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Ons kenmerk

1976/5672995/10

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie), hierna te noemen:
de ‘Staat”, te dezen vertegenwoordigd door de directeur van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,
prof. dr. F. L. Leeuw, die daarbij handelt krachtens door de
Minister van Justitie verstrekte algemene volmacht,

en

aljiagen
2

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

2. Nederlandse Defensie Academie, gevestigd te Breda, hierna te
noemen: de “Opdrachtnemer”, te dezen vertegenwoordigd door
prof. dr. W. van Rossum, decaan Faculteit Militaire Wetenschappen,

overwegende

a. Dat de Staat de Opdrachtnemer op 5 juli 2010 heeft verzocht een
offerte uit te brengen voor het verrichten van het in het navolgend
artikel 1 lid 1 bedoelde onderzoek,

b. Dat de Opdrachtnemer op 13 juli 2010 een herziene offerte heeft
uitgebracht,

c. Dat de Staat de Opdrachtnemer, op de voorwaarden van deze
overeenkomst, opdracht wenst te verstrekken tot het doen van het in
artikel 1 lid 1 bedoelde onderzoek en dat de Opdrachtnemer die
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opdracht onder die voorwaarden wenst te aanvaarden, verklaren het Afdeling Extern

volgende te zijn overeengekomen: Wetenschappelijke
Betrekkingen (EWB)

Datum
Artikel 1. Werkzaamheden Opdrachtnemer

1 november 2010

1. De Opdrachtnemer verplicht zich voor de Staat een onderzoek te doen
met als werktitel “Jihadistisch extremisme in Noord Afrika” en
daarover een rapport uit te brengen overeenkomstig het herziene
onderzoeksplan van 13 juli 2010, dat als bijlage 1 aan deze
overeenkomst is gehecht.

2. De Opdrachtnemer zal het onderzoek uiterlijk op 1 september 2010
beginnen. Hij zal het onderzoek uiterlijk op 1 januari 2011 voltooien en
het in lid 1 bedoelde rapport in 50-voud aan de Staat overdragen. Hij
levert dan tegelijkertijd in aparte pdf-bestanden het gehele rapport en
leesvervangende samenvattingen van het rapport in de Nederlandse
en Engelse taal.

3. Voor zover de Staat dat verzoekt, zal de Opdrachtnemer aan de Staat
niet slechts het in lid 1 bedoelde rapport, maar tevens alle andere
bescheiden overdragen die de Opdrachtnemer in verband met het
onderzoek heeft opgesteld of doen opstellen, dan wel heeft verworven.
Bedoeld verzoek dient schriftelijk bij de Opdrachtnemer te zijn
ingediend uiterlijk binnen één maand na oplevering van het
eindrapport.

4. De Opdrachtnemer zal met het oog op eventueel toekomstig
wetenschappelijk onderzoek alle in het kader van het onderzoek
verzamelde gegevens geanonimiseerd overdragen aan de Staat. De
databestanden dienen in digitale vorm met de benodigde documentatie
te worden overgedragen aan het WODC tegelijkertijd met de
oplevering van het eindrapport. Daartoe kan de Staat richtlijnen
geven.

5. Indien de Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming
van de leden 2, 3 of 4 is hij de Staat voor elke dag dat de
tekortkoming voortduurt zonder aanmaning of andere voorafgaande
verklaring een boete verschuldigd van 1°h van de in artikel 6 lid 1
bedoelde vergoeding (inclusief B.T.W.) die de Staat ten hoogste aan de
Opdrachtnemer verschuldigd kan worden, zulks tot ten hoogste 20%
van die vergoeding (inclusief B.T.WJ. De boete komt de Staat toe
onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede
begrepen de vordering tot nakoming van de leden 2, 3 en 4 en elk
recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de
boete te boven gaat.

Pegina 2 van 2



Artikel 2 Rapportage Afdeling Extern
Wetenschappelijke
Betrekkingen (EWB)

1. De Opdrachtnemer zal de Staat tenminste een maal per 6 weken
schriftelijk of mondeling verslag uitbrengen over de voortgang van het Datum
onderzoek.

t november 2010

2. Beslissingen die in verband met de uitvoering van deze overeenkomst
moeten worden genomen en die de inhoud of de uitkomst van het
onderzoek (mede) kunnen bepalen, zullen worden genomen door de
Staat. Indien een dergelijke beslissing dient te worden genomen, zal
de Opdrachtnemer dat onverwijid schriftelijk aan de Staat mededelen.
De Staat zal de Opdrachtnemer vervolgens zo spoedig mogelijk
mededelen, welke beslissing is genomen.

Ingeval beslissingen worden genomen die naar het oordeel van de
Opdrachtnemer vergroting van de met dit onderzoek gemoeide
werklast met zich brengen, dient tussen partijen overeenstemming te
worden bereikt over aanpassing van de in artikel 6 bedoelde prijs,
alvorens Opdrachtnemer aan die nadere beslissing uitvoering behoeft
te geven.

3. Indien zich een omstandigheid voordoet die de uitvoering van deze
overeenkomst kan benadelen of vertragen, zal de Opdrachtnemer dat
onverwijid schriftelijk aan de Staat mededelen.

