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Meerpartijen Project samenwerkingsovereenkomst 
Project <naam project invullen> 

 

Ondergetekenden 

<naam Partij> gevestigd en kantoorhoudende te <adres> ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer <nummer>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
<naam en functie invullen>, verder te noemen: <naam> 

en 

<naam Partij> gevestigd en kantoorhoudende te <adres> ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer <nummer>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
<naam en functie invullen>, verder te noemen: <naam> 

En 

(Het aantal partijen is uit te breiden zodat alle partijen in deze meerpartijenovereenkomst 
zijn opgenomen) 

ieder voor zich aan te duiden als Partij en gezamenlijk als Partijen, 

Overwegende dat: 

 <naam Partij>  in dezen de penvoerder is van het project <naam Project> ; 

 De penvoerder een partnerovereenkomst Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving 
hebben gesloten betreffende het ondersteunen en gezamenlijk uitvoeren van onderwijs-  
onderzoeks- en kennisdelingsactiviteiten op het gebied van ‘Natuur en Leefomgeving’ 
binnen het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving; 

 <hier nadere overwegingen invullen> 
 
(Indien een partij geen partnerovereenkomst met het Kenniscentrum Natuur en 
Leefomgeving heeft gesloten, beschrijf dan bij de tweede bullit de 
achtergrond/beweegreden voor de projectpartner(s) voor samenwerking én laat de 
eerste bullit vervallen) 
 

 Partijen nadere afspraken wensen te maken om de samenwerking in goede banen te 
leiden. 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 Definities 

Overeenkomst:  de onderhavige samenwerkingsovereenkomst; 

Project: het project <naam project>; 

Projectleider de persoon die belast is met de dagelijkse leiding 
van het Project; 

Resultaat: een (materiële of immateriële) output van het 
Project, zoals gegevens, kennis of informatie - in 
welke vorm of aard dan ook, of het al dan niet kan 
worden beschermd - die wordt gegenereerd in het 
Project, alsmede alle rechten verbonden daaraan, 
met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten; 

Samenwerkingsoverleg: het besluitvormende orgaan van het 
samenwerkingsverband; 
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Samenwerkingsplan:  de beschrijving van de wijze waarop Partijen gaan 
samenwerken en de bijdrage die zij daarvoor 
leveren gekoppeld aan tijd en budget; 

Samenwerkingsverband samenwerkende Partijen die het Project ten 
uitvoering brengen. 

Subsidie de financiële middelen die Subsidiegever volgens 
het Subsidiebesluit als bijdrage in of betaling van 
het Project aan Partijen verstrekt met het oog op de 
uitvoering van het Project. 

Subsidiebesluit: het besluit van Subsidiegever waarin Subsidie wordt 
verleend, alsmede iedere overeenkomst met en 
ieder besluit van Subsidiegever in aanvulling daarop 
of ter uitvoering daarvan, met inbegrip van latere 
wijzigingen en aanvullingen. 

Subsidiegever In dezen het Kenniscentrum Natuur en 
Leefomgeving die de Subsidie verleent. 

Artikel 2 Doel en wijze van samenwerking 

2.1. Het doel van deze overeenkomst is de relatie tussen Partijen met betrekking tot het 
Project te definiëren, in het bijzonder met betrekking tot de organisatie van het werk 
tussen de Partijen, het beheer van het Project en de rechten en verplichtingen van 
Partijen met betrekking tot onder meer de aansprakelijkheid, toegangsrechten en 
geschillenbeslechting. 

2.2. <naam Partij> treedt op als coördinator van het Project, ontvangt namens Partijen 
de voorschotten en de subsidie van Subsidiegever, verdeelt de Subsidie over 
Partijen, richt een projectadministratie in en houdt deze bij, verzamelt alle gegevens 
voor de tussentijdse verantwoording en eindverantwoording en is eerste 
aanspreekpunt voor Subsidiegever. 

