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Dit moet u vanaf 1 juli regelen in het Basiscontract Arbozorg

Geachte relatie,
Vanaf 1 juli 2017 moeten werkgevers verplicht een (basis-) contract sluiten met
arbodienstverleners. Dat is een gevolg van wijzigingen in de Arbowet. Het
ministerie van SZW maakt nu de minimale inhoud van het contract breder bekend.
De OR moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. De Inspectie SZW
zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract
controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen.
Basiscontract afsluiten verplicht vanaf 1 juli
Het ministerie van SZW presenteert geen modelcontract, maar geeft aan welke
afspraken werkgevers en arbodienstverleners minimaal contractueel moeten
vastleggen in het Basiscontract Arbozorg. Dit zijn zowel rechten en plichten voor
de werkgever, de werknemer als bedrijfsarts.
Werkgevers die meer op papier willen afspreken, kunnen dat doen in het
'basispluscontract'. Dat mag ook collectief, bijvoorbeeld per sector, maar de
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werkgever blijft verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen rondom
het contract. Wij zullen onze contracten per 1 juli aanpassen, zodat de zaken die
wij als arbodienstverlener voor u kunnen regelen geborgd zijn.
Ruim voor die tijd ontvangt u van ons hierover nader bericht.
Hieronder een overzicht wat er in het basiscontract moet staan:
In het basiscontract staat welke taken de werkgever zich in ieder geval
moet laten ondersteunen door de bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige,
arbeidshygiënist en/of de arbeids- en organisatiedeskundige:
•

Ziekteverzuimbegeleiding:
o Toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E)
o Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
o Aanstellingskeuring

Naast de bestaande wettelijke taken, moeten in het basiscontract ook
nog nieuwe verplichtingen worden opgenomen die de kwaliteit van de
dienstverlening vergroten:
•
•
•

Toegang tot de bedrijfsarts ("open" spreekuur), Overleg met OR
en preventiemedewerker
Bezoek van de werkplek door de bedrijfsarts, Second opinion voor
werknemer
Klachtenprocedure, Melden beroepsziekten door bedrijfsarts,
Advisering over preventie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, klik dan hier.
NLG Arbo
Heeft u nog geen Arbo contract? NLG Arbo kan het verplichte basiscontract voor u
verzorgen. Hiermee voorkomt u dat u een boete opgelegd krijgt.
Neemt u in dat geval of voor andere vragen over dit onderwerp, contact op met:
Marike de Nobel
Casemanager NLG Arbo
m.denobel@nlg-arbo.nl
076 - 529 02 13

Met vriendelijke groet,
NLG Arbo
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VERDER PRATEN?
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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