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ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 
ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST  

 
 

1. TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van onderaanneming (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op 
alle Werkzaamheden welke door de Onderaannemer voor ERM worden uitgevoerd. Door 
ondertekening van de Werkvergunning, gaat Onderaannemer akkoord met het van toepassing zijn van 
deze Algemene Voorwaarden, inclusief de de Gedragscode voor Bedrijfsvoering en Ethisch 
Verantwoord Handelen van ERM en het Beleid voor Handel met Voorkennis van ERM, dat toegankelijk 
is op dezelfde website als deze Algemene Voorwaarden van onderaanneming 
(http://www.erm.com/ERM-Subcontract-Terms-EMEA).   Elke Werkvergunning houdt een 
afzonderlijke Onderaannemingsovereenkomst in, waarin deze Algemene Voorwaarden zijn 
opgenomen.  Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ERM worden gewijzigd, de 
versie van deze Algemene Voorwaarden geplaatst op de dag van ondertekening van de 
Werkvergunning door de Onderaannemer zijn van toepassing op de Werkvergunning.   

2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE  

2.1 “Algemene Voorwaarden” betekent deze Algemene Voorwaarden van onderaanneming inclusief 
Gedragscode voor Bedrijfsvoering en Ethisch Verantwoord Handelen van ERM en het Beleid voor 
Handel met Voorkennis van ERM. 

2.2 “Onderaannemer” betekent de partij die een Werkvergunning aanvraagt als Onderaannemer met ERM.   

2.3 “ERM” betekent het ERM-bedrijf dat de Werkvergunning aangaat.  

2.4 “Key Personnel” personeel op sleutelposities zoals vastgelegd in de Werkvergunning. 

2.5 “Klant van ERM” betekent de klant die de Hoofdovereenkomst aangaat met ERM. 

2.6 “Onkosten” betekent de Onkosten die aan de Onderaannemer worden vergoed voor de 
Werkzaamheden zoals vastgesteld in de Werkvergunning. 

2.7 “Vergoeding” betekent de vergoeding die wordt betaald aan de Onderaannemer voor de 
Werkzaamheden zoals vastgesteld in de Werkvergunning. 

2.8 “Hoofdovereenkomst” betekent de overeenkomst tussen ERM en een klant van ERM aangaande het 
Project dat het onderwerp van de Werkvergunning is. 

2.9 “Programma” betekent het tijdschema voor het voltooien van de Werkzaamheden dat door ERM is  
goedgekeurd, doch van tijd tot tijd gewijzigd kan worden.  

2.10 “Project” betekent het Project zoals vastgesteld in de Werkvergunning. 

2.11 “Projectlocatie” betekent de locatie van het Project zoals vastgesteld in de Werkvergunning. 

2.12 “Onderaannemer” betekent degene die het document Werkvergunning met ERM is aangegaan. 

2.13 “Onderaannemingsovereenkomst” betekent: (i) deze Algemene Voorwaarden; (ii) de door ERM en de 
Onderaannemer ondertekende Werkvergunning en alle documenten, tekeningen, specificaties, 
schema’s, gegevens of informatie opgenomen of daarin vastgesteld; (iii) alle bijzondere bepalingen en 
voorwaarden uitdrukkelijk vastgesteld in de Werkvergunning; (iv) de Hoofdovereenkomst; en (v) alle 
veranderingsopdrachten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. 

2.14 “Werkzaamheden” betekent alle diensten, toezicht, arbeid, materialen, gereedschappen, voorraad, 
goederen en apparatuur en alle Werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de Werkzaamheden volledig, 
juist, tijdig en veilig uit te voeren, zoals beschreven in de Werkvergunning in overeenstemming met de 
Onderaannemingsovereenkomst. 

2.15 “Werkvergunning” betekent het document genaamd “Werkvergunning Onderaannemer” die door ERM 
aan de Onderaannemer wordt verstrekt en die door beide partijen wordt ondertekend.  

http://www.erm.com/ERM-Subcontract-Terms-EMEA


Algemene Voorwaarden Onderaannemingsovereenkomst  2019 
2 

2.16 Naar ERM en de Onderaannemer wordt individueel als “Partij” verwezen en gezamenlijk als  “Partijen”. 

2.17 De datum van inwerkingtreding van de Onderaannemingsovereenkomst is de op de Werkvergunning 
vermelde datum (“Datum van Inwerkingtreding”).   

3. DIENSTEN 

3.1 De Onderaannemer verstrekt alle diensten, toezicht, arbeid, materialen, gereedschappen, voorraad, 
goederen en apparatuur en voert alle Werkzaamheden uit die noodzakelijk zijn om de Werkzaamheden 
volledig, juist, tijdig en veilig uit te voeren, zoals beschreven in de Werkvergunning in overeenstemming 
met de Onderaannemingsovereenkomst (gezamenlijk “Werkzaamheden”).  Waar deze 
onderaanneming de Werkzaamheden niet vaststelt op het detailniveau dat noodzakelijk is voor de 
Werkzaamheden die worden uitgevoerd, worden de Werkzaamheden geacht alle aanvullende 
documenten te omvatten, uitgegeven door ERM na de Datum van Inwerkingtreding, op voorwaarde dat 
dergelijke bijkomende documenten geen substantiële verandering vormen in de omvang van de 
Werkzaamheden. 

3.2 De Onderaannemer zal de Werkzaamheden naar volle tevredenheid van ERM en in overeenstemming 
met de bepalingen van deze Onderaannemingsovereenkomst uit voeren. De Onderaannemer voert de 
Werkzaamheden uit: 

3.2.1 met alle deskundigheid, zorgvuldigheid en toewijding, die verwacht mag worden van een 
gekwalificeerde en competente dienstverlener met ervaring in het leveren van soortgelijke 
diensten met betrekking tot Projecten van gelijkaardige kwantiteit, omvang, aard en 
complexiteit als het Project; en  

3.2.2 in overeenstemming met elk relevant verdrag, regelgeving en/of richtlijn, alle plaatselijke 
of nationale statutaire bepaling of elke regelgeving, gemeenteverordening, regel, bevel of 
volgens en in het kader van enige mededelingen daaronder gegeven, en in 
overeenstemming met alle toepasselijke gedragscodes en bedrijfsstandaarden. 

3.3 De Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en/of gecontroleerd door personeel op sleutelposities 
(“Key Personnel”) zoals vastgesteld in de Werkvergunning. De Onderaannemer mag dit personeel niet 
vervangen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERM, een dergelijke goedkeuring zal 
niet op onredelijke gronden worden onthouden.  ERM kan om de verwijdering/verplaatsing van een 
werknemer op een sleutelpositie verzoeken indien, volgens de mening van ERM, de prestatie onder de 
maat is of het gedrag van dergelijke persoon ongepast  of onaanvaardbaar is en de Onderaannemer 
zal onmiddellijk deze persoon door een andere persoon die aanvaardbaar is voor ERM vervangen; de 
kosten hiervan komen geheel voor rekening van de Onderaannemer.  

3.4 De Onderaannemer verklaart dat hij volledig bekwaam en gekwalificeerd is om de Werkzaamheden uit 
te voeren en dat hij beschikt over de deskundigheid, ervaring en kennis, evenals het benodigde 
personeel en de financiële middelen om de Werkzaamheden in overeenstemming met de bepalingen 
van de Onderaannemingsovereenkomst uit te voeren.   

