
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Template samenwerkingsovereenkomst Innovatiecompetitie  

 
Deze inhoudsopgave is het vaste stramien. Hiervan kan op onderdelen worden 
afgeweken. Als dat mogelijk is, staat dat aangegeven. 
De opbouw van de onderdelen Partijen, algemene overwegingen, specifieke 
overwegingen en de slotbepalingen zijn vaststaand. De tekst voor de algemene 
overwegingen wordt altijd geheel en ongewijzigd opgenomen. In de overige 
onderdelen zitten vaste elementen, maar deze kunnen indien nodig, naar 

behoefte, aangevuld worden, voor zover EZK daarmee akkoord gaat. 
 
Innovatiecompetitie (SBIR/Innovatiepartnerschap X) 
Citeertitel, veelal gelijk aan de naam van het voorstel, zoals genoemd in oproep. 

Een aanvullende ondertitel is, desgewenst, mogelijk.  
 
Partijen: 

Dit zijn degenen die afspraken maken en ondertekenen<waaronder 

onderstaande partijen – niet uitputtend overzicht> 
Organisaties of samenwerkingsverbanden kunnen dat alleen als zij een 
rechtspersoon zijn. Indien er geen sprake is van een rechtspersoon, of als een 
organisatie niet wil ondertekenen, dan is er de mogelijkheid dat zij apart genoemd 
worden als een partner en eventueel schriftelijk hun steun verklaren. Het 
opnemen van deze partners is maatwerk, wat mede getoetst wordt door EZK.  
 

1. de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de 

heer / mevrouw X, hierna te noemen: EZK; 

2. de minister van (X), namens deze de heer/mevrouw Y, hierna te noemen: 

(Z); 

Partijen genoemd onder 1 tot en met 2 ieder handelend in hun 

hoedanigheid van bestuursorgaan en hierna samen te noemen: het Rijk 

3. Gedeputeerde staten van de provincie (X), namens deze: de 

heer/mevrouw Y (gedeputeerde of CdK), hierna te noemen: Provincie (X); 

4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (X), 

namens deze: de heer/mevrouw Y (wethouder of burgemeester), hierna te 

noemen: Gemeente (X);  

5. Dagelijks bestuur van [het openbaar lichaam ogv WGR], namens deze: de 

heer, mevrouw (voorzitter of lid), hierna te noemen: [openbaar lichaam 

ogv WGR]; 

6. [titel van het dagelijks bestuur van een waterschap bijvoorbeeld Dijkgraaf 

en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland], namens 

deze: de heer/mevrouw Y [titel van de voorzitter of lid van het dagelijks 

bestuur: dijkgraaf en hoogheemraad], hierna te noemen: [waterschap 

bijvoorbeeld Hoogheemraadschap];  

 

Partijen genoemd onder [pm 3] tot en met [pm 6] ieder handelend in hun 

hoedanigheid van bestuursorgaan en hierna samen te noemen: Organisatie; 

 

Overwegingen 
Waarom doen we deze Innovatiecompetitie gezamenlijk? 

 
1. [Korte beschrijving vraagstuk/behoeftestelling/uitdaging organisatie];  



 

2. Organisatie een Innovatiecompetitie opzet voor de ontwikkeling van 

innovatieve oplossingen voor dit vraagstuk; 

3. EZK ondersteuning biedt bij het opzetten en uitvoeren van 

innovatiecompetities; 

4. EZK de volgende randvoorwaarden stelt aan haar bijdrage aan deze 

innovatiecompetitie:  

a. Organisatie voert deze innovatiecompetitie uit middels de Small 
Business Innovation Research (SBIR)-aanpak of het 
Innovatiepartnerschap zoals beschreven in de Aanbestedingswet 

2012; 
b. Organisatie of een van de aan de Organisatie gelieerde partijen de 

intentie heeft de innovatieve oplossingen uit deze 
innovatiecompetitie af te nemen; 

c. Organisatie is als klankbord en vraagbaak beschikbaar voor de 

deelnemende bedrijven aan deze innovatiecompetitie; 
d. Organisatie meewerkt aan gezamenlijke promotie en evaluatie;   

e. Organisatie en RVO werkafspraken maken over de uitvoering en 
deze vastleggen; 

f. De innovatiecompetitie in het [kwartaal en jaartal] wordt 
opengesteld; 

5. Partijen de onderlinge verhouding en afspraken nader wensen vast te 

leggen in deze samenwerkingsovereenkomst (hierna te noemen: 

‘Samenwerkingsovereenkomst’).  

 

Komen het volgende overeen: 

 

Ambitie, doel, beoogde resultaten en aanpak 

 
Artikel 1 – Ambitie  

[Dit artikel bevat de gedeelde toekomstvisie van Partijen. De 

wens/behoefte/vraagstuk waarvoor er een innovatieve oplossing nodig is] 

 
Partijen streven ernaar om een innovatieve oplossing te laten ontwikkelen voor… 

 
Artikel 2 - Doel 

Partijen hebben tot doel gezamenlijk een innovatiecompetitie voor te bereiden en 

uit te voeren waarin het bedrijfsleven wordt uitgedaagd innovatieve oplossingen 

voor de ambitie te ontwikkelen. 

