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Partijen: 
 

■ Stichting Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, statutair gevestigd te Leiden, in deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn President-Curator, prof. dr. K. van der Toorn, 

 hierna te noemen: NINO, 

 

■ Stichting Rijksmuseum van Oudheden, statutair gevestigd te Leiden, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door zijn Algemeen Directeur, drs. W. Weijland, 

 hierna te noemen: RMO, 

en 

■ De Universiteit Leiden, publiekrechtelijk rechtspersoon krachtens artikel 1.8 Wet op het Ho-
ger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, gevestigd te Leiden, in deze rechtsgeldig ver-
tegenwoordigd door de Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur,  
prof. mr. C.J.J.M. Stolker, 

hierna te noemen: Universiteit Leiden. 
 

In aanmerking nemende dat: 
 

■ het NINO besloten heeft tot herijking van zijn taken;  

■ het NINO als gevolg van deze herijking de beheerstaken van zijn bibliotheek, fotocollectie en 
verzameling oudheden wenst over te dragen en zich verder wil profileren als onderzoeksin-
stituut (Graduate School); 

■ het Nederlands Instituut te Istanbul van het NINO, ondergebracht in Stichting Nederlands 
Instituut in Turkije, zal blijven voorbestaan. Bij gelegenheid zullen nadere afspraken worden 
gemaakt over dit instituut;  

■ het RMO zijn wetenschappelijk profiel wenst te versterken en de zichtbaarheid daarvan wil 
verhogen; 

■ partijen ten aanzien van deze herijking een samenwerking met elkaar wensen aan te gaan 
die de wetenschappelijke samenwerking tussen partijen zal versterken. 
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Zijn als volgt overeengekomen: 

1. Onderzoek en promovendi  

1.1. Het meerjarenbeleidsplan van het NINO en de wijze waarop zij als gevolg daarvan zijn fi-
nanciële middelen aanwendt is opgenomen in Bijlage I. 

1.2. Het NINO zal, in samenspraak met zijn curatorium, het meerjarenbeleidsplan jaarlijks kun-
nen actualiseren. 

1.3. Het NINO is verantwoordelijk voor het aantrekken van de promovendi. De onderzoekster-
reinen van de promovendi dienen te passen binnen de doelstellingen van de Universiteit. 
Daartoe zal een adviescommissie worden ingesteld ten behoeve van de Graduate School. 
Het NINO en de Faculteit der Geesteswetenschappen maken deel uit van deze commissie. 

1.4. De promovendi van het NINO zullen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de 
Universiteit worden aangesteld. 

2. Bibliotheek  

2.1. Het NINO geeft op 1 januari 2018, als bruikleengever, aan de Universiteit, als bruikleen-
nemer, in bruikleen de gehele bibliotheek, fotocollectie, films, tijdschriften, databases en 
overig (digitaal) informatiemateriaal van het NINO, met uitzondering van de oudheden (klei-
tabletten), zoals gespecificeerd in Bijlage II (hierna: "de Collectie").  

2.2. De eigendom van de Collectie blijft bij het NINO.  

2.3. Vooralsnog blijft de Collectie op de huidige locatie aan de Witte Singel 25 te Leiden. Op 
een in onderling overleg nader te bepalen moment zal de Collectie fysiek worden geïncor-
poreerd in de door Universitaire Bibliotheken Leiden (hierna: "UBL") nieuw op te zetten 
Middle Eastern Library. 

2.4. De Universiteit en het NINO maken nadere afspraken over de aantallen meters “open op-
stelling”, hoeveelheid werkplekken voor gebruikers, alsmede de locatie van de kamers van 
medewerkers van het onderzoeksinstituut (Graduate School) in de nabijheid van de Middle 
Eastern Library zodat de  Collectie ook in de toekomst optimaal zal kunnen functioneren 
als onderzoeksfaciliteit. 

2.5. Het NINO verklaart desnodig de instemming van andere zakelijk gerechtigden te hebben 
ontvangen voor de bruikleen van de Collectie.  