Artikel 3 Medewerking Staat

1. De Staat zal de Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen kennis te
nemen van alle gegevens en bescheiden, waarover het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie beschikt en die naar het oordeel van de Staat
voor de uitvoering van het onderzoek van belang kunnen zijn. De
Staat is niet verplicht de Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen
kennis te nemen van gegevens en bescheiden die geheim zijn.

2. De Staat zal de Opdrachtnemer voorts in de gelegenheid stellen te
overleggen met alle personen die werkzaam zijn bij het Ministerie van
Justitie en die naar het oordeel van de Staat inlichtingen kunnen
verstrekken die voor de uitvoering van het onderzoek van belang zijn.
Deze personen zijn niet verplicht inlichtingen te verstrekken omtrent
zaken die geheim zijn.

Artikel 4 Contactpersonen

1. De contacten over de uitvoering van het onderzoek zullen worden
onderhouden door de contactpersonen van elke partij. De
contactpersoon van de Staat is — T 1 en bij diens
afwezigheid [ . De contactpersoon van de
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Opdrachtnemer is .I....l en bij diens afwezigheid Afdeling Extern

prof.d r. i r. J. C. C. Voorhoeve. WetenschappelIJke
Betrekkingen (EWB)

2. Elke partij is bevoegd haar contactpersoon of diens plaatsvervanger te Datum
vervangen, indien naar haar oordeel een goede uitvoering van deze

1november2010
overeenkomst dat noodzakelijk of wenselijk maakt. De Opdrachtnemer
is verplicht zijn contactpersoon en diens plaatsvervanger te vervangen,
indien de Staat dat verlangt op grond dat naar zijn oordeel een goede
uitvoering van deze overeenkomst dat noodzakelijk maakt.

3. De Opdrachtnemer zal zijn contactpersoon en diens plaatsvervanger
uitsluitend vervangen door personen die beschikken over een voor de
uitvoering van deze overeenkomst vereiste opleiding, deskundigheid
en ervaring die tenminste gelijkwaardig is aan die van degenen die zij
vervangen.

Artikel 5 Onderaanneming

De Opdrachtnemer is bevoegd gedeelten van het onderzoek onder zijn
verantwoordelijkheid door derden te doen uitvoeren, mits de Staat
daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dergelijke uitvoering
door derden laat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor een
tijdige en deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst onverlet.

Artikel 6 Prijs en betaling

1. De Staat verplicht zich voor de door de Opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden (conform herziene offerte dd. 13 juli 2010) te betalen
tot een vastgesteld bedrag van C 20.588,24 exclusief, en derhalve
€ 24.500,00 inclusief B.T.W.

2. De Opdrachtnemer zal de prijs in twee gedeelten aan de Staat
factureren, als volgt:
- het eerste gedeelte, groot € 12.250,00 (inclusief B.T.W.) direct na

ondertekening van het contract;
verdere gedeelten
- het laatste gedeelte, groot € 12.250,00 (inclusief B.T.W.) na

oplevering van het in artikel 1 lid 1 bedoelde rapport.

De factuur dient te worden toegezonden aan
het Ministerie van Justitie, Postbus 18580, 2502 EN ‘s-Gravenhage, t.a.v.
WODC/EWB o.v.v. Bestelnummer 4500027229 / verplichtingennummer
3200065051 en kenmerknummer 1976/5672995/10

3. De Staat zal de in lid 2 bedoelde gedeelten van de prijs binnen 60
dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur betalen door
overmaking op een door de Opdrachtnemer op te geven bank- of
girorekening in Nederland.
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Afdeling Extern

4. De Staat is gerechtigd een accountantsonderzoek naar voornoemde Wetenschappelijke
Betrekkingen (EWB)

kosten te laten plaatsvinden.

Datum
5. De Staat is bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van deze

b 20 0
overeenkomst op te schorten, indien de Opdrachtnemer met de

1 novem er

nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst in
Ons kenmerkerzui 1 1976/5672995/10

6. De Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van
deze overeenkomst op te schorten op grond dat de Staat met zijn
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst in verzuim is. De
Opdrachtnemer is evenmin bevoegd deze overeenkomst op die grond
te ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding in rechte
te vorderen.

Artikel 7 Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van het in artikel 1 lid
1 bedoelde rapport, de in artikel 1 lid 3 bedoelde andere bescheiden
en al hetgeen de Opdrachtnemer uit hoofde van deze overeenkomst
overigens vervaardigt, doet vervaardigen, verricht of doet verrichten
berusten bij de Staat. Voor zover nodig draagt de Opdrachtnemer deze
rechten hierbij over aan de Staat, welke overdracht de Staat hierbij
aanvaardt. De Opdrachtnemer zal, indien om de overdracht te
effectueren enige aanvullende handeling is vereist, deze handeling op
eerste verzoek van de Staat verrichten. De Opdrachtnemer verleent de
Staat hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk volmacht om deze
handelingen namens de Opdrachtnemer te verrichten.