 
Artikel 3 – Inzet en aanpak 

[Maatwerk per Samenwerkingsovereenkomst. Indien de tekst bij dit onderdeel te 

lang wordt, kan gekozen worden voor een onderverdeling in subartikelen.] 

 
3.1 Partijen werken de Innovatiecompetitie volgens <optie 1: de SBIR-

aanpak,  optie 2: het innovatiepartnerschap zoals beschreven in de 

Aanbestedingswet 2012.>; 

3.2 Organisatie is vraagstukeigenaar en roept samen met EZK ondernemers 

op deel te nemen aan deze innovatiecompetitie. 

3.3 EZK belegt <optie 1: de uitvoeringstaak of optie 2: een adviesrol> voor de 

innovatiecompetitie bij RVO. RVO bewaakt tevens de aanpak. 

3.4 De onderlinge rolverdeling tussen Organisatie en RVO en de 

werkafspraken worden nader vastgelegd in een onderhandse 

uitvoeringsovereenkomst. Het gaat daarbij onder meer om: het 



 

samenstellen van een onafhankelijke beoordelingscommissie, (informatie) 

bijeenkomsten, communicatie/promotie en bedrijfsbezoeken.  

Inzet middelen 

 
Artikel 4 – Uitgangspunten  
Bij lid 4 is het optioneel om als Partijen de nadere invulling van de rol van de RVO 
bij de uitvoering verder te concretiseren en aan te vullen.  

 
4.1 Partijen beogen een gecoördineerde inzet van hun gezamenlijke 

opdrachtverlening/aanbesteding op basis van de afspraken in deze 

Samenwerkingsovereenkomst. Organisatie geeft met de daarbij betrokken 

middelen uitvoering aan het voorbereiden en uitvoeren van de 

innovatiecompetitie bedoeld in artikelen 1 tot en met 3. 

4.2 Organisatie reserveert minimaal [€ minimaal bijdrage EZK,-] inclusief 

eventueel verschuldigde BTW voor de onderzoeks- en 

ontwikkelingsopdrachten aan de deelnemende bedrijven in deze 

innovatiecompetitie. 

4.3 EZK reserveert maximaal [€ X, max € 500.000] inclusief eventueel 

verschuldigde BTW voor de onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten aan 

de deelnemende bedrijven in deze innovatiecompetitie. 

4.4 EZK draagt de uitvoeringskosten van RVO voor deze innovatiecompetitie; 

4.5 <optie 1> RVO betaalt namens Organisatie en EZK de onderzoeks- en 

ontwikkelingsopdrachten aan de deelnemende bedrijven. Na betaling aan 

de deelnemende bedrijven factureert RVO bij Organisatie en EZK deze 

kosten naar verhouding van de reserveringen zoals beschreven in 

clausules 4.2 en 4.3. 

<optie 2> RVO betaalt namens Organisatie de onderzoeks- en 

ontwikkelingsopdrachten aan de deelnemende bedrijven. Na betaling aan 

de deelnemende bedrijven factureert RVO bij Organisatie deze kosten naar 

verhouding van de reserveringen zoals beschreven in clausules 4.2 en 4.3 

en hevelt EZK haar bijdrage over naar Organisatie conform clausule 4.3.  

<optie 3> Organisatie betaalt de onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten 

aan de deelnemende bedrijven. Na betaling aan de deelnemende bedrijven 

factureert Organisatie EZK conform de reservering zoals beschreven 

clausule s4.3. 

Governance uitvoering 

Wie gaat hoe de Innovatiecompetitie aansturen en uitvoeren? 

 
Artikel 5 Afstemmingsoverleg 

5.1 Periodiek treden Partijen in overleg over de onderlinge samenwerking in 

het kader van de Samenwerkingsovereenkomst. Dit overleg zorgt voor de 

coördinatie van de inzet van Partijen in het kader van de uitvoering van 

Samenwerkingsovereenkomst, de daarbij behorende uitwisseling van 

informatie en voor het bespreken van de voortgang, inclusief de in artikel 

6 bedoelde monitoring.  

5.2 Het Afstemmingsoverleg formuleert en bewaakt de kaders waarbinnen de 

uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst plaatsvindt.  



 

5.3 Het in het eerste lid bedoelde overleg bestaat uit de volgende 

vertegenwoordigers:  

a. vanuit de ministerie van het EZK <i en/of ii>:  

i. DG B&I, Directie I&K; 

ii. RVO; 

b. vanuit de Organisatie:  

i. (x); 

5.4 Het Afstemmingsoverleg kent zijn eigen werkwijze. Voor de uitvoering van 

de Samenwerkingsovereenkomst maken Partijen hiertoe nadere 

werkafspraken en leggen deze vast. RVO voert het secretariaat van het 

overleg. 

