Prof. Klaas Biersteker fonds
Stichting voor Arbeidshygiëne
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Partijen:
1.

De Stichting Professor Klaasbierstekerfonds, gevestigd te Weegschaalstraat 3, 5632 CW
te Eindhoven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. Rens, voorzitter, te noemen:
“Opdrachtgever”;
en

2.

Arbo Unie gevestigd te Utrecht aan de Europalaan 45 hierna te noemen:
“Opdrachtnemer”;
gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:
Opdrachtgever heeft als doel om activiteiten te ontplooien die bijdragen aan de preventie van
beroepsziekten en de kennisontwikkeling van de arbeidshygiëne.
Opdrachtgever wil een goede relatie onderhouden met de Nederlandse Vereniging voor
Arbeidshygiëne, zusterverenigingen van arboprofessionals, het Ministerie van SZW, Inspectie SZW
en sociale partners.
De samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is gericht op het realiseren van
bovenstaande doelstelling. Uitgangspunt is uitvoering geven aan het Actieplan Preventie
beroepsziekten https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/nvva-webversie.pdf;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan ondersteuning;
Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst
van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin
van artikel 7:610 e.v. BW;
Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c
Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing
gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van
24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten, en daartoe deze
overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016
onder nummer 9015550000-05-2 opgestelde modelovereenkomst;
Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn
werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.
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Partijen komen het volgende overeen:
Artikel 1 De opdracht
Het document ‘Arbeidshygiënisten: een belangrijke schakel in het voorkomen van beroepsziekten,
onderbouwing van de subsidieaanvraag van 23 augustus 2018 bij het Ministerie van SZW door
Stichting PKB/ NVvA’ (bijlage) is de basis voor de opdracht.
Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende
werkzaamheden te verrichten:
C: Kennisontwikkeling professionals
C1: Meer aandacht in de RI&E voor preventie beroepsziekten
C2: Stimuleren inzet PAGO
C3: Pilot RI&E en PAGO ‘gevaarlijke stoffen’. Voor dit onderdeel ontvangt u separaat per getekende
brief opdracht. Hierover zullen eerst nadere afspraken gemaakt in de loop van het project. Eerst
moet de haalbaarheid van de pilot vastgesteld worden.
De inhoud van de opdracht is vastgelegd in het hiervoor genoemde document.
De voorwaarden voor de opdracht zijn vastgelegd in het document ‘Opdrachtnemers gezocht voor
uitvoering activiteitenprogramma Preventie Beroepsziekten’ (bijlage).
Bij de oplevering wordt rekening gehouden met de voorwaarden uit de Subsidieverlening project
‘Actieplan NVvA voorkomen van beroepsziekten’; subsidienummer 218-0000015598 (bijlage).
Opdrachtnemer zal naast de genoemde publicaties (artikel, rapport, advies) ook tenminste twee
bijdrages leveren ten behoeve van kennisdeling binnen de verenigingen voor arboprofessionals
zoals beschreven onder D2 punt 8 van het in de eerste alinea van dit artikel genoemde document.
Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1.
Opdrachtgever kan aanwijzingen geven over de wijze waarop Opdrachtnemer de
opdracht realiseert.
2.2.
Opdrachtnemer verplicht zich deze werkzaamheden naar beste weten en kunnen te
zullen uitvoeren.
2.3.
Opdrachtnemer zal zich als goed opdrachtnemer gedragen en de werkzaamheden
overeenkomstig de wet en het maatschappelijk gebruik uitvoeren.
Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1.

De opdracht vangt aan in onderling overleg. Het document (artikel 1, eerste
alinea) is richtinggevend. Alle opdrachten zijn uiterlijk 1 mei 2020 afgerond.

3.2.

Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook
ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
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Artikel 4 Nakoming en vervanging
4.1.
Indien op enig moment de Opdrachtnemer voorziet dat hij de verplichtingen in verband
met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen,
dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
4.2.
Het staat de Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door
een ander. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan Opdrachtgever

4.3.

wie de werkzaamheden namens hem uitvoer(en)(t). Daarbij heeft Opdrachtgever niet
het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op grond van objectieve
kwalificaties. Opdrachtnemer en Opdrachtgever formuleren voorafgaand aan het
aanvaarden van de opdracht, samen de objectieve kwalificaties waaraan
Opdrachtnemer en de eventuele vervanger(s) moet(en) voldoen.
Opdrachtnemer blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

Artikel 5 Opzegging overeenkomst
5.1
Iedere Partij is bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen,
indien:
a.
de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) de bepalingen uit
deze overeenkomst en, in geval van een voor herstel vatbare inbreuk, deze Partij nalaat de
tekortkoming binnen 20 (twintig) dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de
andere Partij te herstellen;
b.
aan een Partij surséance van betaling wordt verleend of een Partij failliet wordt verklaard;
en/of
c.
een Partij wordt overgedragen, haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst
overdraagt of haar activiteiten beëindigt.
Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling
6.1
Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur
(doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
U kunt factureren in vier termijnen te weten:
1 februari 2019
€4.659
€7.321
30 juni 2019
€4.659
€7.321
30 september 2019 €5.058
30 april 2020
€5.058
De datum voor de eindfactuur is een voorlopig vastgestelde datum. Afhankelijk van het
verloop van het project kan dit eerder of later zijn maar nooit later dan 30 april 2020.
Een betalingstermijn van 30 dagen wordt gehanteerd.