3.5 De Onderaannemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen, het handhaven en het betalen van alle 
vergunningen, verzekering, licenties, certificaten, vergoedingen of aangiftes krachtens het  toepasselijke 
recht voor de uitvoering van de Werkzaamheden. Verder dient de Onderaannemer alle obligaties, 
beveiliging, garanties of waarborgsommen die vereist zijn om de Werkzaamheden uit te kunnen voeren 
aan te bieden, inclusief zonder beperking alle obligaties, beveiliging, garanties en waarborgsommen op 
verzoek van ERM of van een klant van ERM, geheel voor rekening van de Onderaannemer.  

3.6 ERM, een klant van ERM of hun vertegenwoordigers hebben het recht om de Werkzaamheden te 
inspecteren en dienen, voor het doel van een dergelijke inspectie, volledige en vrije toegang tot alle 
relevante plaatsen te krijgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de werkplaatsen, fabrieken of 
bedrijfszetels van de Onderaannemer en haar Onderaannemers en leveranciers.    

4. INTEGRATIE VAN HOOFDOVEREENKOMST 

4.1 De Onderaannemer gaat akkoord gebonden te zijn aan de Hoofdovereenkomst, die hierin door 
verwijzing is opgenomen.  Met betrekking tot de Werkzaamheden neemt de Onderaannemer jegens 
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ERM alle verplichtingen, risico’s en aansprakelijkheid die ERM heeft jegens haar klant op basis van de 
Hoofdovereenkomst, in de mate dat ze toepasbaar zijn op de Werkzaamheden en alle vereisten met 
betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de Werkzaamheden. ERM geniet alle rechten, 
corrigerende maatregelen en schadevergoedingen tegen de Onderaannemer hetgeen een klant van 
ERM op zijn beurt heeft ten aanzien van ERM op basis van de Hoofdovereenkomst. Indien een bepaling 
in de Hoofdovereenkomst in strijd is met een bepaling in deze Onderaannemingsovereenkomst, zal de 
meest gunstige bepaling ten aanzien van ERM van kracht zijn. 

4.2 De Onderaannemer garandeert dat hij ruim voldoende in de mogelijkheid is gesteld om de 
Hoofdovereenkomst na te kijken en dat hij de Hoofdovereenkomst heeft doorgenomen in de mate die 
hij nodig acht.    

5. RELATIE MET DE KLANT VAN ERM 

5.1 Tenzij de Onderaannemer voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gekregen van ERM, dient de 
Onderaannemer geen rechtstreeks contact te hebben met een klant van ERM aangaande de uitvoering 
van de Werkzaamheden. De Onderaannemer dient ERM onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen 
van elke aanwijzing gegeven door een klant van ERM en dient ERM om instructies te verzoeken als 
een aanwijzing van een klant van ERM niet verenigbaar is met de Werkzaamheden of de door ERM 
gegeven instructies. De Onderaannemer dient geen arbeid te verrichten of diensten te leveren aan een 
klant van ERM welke voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de Onderaannemingsovereenkomst of de 
Werkzaamheden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ERM. 

5.2 De Onderaannemer verbindt zich jegens ERM dat geen enkele handeling, nalatigheid of tekortkoming 
van de Onderaannemer aangaande de Werkzaamheden, een inbreuk van ERM vormt, veroorzaakt of 
daartoe bijdraagt van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Hoofdovereenkomst of elke andere 
overeenkomst geassocieerd met het Project waarvan ERM deel uitmaakt.   

6. NOODGEVALLEN 

6.1 In het geval dat er zich een noodgeval voordoet welke de veiligheid van personen of eigendom in het 
gedrang brengt en waar het onmogelijk is voor de Onderaannemer om onmiddellijke toestemming te 
verkrijgen van ERM, dient de Onderaannemer naar “zijn redelijk oordeel” en op een bekwame, 
zorgvuldige en toegewijde wijze te handelen welke noodzakelijk is om lichamelijk letsel, overlijden en/of 
verlies of schade aan het onroerende of roerende eigendom te voorkomen. De Onderaannemer dient 
zijn uiterste best te doen om ERM onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijk noodgeval 
zodra hij hiertoe in de mogelijkheid is. 

7. STAAT VAN HET WERKTERREIN 

7.1 De Onderaannemer bevestigt dat hij de Projectlocatie van het Project heeft gecontroleerd, met inbegrip 
van elke beperking in de toegang, de staat van het werkterrein, de moeilijkheden en/of mogelijke risico’s 
aangaande de Werkzaamheden, en heeft alle hiermee verwante kosten doorverrekend in zijn 
Vergoeding.  Vorderingen voor bijkomende vergoeding of verlenging van tijdsduur voorvloeiende uit het 
feit dat de Onderaannemer de plaatselijke en specifieke werkomstandigheden op of in de nabijheid van 
de Projectlocatie van het Project, zich niet eigen had gemaakt, wordt niet aanvaard door ERM.   

7.2 De Onderaannemer mag niet vertrouwen op enig materiaal of informatie betreffende de staat van de 
Projectlocatie van het Project welke zijn verstrekt door ERM en/of diens klant, welke, indien zij worden 
verstrekt, enkel zijn verstrekt voor informatieve doeleinden. Noch ERM, noch diens klant draagt enige 
verantwoordelijkheid met betrekking tot de toereikendheid of correctheid van dergelijke onderzoeken.      

8. MATERIEEL 

8.1 Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, dient de Onderaannemer alle nodige en geschikte 
materialen aangaande de uitvoering van de Werkzaamheden te verzorgen, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot, alle nodige en geschikte persoonlijke veiligheidsheidsuitrusting “PPE”. De Onderaannemer 
garandeert dat dergelijke uitrusting en materialen zich in adequate en veilige toestand bevinden, en 
worden onderhouden, en in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde wettelijke vereisten.  
ERM bevestigt niet, garandeert niet en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de 
adequaatheid van de PPE verzorgd door of gebruikt door de Onderaannemer bij het uitvoeren van de 
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Werkzaamheden.    

8.2 De Onderaannemer erkent en neemt alle risico’s met betrekking tot verlies, diefstal of schade aan het 
materieel of de materialen, het eigendom van de Onderaannemer, gebruikt bij het uitvoeren van de 
Werkzaamheden, op zich. (met inbegrip van schade tengevolge van blootstelling aan chemicaliën of 
enige andere verontreiniging).  

8.3 Het eigendom van al het materieel en de materialen waarvan de betaling is voldaan – hetzij al dan niet 
opgenomen in de Werkzaamheden of het resultaat van de Werkzaamheden – en het eigendom van 
alle voltooide Werkzaamheden, hetzij al dan niet voldaan door betaling, berust bij ERM en maakt 
geenszins deel uit van het eigendom of bezit van de Onderaannemer in het geval dat de 
Onderaannemer failliet wordt verklaard of tot een algemene eigendomsoverdracht overgaat ten 
behoeve van schuldeisers, hetzij indien een curator wordt aangesteld vanwege insolventie  van de 
Onderaannemer of bij beëindiging van deze overeenkomst.  

8.4 Alle waarborgen voorzien of ter beschikking gesteld aan de Onderaannemer voor alle goederen, 
materiaal en diensten of grond- en hulpstoffen aangeschaft door de Onderaannemer aangaande de 
Werkzaamheden komen ten goede aan ERM of de klant van ERM, en de Onderaannemer dient alle 
nodige stappen te ondernemen om te verzekeren dat ERM en een klant van ERM het recht hebben om 
rechtstreeks vorderingen op te eisen op basis van deze waarborgen.  

9. GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

9.1 De onderaannemer bevestigt op de hoogte te zijn van het feit dat veiligheidsmaatregelen prioriteit zijn 
voor ERM aangaande de uitvoering van het Project. De Onderaannemer is persoonlijk verantwoordelijk 
voor de gezondheid en veiligheid van zijn personeel, vertegenwoordigers en kleinere Onderaannemers, 
evenals voor hun eigendom in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden.   

9.2 De Onderaannemer bevestigt bekend te zijn met het soort Werkzaamheden en/of de diensten die de 
Werkzaamheden, onder deze Onderaannemingsovereenkomst, uitmaken, met inbegrip van doch niet 
beperkt tot de risicovolle omstandigheden eigen aan de uitvoering van de Werkzaamheden en de 
noodzaak om de veiligheid van zijn personeel en anderen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden 
te garanderen.  De Onderaannemer dient te handelen in overeenstemming met alle van toepassing 
zijnde plaatselijke veiligheids- en gezondheidsregels, alle specifieke vereisten aangaande het Project 
of de Projectlocatie, of andere door ERM of door een klant van ERM opgelegde regels of procedures, 
met inbegrip van hetgeen is uiteengezet in de Hoofdovereenkomst.  Indien er enige tegenstrijdigheid 
bestaat tussen dergelijke bepalingen, dient de Onderaannemer te handelen in overeenstemming met 
de meest strikte bepaling. De Onderaannemer bevestigt dat hij alle kosten aangaande deze 
gezondheids– en veiligheidsverplichtingen heeft opgenomen in zijn Vergoeding. 

10. PROGRAMMA 

10.1 De Onderaannemer dient de Werkzaamheden strikt conform het Programma uit te voeren, en 
inachtname van tijd en duur is van groot belang. Indien de oplevering van de Werkzaamheden 
vertraging oploopt, of vermoedelijk vertraging zal oplopen, dient de Onderaannemer onmiddellijk ERM 
hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, deze kennisgeving dient alle details van de redenen van 
vertraging te bevatten alsook de beste schatting van de Onderaannemer van de termijn van vertraging. 
De Onderaannemer zal zijn uiterste best doen eventuele vertraging te beperken. 

10.2 De Onderaannemer erkent dat elke vertraging uitgaande van de Onderaannemer bij het uitvoeren van 
de Werkzaamheden mogelijk een inbreuk vormt van ERM van diens verplichtingen onder de 
Hoofdovereenkomst, en dientengevolge is de Onderaannemer aansprakelijk jegens ERM voor elke en 
alle sancties, boetes, gelden, schadevergoedingen (reële of geliquideerde), kosten of enige andere 
betaling welke ERM vereist is te voldoen als resultaat van een vertraging van de Werkzaamheden of in 
het uitvoeringsschema veroorzaakt door toedoen van de Onderaannemer, zijn personeel, 
vertegenwoordigers, leveranciers of kleinere Onderaannemers.    

11. VERANDERINGEN VAN DE DIENSTEN 

11.1 ERM heeft het recht om te allen tijde de Onderaannemer te gelasten aan de Werkzaamheden 
bijkomende diensten te leveren, de uitvoering van het geheel of een deel van de Werkzaamheden te 
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laten vallen, of op enig andere wijze de Werkzaamheden te veranderen.  Binnen 10 werkdagen na 
ontvangst van ERM’s kennisgeving, dient de Onderaannemer ERM te voorzien van een gedetailleerde 
raming gestaafd met berekeningen en prijzen, samen met elke aanpassing in het Programma en de 
corresponderende weergave van prijsverandering en termijn van uitvoering als resultaat van de 
opdracht. Dergelijke bijkomende of veranderde opgedragen diensten worden verondersteld deel uit te 
maken van de Werkzaamheden volgens deze Onderaannemingsovereenkomst.  Elke verandering op 
dit gebied is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERM.      

11.2 Er zal geen aanpassing aan de Vergoeding gemaakt worden als gevolg van dergelijke bijkomende of 
veranderde diensten in de mate dat deze bijkomende of veranderde diensten geen aanzienlijke 
bijkomende tijd vereisen van de Onderaannemer en/of geen aanzienlijke bijkomende kosten met zich 
mee brengen, en/of indien de bijkomende of veranderde diensten ontstonden als gevolg van de inbreuk 
door de Onderaannemer.  In de mate dat dergelijke bijkomende of veranderde diensten van de 
Onderaannemer aanzienlijk bijkomende tijd vereisen en/of aanzienlijke bijkomende Onkosten met zich 
meebrengen, dient de Onderaannemer en ERM te goeder trouw te onderhandelen in een aanpassing 
van de Vergoeding en het Programma gebruik makend van de methoden van prijsbepaling zoals 
bepaald in de Werkvergunning indien toepasbaar. Indien de methoden van prijsbepaling niet 
toepasbaar zijn, dienen de kosten van de verandering of het bedrag van de aanpassing beperkt te 
blijven tot de directe kosten voor het materiaal en de directe arbeidskosten.  De Onderaannemer dient 
de uitvoering van de originele Werkzaamheden of de veranderde of extra Werkzaamheden niet op te 
schorten of te vertragen – in afwachting van de onderhandelingen betreffende de prijsbepaling van de 
veranderde Werkzaamheden.    

11.3 Behoudens schriftelijk goedgekeuring van ERM, overeenkomstig clausule 11.2, zal er geen vordering 
voor bijkomende betaling, vergoeding of tijdsverlenging, zij het voor extra arbeid en geleverde 
materialen, veranderingen of anderszins, verschuldigd zijn door ERM voor enige verandering in de 
Werkzaamheden. 

12. COMMUNICATIE EN REGISTRATIE 

12.1 De Onderaannemer rapporteert, en biedt alle in de Werkvergunning aangeduide leverbare stukken aan 
de vertegenwoordiger van ERM aan, conform de vereisten van het Programma en deze 
Onderaannemingsovereenkomst.  De Onderaannemer dient (a) afschriften te bewaren van alle lopende 
dossiers, communicatie, verslagen van vergaderingen, berekeningen, databestanden, 
werkaantekeningen, analytische resultaten, voorbeelden van gegevens uit het logboek, certificaten van 
calibratie van het materieel en alle andere documenten en verslagen relevant aan de Werkzaamheden 
en/of het Project en dient deze op verzoek van ERM af te drukken en aan ERM te leveren; (b) 
onmiddellijk aan ERM dergelijke informatie en afschriften met betrekking tot deze 
Onderaannemingsovereenkomst te leveren zoals door ERM of een klant van ERM verzocht of vereist; 
en (c) onmiddellijk ERM schriftelijke in kennis stellen indien de Onderaannemer bekend wordt met enige 
aangelegenheid welke tot een inbreuk van de Onderaannemingsovereenkomst zou kunnen leiden en/of 
tot vertraging tot het Programma, en/of potentiële aansprakelijkheid van ERM tegenover een klant van 
ERM of een derde.   

