
LTFO 
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 

De ondergetekenden: 

Het Landelijk Team Forensische Opsporing, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw 

naam], 

hierna te noemen: de Het LTFO"; 

2. 	[De heer/mevrouw naam], geboren op [datum] te [plaats] en wonende aan de [adres (postcode)] te [woonplaats], 

hierna te noemen: de "in te huren specialist'; 

Het LTFO en de In te huren specialist hierna gezamenlijk te noemen: "Partilen"  of ieder afzonderlijk 'fij". 

Overwegende dat: 

(a) de in te huren specialist zich heeft gespecialiseerd op het gebied van de ... (specifieke taak) 

(b) het LTFO een team wil inzetten voor het identificeren van slachtoffers, hierna te noemen: de "Inzet"; 

(c) de in te huren specialist zijn/haar diensten heeft aangeboden aan het LTFO; 

(d) Partijen overeengekomen zijn dat aan de in te huren specialist de opdracht wordt verleend om deel te 

nemen aan de Inzet, onder de voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd, 

hierna te noemen de "Overeenkomst"; 

(e) Partijen de intentie hebben om een overeenkomst van opdracht te sluiten overeenkomstig het bepaalde in 

de artikelen 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Partijen verklaren dat deze artikelen van toepassing 

zijn op de Overeenkomst en verklaren uitdrukkelijk dat het niet de bedoeling van Partijen is om een 

arbeidsovereenkomst te sluiten overeenkomstig de artikelen 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek; 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel I 	Opdracht 

1.1 	Het LTFO geeft hierbij aan de In te huren specialist de opdracht tot het deelnemen aan de Inzet in binnen - en/of 

buitenland, waarbij de In te huren specialist zijn/haar diensten op het gebied van de .........(specifieke 

expertise).....zal verrichten als verder beschreven in bijlage A van de Overeenkomst, deze werkzaamheden 

hierna te noemen: de "Opdracht", welke Opdracht hierbij door de in te huren specialist wordt aanvaard. 

1.2 	De in te huren specialist zal de opdracht uitvoeren conform de binnen het LTFO afgesproken c.q. af te spreken 

werkwijze en de in de branche gebruikelijke voorwaarden, normen en waarden. 

1.3 	De in te huren specialist volgt de door de of namens het LTFO gegeven aanwijzingen. 

Artikel 2 	Vergoeding en onkosten 

2.1 	Als vergoeding voor de in het kader van de Opdracht verrichte werkzaamheden is het LTFO aan de in te huren 

specialist een vergoeding verschuldigd zoals vermeld in de Bijlage B "vergoeding specialist". Voor beiden geldt 

een maximum van acht (8) uur per dag en te berekenen vanaf het moment van vertrek tot aan het moment van 

thuiskomst, hierna te noemen: de "Vergoeding". 



2.2 	Betaling van de Vergoeding zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst door het LTFO van een 

gespecificeerde factuur ( welke werkzaamheden, gemaakte dagen en gespecificeerde uren) die, voor zover van 

toepassing, voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 35 Wet op de Omzetbelasting 1968. 

2.3 	Alle betalingen door het LTFO aan de In te huren specialist zijn "bruto" betalingen, waarbij Partijen ervan uitgaan 

dat alle verschuldigde belastingen en premies sociale zekerheid voor rekening en risico van de In te huren 

specialist komen. 

2.4 	Het LTFO zal de zakelijke onkosten, benoemd in de Bijlage B, waaronder mede begrepen de kosten van 

benodigde vaccinaties, die de In te huren specialist in het kader van de uitvoering van de Opdracht ten behoeve 

van het LTFO heeft gemaakt, binnen 30 dagen na overlegging van gespecificeerde facturen en daarop 

betrekking hebbende bescheiden vergoeden. 

2.5 	Het LTFO zal ten behoeve van de In te huren specialist de benodigde visa voor de Uitzending verzorgen en de 

daarmee gemoeide kosten dragen. Indien dit voor het verkrijgen van de visa nodig is, zal de In te huren 

specialist hieraan alle medewerking aan LTFO verlenen. 

