
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Tijdelijke waarneming verloskundigen
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 07 – 10 – 2015 onder nummer 9051576491beoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:
1. ,  verloskundige,gevestigd te hierna te noemen: 'praktijkhouder';  
2. ,  verloskundige,geboren op ,  wonende te hierna te noemen: 'waarnemer';

In aanmerking nemende dat:
Praktijkhouder beoefent zijn/haar verloskundigenpraktijk uit in de Gemeente: ,  op het praktijkadres  te .Praktijkhouder is voornemens zijn/haar praktijk(deel) tijdelijk neer te leggen.Vanuit het oogpunt van voortdurende zorg aan patiënten is het noodzakelijk,  dat gedurende de tijdelijkeafwezigheid van de Praktijkhouder de praktijk wordt waargenomen.De Waarnemer heeft zich bereid verklaard gedurende de afwezigheid van de Praktijkhouder de praktijkwaar te nemen.Partijen onderkennen de wenselijkheid respectievelijk noodzaak,  dat de Waarnemer gedurende de af tespreken waarneemperiode de praktijk uitoefent voor eigen rekening en risico en mitsdien geen enkeleverantwoordelijkheid behoeft af te leggen aan de Praktijkhouder.Partijen wensen hun onderlinge rechtsverhouding nader te regelen.Partijen beogen nadrukkelijk geen (fictieve) dienstbetrekking aan te gaan.De Waarnemer is zich ervan bewust dat hij/zij na afloop van de waarneming geen aanspraak kan makenop een uitkering op grond van de werknemers-verzekeringen.

komen overeen als volgt:
Artikel 1 Doel van de overeenkomst.

1. De Waarnemer verbindt zich de verloskundigenpraktijk van de Praktijkhouder waar te nemen metinachtneming van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 2 Duur van de overeenkomst.
1. De in artikel 1 genoemde waarneming vindt plaats in het kader van de afwezigheid van dePraktijkhouder wegens .2. De waarneming wordt aangegaan voor de duur van ,  ingaande op:  en van rechtswege eindigend op .

Artikel 3 Kwaliteitswaarborgen
1. De Waarnemer is zelfstandig verloskundige en als zodanig ingeschreven in het op grond van de Wet BIGingestelde register en beoefent zijn/haar werkzaamheden uit voor eigen rekening en risico.  De Waarnemer vrijwaart de Praktijkhouder voor alle aanspraken van de belastingdienst betreffendeeventuele premievordering in het kader van de sociale verzekeringswetten,  indien de belastingdienst deverzekeringsplicht van de Waarnemer aanwezig acht.2. De opdracht wordt door Waarnemer uitgevoerd met inachtneming van de vigerende verloskundigeindicatielijst van het Verloskundig Vademecum zoals dat door de betrokken beroepsorganisaties isvastgesteld. De Waarnemer neemt bij zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener inacht en handelt daarbij in overeenstemming met de op zijn/haar rustende verantwoordelijkheid,voortvloeiende uit de voor verloskundigen geldende professionele standaard zoals bedoeld in de Wet opde Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De Waarnemer verplicht zich er toe zorg te dragen dat

hij/zij blijft beschikken over de kennis en kunde die voor een goede uitoefening van de verloskunde



hij/zij blijft beschikken over de kennis en kunde die voor een goede uitoefening van de verloskundenoodzakelijk is,  onder andere door het geregeld volgen van na- en bijscholing.3. Waarnemer conformeert zich in het kader van dit artikel inzake kwaliteitsborging aan het kwaliteitsbeleidvan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.4. Door de Waarnemer gesloten overeenkomsten met derden verbinden nimmer de Praktijkhouder,  dochdoen slechts verbintenissen ontstaan tussen de Waarnemer en de betreffende derde.

Artikel 4 Beheer van de praktijk.
1. De Waarnemer zal de praktijk van de Praktijkhouder als goed verloskundige beheren en mitsdien de zorgwaarborgen. Overigens zal de Waarnemer gedurende de waarneemperiode de praktijk onder eigenverantwoordelijkheid voeren. De Praktijkhouder verbindt zich er jegens de Waarnemer toe zich teonthouden van het doen van enige aanwijzing c.q. instructie met betrekking tot de praktijkvoering,  zoalsbijvoorbeeld ten aanzien van werktijden,  omgang met derden w.o. patiënten en het verstrekken vanrapportages en/of andere informatie.2. De Praktijkhouder zal zijn/haar patiëntenadministratie aan de Waarnemer ter beschikking stellen,  diehiervan naar eigen inzicht gebruik maakt. De Waarnemer zal er evenwel naar streven,  dat bij het eindevan de waarneemperiode de overdracht van deze administratie op verantwoorde wijze,  zonder nadeligegevolgen voor de patiënten,  plaatsvindt. De overdracht van de praktijk aan de Praktijkhouder zalplaatsvinden op basis van een door Waarnemer op te stellen overdrachtsdocument.

Artikel 5 Praktijkassistente.
1. De praktijkassistente van de Praktijkhouder zal zijn/haar werkzaamheden gedurende de waarneemperiodewel/niet voortzetten. Ingeval de praktijkassistente wel zijn/haar werkzaamheden zal voortzetten,  is hij/zijuitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Waarnemer en zal hij/zij mitsdien slechts opdrachten vande Waarnemer aanvaarden en uitvoeren. De assistente zal daarbij de gebruikelijke protocollen in achtnemen.