Monitoring, evaluatie en communicatie 

 
Artikel 6 – Monitoring en evaluatie  
 
6.1 Organisatie werkt mee aan monitoring en evaluatie op verzoek van RVO of 
EZK. 
 
6.2 Organisatie levert de gevraagde informatie tijdig aan. 

 

 
Artikel 7 – Communicatie  
7.1 Partijen communiceren eensluidend over de 

Samenwerkingsovereenkomst. Hiertoe wordt gewerkt met een 

kernboodschap. De kernboodschap is: ‘Met de Innovatiecompetitie 

(SBIR/Innovatiepartnerschap X) wordt een stevige impuls gegeven aan de 

realisatie van de ambitie van …’ 

7.2 De communicatie over de Samenwerkingsovereenkomst verloopt primair 

vanuit de Organisatie. EZK draagt de kernboodschap ook uit via zijn eigen 

kanalen.  

7.3 Er wordt een gezamenlijk communicatieplan besproken en nader 

afgesproken door het in artikel 5 bedoelde Afstemmingsoverleg. 

 

Slotbepalingen 

 
Artikel 8 - Uitvoering in overeenstemming met Unierecht 

De afspraken van deze Samenwerkingsovereenkomst worden in overeenstemming 

met het recht van de Europese Unie uitgevoerd in het bijzonder voor zover de 

afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot 

aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en voorschriften. 

 
Artikel 9 – Gegevenswisseling 
9.1 De in het kader van (de uitvoering van) deze 

Samenwerkingsovereenkomst uitgewisselde dan wel uit te wisselen 

informatie is in beginsel openbaar. Indien een Partij verzoekt om 

geheimhouding zullen de overige Partijen deze informatie in beginsel 

geheim houden en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde 

bekendmaken, behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking 



 

voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of deze 

Samenwerkingsovereenkomst.  

9.2 Partijen dragen er zorg voor dat concurrentiegevoelige en/of privacy 

gevoelige informatie uitsluitend wordt gedeeld voor zover dit in 

overeenstemming is met de relevante internationale, Europese en 

nationale wettelijke kaders. Zij kunnen hiertoe nadere afspraken 

vastleggen.  

 

Artikel 10 - Wijzigingen  
10.1 Elke Partij kan schriftelijk verzoeken deze Samenwerkingsovereenkomst te 

wijzigen. De wijziging behoeft de instemming van alle Partijen. 

10.2 Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een Partij het verzoek 

heeft kenbaar gemaakt aan RVO.  

10.3 Nadat alle Partijen aan RVO kenbaar hebben gemaakt in te stemmen met 

het verzoek tot wijziging wordt de wijziging en de verklaringen tot 

instemming als bijlage aan deze Samenwerkingsovereenkomst gehecht. 

 
Artikel 11 - Opzegging  
11.1 Elke Partij kan de Samenwerkingsovereenkomst met inachtneming van 

een opzegtermijn van […] en de fase waarin de Innovatiecompetitie 

bevindt schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van 

omstandigheden is opgetreden dat deze Samenwerkingsovereenkomst 

billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. De opzegging moet 

de verandering in omstandigheden vermelden. 

11.2 Wanneer een Partij deze Samenwerkingsovereenkomst opzegt, blijft de 

Samenwerkingsovereenkomst voor de overige Partijen in stand voor zover 

de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten. 

11.3 Ingeval van beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst krachtens 

opzegging is geen van de Partijen jegens een andere Partij schadeplichtig. 

 
Artikel 12 - Toetreding nieuwe partijen 
12.1 In overeenstemming met alle Partijen kunnen anderen tijdens de looptijd 

van de Samenwerkingsovereenkomst als nieuwe partijen toetreden tot 

deze Samenwerkingsovereenkomst.  

12.2 Het schriftelijke verzoek tot toetreding met daarbij de concrete bijdrage 

aan de Samenwerkingsovereenkomst wordt gericht aan RVO. RVO 

informeert Partijen en vraagt hen om instemming.  

12.3 Zodra alle Partijen aan het RVO kenbaar hebben gemaakt in te stemmen 

met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status 

van Partij van de Samenwerkingsovereenkomst en gelden voor die partij 

de voor haar uit de Samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende rechten 

en verplichtingen. 

12.4 Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot instemming worden als 

bijlagen aan de Samenwerkingsovereenkomst gehecht. 

 
Artikel 13 – Nakoming 
Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken in de 

Samenwerkingsovereenkomst niet in rechte afdwingbaar is.  

 
Artikel 14 - Counterparts 



 

De Samenwerkingsovereenkomst kan worden ondertekend door Partijen in 

verschillende exemplaren, die samengevoegd hetzelfde rechtsgevolg hebben alsof 

deze Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door alle Partijen in één 

exemplaar. 

 
Artikel 15 - Citeertitel 

Deze Samenwerkingsovereenkomst kan worden aangehaald als 

Innovatiecompetitie (SBIR/Innovatiepartnerschap X).  

 
Artikel 16 – Inwerkingtreding en looptijd 
Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na 

ondertekening door alle Partijen en eindigt op het moment dat de 

Innovatiecompetitie is afgerond. Naar verwachting is dit [datum]. 

 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 

 
 
* Handtekeningenpagina’s [aantal noemen] volgen* 
 
Elke handtekeningenpagina is voor 1 handtekening die hoort bij 1 partij   
 