2.6 	Het LTFO zal ten behoeve van de In te huren specialist een reis- en ongevallenverzekering afsluiten zodat de 

kosten van alle medische en tandheelkundige hulpverlening, waaronder mede begrepen de kosten van 

(nood)evacuaties, gedurende de Inzet in binnen - en /of buitenland zijn gedekt. De kosten van deze 

verzekeringen komen voor rekening van het LTFO. 

2.7 	Eén maal per jaar in april, wordt het tarief voor de komende 12 maanden aangepast. Voor de aanpassing van de 

tegemoetkoming reiskosten en Vergoeding (Bijlage B) wordt gebruik gemaakt van het prijsindexcijfer voor de 

gezinsconsumptie respectievelijk het loonindexcijfer zoals gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. De bijstelling vindt plaats per 1 april van het jaar. 

Artikel 3 	Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

3.1 	De Overeenkomst treedt in werking met ingang van [datum] en eindigt bij beëindiging van de werkzaamheden of 

afronden van de Opdracht. 

3.2 	Beide Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen het einde van een 

kalendermaand, met inachtneming van een 3 maanden opzegtermijn. 

3.3 	De in dit artikel genoemde mogelijkheden om de Overeenkomst te beëindigen, laten de wettelijke 

beëindigingsmogelijkheden onverlet. 

Artikel 4 	Veiligheidsmaatregelen 

4.1 	Partijen zijn zich ervan bewust dat de Inzet in binnen - en /of buitenland onder risicovolle en/of onveilige 

omstandigheden kan plaatsvinden. Partijen zullen alle veiligheidsmaatregelen treffen, zoals die redelijkerwijs 

gelden voor de inzet van rampenidentificatieteams, om de risico's tot een aanvaardbaar minimum te beperken 

zodat de veiligheid van de In te huren specialist en die van andere deelnemers aan de Inzet kan worden 

geborgd. 

4,2 	De In te huren specialist dient te voldoen aan alle vaccinatie-eisen die nodig zijn om aan de Inzet te kunnen 

deelnemen en toont dit desgevraagd aan middels een geldig vaccinatieboekje. 

Artikel 5 	Vrijwaring' 

De In te huren specialist dient aan het LTFO, vóór ondertekening van de Overeenkomst, een kopie te verstrekken van 

zijn/haar paspoort en van een Verklaring Arbeidsrelatie Winst uit Onderneming, door de Belastingdienst afgegeven voor 

Reden van betreffende artikel: Door het overleggen van een VAR WUO wordt voorkomen dat de relatie tussen het LTFO en de 
specialisten Post Mortale Ziorg LTFO door de fiscus wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en er dus sociale premies e.d. 
moeten worden afgedragen. Weliswaar is met dit artikel het belang van het LTFO beschermt, echter het zal ook in het belang van de 
specialisten Post Mortale Zorg zijn dat geen discussie met de opdrachtgever ontstaat over eventuele naheffingen door de fiscus. 



de Opdracht. De In te huren specialist staat in voor de juistheid en geldigheid van de Verklaring Arbeidsrelatie Winst uit 

Onderneming en het paspoort. 

Artikel 6 	Geheimhouding 

De In te huren specialist zal geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen hem/haar in het kader van de 

Opdracht bekend is geworden. Deze verplichting geldt met betrekking tot alle gegevens, waarvan de In te huren 

specialist weet of redelijkerwijs kan weten dat kennisneming daarvan door een derde het belang van de Inzet en/of het 

LTFO kan schaden. Deze verplichting geldt niet indien de In te huren specialist die gegevens openbaar maakt omdat 

hij/zij daartoe krachtens wet- of regelgeving verplicht is, of indien hij/zij voorafgaande schriftelijke toestemming van het 

LTFO heeft gekregen. Bij schendig van de geheimhouding zal de Opdracht ontbonden worden en melding worden 

gedaan bij de beroepsgroep. 

De in te huren specialist gaat akkoord met, en verleent hierbij toestemming voor een screening door Bureau Veiligheid 

van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. 

Op verzoek zal door de in te huren specialist een verklaring van goed gedrag dienen te worden overlegd. 