2.6. De bruikleen vindt plaats om-niet plaats en wordt voor onbepaalde duur aangegaan. 

2.7. De Collectie wordt in bruikleen gegeven met het doel deze te beheren, deze in een groter 
verband te plaatsen van aanverwante collecties en voor onderzoek en onderwijs ter be-
schikking te stellen. 

2.8. De Collectie blijft als zodanig herkenbaar in de bibliotheeksystemen van de UBL.  
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2.9. Het NINO behoudt de bij hem berustende auteursrechten en het copyright op de in het ka-
der van deze bruikleen ter beschikking gestelde ontwikkelde databases en het audiovisu-
eel materiaal (films, scans, pdf's, foto's). Eventuele revenuen hiervan worden afgedragen 
aan de Universiteit en zijn in overleg te bestemmen voor uitbreiding en/of digitalisering van 
de Collectie. 

2.10. Het NINO vrijwaart de Universiteit voor eventuele aanspraken van derden betreffende de 
eigendom, auteursrechten en gebruiksrechten ten aanzien van (onderdelen van) de Col-
lectie. 

2.11. Er is geen verplichting om de Collectie te verzekeren. 

2.12. De Universiteit zorgt voor verdere uitbreiding van de Collectie. Om ook in de toekomst een 
internationaal toonaangevende collectie te zijn, wordt het acquisitiebudget verdubbeld door 
toevoeging van een geoormerkt deel van het bibliotheekbudget van de Faculteit Geestes-
wetenschappen. Materiaal dat wordt aangeschaft na 1 januari 2018 wordt gemeenschap-
pelijk eigendom van de Universiteit en het NINO. 

2.13. Het bestuur van het NINO adviseert gevraagd en ongevraagd over het acquisitiebeleid. 

2.14. Het beheer van de Collectie geschiedt overeenkomstig de gebruikelijke normen van de 
UBL.  

3. Oudheden (Kleitabletten)  

3.1. Het NINO geeft op 1 januari 2018, als bruikleengever, aan het RMO, als bruikleennemer, in 
bruikleen de kleitabletten, zoals gespecificeerd in Bijlage III.  

3.2. De bruikleen van de kleitabletten omvat mede alle databeses en overige digitale bestanden 
(scan's, pdf-files, foto's e.d.) met betrekking tot de kleitabletten. 

3.3. De eigendom van de kleitabletten en het bepaalde in artikel 3.2 blijft bij het NINO.  

3.4. Het NINO verklaart desnodig de instemming van andere zakelijk gerechtigden te hebben 
ontvangen voor de bruikleen van de kleitabletten.  

3.5. De bruikleen vindt plaats om-niet plaats en wordt voor onbepaalde duur aangegaan. 

3.6. De kleitabletten worden in bruikleen gegeven met het doel deze te beheren, deze in een 
groter verband te plaatsen van aanverwante collecties en voor onderzoek en onderwijs ter 
beschikking te stellen. 

3.7. Het NINO behoudt de bij hem berustende auteursrechten en het copyright op de in het ka-
der van deze bruikleen ter beschikking gestelde ontwikkelde databases en het audiovisu-
eel materiaal (films, scans, pdf's, foto's). Eventuele revenuen hiervan worden afgedragen 
aan het RMO en zijn in overleg te oormerken. 

3.8. Het NINO vrijwaart het RMO voor eventuele aanspraken van derden betreffende de eigen-
dom, auteursrechten en gebruiksrechten ten aanzien van de kleitabletten. 
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3.9. Er is geen verplichting om de kleitabletten te verzekeren. 

3.10. Het beheer van de kleitabletten geschiedt overeenkomstig de gebruikelijke normen van het 
RMO.  

3.11. RMO en NINO maken nadere afspraken over verdere digitalisering van de kleitabletten, 
hun gebruik in het onderwijs, en hun beschikbaarheid voor expositie in de Middle Eastern 
Library. 

