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Aanvullende Voorwaarden op de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering 
van Werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Defensie (AVWD 
1995) toepasselijk in die gevallen waarin werkzaamheden worden uitgevoerd 
op plaatsen onder beheer van het Ministerie van Defensie. 
 
 
 
ARTIKEL 1. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

1.1. Opdrachtnemer draagt zorg dat het personeel van opdrachtnemer bekend is met de bij 

opdrachtgever geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden. 

1.2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de naleving door personeel van opdrachtnemer van 

de geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden. 

1.3. Opdrachtnemer is gehouden aan opdrachtgever mededeling te doen van iedere 

omstandigheid die inbreuk maakt op de geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden. 

1.4. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor schade voortvloeiende uit het door hem of zijn 

personeel niet in acht nemen van de bij opdrachtgever geldende voorschriften inzake 

arbeidsomstandigheden dan wel uit het niet of niet tijdig melden van inbreuken terzake. 

 
ARTIKEL 2. MATERIALEN EN GEREEDSCHAP/TER BESCHIKKING STELLEN VAN 
ZAKEN DOOR DE OPDRACHTGEVER 
 
2.1. Indien kleding, materiaal of gereedschappen in verband met de uitvoering van de 

werkzaamheden zijn benodigd, draagt opdrachtnemer daarvoor zorg. 

2.2. Opdrachtgever is bevoegd tot inspectie en keuring van de zaken als bedoeld in lid 1. Een 

dergelijke inspectie of keuring, dan wel het nalaten daarvan. Iaat de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de overeenkomst dan wel de naleving van wettelijke voorschriften van 

opdrachtnemer onverlet. 

2.3. Indien opdrachtgever zaken aan personeel van opdrachtnemer ter beschikking stelt, draagt 

opdrachtnemer zorg dat deze zaken conform de instructies worden gebruikt en onderhouden. 

2.4. Indien de zaken zoals bedoeld in lid 3 na voltooiing van de werkzaamheden niet, dan wel 

met een gebrek worden teruggegeven, is opdrachtgever gerechtigd onverwijld de 

vervangingswaarde respectievelijk de kosten van herstel in rekening te brengen. Opdrachtgever 

is ter uitvoering hiervan gerechtigd dit bedrag met de betaling te verrekenen. 

2.5. Opdrachtnemer is slechts gerechtigd tot opslag van zijn materialen en gereedschappen op 

de locatie van opdrachtgever voor zover zulks naar de mening van opdrachtgever noodzakelijk 

is. Opdrachtnemer draagt het risico van deze door hem op de locatie van opdrachtgever 

opgeslagen zaken en vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken met betrekking tot die 

zaken. 

ARTIKEL 3. ORDE EN BEVEILIGING 
 
3.1. Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is het Algemeen Beveiligingsvoorschrift voor 

Defensie-opdrachten (ASDO) van toepassing. 

3.2. Opdrachtnemer draagt zorg dat zijn personeel de richtlijnen en aanwijzingen inzake orde en 

beveiliging in acht neemt, die door of namens opdrachtgever worden gegeven. 

3.3. Opdrachtgever heeft het recht personen die in het kader van de uitvoering van deze 

overeenkomst ten behoeve van opdrachtnemer werkzaam zijn, de toegang tot een locatie van 

opdrachtgever te weigeren, indien wordt geweigerd een onderzoek toe te staan naar welke 

voorwerpen worden meegevoerd. Een dergelijke weigering laat de verantwoordelijkheid van 

opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst onverlet. 

3.4. Opdrachtnemer draagt zorg dat zijn personeel zich iedere dag waarop de 

werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever aan- en afmeldt bij de 

daartoe bevoegde functionaris. 

3.5. Opdrachtnemer draagt zorg dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn 

personeel op het terrein van opdrachtgever geen belemmering vormen voor de 

ongestoorde voortgang van de bedrijfsvoering van opdrachtgever, tenzij anders 

overeengekomen. 

ARTIKEL 4. WERKPLANNING EN RAPPORTAGE 

4.1. Indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht zal opdrachtnemer, voordat met de 

werkzaamheden wordt begonnen, op basis van bij opdrachtgever geldende werktijden 

een schriftelijke planning indienen van de uitvoering van de werkzaamheden. 

4.2. De planning is slechts geldig indien deze door of namens opdrachtgever is 

goedgekeurd. Goedkeuring van deze planning laat de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de overeenkomst van opdrachtnemer onverlet. 

4.3. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen zo dikwijls als een der partijen dat verlangt 

over de voortgang van de werkzaamheden overleggen. Opdrachtnemer zal op verzoek 

van opdrachtgever schriftelijk over bedoelde voortgang rapporteren. 

4.4. De werkdagen en -tijden zijn gelijk aan de werkdagen en -tijden die bij 

opdrachtgever op de desbetreffende locatie gebruikelijk zijn. Indien opdrachtgever zulks 

verlangt zal door het personeel van opdrachtnemer een klokkaart, een badge of andere 

controlemiddel worden gebruikt. 

