; 

c. Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard; 
d. Opdrachtnemer wordt ontbonden of ophoudt te bestaan; 
e. sprake is van belangenverstrengeling als bedoeld in artikel 2 lid 8 van de 

Raamovereenkomst; 
f. Connekt om welke reden dan ook geen financiering ontvangen heeft van het Ministerie van 

IenW; 

g. sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 13 van de Raamovereenkomst. 

h. de Opdrachtnemer wordt overgenomen door een derde partij dan wel in geval van fusie, 
waaraan Connekt op redelijke gronden geen schriftelijke goedkeuring kan geven, 
of indien deze derde partij slechts voortzetting van de Overeenkomst aanbiedt op voor  
Connekt objectief gezien onacceptabele voorwaarden; 

i. de Opdrachtnemer zijn bedrijfsactiviteiten staakt of niet langer de diensten zoals 
overeengekomen in deze Raamovereenkomst zal voortzetten of deze Raamovereenkomst 

overdraagt aan een derde partij, waaraan Connekt gemotiveerd en op redelijke gronden 
geen schriftelijke goedkeuring kan geven. 

 
3. Opzegging of anderszins beëindigen op een van de in lid 2 genoemde gronden brengt geen enkele 

plicht van Connekt tot enige vergoeding aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook, maar laat 
onverlet het recht van Connekt op vergoeding van de door de opzegging geleden of te lijden 
schade.  

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

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

eindigen van deze Raamovereenkomst nog voortduren.  
 

5. De duur van de Nadere Overeenkomst(en) die onder deze Raamovereenkomst aan 
Opdrachtnemer wordt gegund wordt in de Nadere Overeenkomst per opdracht vastgelegd. 

 
6. Ingeval van ontbinding van de Raamovereenkomst door Opdrachtnemer wegens toerekenbare 

tekortkoming van Connekt heeft Opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de directe 
schade tot een maximum van 10% van het honorarium, waarbij gederfde winst is uitgesloten. 
In geval van ontbinding van de Raamovereenkomst door Opdrachtnemer wegens een niet-

toerekenbare tekortkoming van Connekt, heeft Connekt geen enkele verplichting tot enige 
vergoeding aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook. 
 

7. De Inschrijver is alleen tot schadevergoeding gehouden in het geval dat de schade aan 
Inschrijver is toe te rekenen danwel verantwoordelijk is, zoals bedoeld in artikel 2.  
Daarbij zullen de volgende kaders aangehouden worden door Connekt;  
Indien de Inschrijver toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is 

tegenover de Inschrijver aansprakelijk voor de door Connekt geleden dan wel te lijden schade, 

met dien verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van: 
• € 150.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–

; 
• € 300.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner 

dan of gelijk aan € 100.000,–; 

• € 500.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar 
kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–; 



 

• € 1.500.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar 
kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–; 

• € 3.000.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–. 
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. 

 
8. Indien het programma Topsector Logistiek om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd 

door het Ministerie van IenM zal de Raamovereenkomst worden beëindigd, waarna Connekt 
geen opdrachten meer uitzet onder de Raamovereenkomst. Het bepaalde in artikel 2 lid 3 is 
alsdan van toepassing. 
 

9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connekt, die haar toestemming niet op 
onredelijke gronden zal onthouden, is het Opdrachtnemer niet toegestaan op enigerlei wijze, 
anders dan op grond van deze Raamovereenkomst en eventuele Nadere Overeenkomsten, direct 

of indirect, bij het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek betrokken te zijn of voor één der 
bij dit programma betrokken partijen (waaronder Ministerie van I&W) werkzaam te zijn dan wel 
bij dit project (financieel) belang te hebben. Van een dreigende belangenverstrengeling dient 
Opdrachtnemer terstond melding te maken bij Connekt. 

 
Artikel 3 Nadere gunning  

1. Opdrachtnemer is verplicht om binnen 20 Werkdagen na ontvangst van een reguliere 
Offerteaanvraag, met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst, een Offerte 
uit te brengen. Aan het verkrijgen van een Offerte zijn voor Connekt geen kosten verbonden.  

 
2. De Offerte en daarin opgenomen prijscalculatie moeten voldoen aan en mogen niet minder 

gunstig zijn dan de door Opdrachtnemer ingediende Inschrijving. 
 
Artikel 4 Prijs en overige financiële bepalingen 

1. In de Nadere Overeenkomst wordt overeengekomen dat op inspanningsbasis wordt gewerkt. Bij 
een inspanningsverplichting geldt dat Opdrachtnemer is gerechtigd het werkelijke aantal 
bestede (advies)dagen/uren met betrekking tot de op grond van een Nadere Overeenkomst 
verrichte, en door Connekt geaccepteerde, Diensten per maand op nacalculatiebasis te 

declareren tegen het in de Raamovereenkomst opgenomen dag-/uurtarief.  
 
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 Connekt. 
 

3. De tarieven kunnen na 31 januari 2018 één maal per jaar per 1 februari worden bijgesteld met 
een percentage gelijk aan het CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere 
beloningen, categorie zakelijke dienstverlening. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de 
voorafgaande maand januari gehanteerd, waarbij het indexcijfer van januari 2018 wordt gesteld 
op 100%. 

