OVEREENKOMST tussen de Coöperatieve Visserij Organisatie U.A. en de DEELNEMER
aan het Visserij Management Plan voor de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO)
Noordzee schol en tong MSC
VERSIE PER 1 JANUARI 2015
PARTIJEN:
1) de Coöperatieve Visserij Organisatie U.A., welke is ingeschreven in het register bij de Kamer van
Koophandel te Lelystad onder nummer 08203226, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord aan
de Onder de toren 30 (8302 BV) en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd is door dhr. J. I. Hennekeij,
voorzitter van de CVO,
hierna te noemen: “CVO”
en
2) naam onderneming:…………………………………………………………………………………………….,
scheepsnummer:…………………………………………………………………………………………………,
adres, postcode en plaats:……………….……………..………………………………………………………...,
telefoonnummer (altijd bereikbaar):………………………………………….…………………………………..,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam ondernemer): ……………………………………………………,
hierna te noemen: “DEELNEMER”
CVO en DEELNEMER kunnen hierna ook aangeduid worden als “Partij”, “Wederpartij” of gezamenlijk
als “Partijen”
OVERWEGENDE:
dat de CVO het Managementplan voor Noordzee tong en schol, aangeduid als Visserij Management
Plan voor de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) Noordzee schol en tong MSC (hierna: MSC plan)
heeft vastgesteld en certificaathouder is;
dat voor de afdoening van overtredingen aangaande de bepalingen uit het MSC plan het Reglement
afdoening MSC plannen (hierna: Boetereglement) door de CVO is vastgesteld;
dat de DEELNEMER lid is van een coöperatieve producentenorganisatie in de visserij (hierna: PO),
welke lid is van de CVO, en deel neemt aan het MSC plan door ondertekening van dat plan en zich
hierdoor heeft verbonden aan de naleving van de bepalingen opgenomen in het MSC plan en het
Boetereglement;
dat een certificeringsinstantie aangewezen is door de CVO om het MSC traject uit te voeren, welke
instantie nadere eisen kan stellen aan het MSC certificaat;
dat CVO en DEELNEMER middels onderhavige overeenkomst (hierna: Overeenkomst) de afspraken
inzake onder andere de kosten en duur van de deelname nader willen vastleggen en uitwerken.
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1 Deelname en duur overeenkomst
1. DEELNEMER neemt deel aan het MSC plan en is hiervoor een bijdrage, conform artikel 2,
verschuldigd aan de CVO.

Pagina 1 van 4

2. De nadere afspraken tussen CVO en DEELNEMER omtrent de deelname, liggen vast in deze
overeenkomst, de tekst van het MSC plan en het Boetereglement
3. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 voor de minimale duur van 12 maanden en
wordt telkens met één kalenderjaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 2 Jaarlijkse bijdrage en betaling
1. Het bestuur van de CVO stelt voorafgaande aan een volgend kalenderjaar het bedrag van de
deelname voor één jaar ingaande op 1 januari vast op basis van de volgende criteria:
- het te verwachten aantal deelnemers over dat kalenderjaar;
- de te verwachten totale kosten voor uitvoering en behoud van het certificaat over dat
kalenderjaar;
- overige kosten over dat kalenderjaar, welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de deelname
aan het MSC plan.
2. De jaarlijkse bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, wordt ten laste gelegd van de DEELNEMER
volgens een verdeelsleutel vastgesteld door de CVO, gebaseerd op de te verwachten kosten voor
het betreffende jaar.
3. De jaarlijks vast te stellen bijdrage, als bedoeld in het eerste lid, kan betrekking hebben op een
gedeelte van een kalenderjaar.
4. De CVO stelt de DEELNEMER voor 1 december op de hoogte van de jaarlijkse bijdrage, als
bedoeld in het eerste lid, over een volgend kalenderjaar.
5. Binnen één maand na afloop van een kalenderjaar zal door het bestuur van de CVO door middel
van nacalculatie het verschil in de van tevoren vastgestelde jaarlijkse bijdrage per DEELNEMER en
de werkelijk gemaakte kosten per DEELNEMER over dat kalenderjaar bepalen.
6. CVO zendt voor 1 februari van een betreffend kalenderjaar een factuur met daarin vermeld de
jaarlijkse bijdrage, als bedoeld in het eerste en tweede lid, over dat kalenderjaar onder verrekening
van het verschil als gevolg van de nacalculatie, als bedoeld in het vijfde lid, over het verstreken
kalenderjaar. Deze factuur wordt door de DEELNEMER binnen dertig dagen na dagtekening van
de factuur betaald.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. De CVO is jegens DEELNEMER niet aansprakelijk voor geleden schade, die het gevolg is van het
deelnemen aan het MSC plan.
2. De CVO is in alle gevallen niet aansprakelijk voor schade geleden door de DEELNEMER als
gevolg van het tijdelijk of permanent intrekken van het MSC certificaat.
3. DEELNEMER vrijwaart de CVO van eventuele aanspraken van derden uit hoofde van de door deze
derden geleden schade voortvloeiende uit de deelname van de DEELNEMER aan het MSC plan.
4. DEELNEMER heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor
beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en alle andere vormen van aansprakelijkheid
die voort kunnen vloeien uit de DEELNAME aan het MSC plan.