Artikel 6 Verzekeringen.
1. De Waarnemer is gehouden zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle voor eenverloskundigenpraktijk gebruikelijk verzekerde risico's,  zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen een arbeidsongeschiktheidsverzekering.2. Desgewenst zal de Waarnemer de betreffende polissen en betaalbewijzen aan de Praktijkhouder tonen.

Artikel 7 Honorarium.
1. De Waarnemer ontvangt voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden voor de Praktijkhouder eenvergoeding op basis van de door hem/haar bij de Praktijkhouder ingediende facturen. Voor het bepalenvan het honorarium kan gebruik worden gemaakt van het KNOV calculatieschema zelfstandigewaarneming.2. Het honorarium wordt gebaseerd op de omzet. Op verzoek van de Waarnemer is dePraktijkhouder verplicht de resultatenrekening over het voorgaande jaar danwel de laatste twaalfmaanden te tonen waaruit de omzet blijkt. Omzet uit andere activiteiten dan het begeleiden van cliëntentijdens de zwangerschap wordt niet meegenomen bij de bepaling van het honorarium.3. Partijen komen wel/niet overeen na afloop van het boekjaar op basis van de omzet een nacalculatie teverrichten. Een hogere omzet uit directe verloskundige zorg leidt er toe dat de Waarnemer een nabetalingontvangt. De nabetaling wordt gebaseerd op het feitelijke aantal zorgeenheden van het betreffende jaar.Een lagere omzet leidt er toe dat de Waarnemer het teveel ontvangen bedrag aan dePraktijkhouder terugbetaalt.4. Waarnemer zal voorts bij wijze van onkostenvergoeding ontvangen:
€  (vergoeding voor gereden kilometers voor de praktijk);
€  (vergoeding voor gereden kilometers voor verkeer tussen standplaats Waarnemer enpraktijk/waarneemgebied);

Artikel 8 Betalingstermijn.
1. Betaling van de in het vorige artikel bedoelde vergoeding,  zal plaatsvinden binnen .



Artikel 9 Niet nakoming.
1. Indien één der partijen de bepalingen uit deze overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,  zal deandere partij hem/haar bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit aanzeggen,  welkemaatregelen moeten worden genomen om de praktijkvoering,  respectievelijk de situatie weer inovereenstemming te brengen met deze overeenkomst,  daarbij aan die ander een redelijke termijngunnende om die maatregel te nemen.2. Indien de nalatige partij na verloop van de in lid 1 gestelde termijn niet aan zijn/haar verplichtingen heeftvoldaan,  heeft de andere partij het recht deze overeenkomst bij deurwaardersexploit of aangetekendschrijven te ontbinden,  tenzij de tekortkoming van de nalatige partij deze ontbinding niet rechtvaardigt.Onverminderd het recht van de ontbindende partij om van de nalatige partij alsnog nakoming van diensverplichtingen te vorderen,  is de ontbindende partij gerechtigd van de nalatige partij schadevergoeding tevorderen.

Artikel 10 Verandering van omstandigheden.
1. Indien de Waarnemer na het ondertekenen van deze overeenkomst,  doch voordat hij/zij een aanvangmaakt met de uitvoering daarvan,  niet in staat blijkt te zijn om de waarneming uit te voeren en de redendaarvan niet aan de Waarnemer kan worden toegerekend,  zal de Waarnemer in overleg met dePraktijkhouder zich inspannen om een andere Waarnemer te vinden.

Artikel 11 Relatiebeding.
1. Het is de Waarnemer - behoudens onderhavige waarneming - gedurende de looptijd van dewaarneemovereenkomst en voor een periode van één (1) jaar na de beëindiging van dewaarneemovereenkomst niet toegestaan,  direct noch indirect,  al dan niet gehonoreerde werkzaamhedente verrichten voor relaties of klanten van Praktijkhouder en/of hen of daaraan gelieerde ondernemingen tebenaderen,  behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Praktijkhouder.2. Bij elke overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de Waarnemer zonder dat voorafgaandesommatie of ingebrekestelling nodig is,  een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000, - ineens,  alsmedeeen bedrag van € 500, - voor elke dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn doorhet enkele feit van de overtreding en laat onverlet het recht van de Praktijkhouder om nakoming van debetreffende bepaling(en) te verlangen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Klachtenregeling
1. De Waarnemer verklaart zich terzake van de uitvoering van de vigerende wetgeving te hebbenaangesloten bij de door de KNOV ingestelde klachtregeling.

Artikel 13 Geschillen.
1. Alle geschillen,  welke mochten ontstaan,  zowel juridisch als feitelijk,  naar aanleiding van dezeovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn,  zullen partijen ineerste instantie gezamenlijk trachten op te lossen,  eventueel met behulp van mediation conform hetdaartoe strekkende reglement van de Mediatorsfederatie Nederland te Rotterdam, zoals dat luidt op deaanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil op vorenbedoelde wijzeop te lossen zal het geschil door middel van arbitrage of bindend advies worden beslist door hetScheidsgerecht Gezondheids-zorg overeenkomstig het reglement van dat Scheidsgerecht. Voorzovernoodzakelijk geldt deze overeenkomst als akte van compromis.

Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Praktijkhouder Waarnemer




