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CONTRACT MEDISCHE DIENSTEN
PRINCIPE

Het uitzendbureau organiseert - als werkgever van de uitzendkracht - verplicht de voorafgaande
gezondheidsonderzoeken voor de gezondheidsrisico’s aangeduid op de werkpostfiche.
Hiervoor doet het uitzendbureau beroep op:

KENMERKEN MEDISCHE
DIENSTEN
1.
2.

Externe dienst PBW
Interne dienst PBW

1.



de afdeling ‘Medisch Toezicht’ van de aangesloten Externe Dienst PBW, of



de interne medische dienst van de klant-gebruiker, of



de afdeling ‘Medisch Toezicht’ van de Externe Dienst PBW aangesloten bij de klantgebruiker.

Externe dienst PBW

Afdelingen

Bestaat uit twee afdelingen:
•

een afdeling Medisch toezicht waarin arbeidsgeneesheren werken;

•

een afdeling Risicobeheersing waarin ingenieurs, ergonomen,
bedrijfshygiënisten en psychologen werken.

Codex art. X.2-7 §2

Erkenningen

Bevoegd

Kwaliteitssysteem

Beschikt over een:
•

algemene erkenning voor het geheel van de dienst toegekend door de
federale overheid;

•

erkenning voor de afdeling Medisch toezicht toegekend door de
Gemeenschap.

Bevoegd voor:
•

Een ED PBW is territoriaal bevoegd voor het gehele Belgische
grondgebied of één of meer gemeenschappen.

•

Een ED PBW past een kwaliteitssysteem toe dat gecertificeerd is
overeenkomstig norm NBN-EN-ISO 9001;

•

Om zijn opdrachten te kunnen vervullen moet hij beschikken over een
door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling afgegeven
certificaat.

Lijst Erkende Externe Diensten PBW - FOD WASO

2.

Interne dienst PBW

Sommige gebruikers organiseren binnen de interne dienst PBW een aparte afdeling ‘medisch
toezicht’ waarin een arbeidsgeneesheer het gezondheidstoezicht van de werknemers opvolgt.
Deze afdeling heeft eveneens een erkenning van de gemeenschappen gekregen.
Het uitzendbureau kan in samenspraak met de klant-gebruiker beslissen om het
gezondheidsonderzoek van de uitzendkracht te laten uitvoeren door de interne
arbeidsgeneesheer van de klant-gebruiker.
Het uitzendbureau kan in samenspraak met de klant-gebruiker ook beslissen om de uitzendkracht
te laten onderzoeken door de aangesloten Externe Dienst van de klant-gebruiker.
In beide gevallen worden de afspraken vastgelegd in een contract tussen uitzendbureau en de
klant-gebruiker.
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BELANG VOOR DE
UITZENDSECTOR

Voor het organiseren van de gezondheidsonderzoeken van de uitzendkrachten kan een
uitzendbureau aangesloten zijn bij meer dan één externe dienst PBW. Voorwaarde is evenwel dat
er per uitzendkantoor steeds een beroep wordt gedaan op dezelfde externe dienst PBW.

Codex art. X.2-6

Het is ook toegelaten dat meerdere uitzendbureaus voor hun uitzendkrachten gezamenlijk een
beroep doen op dezelfde externe dienst voor één of meerdere kantoren.

CONTRACT

In het contract tussen uitzendbureau en Externe Dienst PBW wordt de opdracht van de medische
diensten omschreven zoals voorzien in de Codex Boek X, Titel 2.

Inhoud

Opdracht medische diensten…

1) Codex art. I.4-46

Uitvoeren

2) Codex art. X.2-13.

•

het gezondheidsonderzoek van de uitzendkracht uitvoeren op basis van de
gezondheidsrisico’s zoals aangeduid in de meegegeven werkpostfiche.

Aanduiden

•

het resultaat van het gezondheidsonderzoek op het gezondheidsformulier
aanduiden en elektronisch overbrengen naar de centrale gegevensbank PI-M van
de centrale preventiedienst PI.

Bezorgen

•

OVERDRACHT CENTRALE
GEGEVENSBANK

het gezondheidsformulier bezorgen aan de uitzendkracht en aan de werkgever van
de uitzendkracht, nl. het uitzendbureau.

Opdat de overdracht van de resultaten van het gezondheidsonderzoek, naar de centrale
gegevensbank PI-M, daadwerkelijk wordt uitgevoerd door de medische diensten is het belangrijk
dat het uitzendbureau in het contract onderstaande clausule laat opnemen:

Contract - clausule!

“Overeenkomstig artikel X.2-13, paragraaf 3 van de Codex zal de externe dienst (naam van de dienst)
de gegevens vermeld in de bijlage X.2-2 van de Codex ingeven in de Centrale gegevensbank, beheerd
door de Centrale Preventiedienst voor de sector van uitzendarbeid, en dit binnen de maand die volgt
op het uitgevoerde gezondheidstoezicht.”

Het is aangeraden om dit met aangetekend schrijven te melden aan de externe dienst met de
opmerking dat indien de externe dienst niet akkoord zou gaan met de clausule, de overeenkomst
wordt verbroken rekening houdend met de bepalingen zoals voorzien in de regelgeving.

KOST MEDISCH
ONDERZOEK

Er zijn 2 mogelijkheden:
1.

De externe dienst van het uitzendbureau voert het gezondheidsonderzoek uit
Het uitzendbureau onderhandelt met de externe dienst PBW een tarief in functie van de
opdrachten opgenomen in het contract.

Codex art. X.2-14

2.

De gebruiker organiseert het gezondheidsonderzoek via zijn interne medische
dienst of zijn aangesloten externe dienst
Het uitzendbureau onderhandelt dan met de gebruiker het tarief.

OPZEG contract Externe

Dienst PBW

Het uitzendbureau dat van externe dienst wenst te veranderen deelt zijn beslissing mee aan de
betrokken externe dienst.
De opzegtermijn is 6 maanden
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In geval van opzeg neemt de overeenkomst met deze externe dienst steeds een einde op 31
december van het lopende of desgevallend van het volgende kalenderjaar.
In praktijk!
Opzeg…

Codex art. II.3-13

REGELGEVING

Einde contract…

Voor 30 juni van het lopende jaar

31 december lopend jaar

Na 30 juni van het lopende jaar

31 december volgend jaar!

Codex II.3 - De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Codex I.4 - Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers;
Codex X.2 - Uitzendarbeid.

Draagwijdte en doelstelling van de circulaire
Een circulaire herneemt de inhoud van een besluit in eenvoudige en klare taal. De informatie opgenomen in deze circulaire wordt gegeven ten louter indicatieve titel
en houdt geenszins een raad of juridisch advies in. Preventie en Interim wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade die zou volgen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
uit een vergissing of een weglating in deze circulaire. Het gebruik van deze circulaire behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de lezer.
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