
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Duurwaarneming huisarts
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 14 – 10 – 2015 onder nummer 9051585731-B1beoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:
1. ,  huisarts,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel () op het adres ,  hierna te noemen deOpdrachtgever;2. ,  huisarts,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel () op het adres .,  hierna te noemen deOpdrachtnemer;

Hierna gezamenlijk te noemen partijen

In aanmerking nemende:
Dat de Opdrachtgever zelfstandig en voor eigen rekening en risico een huisartsenpraktijk voert;Dat de Opdrachtnemer als zelfstandig opdrachtnemer werkzaam is op het gebied van de huisartsenzorgen voor eigen rekening en risico de werkzaamheden uitoefent;Dat Opdrachtnemer als arts met als specialisatie huisarts staat ingeschreven in het BIG-register;Dat de Opdrachtnemer op de hoogte is van de (fiscale) vereisten van (fiscaal) ondernemerschap en meenthieraan te voldoen en het voorts duidelijk is,  dat de onderhavige overeenkomst geen fiscaalondernemerschap garandeert;Dat de Opdrachtgever de wens heeft ten behoeve van zijn praktijk een huisarts werkzaam te laten zijn endat de Opdrachtnemer in de praktijk van de Opdrachtgever werkzaam wenst te zijn;Dat de Opdrachtgever,  door het verlenen aan Opdrachtnemer van deze overeenkomst van opdracht,  doorde Opdrachtnemer huisartsenzorg wil laten verzorgen;Dat Opdrachtnemer bereid en in staat is deze huisartsenzorg te verlenen;Dat partijen met deze overeenkomst de voorwaarden willen aangeven,  waaronder zij met elkaar wensente contracteren;Dat partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel7:610 e.v. B.W.,  noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend metelkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400B.W.;Dat partijen met het oog op een juiste interpretatie van onderstaande contractsbepalingen,  de doorpartijen beoogde uitvoering van de overeenkomst van opdracht en de kwalificatie van hunrechtsverhouding in het algemeen het navolgende opmerken:Dat de Opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke huisartsenzorg verleent aan de patiënt eneen eigen professionele verantwoordelijkheid heeft en zelf altijd verantwoordelijk is voor enaanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele handelen in de praktijk;Dat de Opdrachtgever aanwijzingen en/of richtlijnen kan geven aan de Opdrachtnemer als bedoeld inartikel 7:402 B.W.;Dat het de Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn;Dat de Opdrachtnemer voor de werkzaamheden in de praktijk van Opdrachtgever naar de mening vanpartijen niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen,  alsmede geen loonbelasting ensociale premies door de Opdrachtgever behoeven te worden afgedragen;Dat de Opdrachtnemer zich er van bewust is,  dat hij vanwege het ontbreken van een fictieve- of echtedienstbetrekking,  geen (sociale verzekerings)uitkering kan claimen;Dat deze overeenkomst is beoordeeld en goedgekeurd door de belastingdienst vooruitlopend op deinwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 Begrippen
Patiënt(en): de zorgvrager(s) op het gebied van huisartsenzorg.
Opdracht: een door de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever aanvaard aanbod vanopdracht.
Overeenkomst: deze overeenkomst met eventuele daarbij behorende bijlagen.



Huisartsenzorg: de door Opdrachtnemer ten behoeve van de patienten te verrichten diensten,welke omvatten de geneeskundige advisering / behandeling van de patiënt alshuisarts.