13. BETALING 

13.1 Vergoeding:   ERM zal de Vergoeding betalen aan de Onderaannemer voor de adequate uitvoering van 
de Werkzaamheden, dit in overeenstemming met de Onderaannemingsovereenkomst.  Afhankelijk van 
de betaling van Onkosten, zal de Vergoeding alle kosten, uitgaven, Onkosten en vaste bedrijfskosten 
gemaakt of gedaan door de Onderaannemer in het kader van de Werkzaamheden en/of het Project, 
omvatten. Het staat ERM vrij de afbetalingstermijnen te veranderen, indien naar ERM’s redelijke 
mening, de Vergoeding  dat normaal zou komen te vervallen niet in overeenstemming is met een deel 
van de totaalprijs voor de door de Onderaannemer naar behoren uitgevoerde Werkzaamheden.  

13.2 Onkosten:  ERM  zal de goedgekeurde Onkosten van de Onderaannemer vergoeden welke de 
Onderaannemer heeft gemaakt in de adequate uitvoering van de Werkzaamheden. De 
Onderaannemer zal geen Onkosten maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
ERM.  ERM zal niet verplicht zijn om aan de Onderaannemer enige goedgekeurde Onkosten te 
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vergoeden tenzij deze Onkosten gestaafd worden met ontvangstbewijzen en andere bewijsstukken 
welke redelijkerwijs vereist kunnen worden door ERM. 

13.3 Facturering:   De Onderaannemer zal aan ERM geldige facturen, inclusief BTW, overhandigen, welke 
de  afbetalingstermijn van de Vergoeding en alle Onkosten laten zien, die morten worden betaald uit 
hoofde van de Onderaannemingsovereenkomst, samen met een beschrijving van de geleverde arbeid, 
voldoende gedetailleerd omschreven, en een berekening van eventuele van toepassing zijnde 
belastingen, bevatten. De facturen dienen gestaafd te worden met documenten, stortingsbewijzen en 
ontvangstbewijzen noodzakelijk voor de berekening en controle ervan.  Facturen zullen door de 
Onderaannemer aan ERM gezonden worden, geadresseerd aan de entiteit van ERM, zoals 
gedefinieerd in the Werkvergunning, met vermelding van de naam van de vertegenwoordiger van ERM.  

13.4 Alle facturen, ingediend in overeenstemming met deze Onderaannemingsovereenkomst zullen worden 
betaald binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst door ERM, of op het moment van ontvangst door 
ERM van betaling van de van toepassing zijnde betaling door een klant van ERM (waar wettelijk 
toegelaten). ERM behoudt zich het recht voor om betalingen van elk factuurbedrag uit te stellen welke 
door ERM betwist worden.  Alle kortingen gegeven aan of beschibaar tot de Onderaannemer 
betreffende enige dienst of goederen aangeschaft door de Onderaannemer in het kader van de 
Werkzaamheden zullen worden doorberekend aan ERM.  De Onderaannemer zal deze kortingen ten 
volle trachten te verkrijgen.  Betaling door ERM houdt geen aanvaarding in van ERM dat de 
Werkzaamheden overeenstemmen met deze Onderaannemingsovereenkomst noch dat zij een 
beslechting zou inhouden van enig geschil of dat anderzijds ERM elke recht zou opgeven dat zij zou 
kunnen bezitten. ERM heeft het recht om elk eerder betaald bedrag te corrigeren of te veranderen in 
het geval dat een dergelijk bedrag onjuist was, of dat een dergelijk bedrag niet naar behoren betaalbaar 
was aan de Onderaannemer.  

13.5 Belastingen:   

13.5.1 De Onderaannemer is volledig aansprakelijk, en zal ERM volledig en naar behoren 
schadeloos stellen en schadeloos blijven stellen voor elke vordering voor betaling van 
alle belastingen, plichten, heffingen, kosten en bijdragen (met inbegrip van, doch zonder 
beperking tot, belastingen op inkomen en bijdragen aan de sociale verzekering) die in 
verband staan met de Werkzaamheden van de Onderaannemer zoals opgelegd door elk 
belastingauthoriteit of bevoegde overheidsinstantie en tegen elke rente, boete, kosten, 
vorderingen, schadeloosstellingen, of andere Onkosten welke ERM zou kunnen oplopen 
als resultaat van het betwisten van een dergelijke vordering. ERM neemt geen enkele 
verantwoordelijkheid opzich in het geval van nalatigheid in het betalen van deze sommen 
door de Onderaannemer die erkent om de van toepassing zijnde geldende regels strikt 
na te leven.  

13.5.2 De opgegeven kosten zijn exclusief Belasting op Toegevoegde Waarde (“BTW”).  De 
toepasselijke BTW op de diensten onder deze Onderaannemingsovereenkomst zal 
bepaald worden in overeenstemming met de wetten van de bevoegde rechtsmacht waar 
een belastbare BTW-transactie wordt geacht plaats te vinden.  Indien de BTW betaald 
dient te worden op enig dergelijke bedragen in het kader van deze 
Onderaannemingsovereenkomst, zal ERM aan de Onderaannemer of aan de 
desbetreffende belastingauthoriteit of bevoegde overheidsinstantie bedrag betalen gelijk 
aan het BTW-bedrag tegen de van toepassing zijnde koers. 

13.5.3 Indien ERM door een belastingauthoriteit of bevoegde overheidsinstantie vereist is om 
belasting van betalingen verschuldigd aan de Onderaannemer in het kader van deze 
Onderaannemingsovereenkomst achter te houden, zal ERM deze bedragen 
achterhouden. De toepasselijke achtergehouden belasting zal verminderd worden, waar 
van toepassing, met de te betalen vergoeding door ERM aan de Onderaannemer. Het 
certificaat zal het bedrag dat in mindering werd gebracht specificeren alsook de 
aangehouden koers waartegen deze belasting werd verminderd. 

13.6 Opschorting van betalingen:  ERM is gerechtigd betalingen op te schorten welke normalerwijs toekomen 
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aan de Onderaannemer zonder dat ERM hierop rente verschuldigd is vanwege: (i)  vertraagd, slecht of 
gebrekkig uitgevoerde Werkzaamheden welke niet onmiddellijk hersteld werden door de 
Onderaannemer; (ii) tekortkoming van de Onderaannemer in de betaling van de opeisbare bedragen 
voor arbeid, materialen of gereedschap gebruikt door de Onderaannemer bij de uitvoering van de 
Werkzaamheden, of (iii) enige wezenlijke inbreuk van de Onderaannemingsovereenkomst..Het recht 
tot het opschorten van betaling is niet exclusief/beperkt. ERM heeft het recht om de bedragen die 
normalerwijze betaalbaar zijn te verrekenen met hetgeen de Onderaannemer verschuldigd is aan ERM. 

13.7 Archieven:  De Onderaannemer zal elke factuur in het kader van de Werkzaamheden tot 6 jaar na de 
datum van betaling, het volledige archief van de documenten van de Onderaannemer, informatie, 
gegevens aangaande de Werkvergunningen en alle andere Onkosten, bijhouden en zal dit archief ter 
beschikking stellen voor controle aan ERM en/of elke daartoe aangeduide persoon van ERM.  Tegen 
betaling van een redelijke prijs per afschrift te bepalen door de Onderaannemer, zal deze ERM van de 
afschriften hiervan voorzien.   

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

14.1 Auteursrecht en alle andere rechten in verslagen, documenten, informatie, gegevens, 
opleveringsdocumenten, werkproducten en andere fabricaten voorbereid of voorzien door of voor ERM 
zullen eigendom blijven van ERM.  ERM verleent aan de Onderaannemer een persoonlijke, niet-
overdraagbare en niet-onderlicentieerbare licentie om de verslagen, opleveringsdocumenten, 
informatie en materialen voorzien door ERM aan de Onderaannemer aangaande de te leveren 
Werkzaamheden, te gebruiken. Er wordt geen licentie toegestaan aan enig ander persoon voor welke 
andere reden dan ook.  

