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                                        UITVOERINGSOVEREENKOMST 
                                          antidiscriminatievoorziening 
 
 
de Gemeente Hillegom, in deze vertegenwoordigd door de heer G. Kleijheeg, wethouder, 
hiertoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet gemachtigd door de 
(loco)burgemeester drs. J.G.M. van Griensven, handelend ter uitvoering van het besluit 
van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2009; 
verder te noemen opdrachtgever; 
 
en 
 
het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden, gevestigd aan de 
Riviervismarkt 5 te Den Haag, vertegenwoordigd door de heer G.J. Ankoné, directeur,  
verder te noemen opdrachtnemer; 
 
komen het navolgende overeen: 
 
Artikel 1 Van toepassing zijnde voorwaarden 
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de ‘Algemene inkoopvoorwaarden gemeente 
Hillegom’ van februari 2004, die als bijlage bij deze overeenkomst zijn gevoegd.  
 
Artikel 2 Omschrijving werkzaamheden 
1. Deze overeenkomst strekt tot uitvoering door opdrachtnemer van werkzaamheden 

die voortvloeien uit de verplichtingen die opdrachtgever in het kader van de “Wet 
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen” gehouden is te verrichten. Hieronder 
worden in ieder geval de volgende werkzaamheden begrepen: 
a. de behandeling van klachten en verzoeken om informatie en advies; 
b. de registratie van de behandelde klachten en verzoeken; 
c. de opstelling van de rapportage aan de minister; 
d. de opstelling van een verslag ten behoeve van opdrachtgever, waarin ook 

aanbevelingen gericht op het bevorderen van gelijke behandeling in Hillegom 
worden gedaan; 

e. het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor intermediairen, 
sleutelfiguren en relevante doelgroepen in Hillegom, ten behoeve van het 
informeren van deze groepen met het oog op een (een betere) doorverwijzing 
en om signalen te vinden; 

f. het verzorgen van specifieke PR, gericht op de inwoners van Hillegom om hen 
bekend te maken met het bestaan van de dienstverlening. 

2. Opdrachtnemer stelt jaarlijks een werkplan op voor de uitvoering van de in het 
eerste lid genoemde werkzaamheden. 
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3. Voor vertrouwelijke gesprekken die opdrachtnemer, in voorkomende gevallen, voert 
in het kader van de klachtenbehandeling stelt opdrachtgever een gespreksruimte in 
het gemeentehuis van Hillegom beschikbaar. 

 
Artikel 3 Duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar, te rekenen vanaf 1 

juli 2009. De overeenkomst eindigt van rechtswege op 30 juni 2011. 
2. De overeenkomst is slechts opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 

drie maanden. Opzegging dient door middel van een aangetekende brief te 
geschieden.  

3. Na het eerste jaar vindt uiterlijk een maand na afloop van dat jaar een evaluatie 
plaats, op basis waarvan de overeenkomst kan worden aangepast. De bevindingen 
hieruit worden eveneens betrokken in het werkplan voor het daaropvolgende jaar. 

4. Verlenging van de overeenkomst wordt uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken 
van de in het eerste lid aangegeven looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemer 
schriftelijk overeengekomen. 

 
Artikel 4 Vergoeding 
1. De door opdrachtgever verschuldigde jaarlijkse vergoeding voor de uitvoering van 

de in artikel 2 genoemde werkzaamheden bedraagt in totaal € 7.320,-. Deze 
vergoeding is als volgt opgebouwd: 
Activiteit:        Uren:  Kosten: 
Klachtenbehandeling 
(0,35 klacht per 1000 inwoners ;7 klachten per jaar) 35  € 2.800 
PR, voorlichting, netwerkontwikkeling   37  € 2.960 
Registratie en rapportage                          8  €    840 
Overige kosten (inclusief materiaalkosten PR)     €    720 
Totaal              € 7.320 

2. Meerwerk en/of minderwerk is een wijziging in de overeenkomst en wordt 
uitsluitend schriftelijk overeengekomen. 

3. Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van opdrachtnemer of 
door wijziging van relevante wettelijke voorschriften de werkzaamheden die 
opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar 
worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk. Tot meerwerk worden niet 
gerekend aanvullende en/of essentiële werkzaamheden die opdrachtnemer bij het 
sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien.  

4. Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan tijdig en 
schriftelijk mededeling doen aan de andere partij onder opgave van redenen en de 
financiële en/of andere gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst. 

