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De rechtspersoon ______________________________________________________,  

 

gevestigd te ___________________________, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

 

_______________________________(de “Ontvanger”) bevestigt en verklaart hierna als volgt: 

In verband met de voorgenomen aanbesteding van het openbaar vervoer in het 
concessiegebied IJssel-Vecht voor een periode ingaande op 26 augustus 2020 en te eindigen 
in december 2030 op de wijzigingsdatum van de dienstregeling van het hoofdrailnet (= trein), 
hierna te noemen de “Concessie”, zal door de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, 
(de “Concessieverleners”) aan Ontvanger Vertrouwelijke Informatie (als hierna gedefinieerd) 
worden verstrekt. Teneinde de geheimhouding van deze Vertrouwelijke Informatie te 
verzekeren, bevestigt en verklaart de Ontvanger hierna als volgt: 

1. “Vertrouwelijke Informatie” omvat (i) het bestaan en de inhoud van deze verklaring 
en het bestaan en de inhoud van de data portal, de gesprekken of andere 
communicatie tussen de Concessieverleners en de Ontvanger over de Concessie, (ii) 
alle informatie van welke aard dan ook in verband met de Concessie, zulks door de 
Concessieverleners geanonimiseerd, die aan een Ontvanger of aan hem Verbonden 
Personen (als hierna gedefinieerd) beschikbaar wordt gesteld, ongeacht of dit 
mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch gebeurt, of op basis van bezoeken aan 
bedrijfsterreinen en iedere wijze waarop dergelijke informatie opgeslagen of bewaard 
kan worden, en (iii) door de Ontvanger of aan hem Verbonden Personen opgestelde 
analyses, samenvattingen, studies en overig materiaal dat deze informatie bevat of 
anderszins weergeeft.  

2. Verwijzingen in deze verklaring naar “Verbonden Personen” zijn verwijzingen naar 
een vennootschap, persoon of entiteit welke, direct of indirect, zelfstandig of tezamen 
met anderen, zeggenschap heeft over die vennootschap of daardoor gecontroleerd 
wordt en haar directeuren, werknemers, financiële en andere professionele adviseurs, 
agenten en consultants van die vennootschap op enig moment dat deze 
geheimhoudingsverklaring van kracht is. Het enkelvoudig gebruik van de definitie 
“Verbonden Personen” in deze verklaring heeft dezelfde betekenis als het meervoudig 
gebruik.  

3. Vertrouwelijke Informatie bevat geen informatie die (i) om welke reden dan ook 
openbaar is of wordt gemaakt, anders dan door een tekortkoming van een Ontvanger of 
een aan hem Verbonden Persoon in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van 
deze geheimhoudingsverklaring, of (ii) aan de Ontvanger wordt verstrekt door een 
andere persoon dan de Concessieverleners of diens adviseurs, op voorwaarde dat het 
aan de desbetreffende persoon niet op grond van een contractuele of andere 
verplichting jegens de Concessieverleners of andere partij verboden is deze informatie 
openbaar te maken, of (iii) zelfstandig verkregen of ontwikkeld is door de Ontvangers 
zonder dat deze tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van 
deze geheimhoudingsverklaring. 

4. Iedere Ontvanger en een aan hem Verbonden Persoon zal (i) strikte geheimhouding 
betrachten ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie, (ii) ervoor zorgdragen dat de 
Vertrouwelijke Informatie met redelijke zorgvuldigheid wordt beschermd (iii) de 
Vertrouwelijke Informatie niet voor enig ander doel gebruiken dan in verband met de 
Concessie zoals omschreven in het Beschrijvend Document, of op een wijze die 
schadelijk is voor de Concessieverleners of het proces van de aanbesteding van de 
Concessie, (iv) de Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken aan of bespreken met 
enig andere persoon dan aan hem Verbonden Personen en zulks uitsluitend voor zover 
dit voor de concessie noodzakelijk is, en (v) de Vertrouwelijke Informatie niet 
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combineren met andere informatie ten behoeve van de verrijking van de 
gegevensbestanden. 

5. Iedere Ontvanger zal (i) strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van 
bedrijfsvertrouwelijke gegevens, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot gegevens 
in relatie tot het openbaar vervoer in de Concessie, (ii) ervoor zorgdragen dat de 
bedrijfsvertrouwelijke gegevens met redelijke zorgvuldigheid worden beschermd, (iii) de 
bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet voor enig ander doel gebruiken dan in verband met 
de Inschrijving voor de Concessie, en (iv) de bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet 
openbaar maken aan of bespreken met enige andere persoon dan de Ontvanger of aan 
hem Verbonden Personen.  

6. De Concessieverleners zullen iedere persoon aan wie Vertrouwelijke Informatie wordt 
verstrekt volledig informeren over de verplichtingen van de Ontvanger en de aan hem 
Verbonden Personen onder deze geheimhoudingsverklaring en hij zal bewerkstelligen 
dat deze personen gehouden zijn die verplichtingen na te komen alsof zij persoonlijk 
deze geheimhoudingsverklaring hadden ondertekend. Het is de Ontvanger niet 
toegestaan Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken aan andere personen dan aan 
hem Verbonden Personen.  