Artikel 2 Onderwerp van de overeenkomst
1. Met inachtneming van de zorgplicht als omschreven in artikel 7:401 B.W. verleent de Opdrachtnemer dehuisartsenzorg zelfstandig en is Opdrachtnemer vrij te bepalen op welke wijze de huisartsenzorg wordtverleend. Het staat Opdrachtgever vrij ter zake van de huisartsenzorg aanwijzingen te geven als bedoeldin artikel 7:402 B.W.2. Partijen hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin van artikel7:610 e.v. B.W. of een fictieve dienstbetrekking tot stand te laten komen. Ook komt met het bepaalde indeze overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving,  als bedoeld in artikel 7:414 e.v. B.W. tot stand.Partijen contracteren uitsluitend met elkaar onder een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel7:400 B.W.3. Aangezien partijen uitsluitend met elkaar willen contracteren op basis van een overeenkomst vanopdracht als bedoeld in artikel 7:400 B.W.,  verbinden partijen zich ertoe om hun feitelijke gedragingen bijde uitvoering van de huisartsenzorg in overeenstemming te doen zijn met de inhoud en strekking van deovereenkomst teneinde de uitvoering van de wederzijdse contractuele verplichtingen binnen het wettelijkkader van een overeenkomst van opdracht te kunnen uitvoeren.4. Partijen verklaren zich er van bewust te zijn dat door deze overeenkomst geen dienstbetrekking ontstaattussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 3 Uitvoering van de werkzaamheden
1. De werkzaamheden worden door de Opdrachtnemer uitgevoerd voor gemiddeld ,  te weten op . Inonderling overleg kan de uitvoering plaatsvinden op andere uren.

Artikel 4 Verplichtingen en Faciliteiten van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen huisartsenzorg te verlenen,door al hetgeen in dat kader redelijkerwijs van de Opdrachtgever kan worden verlangd,  te doen.2. De Opdrachtgever stelt ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden door de Opdrachtnemervoldoende personele ondersteuning ter beschikking.3. De Opdrachtgever zal zijn patiëntenadministratie ter beschikking stellen aan de Opdrachtnemer,  diehiervan naar eigen inzicht bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik kan maken. DeOpdrachtnemer zal ervoor zorg dragen,  dat deze administratie op verantwoorde wijze,  zonder nadeligegevolgen voor de patiënten en voor de Opdrachtgever,  plaatsvindt. De Opdrachtgever behoudt afschriftenvan de gegevens.4. De Opdrachtgever stelt voor zijn rekening aan Opdrachtnemer zijn huisartsenpraktijk,  een eigenspreekkamer,  al het voorgaande met inbegrip van de inrichting (in de meest uitgebreide zin) en de overigepraktijkvoorzieningen ter beschikking. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe zich te onthouden van hetgeven van verplichtende voorschriften met betrekking tot de wijze van gebruik van de praktijk.5. Alle goederen,  daaronder begrepen schriftelijke stukken (originelen,  afschriften en fotokopieën),  welke deOpdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever gedurende het bestaan van deze overeenkomst onderzich krijgt,  zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever. De originelen van de schriftelijke stukkendienen te allen tijde op de praktijk van de Opdrachtgever te blijven.6. Bij de beëindiging van deze overeenkomst is de Opdrachtnemer gehouden alle goederen van of tenbehoeve van de Opdrachtgever,  die hij op het moment van beëindiging onder zich heeft (waaronder de inlid 5 bedoelde schriftelijke stukken),  onverwijld ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever.

Artikel 5 Verplichtingen van de Opdrachtnemer
1. De Opdrachtnemer garandeert,  dat hij bevoegd en bekwaam is om de huisartsenzorg te verlenen.2. De Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet en tijdens de duur van deze overeenkomst blijft voldoenaan de beroepseisen zoals die voor de herregistratie zijn gesteld in het Kaderbesluit CHVG en het BesluitHuisartsengeneeskunde. Voorts verklaart de Opdrachtnemer door ondertekening van de overeenkomstdat hij voldoet aan de kwaliteitsnormen die gesteld worden in de Wet Kwaliteit,  Klachten en GeschillenZorg (W kkgz).3. De Opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid jegens de patiënt en is met inachtneming van deeigen professionele verantwoordelijkheid rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zo nodig jegens de



Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van zijn verwijtbaar handelen en/of nalaten in de uitvoeringvan de verleende huisartsenzorg.4. Binnen het kader van de gemaakte afspraken ten aanzien van aard en omvang van de opdracht bepaalt deOpdrachtnemer zelf,  hoe hij zijn werkzaamheden zal verrichten.5. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever er onmiddellijk van in kennis stellen indien en zodra de BIG-registratie als arts met als specialisme huisarts vervalt.6. De Opdrachtnemer verklaart dat hij voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit,  Klachten en Geschillen Zorg(W kkgz) ter zake de klachten- en geschillenbehandeling stelt aan zorgaanbieders.7. De Opdrachtnemer verklaart ingeschreven te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.8. De Opdrachtnemer zal er vóór aanvang van de overeenkomst zorg voor dragen,  dat Opdrachtgever overde volgende documenten beschikt:a. Na vaststelling van de identiteit een afschrift van een geldig paspoort of ander identiteitbewijs;9. Indien de Opdrachtnemer verhinderd is om de overeenkomst van opdracht zelf uit te voeren,  zal deOpdrachtnemer onverwijld Opdrachtgever daaromtrent inlichten. Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgevertijdig,  maar tenminste  weken vooraf in kennis van zijn vakantie,  of andere vrijwillige afwezigheid.10. Opdrachtnemer kan een vervanger aanwijzen bij verhindering als bedoeld in artikel 5.9. Opdrachtnemermeldt in dat geval aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden zal uitvoeren. De vervanger dient met hetoog op het verlenen van verantwoorde zorg aan dezelfde beroepseisen te voldoen,  die in dezeovereenkomst aan Opdrachtnemer worden gesteld. De Opdrachtgever heeft slechts dan het recht om eenvervanger niet toe te laten,  indien de Opdrachtgever gemotiveerd kan aangeven,  dat de doorOpdrachtnemer aangedragen vervanger ongeschikt is voor het verlenen van huisartsenzorg (bijvoorbeeldop basis van eerder negatieve ervaringen met de vervanger,  een gegronde klacht tegen de vervanger,  etc.)dan wel niet aan de in de overeenkomst aan de Opdrachtnemer gestelde eisen voldoet.11. In geval van vervanging als bedoeld onder 5.10 blijft de Opdrachtnemer naast de eigen professioneleverantwoordelijkheid van de vervanger,  zowel jegens Opdrachtgever als patiënt verantwoordelijk voor eenkwalitatief goede uitvoering van de zorg.

Artikel 6 Geheimhouding
1. De Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot bescherming van de persoonlijkelevenssfeer en privacy van patiënten in acht nemen. Bovendien verbindt de Opdrachtnemer zichvoldoende maatregelen te nemen om geheimhouding te verzekeren ten aanzien van alle gegevenswaarvan de Opdrachtnemer kennis neemt bij het verlenen van de huisartsenzorg ten behoeve van deOpdrachtgever en/of patiënten. Dit met het doel om de persoonsgegevens van de patiënten tebeschermen.2. De Opdrachtnemer is gehouden alle van de Opdrachtgever afkomstige informatie en bedrijfsgegevens ende in het kader van de uitvoering van door de Opdrachtgever verstrekte opdracht(en) te zijner kennisgekomen of ontwikkelde informatie,  geheim te houden. Het is de Opdrachtnemer verboden om zondertoestemming van de andere partijen bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruikdoor derden.3. De ten aanzien van de Opdrachtnemer in lid 1 geformuleerde geheimhouding geldt evenzeer voor deOpdrachtgever.4. De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na de afloop van de overeenkomst.5. De Opdrachtgever is eigenaar en beheerder van alle patiëntendossiers in de informatiesystemen (HIS en /of KIS) van de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan de dossiers in te zien van anderedan aan zijn zorg toevertrouwde patiënten.

