
IN TWEE EXEMPLAREN TERUG TE STUREN

Klantnummer:

Tussen enerzijds,

De onderneming

1/3

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

Benaming:

Adres hoofdzetel:

Adres 
hoofdexploitatiezetel 
(indien verschillend van dat van 
de hoofdzetel)

Ondernemingsnummer:

RSZ-identificatienummer:

Activiteit  (NACE code): 

Vertegenwoordigd door:

Contactgegevens:

Die bevestigt dat er op dit ogenblik werknemers tewerkgesteld worden

En anderzijds,

«Cohezio» vzw, 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 1-8, Externe Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het werk (hierna genoemd: Externe Dienst PBW), erkend overeenkomstig de bepalingen van boek 
II, titel 3. – De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, van de codex over het welzijn op het werk.
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AANSLUITINGSOVEREENKOMST

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

1.De aangeslotene doet een beroep op de
Externe Dienst PBW voor alle opdrachten die
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk (hierna genoemd Welzijnswet) en de
codex over het welzijn op het werk opleggen
maar die de Interne Dienst van de aangeslotene
zelf niet kan vervullen. Deze taakverdeling wordt
opgenomen in een identificatiedocument. Dit
document bepaalt de aard, de omvang en de
minimumduur van de toevertrouwde taken. Het
identificatiedocument maakt integraal deel uit van
deze aansluitingsovereenkomst.

2.Deze overeenkomst vangt aan op:

Elke partij kan de overeenkomst beëindigen mits 
een opzegging door één van de partijen en mits 
naleving van een opzeggingstermijn van ten minste 
zes maanden die aanvangt op de eerste dag van 
de maand die volgt op deze waarin de opzegging 
werd gegeven en die eindigt op 31 december van, 
al naargelang het geval, het lopende kalenderjaar of 
het volgende kalenderjaar. De opzegging wordt per 
aangetekend schrijven betekend. 

3.De Externe Dienst PBW treedt aanvullend op ten
opzichte van de Interne Dienst van de aangeslotene
en kan dus de Interne Dienst in geen geval vervangen.
De Externe Dienst PBW zal de noodzakelijke
kennis en vaardigheden ter beschikking stellen,
zodat de opdrachten van de Interne Dienst van de
aangeslotene volledig kunnen worden vervuld.

4.Wanneer een beroep wordt gedaan op de Externe
Dienst PBW, is de interne preventieadviseur van
de aangeslotene steeds belast met de coördinatie
van de samenwerking. De interne preventieadviseur
bezorgt Cohezio hierbij alle nodige informatie,
documenten en adviezen zodat de Externe Dienst
PBW zijn opdrachten op een correcte wijze kan
uitvoeren.

5.Opdat de Externe Dienst PBW zijn opdrachten
zou kunnen uitvoeren, zal de aangeslotene de
nodige middelen zoals lokalen en uitrusting, in
zijn onderneming ter beschikking stellen van
Cohezio. Deze middelen worden opgenomen in

het identificatiedocument. Indien geen middelen ter 
beschikking worden gesteld door de aangeslotene, 
zal de Externe Dienst PBW zelf de nodige lokalen 
ter beschikking stellen voor de uitvoering van het 
medisch toezicht.

6.De relaties met het Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk, of bij ontstentenis van dit
Comité, de vakbondsafvaardiging of de werknemers
zelf, verlopen volgens de wettelijke bepalingen van
de Welzijnswet en de Codex over het welzijn op het
werk. Indien een preventieadviseur van Cohezio
aanwezig moet zijn op de vergaderingen, wordt dit
aangeduid op het identificatiedocument.

7.De kostprijs van de prestaties van Cohezio wordt
bepaald door de forfaitaire minimumbijdragen zoals
vastgelegd in boek II, titel 3 van de codex over het
welzijn op het werk. Eventuele verplaatsingskosten
en aanvullende of extra prestaties zijn niet in deze
minimumbijdragen inbegrepen en kunnen dus
bovenop deze bijdragen worden gefactureerd. Zie
bijgevoegde tarievenlijst, die integraal deel uitmaakt
van deze overeenkomst.