14.2 De Onderaannemer erkent dat het auteursrecht en alle andere rechten in de verslagen, documenten, 
informatie, gegevens, opleveringsdocumenten, afgeleverd product en alle andere documenten 
opgesteld door de Onderaannemer, zijn personeel, kleinere Onderaannemers, of vertegenwoordigers 
in het kader van de Werkzaamheden, uitsluitend eigendom is van ERM, en dat de Onderaannemer, in 
de veronderstelling dat ERM deze Onderaannemingsovereenkomst aangaat, hierbij ERM al deze 
rechten toekent.   

14.3 De Onderaannemer dient geen inbreuk te maken op de rechten van derden betreffende octrooien, 
auteursrechten, geregistreerde ontwerpen en andere intellectuele eigendomsrechten en zal geen 
inbreuk maken op enige geheimhoudingsplicht of andere plicht verschuldigd aan elke andere persoon.  
De Onderaannemer zal ERM schadeloosstellen en verbindt zich ertoe om ERM en diens klant te 
vrijwaren van elke aansprakelijkheid, schade, vorderingen, eisen, Onkosten en juridische kosten 
opgelopen door ERM voortvloeiende uit elke werkelijke of beweerdelijke overtreding of inbreuk.  

14.4 De Onderaannemer garandeert dat hij de auteur is van het auteursrecht in verslagen, documenten, 
informatie, gegevens of documenten opgemaakt door de Onderaannemer, haar personeel en 
vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden en (waar wettelijk 
toegelaten) de Onderaannemer doet afstand van elk moreel recht welke hij anders wel zou kunnen 
bezitten. 

15. VERZEKERING 

15.1 De Onderaannemer dient verzekeringspolissen af te sluiten en te handhaven zoals uiteengezet in de 
Werkvergunning of elke andere verzekering welke wettelijke verplicht is. Indien nochtans, de 
Hoofdovereenkomst bepaalde verzekeringsdekking en/of certificatie vereist, welke niet vereist zijn 
onder deze overeenkomst, en/of minimum aansprakelijkheidslimieten vereist welke groter zijn dan de 
limieten vereist onder deze overeenkomst, zal de Onderaannemer een bijkomende verzekeringspolis 
afsluiten, en certificaten en/of aansprakelijkheidslimieten verzorgen.  Dergelijke verzekeringspolissen 
zullen niet onderhavig zijn aan uitzonderlijke voorwaarden en/of buitensporigheden welke gedurende 
die periode van toepassing waren en zal aangegaan worden bij eerzame verzekeraars welke handel 
drijven in het rechtsgebied waar de Werkzaamheden uitgevoerd worden. Indien en wanneer de 
Onderaannemer redelijkerwijs verplicht wordt door ERM dit te doen, zal de Onderaannemer 
bewijsstukken naar voren brengen dat de verzekeringspolissen zoals vereist bij deze 
Onderaannemingsovereenkomst onderhouden zijn, indien vereist door ERM zal hij tevens afschriften 
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naar voren brengen van al dergelijke verzekeringspolissen.  De Onderaannemer zal ERM onmiddellijk 
op de hoogte brengen indien het niet mogelijk is voor de Onderaannemer om een verzekering te 
verkrijgen zoals vereist bij deze Onderaannemingsovereenkomst. Geen enkel element in deze 
Onderaannemingsovereenkomst zal opgevat kunnen worden als zou de aansprakelijkheid van de 
Onderaannemer begrensd of beperkt zijn tot de limiet van zijn verzekering.  

16. SCHADEVERGOEDING 

16.1 De Onderaannemer zal aansprakelijk zijn jegens ERM, een Klant van ERM en hun respectievelijke 
functionarissen, directeurs, vertegenwoordigers, personeel en onafhankelijke aannemers en hun 
schadeloosstellen, vrijwaren en verdedigen tegen elke kosten, onkosten, aansprakelijkheid, verlies, 
vordering of rechtsvervolging (met inbegrip van, zonder beperking, alle redelijke juridische kosten) 
opgelopen of ontstaan als gevolg van elk verlies, letsel of schade voortvloeiende uit, of ontstaan in de 
loop van de uitvoering van de Werkzaamheden en/of elke andere verplichting van de Onderaannemer 
in het kader van de Onderaannemingsovereenkomst, met inbegrip van, zonder beperking, elke schade 
aan eigendom (onroerend of roerend) en/of elk persoonlijk letsel of overlijden.   

16.2 In het geval dat de Hoofdovereenkomst schadevergoedingen bepaalt welke zwaarder zijn dan deze 
opgenomen in de onderhavige overeenkomst, zullen de bepalingen wat betreft schadevergoeding uit 
de Hoofdovereenkomst deze bepaling vervangen en de Onderaannemer zal dezelfde verplichting 
hebben om ERM en een Klant van ERM voor schade te vergoeden op dezelfde wijze als ERM aan 
Klant van ERM schade dient te vergoeden onder de Hoofdovereenkomst.  

16.3 De Onderaannemer zal op eigen kosten onmiddellijk alle fouten herstellen in elk deel van de 
Werkzaamheden of het opgeleverde resultaat.  

17. VERTROUWELIJKHEID 

17.1 Alle documenten, informatie en advies verstrekt door ERM aan de Onderaannemer, zijn personeel, 
vertegenwoordigers in het kader van deze Onderaannemingsovereenkomst, het Project, een Klant van 
ERM of elk van de activiteiten van een Klant van ERM zullen door de Onderaannemer behandeld 
worden in vertrouwen en zullen niet openbaar gemaakt worden aan derden, worden gebruikt of op 
gebaseerd voor elk doel anders dan de uitvoering van de Werkzaamheden.    

17.2 De Onderaannemer is niet toegelaten om enige vertrouwelijke informatie openbaar te maken, noch het 
feit dat hij de Werkzaamheden heeft voorzien aan ERM of aan een Klant van ERM tenzij: (a) ERM  
voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe geeft; (b) de Onderaannemer bij wet of bij enige andere 
regelgevende bevoegdheid verplicht is om dit openbaar te maken; of (c) het document of informatie of 
advies valt in de handen van het algemeen openbaar publiek zonder dat de Onderaannemer hieraan 
schuld treft. 

17.3 De Onderaannemer gaat akkoord dat ERM onherstelbare schade zal oplopen indien inbreuk wordt 
gemaakt op deze clausule – en dat financiële schadevergoeding op zich niet voldoende is om ERM te 
compenseren voor een dergelijke breuk.  Dientengevolge gaat de Onderaannemer ermee akkoord dat, 
indien de Onderaannemer enige bepaling van deze clausule 17 verbreekt, of dreigt te verbreken, ERM 
het recht zal hebben een voorlopige en/of permanente voorziening in te stellen aangaande het 
voorkomen van elk dergelijke inbreuk door zijn functionarissen, directeuren, personeel of 
vertegenwoordigers. 