4.5. Opdrachtnemer dan wel zijn gemachtigde is in de onmiddellijke omgeving van het 

werk aanwezig. Afwezigheid wordt in overleg met een bevoegde functionaris van 

opdrachtgever geregeld. 

 
ARTIKEL 5. ARBEIDSVERHOUDING OPDRACHTNEMER-PERSONEEL 
 
5.1. Opdrachtnemer draagt zorg dat het bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken 
personeel op eerste daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever een door 
opdrachtnemer ondertekend bewijs, waaruit blijkt dat het als zodanig in dienst is van 
opdrachtnemer, kan overleggen. 

5.2. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst personeel wil 

inschakelen dat niet in zijn dienst is, doet hij daarvan melding aan opdrachtgever. 

Opdrachtgever is bevoegd dit personeel te weigeren. Indien opdrachtgever geen 

bezwaar maakt draagt opdrachtnemer zorg dat het betrokken personeel in het bezit is 

van een schriftelijk en ondertekend bewijs, waaruit blijkt bij wie het als zodanig in dienst 

is. 

 
ARTIKEL 6. VERGUNNINGEN 
 
6.1. Indien opdrachtnemer krachtens een publiekrechtelijk voorschrift in het bezit dient te 

zijn van een vergunning in verband met het doen uitvoeren van de werkzaamheden, is 

deze verplicht daarvan aan opdrachtgever mededeling te doen en de vergunning 

voorafgaand aan de werkzaamheden in afschrift aan opdrachtgever te overhandigen. 

Opdrachtnemer draagt zorg dat al datgene geschiedt wat voor behoud van bedoelde 

vergunning is vereist. Opdrachtnemer is gehouden aan opdrachtgever mededeling te 

doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Hij stelt opdrachtgever in 

kennis omtrent al datgene wat een handelen in strijd met bedoeld publiekrechtelijk 

voorschrift kan opleveren. 

6.2. indien personeel dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaam 

is, krachtens een publiekrechtelijk voorschrift dient te beschikken over een vergunning, 

Is opdrachtnemer gehouden van deze verplichting aan opdrachtgever mededeling te 

doen en de vergunning voorafgaand aan de werkzaamheden in afschrift aan 

opdrachtgever te overhandigen. Opdrachtnemer draagt zorg dat al datgene geschiedt 

wat voor behoud van bedoelde vergunning is vereist. Opdrachtnemer schakelt geen 

personeel in dat niet (langer) over een vergunning beschikt. Hij stelt opdrachtgever in 

kennis omtrent al datgene wat een handelen in strijd met bedoeld publiekrechtelijk 

voorschrift kan opleveren. 

6.3. Indien de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de werkzaamheden bij of 

krachtens een publiekrechtelijk voorschrift mede als werkgever wordt aangemerkt dan 

wel een verantwoordelijkheid als opdrachtgever krijgt toebedeeld, Iaat dit de 

verplichtingen van opdrachtnemer om dit voorschrift na te leven onverlet. Opdrachtnemer 

vrijwaart opdrachtgever van aanspraken terzake. 

 
ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN INGEVOLGE ANTI-MISBRUIKWETGEVING 



7.1. Opdrachtgever is gerechtigd van opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde 

derden opgave en inzage in het betalingsgedrag aan fiscus en uitvoeringsinstelling te 

verlangen. 

7.2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever op eerste verzoek volledige inzage verlenen in de 

administratie die hij in verband met de uitvoering van de overeenkomst krachtens 

publiekrechtelijk voorschrift verplicht is bij te houden. 

7.3. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van fiscus of 

uitvoeringsinstelling(en) in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

 
ARTIKEL 8. VERLEGGING OMZETBELASTING 
 
Indien artikel 24b van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 van toepassing is, zal 

opdrachtnemer geen BTW in rekening brengen en op de factuur vermelden 

'omzetbelasting verlegd'. Indien over het toepassen van deze regeling verschil van 

mening bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt hierover uitsluitsel 

gevraagd aan de voor opdrachtnemer terzake bevoegde inspecteur. Tot uitsluitsel is 

verkregen wordt gehandeld als ware bedoelde regeling van toepassing. Opdrachtgever is 

door betaling van bedoelde bedragen gekweten voor zover het deze bedragen betreft. 

 
ARTIKEL 9. BESCHEIDEN BIJ FACTUREN 
 
De facturen dienen te zijn genummerd en gedagtekend en dienen in ieder geval de 

volgende gegevens te bevatten: 

a. naam en adres opdrachtnemer; 

b. inschrijvingsnummer handelsregister; 

c. het ordernummer en de -datum; 

d. de prestatieverklaring; 

e. de te betalen prijs; 

f. de verschuldigde omzetbelasting; 

g. het BTW-Identificatienummer van opdrachtnemer. 

 
ARTIKEL 10. WIJZIGINGEN AVWD 
 
10.1. Artikel 7, artikel 11 lid 5 en artikel 14 van de AVWD zijn niet van toepassing. 
 
10.2. In de AVWD moet voor "afgeven" respectievelijk "afgifte" worden verstaan "ter 

beschikking stellen" respectievelijk "terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever". Voor 

"teruggave" moet worden verstaan "oplevering". 