2. De Opdrachtnemer doet, voor zover mogelijk, afstand van de rechten
bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Auteurswet 1912.

3. De Opdrachtnemer vrijwaart de Staat voor aanspraken van derden ter
zake van inbreuk op een recht van intellectuele eigendom in verband
met hetgeen de Opdrachtnemer uit hoofde van deze overeenkomst
vervaardigt, doet vervaardigen, verricht of doet verrichten.

Artikel 8 Geheimhouding

1. De Opdrachtnemer zal al hetgeen de Staat hem ten behoeve van de
uitvoering van deze overeenkomst ter beschikking stelt niet gebruiken
voor een ander doel dan voor die uitvoering.

2. De Opdrachtnemer zal al hetgeen waarvan hij in verband met de
uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op
generlei wijze bekend maken, behoudens voorzover enig wettelijk
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voorschrift hem tot bekendmaking verplicht. Al hetgeen het onderzoek Afdeng Extern

betreft is vertrouwelijk tot drie maanden nadat de Opdrachtnemer het Wetenschappelijke
Betrekkingen (EWB)

in artikel 1 lid 1 bedoelde rapport aan de Staat heeft overgedragen.

Datum
3. De Staat is bevoegd ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde

1 november2010
nadere regels te stellen.

Ons kenmerk
1976/5672995/10

Artikel 9 Belangenverstrengeling; overnemen van personeel;
omkoping

1. Indien blijkt dat personen in dienst van de Staat al dan niet betaalde
nevenfuncties bij de Opdrachtnemer vervullen of ten tijde van de
onderhandelingen over het contract hebben vervuld zonder dat de
Staat hiervan vôér de sluiting van het contract in kennis is gesteld, is
de Staat gerechtigd het contract zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang te ontbinden.

2. De Opdrachtnemer zal gedurende de tijd dat deze overeenkomst van
kracht is en binnen een jaar na afloop daarvan, de personen die in
dienst van de Staat betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst niet tegen vergoeding werkzaamheden laten verrichten.

3. De Opdrachtnemer zal personen die in dienst van de Staat zijn
generlei voordeel bieden of toezegging doen met de bedoeling deze
personen ertoe te bewegen namens de Staat enige handeling te
verrichten of na te laten.

Artikel 10 Wijziging, opzegging en ontbinding

1. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een
door beide partijen ondertekende nadere overeenkomst.

2. De Staat is te allen tijde bevoegd deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In dat geval
zal de Staat de Opdrachtnemer een zodanig gedeelte van de in artikel
6 lid 1 bedoelde prijs betalen, als overeenkomt met het gedeelte van
zijn werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst, dat de
Opdrachtnemer reeds heeft verricht respectievelijk, in geval van
gedeeltelijke opzegging, reeds heeft verricht en na de opzegging nog
moet verrichten. Voorts zal de Staat de Opdrachtnemer een
schadeloosstelling betalen ter grootte van tien procent van de in artikel
6 lid 1 bedoelde prijs.

3. De Staat is bevoegd deze overeenkomst door een schriftelijke
verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
a. indien de Opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van enige

verplichting uit hoofde van deze overeenkomst en, voor zover
nakoming nog mogelijk is, daarmee in gebreke blijft nadat de
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Staat hem schriftelijk heeft aangemaand binnen een termijn van Afdeling Extern

twee weken alsnog aan zijn verplichtingen te voldoerr Wetenschappelijke
Betrekkingen (EWB)

b. indien de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn onderneming Datum
beëindigt of indien beslag wordt gelegd op een zodanig gedeelte

1 b 2010
van het vermogen van de Opdrachtnemer dat naar het oordeel

o’m er

van de Staat een stipte uitvoering van deze overeen komst niet
langer is gewaarborgd;

c. indien de Opdrachtnemer wordt ontbonden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Algemene Voorwaarden die de Opdrachtnemer gebruikt, zijn op deze
overeen komst niet van toepassing.

3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of
van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Artikel 12 Slotbepalingen, Algemene Voorwaarden

Tenzij hiervan in de tekst uitdrukkelijk is afgeweken, zijn op deze
overeenkomst uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing bij
financiering van wetenschappelijk onderzoek door het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie van
toepassing, welke als bijlage II bij deze overeenkomst zijn gevoegd en
geacht worden daarvan deel uit te maken.
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Aldus in tweevoud getekend,

Opdrachtnemer:

plaats Breda

Afdeling Extern
Wetenschappelijke
Betrekkingen (WB)

Datum

november 2010

datum f/-// _Z/o

Ons kenmerk
1976/5672995/10

functie

naam

handtekening

De Staat:

prof. dr. W. van Rossum

Decaan, Faculteit Militaire Wetenschappen

‘.Z’1A4 -

Lijst van bijlagen

Den Haag

(z/ ‘

De Staat der Nederlanden, de
directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

Bijlage 1 Herziene offerte van Opdrachtnemer dd. 13 juli 2010
Bijlage 2 Algemene Voorwaarden van toepassing bij financiering van

wetenschappelijk onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie

plaats

datum

functie

naam

handtekening

prof. dr. F.L. Leeuw
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