
Overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en Saba Conservation 
Foundation voor de uitvoering van het project beheer Sababank 

Verplichtingnummer 1300010600 

De ondergetekenden: 

1. De Staat der Nederlanden (ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie), waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur Natuur en Biodiversiteit, 
drs. R.P. van Brouwershaven, hierna te noemen: "Opdrachtgever"; 

2. Saba Conservation Foundation, Saba, Caribisch Nederland, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Karen Hodge hierna te noemen: 
"Opdrachtnemer", 

OVERWEGENDE: 

a. De verantwoordelijkheden van de Staatssecretaris voor Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie vanuit de Wet grondslagen 
natuurbeheer en bescherming BES, de Visserijwet BES, het Visserij 
Besluit BES, en de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie van 15 december 2010, nr. 169929, houdende 
aanwijzing van de Saba Bank als Natuurpark; 

b. De overeenkomst met betrekking tot het beheer van mariene 
biodiversiteit en visserij voor de exclusieve economische zone en het 
daarbij behorende beheerplan waarin acties zijn benoemd op het 
terrein van handhaving van wet en regelgeving ten behoeve van 
mariene biodiversiteit en visserij, uitvoering van structurele monitoring 
en opzetten onderzoeksagenda; 

c. Het programma beheer Sababank (PBS 2012-2017) waarin voor de 
periode 2012-2017 in samenwerking met de openbare lichamen Saba 
en Sint Eustatius, de beheersinstanties Saba Conservation Foundation 
en Sint Eustatius National Park (STENAPA) en de "Dutch Caribbean 
Committee on Marine Biodiversity and Fisheries (CMBF), uitvoering 
wordt gegeven aan de onderdelen handhaving, monitoring en 
onderzoek. 



VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

In deze Overeenkomst is een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. 
Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in 
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI 2011). 

1. Voorwerp van de Overeenkomst 

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het instellen van 
de Saba bank management unit (SMU) conform de uitgangspunten 
vastgelegd in de Terms of reference welke als bijlage 1 is gevoegd bij deze 
Overeenkomst; 

1.2 De SMU geeft uitvoering aan het beheerplan Sababank 2012-2017 (PBS 
2012-2017) welke als bijlage 2 is bijgevoegd bij de overeenkomst; 

1.3 De SMU is een aparte eenheid binnen het Saba National Marine Park 
onder de dagelijkse leiding van de Saba Conservation Foundation; 

1.4 De stuurgroep bestaande uit de SCF manager, een vertegenwoordiger 
van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie unit 
Bonaire en het Openbaar Lichaam Saba is verantwoordelijk voor het 
algemene management en de planning; 

1.5 De stuurgroep komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar om het 
programma vast te stellen en de uitvoering te evalueren. De eerste 
bijeenkomst van de stuurgroep vindt plaats binnen vier weken na 
ondertekening door beide partijen van deze overeenkomst; 

1.6 Het budget voor de SMU wordt jaarlijks vastgesteld. Deze overeenkomst 
betreft het budget voor de periode 2012; 

1.7 Iedere twee jaar vindt er een externe evaluatie plaats van het 
programma; 

1.8 Voor de uitvoering van de taken van de SMU is een boot beschikbaar, 
conform de overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en Saba 
conservation Foundation (verplichtingnr. 1400008512); 

1. 9 De SMU heeft de volgende taken: 
1.9.1 Tenminste drie maal per week patrouilleren op de Sababank; 
1.9.2 Opsporen en verwijderen van verloren fuiken ("ghost traps") op de 

Sababank; 
1.9.3 Organiseren van bijeenkomsten van vissers en betrekken in het beheer 

van de Sababank; 
1.9.4 Monitoren van aangelande vis- en kreeftenvangsten en 

visserijonafhankelijke surveys van de visstand op de Saba bank 
1.9.5 Rapporteren van overtredingen van de visserijregelingen bij de 

handhavingsautoriteiten 



1.9.6 Ontwikkeling en beheer van data, administratie en maandelijkse 
rapportage aan de stuurgroep over de uitgevoerde activiteiten; 

1.9.7 Onderhoud van boot en uitrusting; 
1.9.8 Monitoren van relevante parameters (mariene transport, habitats 

visserij activiteiten etc.) 
1.9.9 Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ter vergroting van de kennis 

over het beheer van de Sababank (public awareness); 
1.9.10 Logistieke ondersteuning van vastgesteld wetenschappelijk 

onderzoeksprojecten op de Sababank; 
1.9.11 Twee maal per jaar rapportage aan de stuurgroep en de CMBF. 
1.10 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. 

Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert 
het eerder genoemde document boven het later genoemde: 
1. deze Overeenkomst; 
2. de ARVODI 2011; 
3. Sababank Management Unit terms of reference 
4. Management plan EEZ 

1.11 Over de uitgevoerde taak van de opdrachtnemer in het kader van deze 
Overeenkomst zal voor 1 maart 2013 expliciet gerapporteerd worden aan 
de stuurgroep en de opdrachtgever. 

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst 

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de 
Overeenkomst door beide partijen. De opdrachtgever behoudt zich het 
recht voor de Overeenkomst in te trekken indien de Opdrachtnemer de 
Overeenkomst niet binnen 4 weken na dagtekening ondertekend heeft 
geretou rneerd. 

2.2 De overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht in de periode 
van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012. 
Eventuele mogelijkheden tot uitloop van de werkzaamheden (bij 
gelijkblijvend budget) zullen in onderling overleg worden besproken. 
Zodra de Overeenkomst bij EL&I binnen is, gaat de opdracht van start. 