 
4. Terstond na ondertekening van deze Raamovereenkomst en vervolgens elk kalenderjaar 

overlegt Opdrachtnemer op verzoek van Connekt een verklaring van de Inspecteur der Directe 
Belastingen en van de Bedrijfsvereniging omtrent het betalingsgedrag, waarin wordt 
aangegeven dat ten aanzien van het Personeel van Opdrachtnemer afdracht van belastingen en 
sociale premies heeft plaatsgevonden.  

 
5. Partijen komen een betalingstermijn overeen van maximaal 3 maanden, welke afwijkt van de 

wettelijke betalingstermijn. Achtergrond hiervan is dat Connekt de middelen voor betaling van 

de factuur pas tot haar beschikking heeft nadat zij deze kosten op basis van de ontvangen 
factuur heeft doorgefactureerd aan het Ministerie van I&W en nadat het Ministerie van I&W deze 

factuur aan Connekt heeft voldaan. De termijn van 3 maanden betreft uitdrukkelijk een 
maximale betalingstermijn; Connekt streeft ernaar te betalen binnen een termijn van 60 dagen. 
Zodra middelen voor betaling zijn ontvangen, worden niet anderszins betwiste facturen direct 
betaalbaar gesteld. 

 



 

6. Voor om welke reden dan ook niet verrichte Diensten is geen vergoeding verschuldigd. De 
vergoeding is tevens niet verschuldigd indien Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft laten 

verrichten door een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connekt. 
 
7. Betaling van de overeengekomen vergoeding vindt plaats na ontvangst en acceptatie van de 

overeenkomstig een Nadere Overeenkomst verrichte Diensten en met inachtneming van 

hetgeen in de vorige leden van dit artikel omtrent de facturatie en betalingstermijn van deze 
ontvangen en geaccepteerde Diensten is bepaald.  

 
Artikel 5 Integriteitsverklaring 

1. 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 Connekt 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 Connekt te bewegen 

enige handeling te verrichten of na te laten. 
 
Artikel 6 Wijziging en aanvulling 

1. Wijziging van, en aanvulling op of verlenging van (alleen bij bepaalde tijd) deze 
Raamovereenkomst kan slechts rechtsgeldig geschieden door een door Partijen gezamenlijk 
ondertekende schriftelijke aanvulling welke aan deze Raamovereenkomst wordt gehecht en 
geacht wordt hiervan deel uit te maken.  
 

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. 
 

Artikel 7 Wettelijke voorbehouden 

 
1. Opdrachtnemer dient zich er van te vergewissen dat hij zich bij de aanvaarding en de uitoefening 

van elke opdracht van Connekt houdt aan de geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder het 
Europese (aanbestedings-, mededingings- en staatssteun-)recht.  
 

2. Connekt is gerechtigd de Raamovereenkomst en eventuele Nadere Overeenkomsten op te 
schorten, te beëindigen of te ontbinden in het geval een rechterlijke uitspraak, dan wel een 

aanschrijving of een beschikking van de Europese Commissie of de Autoriteit Consument en 

Markt (verdere) uitvoering in de weg staat, dan wel anderszins bezwaarlijk maakt of vernietigd. 
 

3. Opschorting, beëindiging en/of ontbinding op een grond zoals omschreven in artikel 7 lid 2 brengt 
geen enkele verplichting van Connekt met zich tot enige vergoeding aan Opdrachtnemer uit 
welke hoofde dan ook, maar laat onverlet het recht van Connekt op vergoeding van de hierdoor 
geleden of te lijden schade. 

 

Artikel 8 Contactpersonen 
 
1. Ten minste een maal per jaar vindt overleg plaats tussen de contactpersonen van Partijen over 

de wijze waarop deze Raamovereenkomst wordt uitgevoerd. 
 
 

 
Artikel 9 Delen van kennis  
 

1. Opdrachtnemer deelt, voor zover hem dit niet door de directie van Connekt Schriftelijk is 
verboden, alle kennis over de inhoud van projecten welke hij in Opdracht van Connekt uitvoert, 
met de overige medewerkers van Connekt, daaronder begrepen de overige 
programmateamleden.  

 
 
 



 

Artikel 10 Geheimhouding  
 

 
2. Opdrachtnemer zal, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na beëindiging, al 

hetgeen tot haar kennis mocht komen omtrent Connekt, haar activiteiten en/of met Connekt 
verbonden ondernemingen en/of omtrent participanten in een project, alsmede van het 

Ministerie van I&W, strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekend maken zonder 
voorafgaande Schriftelijke toestemming van Connekt. Een uitzondering hierop geldt voor 
informatie die algemeen bekend is en reeds in openbaarheid is gebracht en voor de verplichting 
tot bekendmaking op basis van enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter.  

 
1. Opdrachtnemer verplicht zijn personeel de geheimhoudingsverplichting als genoemd in lid 1 na 

te leven en staat ervoor in dat het personeel die verplichting nakomen.  

 
2. De schade die geleden kan worden ten gevolge van het schenden van deze bepaling dient door 

Opdrachtnemer vergoed te worden. 
 
Artikel 11 Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling 

 
1. Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 

blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. 
 

2. In geval van toepassing van het eerste lid treden Partijen in overleg teneinde nieuwe 
rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen 
te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in 
acht wordt genomen. 

 
Artikel 12 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

1. Op de onderhavige overeenkomst zal steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
  

2. Alle geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst, zullen worden beslecht door 
de bevoegde rechter te ’s Gravenhage. 