4. Publicaties  

4.1. Het NINO en het RMO zullen nadere afspraken met elkaar maken ten aanzien van hun ei-
gen publicatiebeleid. 

4.2. Het NINO zal zijn uitgeversfunctie onderbrengen bij een derde. 

5. Medewerkers  

5.1. De Universiteit is bereid om de bibliotheekmedewerkers van het NINO, werkzaam in Lei-
den, aan wie ontslag zal worden aangezegd, een aanstelling bij de Universiteit aan te bie-
den. De inschaling van deze medewerkers blijft gelijk. Hun functieomschrijvingen zullen 
worden aangepast op een wijze dat deze passen binnen de organisatie van de Universiteit. 
De afspraken die het NINO en de Universiteit hieromtrent met elkaar maken worden vast-
gelegd in een apart document (Bijlage IV). 

5.2. Met betrekking tot de in het vorige lid bedoelde bibliotheekmedewerkers zal ieder jaar van 
de subsidie die het NINO jaarlijks ontvangt een bedrag worden ingehouden zoals vermeld 
in Bijlage I. 

5.3. De Universiteit is bereid om de overige medewerkers van het NINO, werkzaam in Leiden, 
aan wie ontslag zal worden aangezegd, in de periode tot 1 juli 2018 aan te merken als in-
terne herplaatsingskandidaten. De Universiteit zal zich inspannen om deze medewerkers 
intern te kunnen plaatsen, maar op hem rust geen resultaatsverplichting. Eventuele uitke-
ringskosten voor deze medewerkers, indien zij niet geplaatst worden bij de Universiteit, 
komen uitsluitend ten laste van NINO. Een overzicht van deze medewerkers zijn opgeno-
men in Bijlage III. 

5.4. De Universiteit is bereid om desgevraagd de redacteur van het NINO gedurende een over-
een te komen periode aan te merken als interne herplaatsingskandidaten. De Universiteit 
zal zich inspannen om deze medewerker intern te kunnen plaatsen, maar op hem rust 
geen resultaatsverplichting. Eventuele uitkeringskosten voor deze medewerker, indien zij 
niet geplaatst kan worden bij de Universiteit, komen uitsluitend ten laste van NINO. 

5.5. De Universiteit is bereid een bijdrage te leveren aan de reorganisatiekosten van het NINO 
om zo te garanderen dat het budget beschikbaar voor onderzoek en promovendi niet aan-
gewend hoeft te worden voor reorganisatiekosten. 
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6. Evaluatie  

6.1. Partijen zullen deze samenwerkingsovereenkomst na vier jaar evalueren. Zo nodig kunnen 
partijen besluiten de overeenkomst bij te stellen.  

7. Huurovereenkomst  

7.1. De bestaande huurovereenkomst tussen het NINO en de Universiteit eindigt met de onder-
tekening van deze overeenkomst.   

8. Reeds bestaande samenwerking NINO en Universiteit 

8.1. De reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen het NINO en de Universiteit ver-
valt op 1 januari 2018. 

9. Wijzigingen overeenkomst 

9.1. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen in deze 
samenwerkingsovereenkomst, maar niet dan na voorafgaande schriftelijke overeenstem-
ming tussen partijen.  

10. Overdracht rechten en plichten 

10.1. Een partij kan zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit deze samenwerkingsover-
eenkomst niet aan een derde overdragen, behoudens met voorafgaande schriftelijke goed-
keuring van de andere partij. 

11. Geschillen 

11.1. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze samenwer-
kingsovereenkomst, alsmede elk ander geschil terzake van of in verband met deze sa-
menwerkingsovereenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door par-
tijen in onderling overleg worden opgelost. 

11.2. Indien een geschil tussen partijen niet in onderling overleg kan worden opgelost, zijn partij-
en bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank Den Haag. 
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12. Toepasselijk recht 

12.1. Op deze samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 

 

Bijlagen: 

 

Bijlage I : Meerjarenbeleidsplan / Aanwenden financiële middelen 

Bijlage II : Overzicht Collectie 

Bijlage III : Kleitabletten 

Bijlage IV : Medewerkers 

 
 
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te Leiden op …<datum>…. 
 
 
 
NINO Rijksmuseum van Oudheden Universiteit Leiden 
 
 
 
 
 
 
 
prof. dr. K. van der Toorn drs. W. Weijland prof. mr. C.J.J.M. Stolker 
President-Curator Algemeen Directeur  Rector Magnificus en Voorzitter 
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