2.3. Partijen nemen voor eigen rekening en risico deel aan het Project. 

2.4. Elke Partij verbindt zich ertoe om bij te dragen aan een efficiënte uitvoering van het 
Project, samen te werken en snel en op tijd al zijn verplichtingen uit hoofde van de 
subsidiebeschikking en de Overeenkomst uit te voeren en te vervullen, zoals 
redelijkerwijs kan worden verlangd. 

Artikel 3 Duur samenwerking 

3.1. De samenwerking onder de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het 
Project, voor alsnog voor de periode <periode invullen> (de verwachte datum van 
de eindafrekening), in overeenstemming met het Subsidiebesluit. 

3.2. Voortzetting van de samenwerking zal indien nodig en gewenst in het 
Samenwerkingsoverleg voor besluitvorming worden geagendeerd. 

Artikel 4 Samenwerkingsoverleg 

4.1. Ieder der Partijen is gerechtigd een lid en een plaatsvervangend lid te benoemen en 
te vervangen, middels een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het 
Samenwerkingsoverleg. 

4.2. <naam Partij> levert de voorzitter van het Samenwerkingsoverleg. 

4.3. Het Samenwerkingsoverleg heeft de volgende bevoegdheden: 
Inhoud, financiën en intellectuele eigendomsrechten 
a) Aansturen van de Projectleider; 
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b) Voorstellen doen voor wijzigingen van de Subsidie met Subsidiegever; 
c) Wijzigen van het Samenwerkingsplan; 
d) Moment en wijze van betalen van de voorschotten die worden ontvangen van 

de Subsidiegever. 

Aanpassing van het samenwerkingsverband 

a) Beëindiging van deelname van een Partij aan het Samenwerkingsverband en de 
goedkeuring van de voorwaarden van de beëindiging; 

b) Identificatie van een schending door een Partij van haar verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst; 

c) Vaststellen dat een Partij in gebreke is, indien zich dit voordoet; 
d) Vaststellen van corrigerende maatregelen die moeten worden uitgevoerd door 

een Partij die in gebreke is; 
e) Beëindiging van deelname van een in gebreke blijvende Partij en de daarop 

betrekking hebbende maatregelen; 
f) Voorstel doen aan Subsidiegever voor een verandering van de coördinator; 
g) Voorstel doen aan Subsidiegever voor opschorting van het gehele of een deel 

van het Project; 
h) Voorstel doen aan de subsidiegever voor de beëindiging van het Project. 

4.4. De voorzitter of diens plaatsvervanger is gerechtigd een vergadering op een 
bepaalde dag en op een door hem te bepalen tijdstip bijeen te roepen. De voorzitter 
roept in ieder geval halfjaarlijks een vergadering uit. De voorzitter is voorts 
gehouden tot het bijeenroepen van het Samenwerkingsoverleg binnen vier weken 
van een daartoe door drie of meer leden met redenen omkleed gedaan verzoek. 

4.5. De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van een agenda en het tijdig 
toezenden daarvan aan de leden. De voorzitter bepaalt de vergaderplaats, zit de 
vergadering voor, draagt zorg voor het opstellen van de notulen. 

4.6. Besluiten van het Samenwerkingsoverleg worden genomen op basis van consensus. 
Indien geen consensus wordt bereikt, is de stem van de Projectleider 
doorslaggevend. 

4.7. Een Partij die kan aantonen dat zijn eigen werk, inzet voor de prestaties, kosten, 
aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten of andere rechtmatige belangen 
ernstig zouden worden geschaad door een besluit van het Samenwerkingsoverleg 
kan een veto uitoefenen met betrekking tot de desbetreffende beslissing of 
relevante deel van de beslissing. 

4.8. Een Partij kan geen veto uitoefenen over een besluit met betrekking tot zijn 
identificatie als een in gebreke blijvende Partij. De in gebreke blijvende Partij kan 
geen veto uitoefenen over beslissingen met betrekking tot zijn deelname en 
beëindiging in het Samenwerkingsverband of de gevolgen daarvan. 

Artikel 5 Projectleider 

5.1. Over de uitvoering van zijn functie en taken legt de Projectleider iedere zes maanden 
schriftelijk verantwoording af aan het Samenwerkingsoverleg. 

