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Begrippenlijst  

ARVODI-2018:  
de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van 
diensten 2018 

 
Bijlage:  
een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen deel uitmaakt 

van de Overeenkomst. 

 

Categorie:  
een groepsonderdeel betreffende een bepaald onderwerp of specialisme van de 

Inhuurdesk Politie waarin Leverancier door de Politie kan worden geplaatst in afwachting 

van een eventuele Offerteprocedure. 

 

Diensten:  
de door Externe op basis van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden. 

 

Ernstige beroepsfout:  
een Uitsluitingsgrond die van toepassing is in geval van een fout in de uitoefening van het 

beroep, in ieder geval doch niet uitsluitend, overtredingen op het gebied van 

milieuwetgeving, gedragingen in strijd met voor het beroep of bedrijf relevante wet- en 

regelgeving, het mededingingsrecht, tuchtregels, toezichtregels en gedragsregels. 

 
Externe:  
de door Leverancier ter beschikking gestelde externe medewerker. Dit kan ook een 

Zelfstandige zonder personeel (ZZP) zijn. 

 

Inhuurdesk:  
de Inhuurdesk Politie maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum van de Politie. Dit 

team faciliteert namens de Politie het proces van externe inhuur vanaf de aanvraag tot en 

met de Inleenopdracht. 

 
Inleenopdracht: 
Is gelijk aan Overeenkomst en Opdracht 

 

Kandidaat: 
De door Leverancier ter beschikking gestelde Externe in de Offerte. Dit kan ook een 
Zelfstandige zonder personeel (ZZP) zijn. 
 
Leverancier:  
de Inschrijver aan wie de Politie de Opdracht in het kader van de Offerteaanvraag heeft 

gegund en waarmee de Inleenovereenkomst is aangegaan. Dit kan ook een Zelfstandige 

zonder personeel (ZZP) zijn. 

 

Offerte:  
de onherroepelijke aanbieding die Leverancier doet in het kader van een Offerteprocedure. 

 

Offerteprocedure:  
de procedure die begint na publicatie van een Offerteaanvraag en eindigt na gunning van 

de Inleenopdracht. 

 

Opdracht: 
naar aanleiding van een Offerteprocedure door de Externe van Leverancier ten behoeve 

van de Politie te verrichten Diensten, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. 

Het betreft de schriftelijke overeenkomst tussen de Politie en Leverancier waarop de 

Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

 

Offerteaanvraag:  
de uitvraag van de Politie in het kader van een Offerteprocedure. 

 

Opdrachtgever:  
is gelijk aan de Politie 

 

Opdrachtnemer:  
is gelijk aan de Leverancier 

 

Overeenkomst:  
is gelijk aan Inleenopdracht en Opdracht. 

 

Partij:  
de Politie of Leverancier, afhankelijk van de context. 

 

Politie:  
mede handelend namens de Rijksrecherche, tevens optredend als beheerder van de 

Inhuurdesk Politie. 

 

Selectieleidraad: 
Het document, inclusief bijlagen waarin de Politie de eisen en criteria heeft omschreven die 

van belang zijn om een Verzoek tot toelating in te dienen. 

 
Toelatingsleidraad: 
Het document, inclusief bijlagen waarin de Politie de eisen en criteria heeft omschreven die 

van toepassing zijn op het indienen van een Verzoek tot toelating door een Leverancier. 

 

Voorwaarden:  
de algemene voorwaarden, bestaande uit: de ARVODI 2018, de Algemene 

gebruiksvoorwaarden applicatie Inhuurdesk (AGAIP),  de Voorwaarden inzake inhuur 

derden en de Voorwaarden offerteprocedure, die van toepassing zijn en deel uitmaken van 

de Overeenkomst. 

 

Werkdag:  
kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 

3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet. 

 
 

 