18. SCHORSING EN ONTBINDING 

18.1 ERM mag te allen tijde, d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de Onderaannemer, van de 
Onderaannemer eisen om de uitvoering van alle of een deel van de Werkzaamheden op te schorten, 
zonder bijkomende kosten voor ERM.  ERM is gerechtigd om te allen tijde zodra een betaling van een 
klant van ERM aan ERM laattijdig is, van de Onderaannemer te eisen om de uitvoering van de alle of 
een deel van de Werkzaamheden op te schorten, zonder bijkomende kosten voor ERM, tot op het 
moment dat ERM betaling ontvangt van het achterstallige bedrag van een Klant van ERM. 

18.2 Indien ERM van de Onderaannemer eist om de Werkzaamheden op te schorten conform clausule 18.1, 
is ERM gerechtigd om, binnen een termijn van 12 maanden vanaf de datum van een dergelijke 
kennisgeving, van de Onderaannemer te eisen om de uitvoering van alle of een gedeelte van de 
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Werkzaamheden te hervatten en de Onderaannemer zal, zodra het redelijk mogelijk is, de uitvoering 
van de Werkzaamheden hervatten in overeenstemming met onderhavige 
Onderaannemersovereenkomst.  Indien ERM niet van de Onderaannemer eist om de uitvoering van de 
Werkzaamheden te hervatten binnen een termijn van 12 maanden vanaf de datum van kennisgeving, 
is elke partij gerechtigd om de Onderaannemingsovereenkomst te beëindigen via schriftelijke 
kennisgeving aan de andere partij. 

18.3 ERM is gerechtigd om te allen tijde, via schriftelijke kennisgeving aan de Onderaannemer, de 
Onderaannemingsovereenkomst te beëindigen in het geval van:  

18.3.1 grove fout door de Onderaannemer om zijn plichten na te komen in het kader van deze 
Onderaannemingsovereenkomst en nalaat om een dergelijke inbreuk te herstellen 
(indien hij hiertoe in de mogelijkheid is) binnen 14 dagen na kennisgeving, deze 
kennisgeving zal als waarschuwing van intentie tot beëindiging gelden;  

18.3.2 de insolvabiliteit of faillissement van Onderaannemer waaronder, zonder beperking, een 
verzoekschrift of een vergadering bijeengeroepen aangaande de liquidatie van 
Onderaannemer, Onderaannemer voorwerp is van een wettelijke maatregel of in 
vereffening gaat (hetzij verplicht of vrijwillig) of Onderaannemer met zijn schuldeisers 
overeenkomt om een lager bedrag uit te betalen of indien hij een wettelijk beheerder, 
ontvanger of wettelijke ontvanger heeft aangesteld voor het geheel of een deel van zijn 
eigendommen; ;  

18.3.3 elk uitblijven van akkoord binnen een termijn van 30 dagen tot aanpassing van de prijs 
volgend op een instructie van ERM om de Werkzaamheden te wijzigen conform clausule 
11; of  

18.3.4 beëindiging van de Hoofdovereenkomst tussen ERM en een Klant van ERM.     

18.4 De Onderaannemer dient ERM schadevergoeding te betalen en ERM te vrijwaren van alle 
aansprakelijkheid jegens ERM en een Klant van ERM, of elke vertegenwoordiger, onderaannemer 
(anders dan de Onderaannemer), of derden welke voortvloeien uit de beëindiging conform clausules, 
of enige van de Onderaannemer op deze Onderaannemingsovereenkomst. 

18.5 Onder voorbehoud van clausule 18.3 mag deze Onderaannemingsovereenkomst te allen tijde 
beëindigd worden door ERM, doch niet eerder dan 7 dagen na de schriftelijke kennisgeving aan de 
Onderaannemer.  

18.6 Bij beëindiging van deze Onderaannemingsovereenkomst, of bij schorsing van alle van de 
Werkzaamheden, dient de Onderaannemer onmiddellijk stappen te ondernemen om de 
Werkzaamheden te beëindigen op een georganiseerde manier (doch met redelijke spoed en op zuinige 
wijze) en dient hij binnen een termijn van 14 dagen aan ERM alle verslagen, documenten, informatie, 
gegevens of materialen opgemaakt door de Onderaannemer, zijn personeel en vertegenwoordigers in 
het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden (hetzij in de staat van voorbereiding of afgewerkt) 
en elke afschrift daarvan, aan ERM te overhandigen. De Onderaannemer dient zijn uiterste best te doen 
om de gegeven opdrachten aan elke leverancier of andere Onderaannemers door de Onderaannemer 
te verschaffen aan ERM of elke vertegenwoordiger van ERM, indien ERM dit vereist. 

18.7 Bij beëindiging van deze Onderaannemingsovereenkomst, of bij schorsing van het geheel van de 
Werkzaamheden, zal ERM (afhankelijk van elke achterhouding, vermindering, verrekening of ontheffing 
waartoe ERM gerechtigd is) aan de Onderaannemer dat deel van de prijs en alle Onkosten in het kader 
van deze Onderaannemingsovereenkomst betalen, welke nog open stonden voorafgaandelijk aan de 
datum van beëindiging of opschorting, verminderd met het bedrag van elke betaling eerder gedaan door 
ERM aan de Onderaannemer in het kader van deze Onderaannemingsovereenkomst en alle Onkosten 
en gemaakte kosten door ERM of door een Klant van ERM als gevolg van de beëindiging (met inbegrip 
van het gebruik van de diensten van een andere Onderaannemer).  Nochtans zal ERM niet 
aansprakelijk zijn tegenover de Onderaannemer voor elk winstverlies, verlies van contract(en) of andere 
kosten, verliezen en/of Onkosten in het kader van een dergelijke beëindiging of opheffing.  Indien de 
onbetaalde balans toekomende aan de Onderaannemer minder is dan de kosten voor ERM om de 
Werkzaamheden te voltooien, vermeerderd met bijkomende kosten of schade opgelopen door ERM, 
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zal de Onderaannemer het verschil verschuldigd zijn aan ERM.   

18.8 Alle sub-onderaannemingovereenkomsten of toeleveringscontracten aangegaan door de 
Onderaannemer in het kader van dit Project, zullen een bepaling opnemen welke bepaalt dat de sub-
Onderaannemer of het toeleveringsbedrijf akkoord gaat met de toewijzing van hun overeenkomst aan 
ERM, op verzoek van ERM, in het geval van beëindiging van deze Onderaannemingsovereenkomst.   

19. TOEWIJZING 

19.1 De Onderaannemer zal niet enig voordeel en/of enig recht voorvloeiend uit deze 
Onderaannemingsovereenkomst  aan een ander toewijzen of de uitvoering van een onderdeel van de 
Werkzaamheden aan een derde toewijzen zonder de voorafgaande toestemming van ERM.  
Niettegenstaande elke onderaanneming of toewijzing van de Werkzaamheden, zal de Onderaannemer 
verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de Werkzaamheden en de onderaanneming of toewijzing 
zal niet afdoen aan de aansprakelijkheid en/of verplichtingen van de Onderaannemer onder deze 
Onderaannemingsovereenkomst hetzij bij wet.  ERM heeft het recht het voordeel en/of elk recht in het 
kader van deze Onderaannemingsovereenkomst toe te wijzen, op te dragen of over te dragen aan elke 
derde persoon zonder dat de toestemming van de Onderaannemer hiertoe vereist is. 