7. De juistheid of volledigheid van de Vertrouwelijke Informatie wordt niet gegarandeerd 
en de Ontvanger verbindt zich er, mede namens aan hem Verbonden Personen, toe dat 
de Concessieverleners op geen enkele wijze aansprakelijk zullen zijn jegens de 
Ontvanger of enige aan hem Verbonden Persoon met betrekking tot aan hem of hen 
verstrekte Vertrouwelijke Informatie. De Concessieverleners behouden zich het recht 
voor om aan het verschaffen van bepaalde bijzonder gevoelige Vertrouwelijke 
Informatie de voorwaarde te verbinden dat de Ontvanger of diens Verbonden Personen 
aanvullende toezeggingen doen.  

8. Indien de Ontvanger of aan hem Verbonden Personen verplicht is Vertrouwelijke 
Informatie openbaar te maken op grond van enige wet- of regelgeving, regels van een 
toezichthouder of effectenbeurs, of een bevel van een gerechtelijke, bestuurlijke of 
regelgevende autoriteit, dan dient deze (voor zover wettelijk toegestaan) (i) de 
Concessieverleners in kennis te stellen van de volledige omstandigheden van de 
openbaarmaking en de openbaar te maken informatie, (ii) met de Concessieverleners in 
overleg te treden over mogelijke maatregelen om de openbaarmaking te voorkomen of 
te beperken en zodanige maatregelen te nemen als de Concessieverleners in 
redelijkheid verlangen, (iii) van het orgaan waaraan de informatie openbaar moet 
worden gemaakt zekerheid te verkrijgen over de geheimhouding, en (iv) de formulering 
van de openbaarmaking vooraf met de Concessieverleners overeen te komen, indien 
de openbaarmaking in de vorm van een openbare mededeling plaatsvindt.  

9. Deze geheimhoudingsverklaring vormt de volledige verklaring door de Ontvanger met 
betrekking tot het onderwerp dat hierin wordt beschreven. Deze verklaring vervangt en 
beëindigt alle eventuele eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen de 
Concessieverleners en de Ontvanger of aan haar Verbonden Personen met betrekking 
tot het onderwerp van deze verklaring, en geen van hen zal enig recht of middel ter 
beschikking staan jegens een andere partij ten gevolge van of in verband met dergelijke 
eerdere overeenkomsten tenzij in deze verklaring anders wordt bepaald. 

10. Deze geheimhoudingsverklaring kan alleen schriftelijk met instemming van de 
Concessieverleners worden gewijzigd.  

11. Nadat het besluit tot verlening van de Concessie waarbij de Concessie aan een ander 
dan de Ontvanger is gegund, onherroepelijk is geworden, dan wel op enig ander 
moment wanneer de Concessieverleners daarom schriftelijk verzoeken, zal de 
Ontvanger: (i) aan de Concessieverleners alle originele en gekopieerde documenten 
met Vertrouwelijke Informatie retourneren (anders dan analyses, studies, 
samenvattingen en ander van de Vertrouwelijke Informatie afgeleid materiaal), (ii) alle 
originele en gekopieerde documenten met analyses, studies, samenvattingen en ander 
van de Vertrouwelijke Informatie afgeleid materiaal vernietigen, en (iii) alle 
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Vertrouwelijke Informatie definitief verwijderen van alle computers, schijven of andere 
apparatuur waarop Vertrouwelijke Informatie is opgeslagen.  

12. Indien een bepaling van deze geheimhoudingsverklaring ongeldig of niet afdwingbaar 
zou zijn, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze 
verklaring onverlet. Een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden 
vervangen of geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die geacht wordt 
geldig en afdwingbaar te zijn en waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige 
of niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.  

13. Tenzij in deze geheimhoudingsverklaring anders is bepaald, blijven de bepalingen van 
deze geheimhoudingsverklaring van kracht tot de datum van het besluit tot het einde 
van de looptijd van de Concessie, daarbij inbegrepen de eventuele termijn waarvoor de 
Concessie is verlengd, dan wel tot het moment dat de Concessie wordt beëindigd.  

14. Indien Ontvanger in strijd handelt met de in deze geheimhoudingsverklaring 
opgenomen verplichtingen, zal de Ontvanger, onverminderd het recht van de 
Concessieverleners op enigerlei vorm van schadevergoeding, een dadelijk opeisbare 
boete verbeuren van € 5.000 per overtreding. 

15. Deze geheimhoudingsverklaring wordt beheerst door Nederlands recht en eventuele 
geschillen in verband met deze verklaring zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in Overijssel.  

De Ontvanger bevestigt en verklaart door ondertekening van deze verklaring (i) de inhoud van 
deze verklaring te hebben begrepen, (ii) in overeenstemming met de bepalingen zoals 
opgenomen in deze verklaring te zullen handelen, dan wel te zullen nalaten, en (iii) te zullen 
instaan voor het in acht nemen van en in overeenstemming handelen met de bepalingen in 
deze geheimhoudingsverklaring door de aan de Ontvanger Verbonden Personen.  

 

 

Ondertekend op ____________________  

 

 

 

 

Handtekening:    _________________________  

 

Naam:     _________________________  

 

Naam rechtspersoon Ontvanger:  _________________________ 