De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag 
behoudens specifieke schrif telijke overeenkomst 
tussen de partijen. Het bedrag van elke factuur die 
niet betaald is op de vervaldag, kan van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 
0,8% interest per maand.

Bij gebrek aan betaling op de vermelde vervaldag 
worden alle facturen, van rechtswege en zonder 
dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, 
onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet-betaling van de facturen heeft Cohezio het 
recht, om zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling 
is vereist, al haar verbintenissen op te schorten tot 
volledige betaling van de facturen.

Bij niet-betaling van één of meerdere facturen of bij 
vaststelling van ernstige inbreuken op de wetgeving 
welzijn op het werk vanwege de werkgever, behoudt 
Cohezio zich het recht voor, buitengerechtelijk, de 
overeenkomst te ontbinden met een aangetekend 
schrijven.  
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AANSLUITINGSOVEREENKOMST

Elke klacht in verband met de facturen dient per 
aangetekend schrijven en binnen de 15 dagen 
na ontvangst, overgemaakt te worden aan de 
maatschappelijke zetel van Cohezio.

8.De aangeslotene stemt ermee in dat alle
correspondentie tussen de partijen via Cohezio4u
mag worden gevoerd. Cohezio4u is een beveiligde
website die het mogelijk maakt werknemersgegevens 
bij te werken (importeren van lijsten), afspraken te
beheren, documenten en verslagen te raadplegen
en aan de risicoanalyse deel te nemen.

Bij aansluiting wordt voor een titularis een 
serviceaccount aangemaakt. De aangeslotene 
mag via deze titularis andere gekoppelde 
gebruikersaccounts aanmaken. De titularis is 
verantwoordelijk voor alle activiteiten die op 
zijn account of op een daaraan gekoppelde 
gebruikersaccount plaatsvinden. Hij mag geen 
account aanmaken voor een derde en hij mag ook 
niet Cohezio4u gebruiken namens die derde. 

Het gebruik van de dienst Cohezio4u houdt in dat: 

• de aangeslotene alle veiligheids- en
vertrouwelijkheidsbepalingen naleeft;

• de aangeslotene het wachtwoord van zijn
account geheimhoudt;

• de aangeslotene Cohezio onverwijld op de
hoogte stelt van elke afsluiting van een
gebruikersaccount of van elke wijziging van de
toegangs-rechten tot de diensten.

De gegevens die via Cohezio4u toegankelijk zijn, zijn 
allemaal gegevens die wettelijk aan de aangeslotene 
kunnen worden meegedeeld in het kader van de wet 
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het 
werk, en de bepalingen uit de codex over het welzijn 
op het werk. De aangeslotene verbindt er zich toe 
om deze gegevens te verwerken overeenkomstig 
de wetgeving inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Er is geen toegang mogelijk 
tot vertrouwelijke medische gegevens. 

De toegang tot Cohezio4u is afhankelijk van de 
aansluiting bij Cohezio. 

9.De verwerking van persoonsgegevens wordt
uitsluitend uitgevoerd in het kader van de bepalingen
inzake het welzijn van de werknemers op het
werk, zoals opgenomen in de welzijnswet van 4
augustus 1996 en in de boeken 1 t.e.m. 10 van de
codex over het welzijn op het werk. De verwerking
van deze gegevens gebeurt in overeenstemming
met de bepalingen van de Algemene verordening
gegevensbescherming en van de wet van 30 juli
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens.

Ons privacybeleid kan worden geraadpleegd op 
onze website www.cohezio.be.

10.In geval van betwisting zijn uitsluitend de
rechtbanken te Brussel bevoegd.

Opgemaakt in 2 exemplaren op te

Voor de onderneming, Voor Cohezio :

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Algemeen directeur
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