St. PKB-fonds, Weegschaalstraat 3, 5632 CW Eindhoven
Tel. 040 – 2911424, e -mail: nvva@arbeidshygiene.nl, website: www.arbeidshygiene.nl
KvK 30180633

Prof. Klaas Biersteker fonds
Stichting voor Arbeidshygiëne
Artikel 7 Garantie en vrijwaring
7.1.
Opdrachtnemer heeft de verplichting zich naar beste kunnen en vakbekwaamheid in te
zetten voor de vervulling van zijn opdracht.
7.2.
Opdrachtnemer zal fouten en onvolkomenheden in de resultaten van de
werkzaamheden binnen redelijke tijd herstellen, mits Opdrachtgever deze fouten of
onvolkomenheden binnen 6 maanden na afloop van een opdracht aan Opdrachtnemer
doorgeeft.
7.3.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor aantoonbare schade aan of vernietiging van
bestanden en/of goederen van derden door aantoonbaar verwijtbaar handelen of
nalaten van Opdrachtnemer en/of derden waarvan hij zich ter uitvoering van de
opdracht bedient.
Artikel 8 Aansprakelijkheid/ schade
8.1.
Opdrachtnemer aanvaardt de volgende aansprakelijkheid met Opdrachtgever:
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door aantoonbare tekortkomingen
wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtnemer voor zijn
werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een
langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de
hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste
drie maanden. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen
binnen één jaar na het ontdekken van de aantoonbare schade te zijn ingediend.
8.2.
Opdrachtgever hecht veel waarde aan het tijdig leveren van afgesproken diensten.
Indien de uitvoering van de opdracht vertraging dreigt te ondervinden, meldt
Opdrachtnemer dat per omgaande aan Opdrachtgever met vermelding van oorzaak en
gevolg. In dat geval stelt Opdrachtnemer maatregelen voor om vertraging (ook in de
toekomst) te voorkomen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor aantoonbare schade ten
gevolge van de vertraagde uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer.
8.3.
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer in de uitoefening
van zijn werkzaamheden bij c.q. ten behoeve van Opdrachtgever lijdt, tenzij sprake is
van een situatie als genoemd in artikel 7:406 lid 2 BW.
8.4.
Indien Opdrachtgever door (een) derde(n) aansprakelijk wordt gesteld voor schade die
door Opdrachtnemer is veroorzaakt in de uitoefening van de werkzaamheden bij c.q.
ten behoeve van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever volledig vrijwaren
voor schade, kosten en interesten die Opdrachtgever ter zake verschuldigd is c.q.
verschuldigd zal worden en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake in vrijwaring
kunnen oproepen.
Artikel 9 Relatiebeding
De Opdrachtnemer respecteert de relatie van de Opdrachtgever met de Nederlandse
Vereniging voor Arbeidshygiëne en het Ministerie van SZW. Dat betekent dat de
Opdrachtnemer:
a. Geen zelfstandige contact onderhoudt met het Ministerie van SZW over de uitvoering
van de opdracht.
b. Verzoeken van derden aan de Opdrachtnemer die voortvloeien uit de uitvoering van de
opdracht of de relatie van Opdrachtgever, meldt bij de Opdrachtgever.
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Artikel 10 Intellectueel eigendom
Alle informatie die gebruikt wordt voor het opleveren van het resultaat en de resultaten zelf, zijn
vrij beschikbaar voor de Opdrachtnemer, Opdrachtgever, de Nederlandse Vereniging voor
Arbeidshygiëne en het Ministerie van SZW. Het staat een ieder vrij dit te publiceren mits
bronvermelding wordt gehanteerd.
Artikel 11 Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot algehele geheimhouding als het gaat over confidentiële
informatie, die niet ook via andere bronnen verkregen kan worden, gedurende onbepaalde tijd van
al hetgeen hen ter kennis komt aangaande de onderneming van de ander dan wel van enige
opdrachtgever. Bij overtreding van deze bepaling is een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
ad € 10.000,=, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van de benadeelde partij.
Artikel 12 Verzekeringen
Opdrachtnemer garandeert dat hij zich voor de in artikel 8 genoemde schade, kosten en interesten
toereikend heeft verzekerd, dan wel ter zake een toereikende voorziening heeft getroffen en is
gehouden om Opdrachtgever op eerste verzoek onvoorwaardelijk inzage te verschaffen in (de
polisvoorwaarden van) vorenbedoelde verzekeringen(en) en/of voorzieningen.
Artikel 13 Rechts- en forumkeuze
13.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht
van toepassing.
13.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen
daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in
Nederland worden voorgelegd.
Artikel 14 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Te Heveadorp, op 19-12-2018

Te Rotterdam , op

21-12-2018

E.A.Ott-Dolman, Manager Arbo Unie Zuidwest

Opdrachtgever

Opdrachtnemer
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