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Partijen:

<naam arbodienst>, gevestigd te <postcode en plaats> aan <straatnaam en huisnummer>, 

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <voorletters, naam>, <hoedanigheid>, 

hierna te noemen ‘de arbodienst’

of

de heer/mevrouw <voorletters, achternaam>, wonende of gevestigd te <postcode en plaats> 

aan <straatnaam en huisnummer>, bedrijfsarts, hierna te noemen ‘de bedrijfsarts’

en

<naam bedrijf>, gevestigd te <postcode en plaats> aan <straatnaam en huisnummer>, 

<RSIN/fiscaal nummer/BSN>, hierna te noemen ‘de eigenrisicodrager’

overwegende dat:

 – de eigenrisicodrager vanaf <datum begin eigenrisicodragerschap ZW1> eigenrisicodrager 

voor de Ziektewet is of wil worden

 – <de arbodienst | de bedrijfsarts> ziekteverzuim- en arbodiensten aanbiedt aan de 

eigenrisicodrager 

 – de dienstverlening van <de arbodienst | de bedrijfsarts> deel uitmaakt van de arbozorg voor 

de (ex)werknemers, zoals omschreven in artikel 2 van deze overeenkomst

 – arbozorgdiensten alleen mogen worden verleend door partijen die daartoe zijn gecertificeerd 

en toegelaten op grond van de Arbeidsomstandighedenwet of zijn geregistreerd en toegelaten 

in het BIG-register en <de arbodienst | de bedrijfsarts> als zodanig is toegelaten en werkt: 

<het certificaatnummer van de arbodienst is <certificaatnummer> | het BIG-registratie-

nummer van de bedrijfsarts is <BIG-registratienummer>>

1 Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet kan per 1 januari of per 1 juli beginnen. Het aanvraagformulier en deze 
overeenkomst moeten dan uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum (dus voor 2 oktober of voor 1 april) bij ons binnen zijn. 
Startende werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden vanaf het moment dat zij werkgever worden. Dat is het moment 
waarop de 1e verzekerde werknemer in dienst treedt. Het aanvraagformulier en deze overeenkomst moeten dan bij ons 
binnen zijn op het moment waarop zij een werknemer in dienst nemen voor wie zij premies werknemersverzekeringen 
moeten betalen.
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 – <de arbodienst | de bedrijfsarts> bereid en in staat is om in het kader van de dienstverlening 

zorg te dragen voor arbozorgdiensten voor de werknemers van de eigenrisicodrager

 – de eigenrisicodrager toestemming moet hebben van de ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging voor de organisatie van de bijstand bij de verzuimbegeleiding 

(artikel 14, lid 9 Arbeidsomstandighedenwet) 

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1: activiteiten 

1 <De arbodienst | De bedrijfsarts> zal aan de eigenrisicodrager bijstand verlenen bij de 

begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn te werken, inclusief:

 – het administreren van het verloop van de ziekte en de re-integratie van de werknemer 

 – het maken van een plan van aanpak voor de re-integratie van de werknemer en de 

periodieke evaluatie van de re-integratie 

 – het maken van een re-integratieverslag en dat aan de werknemer geven uiterlijk 13 weken 

vóór het einde van de 104-wekentermijn, of 13 weken vóór het einde van een verlengde 

termijn

2 <De arbodienst | De bedrijfsarts> garandeert altijd te voldoen aan de voorwaarden die worden 

gesteld aan een <gecertificeerde arbodienst | bedrijfsarts met een BIG-registratie>.

Artikel 2: doelgroep

De verzuimbegeleiding is bedoeld voor (ex-)werknemers die een uitkering krijgen die valt onder 

het eigen risico van de werkgever voor de Ziektewet. Dat zijn de uitkeringen volgens artikel 29, 

lid 2 onderdelen a, b en c van de Ziektewet.

Ondertekening 

Aldus in tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en getekend te

<plaatsnaam>

<datum>

<bedrijfsnaam arbodienst | bedrijfsarts>

<naam ondertekenaar ……………………………>

<handtekening ………………………………………>

<plaatsnaam>

<datum>

<bedrijfsnaam eigenrisicodrager>

<naam ondertekenaar ……………………………>

<handtekening ………………………………………>
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