Artikel 7 	Eigendommen 

Bij het einde van de Overeenkomst of zo veel eerder als het LTFO dat verzoekt is de In te huren specialist verplicht, om 

alle in het kader van de Overeenkomst verkregen zaken van het LTFO met betrekking tot de Opdracht en/of de Inzet, in 

goede staat aan het LTFO ter beschikking te stellen. Het is de In te huren specialist, anders dan met toestemming van 

het LTFO, niet toegestaan zaken te behouden. 

Artikel 8 	Toepasselijk recht en geschillen 

8.1 	Op  de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

8.2 	Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en die niet in minnelijk overleg kunnen 

worden beslecht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats]. 

Artikel 9 	Slotbepalingen 

9.1 	Jaarlijks in het 2e  kwartaal wordt deze Overeenkomst geëvalueerd. 

9.2 	De Overeenkomst kan slechts schriftelijk door Partijen worden aangevuld en/of gewijzigd. 

9,2 	Indien enige bepaling van de Overeenkomst (gedeeltelijk) ongeldig of onverbindend is wegens 

onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de Overeenkomst voor het overige van kracht. Partijen zullen in 

goed overleg de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een andere bepaling die wel geldig en 

verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de aard, inhoud en de strekking van de Overeenkomst, 

zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of onverbindende bepaling. 

9.3 	De bijlagen genoemd in de Overeenkomst vormen een onverbrekelijk deel van de Overeenkomst. Door 

ondertekening van de Overeenkomst verklaren Partijen de bijlagen te hebben ontvangen en met de inhoud 

ervan in te stemmen. 



Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend 

Het LTFO 	 [naam In te huren specialist] 

door: 

plaats: 	 plaats: 

datum: 	 datum: 

Bijlage A: 	Benoeming te verrichten werkzaamheden (Opdracht) 

Bijlage B; 	Zakelijke kosten en Vergoeding specialist 

Legenda 

Betreft 	 : Overeenkomst externe deskundigheid - lang 

Laatst gewijzigd 	: 17 maart 2015 

Opslag 	 : 	G:\Diensten\i 3_DOC\i 3_i 40_LTFO\i 3_i 40_OO_Algemeen\bedrijfsvoering\afspraken\ 

Overeenkomst extern personeel - lang versie 05 

GGK  MT  LTFO 

Status 	 : Versie 0.5 



Voorbeeld: 

Bijlage A 	Odontologie 

Te verrichten werkzaamheden: 

(a) Een bijdrage leveren aan de postmortale beschrijving van slachtoffers (PM); 
(b) Een bijdrage leveren aan de antemortem beschrijving van vermiste personen (AM), 
(c) Een bijdrage leveren aan  reconciliation;  
(d) Waar nodige een bijdrage leveren aan de body-release; 
(e) Het waar nodig leveren van hand-en-spandiensten tijdens de inzet; 
(f) Het op aanwijzing van het LTFO participeren in oefeningen of trainingen; 
(g) Het adviseren met betrekking tot de mogelijke bijdrage van de forensische odontologie in 

slachtofferidentificatie of identificatieprocessen; 
(h) Het op aanwijzing van LTFO deelnemen aan nationale of internationale bijeenkomsten of werkgroepen met 

betrekking tot slachtofferidentificatie. 

Bijlage B 	Zakelijke kosten en Vergoeding Odontologie. 

Art.1 	Voor het verrichten van forensisch odontologische werkzaamheden ten behoeve van het Landelijk Team 
Forensische Opsporing zal aan de odontoloog een uurtarief (Vergoeding) van ......euro exclusief BTW worden 
uitgekeerd. 

Art. 2 	Eventuele reiskosten, welke gemaakt worden ten behoeve van de afgesproken werkzaamheden worden 
vergoed op basis van openbaar vervoer 2e  kl), dan wel .........Euro per kilometer exclusief BTW. 

Art. 3 	Met betrekking tot de tegemoetkoming reiskosten en Vergoeding zal jaarlijks, per 1 april, een indexering plaats 
vinden op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekte prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
respectievelijk loonindexcijfer. 

Art. 4 	Over het bedrag van de Vergoeding en tegemoetkoming reiskosten wordt conform vigerende regelgeving 
BTW in rekening gebracht, welke zal worden vergoed. 
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