20. REPUTATIE VAN ONDERAANNEMER 

20.1 De Onderaannemer mag geen verantwoordelijkheid of plicht in naam van ERM aangaan, veroorzaken 
of oplopen tenzij de Onderaannemer hiertoe specifiek een schriftelijke machtiging heeft verkregen van 
ERM.  De Onderaannemer mag op geen enkel ogenblik na de beëindiging van de onderhavige 
Onderaannemingsovereenkomst, hetzij persoonlijk of via een vertegenwoordiger, direct of indirect, 
zichzelf voordoen alsof hij op enige manier in relatie staat tot de onderneming van ERM.  Deze 
Onderaannemingsovereenkomst zal geen enkele relatie van partnerschap of tewerkstelling creëren 
tussen ERM en de Onderaannemer, en niets in de onderhavige Onderaannemingsovereenkomst zal 
de Onderaannemer tot werknemer of partner van ERM maken. 

21. BEHOORLIJK BESTUUR EN NALEVING 

21.1 ERM’s Leveranciers Gedragscode: Onderaannemer bevestigt dat hij de Gedragscode van ERM heeft 
gelezen en dat hij zich bij het uitvoeren van werkzaamheden of diensten voor ERM zal houden aan al 
de voorwaarden en bepalingen. Bovendien zal Onderaannemer zich houden aan alle gedragscodes 
van de Klant van ERM die van toepassing zijn op het Werk. 

21.2 Anti-omkoping en corruptie: Onderaannemer erkent de inspanningen van ERM om omkoping en 
corruptie te bestrijden. Bijgevolg, en zonder het voorgaande te beperken, gaat Onderaannemer ermee 
akkoord om: 

21.2.1 te voldoen aan alle toepasselijke anti-omkopingswetgeving, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot de UK Bribery Act, de US Foreign Corrupt Practices Act, the Organisation for 
Economic Co-operation and Development obligations, de artikelen 246-252 en 504bis-
504ter van het Belgische Strafwetboek en de artikelen 177-178 en 328ter-328quater van 
het Nederlandse Wetboek van Strafrecht; 

21.2.2 niet om te kopen, op welke wijze en welke vorm dan ook; 

21.2.3 niets van waarde (met inbegrip van diensten, geschenken, gunsten of entertainment) te 
betalen, aan te bieden of te beloven aan een overheidsfunctionaris of een naast familielid 
van die functionaris (d.w.z, een echtgeno(o)t(e), partner, ouder, stiefouder, kind, stiefkind, 
broer of zus, stiefbroer –of zus, (achter)neef, (achter)nicht, tante, oom, grootouder, 
kleinkind en/of schoonfamilie) met het doel om op ongepaste wijze zaken te doen of voor 
enig ander ongepast doel, en om alle verzoeken om ongepaste betalingen aan ERM 
melden; 

21.2.4 geen faciliterende betalingen te doen, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke betaling 
zonder documentatie of ontvangstbewijs om routinematige overheidsacties te versnellen; 

21.2.5 geen politieke bijdragen te leveren namens ERM of de Klant van ERM;  
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21.2.6 geen enkele boekhouding of bedrijfsadministratie te vervalsen, te creëren, informatie weg 
te laten, ondeugdelijk te karakteriseren of te wijzigen met het oog op het schenden van 
deze verplichtingen; 

21.2.7 haar werknemers, agenten, leveranciers en onderaannemers zorgvuldig op te leiden om 
wangedrag en ongepast gedrag te herkennen en te voorkomen bij het zakendoen 
namens ERM; en 

21.2.8 geen gebruik te maken van tussenpersonen, met inbegrip van vrienden, zakenpartners 
of familieleden van overheidsfunctionarissen om deze regels te omzeilen. 

21.3 Slavernij, Kinderarbeid en Mensenhandel: Onderaannemer erkent de inspanningen van ERM om alle 
vormen van slavernij, kinderarbeid en mensenhandel te bestrijden. Bijgevolg gaat Onderaannemer 
ermee akkoord om: 

21.3.1 geen gebruik te maken van kinder-of dwangarbeid of anderszins mensenhandel te 
ondersteunen, al dan niet in verband met het Werk; 

21.3.2 erop toe te zien dat haar werknemers, agenten, leveranciers en onderaannemers 
waakzaam zijn met betrekking tot tekenen van slavernij, kinderarbeid of mensenhandel; 

21.3.3 ERM onmiddellijk op de hoogte te brengen als hij vermoedt dat er sprake is van slavernij, 
kinderarbeid of mensenhandel in verband met zijn taken voor ERM; en    

21.3.4 de voorafgaande schriftelijke toestemming van ERM te vragen alvorens studenten te 
gebruiken om werkervaring op te doen in verband met het Werk. 

21.4 Onderaannemer zal in zijn overeenkomsten met leveranciers en onderaannemers bepalingen opnemen 
waarbij zij ermee instemmen gebonden te zijn aan de eisen van dit Artikel. 

22. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

22.1 Onderaannemer erkent de inspanningen van ERM om de persoonsgegevens van haar personeel, 
Klanten en anderen te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming, waaronder, maar niet beperkt tot de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de Nederlandse Wet van 16 mei 
2018 houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG ("Gegevensbeschermingswetgeving"). Onder "persoonsgegevens" wordt 
verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon aan de hand 
van een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of 
van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Bijgevolg, en zonder het 
voorgaande te beperken, gaat Onderaannemer ermee akkoord om: 

22.1.1 haar verplichtingen uit hoofde van de Gegevensbeschermingswetgeving na te komen; 

22.1.2 alle persoonsgegevens verkregen van ERM als vertrouwelijk te behandelen ; 

22.1.3 persoonsgegevens te verwerken, over te dragen, te wijzigen, openbaar te maken in 
overeenstemming met de schriftelijke instructies van ERM (tenzij anders vereist door de 
Gegevensbeschermingswetgeving);  

22.1.4 ervoor te zorgen dat hij over passende technische en organisatorische maatregelen 
beschikt om ongeoorloofde verwerking, verlies, vernietiging, beschadiging en/of wijziging 
van persoonsgegevens te voorkomen, waaronder, in voorkomend geval, encryptie, 
pseudonimisering, bestendigheid van verwerkingssystemen en back-up van 
persoonsgegevens; 

22.1.5 geen persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische 
Ruimte zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERM;  
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22.1.6 de betrouwbaarheid te waarborgen van haar personeel, onderaannemers of leveranciers 
die toegang hebben tot de persoonsgegevens van ERM, en ervoor te zorgen dat zij 
onderworpen zijn aan passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsverbintenissen; 

22.1.7 geen enkele derde partij (met inbegrip van onderaannemers of leveranciers) toe te staan 
om persoonsgegevens van ERM te verwerken, tenzij die partij een overeenkomst heeft 
gesloten met de Onderaannemer waarin deze verplichtingen inzake privacy en 
bescherming van persoonsgegevens zijn opgenomen; 

22.1.8 ERM onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle mededelingen van een persoon met 
betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, en stappen te 
ondernemen om ERM te helpen daarop te reageren; 

22.1.9 ERM onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de 
Gegevensbeschermingswetgeving en samen te werken met ERM in het onderzoek en 
het herstel daarvan; 

22.1.10 ERM te informeren als er instructies van ERM worden ontvangen die een inbreuk zouden 
kunnen vormen op de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving; 

22.1.11 ERM toe te staan om de voorzieningen van de Onderaannemer voor de verwerking van 
persoonsgegevens te inspecteren en te controleren, en ERM bij te staan bij de vereiste 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen; en 

22.1.12 bij de beëindiging van dit Onderaannemingscontract onmiddellijk te stoppen met het 
verwerken van alle persoonsgegevens van ERM en - naar keuze van ERM - alle 
persoonsgegevens terug te geven of veilig te verwijderen (tenzij anders vereist door de 
toepasselijke wetgeving) en te bevestigen dat dit is gebeurd.  

