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Geachte relatie,
Eerder hebben we u al geïnformeerd dat per 1 juli a.s. voor alle werkgevers een
ARBO-basiscontract wettelijk verplicht wordt. Brancheorganisatie OVAL heeft
onlangs voor werkgevers een vernieuwde checklist gepubliceerd. Daarin staan de
eisen waaraan het basiscontract met een arbodienstverlener moet voldoen. In de
vernieuwde checklist zijn de wijzigingen verwerkt van de nieuwe Arbowet, die
ingaat per 1 juli 2017.
Hieronder vindt u meer informatie over het ARBO-basiscontract.
Indien u nog geen contract met een arbodienst heeft afgesloten of u
twijfelt of uw contract voldoet aan de huidige eisen adviseren wij u per
omgaande contact op te nemen met onze collega's van NLG Arbo,
via 076 - 529 02 13 of breda@nlg-arbo.nl.

Per 1 juli 2017 gelden wettelijke vereisten
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Per die datum gelden er wettelijke vereisten voor het basiscontract dat een
werkgever sluit met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). In dit
basiscontract moeten onder meer de wettelijke taken komen te staan, waarbij een
werkgever zich moet laten ondersteunen door een deskundige. Ook de specifieke
rechten en plichten van de bedrijfsarts horen in het basiscontract thuis.

Basiscontract: de wettelijke vereisten
De checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening is een hulpmiddel
van OVAL voor werkgevers. Daarmee kunnen zij controleren of zij aan de nieuwe
verplichtingen voldoen. De wettelijke vereisten gelden per 1 juli 2017 direct voor
nieuwe Arbo contracten. Voor lopende contracten met arbodienstverleners geldt
dat alle bedrijven en organisaties na de invoering van de nieuwe Arbowet tot 1 juli
2018 de tijd krijgen die aan te passen.
Bekijk hier de checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening

Basiscontract: de aandachtspunten
Behalve de wettelijke verplichtingen die straks gelden, bevat de checklist ook
andere aandachtspunten voor het contract met een arbodienstverlener. Dat zijn
zaken als de waarborging van de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, de
privacyregels bij het registreren van werknemersgegevens, het beheer en de
uitwisseling van medische gegevens en afstemming tussen interne en externe
deskundigen over het arbeidsomstandighedenbeleid. Verder behandelt de checklist
apart de aandachtspunten bij een vangnet- en een maatwerkregeling.

NLG Arbo Leaflet wijzigingen Arbowet 2017
NLG Arbo heeft de ambitie om méér te bieden dan alleen de vertrouwde advisering
bij arbeidsongeschiktheid. Integraal gezondheidsmanagement betekent: uw
medewerkers gezond houden en uitval voorkomen.
Daarom sturen wij u in deze link een bijlage toe, waarin de belangrijkste
wijzigingen in de Arbowet voor u op een rij staan.
Heeft u nog geen arbo-(basis)contract of wilt u meer informatie over onze
arbodienstverlening, neemt u dan contact op met onze collega's van NLG
Arbo via 076 - 529 02 13 of breda@nlg-arbo.nl.

Bron: oval.nl

VERDER PRATEN?
2

Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
NEEM CONTACT OP >

Claudius Prinsenlaan 111, 4817 HC Breda
Dorpstraat 13, 4661 HL Halsteren

T +31 (0)76 - 529 02 90
W westenburg.nl

Wilt u geen email meer van ons ontvangen, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.

Uitschrijven
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