5.2. De Projectleider maakt elke 4 maanden een overzicht van de uitputting van het 
budget van het Project en stuurt dit Partijen toe. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

6.1. Ten aanzien van informatie of materiaal door één Partij in het kader van het Project 
geleverd aan een andere, wordt er geen garantie gegeven of verklaring van welke 
aard dan ook gedaan over de toereikendheid of geschiktheid voor een bepaald doel, 
noch over de afwezigheid van enige inbreuk op eventuele eigendomsrechten van 
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derden. De ontvangende Partij is daarom in alle gevallen volledig en als enige 
aansprakelijk voor het gebruik van dergelijke informatie en materiaal. 

6.2. Geen Partij is aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of soortgelijke 
schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst, verlies van inkomsten of 
verlies van contracten, van een andere Partij, mits deze schade niet veroorzaakt is 
door opzet of door een schending van de geheimhoudingsplicht. 

6.3. De totale aansprakelijkheid van een Partij tegenover de andere Partijen gezamenlijk 
wordt beperkt tot twee keer het aandeel van de totale subsidie van het Project van 
de Partij zoals vermeld in het Samenwerkingsplan mits deze schade niet is 
veroorzaakt door opzet of grove schuld. 

6.4. De voorwaarden van deze Overeenkomst mogen niet worden opgevat als wijziging 
of beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van elke Partij. 

Artikel 7 Kosten en financiering 

7.1. Alle bedragen die worden ontvangen van Subsidiegever, tot het moment van finale 
afrekening van de subsidie, betreffen voorschotten. Deze voorschotten kunnen 
worden teruggevorderd, indien de bestedingen door een Partij niet worden 
goedgekeurd als subsidiabele kosten. 

7.2. De financiële bijdrage van Subsidiegever voor het Project zal worden uitgekeerd 
door de programmamanager op basis van: 
- het Samenwerkingsplan, 
- goedkeuring van verslagen door Subsidiegever, en 
- de bepalingen van betaling in dit artikel. 

Een Partij zal alleen worden gefinancierd voor zijn taken die zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met het Samenwerkingsplan. 

7.3. Een Partij die minder dan zijn toegewezen deel van de begroting, zoals vastgesteld in 
het Samenwerkingsplan, besteedt, zal alleen naar rato van de werkelijke 
verantwoorde subsidiabele kosten worden uitbetaald. 

7.4. Een Partij die meer dan zijn toegewezen deel van de begroting, zoals vastgesteld in 
het Samenwerkingsplan, besteedt, zal alleen ten aanzien van de verantwoorde 
subsidiabele kosten worden uitbetaald tot een bedrag van ten hoogste het 
toegewezen deel. 

7.5. Elke Partij stuurt per 4 maanden achteraf de volgende belegstukken aan de 
Projectleider ter informatie over de besteding van de projectkosten: 
- kopieën van de inkoopfacturen, 
- per medewerker een overzicht van de aan het Project bestede uren, met een 

handtekening van de betreffende werknemer, 
- een overzicht van het aantal uren gebruik van machines en apparatuur, met 

een handtekening van de verantwoordelijke medewerker. 

7.6. Elke Partij stuurt jaarlijks achteraf de volgende aanvullende belegstukken: 
- betaalbewijzen van alle inkoopfacturen, 
- kopieën van de schaalverklaring van de medewerkers die tijd besteed hebben 

aan het Project, met ten minste vermelding van de totale loonkosten en de 
omvang van de aanstelling van de betreffende medewerker over het 
betreffende jaar, 

- kopieën van bewijsstukken ter onderbouwing van de afschrijvingskosten per 
uur van gebruikte machines en apparatuur. 

7.7. Elke 4 maanden maakt de Projectleider een overzicht van de besteding van 
projectkosten, in vergelijking tot het budget zoals vastgesteld in het 
Samenwerkingsplan. In het overzicht wordt ook de bijbehorende aanspraak op de 
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Subsidie weergegeven. Dit overzicht wordt ter controle en goedkeuring toegestuurd 
aan de Partijen. 