23. AANKONDIGINGEN 

23.1 Elke aankondiging welke dient te worden uitgevaardigd onder deze onderaannemingovereenkomst  
dient schriftelijk te gebeuren en per post verstuurd te worden d.m.v. een aangetekend schrijven aan de 
geadresseerde partij op zijn officiële handelsadres. 

24. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

24.1 Deze Onderaannemingsovereenkomst wordt ondersteund en beheerst in overeenstemming met (i) de 
internationale wetten van het rechtsgebied zoals aangeduid in de Hoofdovereenkomst of (ii) indien geen 
rechtsgebied werd aangeduid in de Hoofdovereenkomst, met de interne wetten van het rechtsgebied 
waarin ERM gevestigd is (het “rechtsgebied”).  

24.2 Indien er zich enig geschil of onenigheid zou voordoen tussen de Onderaannemer en ERM onder of 
aangaande deze overeenkomst, en indien dit geschil niet op vriendschappelijke wijze kan opgelost 
worden binnen een termijn van 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van het geschil of onenigheid, 
zal dit geschil of onenigheid beslecht worden via de arbitrageprocedure in de hoofdstad van het 
gerechtsgebied (zoals bepaald door ERM) met 3 bemiddelaars (de bemiddelingsrechtbank) aangeduid 
in overeenstemming met de UNCITRAL Arbitration Rules (the “UNCITRAL Rules”) (regels aangaande 
bemiddeling) welke van kracht zijn op het ogenblik van de aanvang van de bemiddeling. The IBA Rules 
on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (the “IBA Rules of Evidence”) 
(Richtlijnen met betrekking tot het aanvaarden van bewijsstukken) zal van toepassing zijn op elke 
bemiddeling in overeenstemming met deze clausule. In het geval dat er enige incoherentie bestaat met 
de UNCITRAL regelgeving, zal de IBA regelgeving van kracht zijn, doch enkel voor wat betreft de 
voorstelling en ontvangst van bewijsmateriaal. De kosten van dergelijke arbitrage dienen overgelaten 
te worden aan het inzicht van de rechter en de rechter beslist over de arbitrageprocedure. 

24.3 Onder voorbehoud van het bovenstaande, is ERM gerechtigd om een ander hulpmiddel (met inbegrip 
van, zonder beperking, vordering tot staking of andere tijdelijke maatregelen) te verzoeken aan de 
rechtbanken van het rechtsgebied.   

25. DIVERSEN 



Algemene Voorwaarden Onderaannemingsovereenkomst  2019 
13 

25.1 Bij de voltooiing van de Werkzaamheden en vóór de definitieve betaling, dient de Onderaannemer op 
eigen kosten alle afval te verwijderen, alle materieel en het materiaal, het eigendom van de 
Onderaannemer te verwijderen en de werkplaats in een nette en veilige staat achter te laten.  De 
Onderaannemer dient op eigen kosten zijn werkplaats op het terrein van het Project te herstellen tot 
nagenoeg dezelfde staat waarin het zich bevond vóór de aanvang van de Werkzaamheden. 

25.2 Referenties in deze Onderaannemingsovereenkomst naar elk statuut of statutair instrument omvatten 
tevens elk statuut of statutair instrument welke deze van tijd tot tijd aanpassingen, samenvoegingen of 
vervangingen.  Verwijzing naar enig statuut omvat elk statutair instrument, regelgeving, gemeentelijke 
verordening, regel of bevel in overeenstemming  daarmee gemaakt.  

25.3 De clausule, paragrafen en titelkoppen in deze Algemene Voorwaarden zijn er slechts voor informatieve 
doeleinden en dienen niet meegenomen te worden in de opstelling of interpretatie van elke bepaling 
waarnaar ze verwijzen. Deze Algemene Voorwaarden dienen enkel geïnterpreteerd en gehanteerd te 
worden op basis van de inhoud hiervan, en er zal geen vermoeden of standaardopstelling bestaan in 
het voordeel of nadeel van enige partij. 

25.4 De Onderaannemingsovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen voor wat betreft 
de bepaling van de Werkzaamheden en vervangt alle eerdere concepten, overeenkomsten, beloftes, 
vertegenwoordigingen en arrangementen van welke aard dan ook, al dan niet schriftelijk.. Deze 
Onderaannemingsovereenkomst zal niet worden gewijzigd, tenzij dergelijke verandering uitdrukkelijk 
schriftelijk overeengekomen wordt via een geschikte gemachtigde vertegenwoordiger van elk der 
partijen. Noch een verzoek om informatie, noch inspectie, noch goedkeuring, noch sanctie, noch 
opmerkingen, noch toestemming, noch beslissingen, noch controle of instructie, door ERM op elk 
ogenblik dient aanleiding te geven tot een uitsluiting of beperking van de verplichtingen van de 
Onderaannemer onder deze Onderaannemingsovereenkomst. 

25.5 Geen enkel element in deze Algemene Voorwaarden zal worden uitgelegd als het creëeren van rechten 
ten behoeve van derden in geen enkele persoon of entiteit, tenzij uitdrukkelijk anders voorzien, maar 
het voorgaande zal niet de rechten van een Klant van ERM om het werkproduct van de aannemer te 
gebruiken en erop te vertrouwen beperken.   

25.6 Geen uitstel, verzuim of inschikkelijkheid van ERM in het uitvoeren van elke bepaling van de 
Onderaannemingsovereenkomst dient gezien worden als het afstand doen van enig recht of op het op 
enige manier in het gedrang brengen van zijn rechten onder de Onderaannemingsovereenkomst.  De 
bepalingen van clausules, Error! Reference source not found., 5, Error! Reference source not 
found.-Error! Reference source not found., Error! Reference source not found., 21 - 24 van deze 
Algemene Voorwaarden, en elke andere bepaling van de Algemene Voorwaarden welke naar hun aard 
in het algemeen in stand zouden blijven bij beëindiging van de Onderaannemingsvereenkomst, zullen 
de voltooiing van de Werkzaamheden of het verlopen, de annulering of beëindiging van de 
Onderaannemingsovereenkomst, de Hoofdovereenkomst en elke andere overeenkomst tussen ERM 
en een Klant van ERM overleven, en zullen in hun volledige omvang van toepassing zijn, indien 
toegelaten bij wet. 

25.7 Elke bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Onderaannemingsovereenkomst is duidelijk 
afgelijnd en verschillend van de andere bepalingen. Indien een bepaling in zijn geheel of gedeeltelijk 
ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar, is of wordt, dan zullen de geldigheid, wettelijkheid en 
uitvoerbaarheid van de overige bepalingen (en van diezelfde bepaling in de mate van uitvoerbaarheid) 
niet aangetast zijn, en zullen partijen akkoord gaan met het vervangen van de bepaling met een bepaling 
zo gelijk mogelijk als de gewraakte bepaling zonder dat deze ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is. 

25.8 Deze Algemene Voorwaarden zijn een vertaling van de Engelstalige Algemene Voorwaarden  
“Environmental Resources Management General terms and Conditions”. Ingeval van tegenstrijdigheid 
met de onderhavige Nederlands vertaling, is de Engelstalige versie van de Algemene Voorwaarden 
leidend.  

 