 
Artikel 5 Declaraties 
1. De door opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de in deze overeenkomst 

overeengekomen werkzaamheden wordt vooraf per jaar voldaan. Opdrachtnemer 
dient hiertoe een declaratie in, gericht aan: Gemeente Hillegom, afdeling Financiën, 
Postbus 32, 2180 AA Hillegom. 
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2. Opdrachtgever voldoet de declaratie binnen 30 dagen na factuurdatum, indien in 
goede orde ontvangen. 

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtgever het gevolg 

is van enig verzuim van opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit 
deze overeenkomst dan wel het niet naleven van wetgeving, alsmede voor alle 
schade welke door opdrachtnemer, zijn personeel, door hem ingeschakelde 
(rechts)personen wordt toegebracht aan personeel en/of goederen van 
opdrachtgever dan wel derden.  

2. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die, in welke vorm dan ook, door 
opdrachtnemer wordt geleden als gevolg van of in verband met een onrechtmatige 
daad of een toerekenbare tekortkoming door opdrachtnemer onder de 
overeenkomst, tenzij die schade het gevolg is van grove schuld of opzet van 
opdrachtgever.  

3. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever te vrijwaren, respectievelijk schadeloos 
te stellen ter zake van alle aansprakelijk van derden tot vergoeding van schade. 

 
Artikel 7 Wijziging van omstandigheden 
1. Indien de omstandigheden waaronder de overeenkomst is gesloten zich zodanig 

wijzigen of gedurende de looptijd van deze overeenkomst nieuwe wettelijke 
voorschriften van kracht worden, dat in redelijkheid niet meer van één of beide 
partijen kan worden gevergd dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, 
treden partijen met elkaar in overleg om nadere afspraken te maken.  

2. Wijzigingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden 
vastgelegd en ondertekend door beide partijen. Alsdan maken zij deel uit van deze 
overeenkomst. 

 
Artikel 8 Geheimhouding 
1. Opdrachtnemer verplicht zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de 

overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 
redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken, behalve voor 
zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of enig wettelijk 
voorschrift hem tot bekendmaking verplicht. 

2. Opdrachtnemer zal de voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen 
personeelsleden en/of hulppersonen die krachten de overeenkomst onder zijn 
verantwoordelijk werken, verplichten deze geheimhouding na te leven. 

 
Artikel 9 Overdracht van rechten en verplichtingen 
1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze 

overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever 
aan een derde over te dragen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden 
verbonden. 

2. Opdrachtnemer zal voorts niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 
toestemming van opdrachtgever de onder deze overeenkomst uit te voeren 
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteden. 
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Artikel 10 Tussentijdse beëindiging 
1. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds schriftelijk, zonder 

voorafgaande opzegging, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, direct te 
(laten) beëindigen, zonder dat opdrachtgever uit enigerlei hoofde is gehouden tot 
schadevergoeding van door opdrachtnemer in verband met beëindiging geleden 
schade indien: 
a. het faillissement van opdrachtnemer of indien diens surseance van betaling 

wordt aangevraagd of ingeval van stillegging, liquidatie of enige daarmee te 
vergelijken toestand van de onderneming van opdrachtnemer; 

b. opdrachtnemer jegens opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in het nakomen 
van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en opdrachtnemer niet binnen 
een redelijke termijn na ingebrekestelling alsnog correct nakomt; 

c. bij gehele of gedeeltelijke overname of fusie van opdrachtnemer door of met 
derden; 

2. Opdrachtgever is in de onder bovenstaande in het eerste lid genoemde gevallen 
tevens gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de 
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat 
opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden, onverminderd eventuele 
aan opdrachtgever verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht van 
opdrachtgever op volledige schadevergoeding. 

 
Artikel 11 Overmacht 
1. Indien opdrachtnemer gedurende een periode van meer dan drie maanden ten 

gevolge van overmacht niet kan nakomen, heeft opdrachtgever het recht de 
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang 
buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding 
ontstaat. 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, 
stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de 
uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken, voor zover deze 
omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die 
niet nakomt c.q. tekortschiet.  

3. Voorts worden niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel 
tekortschieten van door opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- 
c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van opdrachtneer of door haar 
ingeschakelde derden. 

 
Artikel 12 Verzekering 
Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden 
voor bedrijfs- en wettelijke aansprakelijkheid. 
 
Artikel 13 Geschillenregeling en rechtskeuze 
1. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst zal bij uitsluitend 

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag, tenzij partijen 
alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. 

2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hillegom op 5 oktober 2009, 
 
 
Gemeente Hillegom     Bureau Discrminatiezaken 
       
 
 
 
G. Kleijheeg      G.J. Ankoné,  directeur 
 