7.8. Het door de coördinator van Subsidiegever ontvangen jaarlijkse voorschot, wordt 
aan de overige Partijen uitbetaald volgens de volgende systematiek: 
- Elke Partij maakt aanspraak op een deel van de subsidie volgens de verhouding 

tussen zijn subsidiabele kosten en subsidie zoals vermeld in het 
Samenwerkingsplan. 

- Het voorschot van de Subsidiegever betreft maximaal 90% van de toegekende 
subsidie en wordt jaarlijks uitbetaald. Elke Partij krijgt daarom elk jaar 
maximaal 90% van de jaarlijkse toebedeelde subsidie als voorschot uitbetaald. 
De resterende 10% wordt pas onder voorwaarden, na afrekening van het 
gehele Project uitbetaald. 

- De feitelijke betaling van het voorschot door de coördinator geschiedt op basis 
van het goedgekeurde 4 maandelijks overzicht zoals beschreven in artikel 7.7. 

7.9. Een Partij betaalt een eventueel teveel ontvangen voorschot onverwijld terug aan 
de coördinator op diens onderbouwde en gerechtvaardigd verzoek. Een dergelijke 
situatie kan bijvoorbeeld optreden indien (een deel van) de kosten van de 
betreffende Partij als niet subsidiabel worden beoordeeld door Subsidiegever. 

Artikel 8 Resultaten 

8.1. Resultaten zijn eigendom van de Partij die deze genereert. 

8.2. Partijen dragen er zorg voor dat de Projectresultaten - middels de Creative 
Commons Naamsvermelding 4.0 licentie - door hen beschikbaar worden gesteld 
tenzij er nadrukkelijke redenen zijn om hiervan af te wijken. In dat laatste geval 
wordt tijdig contact opgenomen met de Subsidiegever. 

8.3. Niets in de Overeenkomst mag worden uitgelegd als het verlenen van rechten tot 
het gebruik van de naam van een Partij of een van hun logo's of handelsmerken in 
reclame, publiciteit of andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de betreffende Partij. 

Artikel 9 Toegangsrechten voor intellectueel eigendom 

9.1. De toegang tot Resultaten en achtergrondinformatie die nodig zijn voor de 
uitvoering van het eigen werk van een Partij in het Project wordt vrij van royalty’s 
verleend. 

9.2. Ter voorkoming van twijfel, elke verlening van toegangsrechten anders dan bepaald 
in de Overeenkomst wordt overgelaten aan het eigen inzicht van de eigenaar en 
onder de voorwaarden zoals wordt overeengekomen tussen de eigenaar en de 
ontvangende partij(en). 

 

Artikel 10 Geheimhouding 

10.1. Partijen zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie die door Partijen in het kader 
van dit Project als zodanig gekarakteriseerd ter beschikking zijn gesteld, geheim te 
houden, tenzij op een Partij een wettelijke of gerechtelijke plicht ligt deze informatie 
openbaar te maken. 

10.2. De ontvanger past dezelfde mate van zorgvuldigheid toe met betrekking tot de 
vertrouwelijke informatie die hij binnen het kader van het Project verkregen heeft 
als met zijn eigen vertrouwelijke en / of bedrijfseigen informatie, maar in geen geval 
minder dan redelijke zorgvuldigheid. 
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Artikel 11 Beslechting van geschillen  

11.1. Partijen zullen zich inspannen om hun geschillen in der minne te regelen. 

11.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst, die niet in 
der minne opgelost kunnen worden, zullen worden beslecht door de bevoegde 
rechter. 

Artikel 12 Slotbepaling 

12.1. De Overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle Partijen. 

12.2. De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang ten aanzien van die Partij die het 
vrije beheer over zijn middelen verliest. 

12.3. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

Aldus door Partijen overeengekomen en in <>voud ondertekend op <datum>, 

 

 

 

 

 

Bijlage: Samenwerkingsplan 

 

 

 