3. Prijs en overige financiële bepalingen 

3.1 Het totaalbedrag van de opdracht bedraagt maximaal $97.875, 00,-
3.2 Betaling vindt plaats op rekeningnummer 800 524909, The Windward Islands 

Bank Ltd , Swiftcode WISBSXSM; als volgt: 
een bedrag van $90.000,- na ondertekening van deze Overeenkomst. 
het restant €7.875,- na ontvangst en acceptatie van het resultaat van 
de Diensten. 



3.3 Definitieve afrekening vindt plaats na ontvangst en acceptatie van het 
eindrapport zoals beschreven in artikel 1.9 

3,4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de 
duur van deze Overeenkomst. 

3.5 De factuur/facturen dient/dienen, in afwijking van artikel 14, tweede lid, 
ARVODI, in enkelvoud, onder vermelding van (bovengenoemd) 
verplichtingennummer 1300010600 te worden gezonden aan: 
Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie 
FDAjTeam Programma 
T.a.v. klantdirectie N&B 
2500 EK Den Haag 

4. Contactpersonen (Projectleiders) 

4.1 Contactpersoon van Opdrachtgever is Beleidscoördinator EL&I Rijksdienst 
Caribisch Nederland gevestigd te Bonaire, contactpersoon van 
Opdrachtnemer is de manager Saba Marine Park. 

4.2 Projectleider bij Opdrachtgever is Paul Hoetjes, projectleider bij 
Opdrachtnemer is Kai Wulf. 

5. Tijden en plaats werkzaamheden 

5.1 De werkzaamheden worden in beginsel verricht vanuit het kantoor van 
Opdrachtnemer. 

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden 
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Algemene 

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten 
van Diensten (ARVODI 2011) , voor zover daarvan in deze Overeenkomst 
niet wordt afgeweken. De ARVODI kunnen via 
www.rijksoverheid.nljministeries/elenijcontact-met-elenijzaken-doen
met-eleni geraadpleegd worden. 

6.2 De (eventuele) algemene voorwaarden van Opdrachtnemer worden 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

6.3 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen welke ingevolge 
artikel 11 ARVODI 2011 op hem en zijn Personeel rusten, is 
Opdrachtnemer een boete verschuldigd van maximaal 10% van de 
maximale prijs (€6000,-) per gebeurtenis. 

6,4In afwijking van het bepaalde in artikel 14, vierde lid, ARVODI 2011, 
behoeven in geval van meerwerk de authentieke bescheiden ter 
specificatie van de aard en omvang van de verrichte meerwerkzaamheden 



slechts op verzoek van Opdrachtgever overgelegd te worden en kan 
worden volstaan met kopieën. 

6.5 Artikel 16 ARVODI is niet van toepassing. 
6.6 In aanvulling op artikel 23 ARVODI 2011 geldt met betrekking tot 

publicatie het volgende: Uitsluitend Opdrachtgever is bevoegd om (delen 
van) de rapportage openbaar te maken. Indien Opdrachtgever daartoe 
besluit, vermeldt hij daarbij Opdrachtnemer als uitvoerend bureau. 

6.7 In aanvulling op artikel 23 ARVODI 2011 geldt ten aanzien van - ten 
behoeve van deze opdracht - van derden betrokken informatie, dat de 
intellectuele rechten bij deze derden verblijven. Opdrachtnemer regelt 
voor Opdrachtgever een passend gebruiksrecht. 

6.8 In aanvulling op artikel 23 ARVODI 2011 geldt het volgende. Het is 
Opdrachtnemer toegestaan de door de werkzaamheden verkregen 
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderwijs 
te gebruiken, met uitzondering van privacygevoeIige gegevens. 
Opdrachtnemer zal daarbij niet in strijd handelen met de belangen van 
Opdrachtgever. Bij twijfel daarover treedt Opdrachtnemer vooraf in 
overleg met Opdrachtgever. 

6.9 Indien Opdrachtgever besluit de prestaties niet te publiceren, kan 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk verzoeken de prestaties in 
eigen beheer te mogen uitgeven. Deze toestemming dient schriftelijk te 
worden gegeven en zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. 
Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming 
voorwaarden te verbinden. 

7. Integriteitverklaring 
Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel 
van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen 
aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen 
in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te verrichten of na 
te laten. 

8. Wet bescherming persoonsgegevens 

Indien van toepassing, dient Opdrachtnemer de Wet bescherming 
persoonsgegevens BES in acht te nemen. 

9. Slotbepalingen 

9.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij 
uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 



9.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen aile eventueel 
eerder door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken 
omtrent de hierbij overeengekomen Diensten/werkzaamheden . 

9.3 	Indien een rapport onderdeel uitmaakt van de opdracht, staat het 
Opdrachtgever vrij een afschrift daarvan ter kennisname te zen den aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij naast een motivering van de 
noodzaak van het rapport ook inzicht wordt gegeven in de met het rapport 
gemoeide kosten. 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in 
tweevoud ondertekend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

namens deze: 

Drs. R.P. van Brouwershaven 
Directeur Natuur en Biodiversiteit 

dd . 

Saba Conservation Foundation 
namens deze : 

Karen Hodge 



dd 

Bijlage(n): 

1. Beheerplan mariene biodiversiteit en visserij voor de EEZ in het 
Caribisch gedeelte van het Koninkrijk 

2. Sababank Management Unit, Terms of reference 