Artikel 7 Honorering en declaratie
1. De Opdrachtgever betaalt aan de Opdrachtnemer een vergoeding ter grootte van €  per uur ().2. De Opdrachtnemer zal per periode van  met de daarbij behorende urenspecificatie (en voor zover vantoepassing tevens een kilometerspecificatie) een door hem/haar vervaardigde factuur doen toekomenvoor de verleende huisartsenzorg.3. Indien de Opdrachtgever voor haar facturatie nadere gegevens nodig heeft,  verplicht de Opdrachtnemerzich jegens de Opdrachtgever om binnen 14 dagen na een verzoek daartoe de verzochte gegevens teverstrekken.4. De Opdrachtgever zal het door de Opdrachtnemer gefactureerde bedrag binnen  voldoen.5. Indien de Opdrachtnemer door ziekte,  arbeidsongeschiktheid of om andere redenen afwezig is en deovereengekomen werkzaamheden niet kan leveren,  dan is de Opdrachtgever geen vergoedingenverschuldigd aan de Opdrachtnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtnemer staat in voor de door hem/haar verleende huisartsenzorg. De Opdrachtgever is nietaansprakelijk voor de schade,  die de Opdrachtnemer lijdt tijdens het verlenen van de huisartsenzorg als



gevolg van gedragingen of nalaten van de patiënt of een derde jegens de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer
is jegens patiënt en/of Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de patiënt lijdt als gevolg vangedragingen of nalaten van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer zelf ingeschakelde derden.2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een passende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(met een binnen het werkveld gangbare dekking) en zorgt ervoor,  dat ter zake van deze voormeldeaansprakelijkheidsverzekering(en) afdoende dekking gewaarborgd zal blijven door de premies tijdig tebetalen.3. Indien het niet nakomen en/of overtreden van enige bepaling van de Overeenkomst door een van departijen (de overtredende partij) leidt tot schade die voortvloeit uit eventuele fiscaalrechtelijke geschillen,is de andere partij daarvoor niet aansprakelijk. Voor zover de andere partij voor dergelijke schade wordtaangesproken vrijwaart de overtredende partij de andere partij geheel. Onder schade wordt tevensbegrepen boetes en/of (heffings)rente.4. In een voorkomend geval zal de geleden schade mogen worden verrekend met al hetgeen door debetreffende partij op dat moment verschuldigd is of zal worden aan de overtredende partij uit welkehoofde dan ook,  onverminderd het recht van betreffende partij om geleden schade op enige andere wijzein rechte te verhalen op de overtredende partij.

Artikel 9 Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd,  namelijk voor de duur van  en eindigt op .2. De overeenkomst eindigt:a. Na het verstrijken van de opzegtermijn bij rechtsgeldige opzegging overeenkomstig artikel 9.2;b. door het verstrijken van de overeengekomen duur;c. Zodra één der partijen surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordtverklaard of anderzijds in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordtontbonden;d. Door opzegging van één der partijen met onmiddellijke ingang,  op grond van een gewichtigereden. Onder een gewichtige reden dient (naast het geval als bepaald in artikel 7:402 B.W.) mede teworden verstaan een reden,  die zodanig gewichtig is,  dat van de opzeggende partij naarmaatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst niet verlangd kanworden;e. Zodra duidelijk is,  dat er van blijvende aanmerkelijke beroepsinvaliditeit van de Opdrachtnemersprake is;f. In geval van overlijden van de Opdrachtnemer;g. In geval van tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst: bij een rechtsgeldigeontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 6:265 juncto 6: 267 B.W.3. Bij het einde van de overeenkomst staakt de Opdrachtnemer zijn werkzaamheden. 

Artikel 10 Overige bepalingen
1. W ijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door partijenworden overeengekomen.2. Indien enige bepaling van de overenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt,  zullen de overige bepalingenvan kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van denietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,  waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking vande nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 11 Geschil en rechtskeuze
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing2. Alle geschillen,  welke tussen ondergetekenden mochten opkomen,  zowel juridische als feitelijke,  metbetrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst,  zullen de partijen in eerste instantiegezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation. De partij,  die mediation verlangt zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere partij. Demededeling dient tevens een aanduiding te bevatten van het onderwerp waarover mediation verlangdwordt.Wanneer binnen een termijn van 14 dagen geen overeenkomst is bereikt omtrent het voorleggen van hetgeschil aan een mediator,  dan wel indien het niet mogelijk is gebleken het geschil middels mediation op telossen,  staat het partijen vrij het geschil voor te leggen aan de competente Rechtbank.

Ondertekening:



Aldus overeengekomen en ondertekend:
Opdrachtgever Opdrachtnemer