Artikel 4 Geheimhouding
De CVO verplicht zich jegens anderen dan DEELNEMER tot geheimhouding van specifieke
bedrijfsgegevens en andere gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. Deze
verplichting blijft ook bestaan als deze overeenkomst is beëindigd. Uitzondering hierop vormt het
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verstrekken door de CVO van gegevens aan de betreffende certificeringinstantie ten behoeve van
behoud van het MSC certificaat, het publiceren van een lijst van MSC deelnemers op de website van
de CVO, het verstrekken van gegevens van MSC deelnemers aan relevante instanties zoals de
visafslagen, het verstrekken van gegevens aan werkzame instanties die door of namens de overheid
zijn belast met onder meer het toezicht, de opsporing en/of de handhaving ter zake van wettelijke
voorschriften en het verstrekken van gegevens in overige gevallen als daartoe een wettelijke
verplichting bestaat.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst
Deze Overeenkomst kan door Partijen in onderling overleg en overeenstemming schriftelijk tussentijds
worden gewijzigd. De CVO heeft het recht deze Overeenkomst tussentijds eenzijdig te wijzigen onder
kennisgeving van de DEELNEMER indien gewijzigde wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geven.

Artikel 6 Ontbinding/opschorting overeenkomst
1. De CVO kan deze Overeenkomst eenzijdig zonder voorafgaande ingebrekestelling van de
DEELNEMER met onmiddellijke ingang ontbinden dan wel de verplichtingen uit hoofde van deze
Overeenkomst opschorten voor de duur van 3 maanden, indien sprake is van overmacht of
onvoorziene omstandigheden. Van onvoorziene omstandigheden is in ieder geval sprake als:
- het MSC certificaat permanent of tijdelijk wordt ingetrokken;
- in een betreffend kalenderjaar te weinig deelnemers zijn om de bijdrage aan het MSC certificaat
kostendekkend te krijgen;
- het bedrijf van de DEELNEMER beëindigd is, de DEELNEMER failliet is, in surseance van
betaling verkeert dan wel in een schuldsaneringsregeling zit;
- de CVO wordt ontbonden.
2. De CVO kan deze Overeenkomst naast de in het eerste lid genoemde gevallen tevens in de
volgende gevallen eenzijdig zonder voorafgaande ingebrekestelling van de DEELNEMER met
onmiddellijke ingang ontbinden dan wel de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst
opschorten voor de duur van 3 maanden:
- de DEELNEMER de factuur, als bedoeld in artikel 1, zesde lid, niet dan wel niet binnen de
gestelde termijn heeft betaald;
- de DEELNEMER zich niet houdt aan de in het MSC plan gestelde voorwaarden en bepalingen.
3. Bij eventuele wijziging van de hoogte van de bijdrage dan wel voorwaarden in het MSC plan kan de
DEELNEMER deze overeenkomst per 1ste van de maand ontbinden met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden, indien navolging van deze wijziging naar redelijkheid en billijkheid
niet van de DEELNEMER kan worden verwacht. De DEELNEMER stelt de CVO schriftelijk op de
hoogte van deze opzegging.
4. In alle overige gevallen, dan bepaald in het eerste, tweede en derde lid, kunnen de DEELNEMER
en CVO deze Overeenkomst ontbinden per 1 januari van een betreffend jaar. Hierbij hoeft geen
opzegtermijn in acht te worden genomen.
5. De CVO stelt de DEELNEMER schriftelijk op de hoogte van de ontbinding dan wel opschorting, als
bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid.
6. In geval van opzegging door de DEELNEMER of de CVO, op grond van het eerste tot en met
vierde lid, is de DEELNEMER verplicht alle financiële en andere verplichtingen tot de ingangsdatum
van de ontbinding, voortvloeiende uit deze overeenkomst, na te komen. Hieronder wordt in ieder
geval verstaan het betalen van de bijdrage naar evenredigheid voor de resterende duur van de
deelname.
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7. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na het einde van de overeenkomst door te
werken, hebben een doorlopende werking.

Artikel 7 Slotbepalingen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en zijn de Algemene Voorwaarden of
anders genaamd van de DEELNEMER niet van toepassing.
2. Bij geschillen tussen CVO en DEELNEMER inzake de interpretatie over de inhoud dan wel
uitvoering van deze overeenkomst zullen Partijen trachten dit geschil eerst gezamenlijk op te
lossen als goede mannen naar billijkheid. Van een geschil zal sprake zijn indien een van de
Partijen dit van oordeel is en dit schriftelijk aan de andere Partij te kennen geeft.
3. Indien Partijen het geschil niet gezamenlijk kunnen oplossen conform het tweede lid, dan kunnen
Partijen het eventuele geschil overeenkomstig het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering voor
de daartoe bevoegde rechter te [PLAATS] brengen.
4. In geval van strijdigheid van bepalingen opgenomen in deze overeenkomst en andere documenten
dan wel mondeling, digitaal, schriftelijk overeengekomen bepalingen, prevaleren de bepalingen uit
deze overeenkomst.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend, waarvan één exemplaar ter hand is
gesteld aan CVO en één aan DEELNEMER,
te Emmeloord,
datum: .......................................................

te plaats:……………………………………….…,
datum: ..............................................................

CVO
dhr. J. I. Hennekeij
voorzitter van de CVO

naam onderneming:……………………………..
naam ondernemer:...........................................
functie:…………………………………………….

handtekening: ...........................................

handtekening: ...................................
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