Postbus 192
1170 AD Badhoevedorp
Dellaertlaan 61
1171 KZ Badhoevedorp
Tel.: 020 449 8585
www.antiskid.nl

Overeenkomst
Ondergetekenden,
Stichting Anti Skid Groep (hierna: de Stichting), vertegenwoordigd door ……, Team Lid ASG,
en
De heer/mevrouw (hierna: Betrokkene) ………………………………………………………………………….………
(geboortedatum: ……………………..….., personeelsnummer …………………….. )
werkzaam als …………………………………………………………….. bij ………………………………….………..

Overwegende dat:
➢

Betrokkene zelf zijn/haar Problematisch Middelen Gebruik (PMG) gemeld heeft bij de Stichting, en/of er over
Betrokkene bij de Stichting één of meerdere meldingen binnengekomen zijn ten aanzien van een mogelijk PMG van
Betrokkene;

➢

deze melding(en) de Stichting tijdens de Validatie hebben doen besluiten om over te gaan tot een Interventie t.a.v.
Betrokkene, en dat daardoor in het belang van de vliegveiligheid zoals bedoeld in de Wet luchtvaart, Wet
Luchtverkeer en betreffende CAO’s, van collega’s en van Betrokkene zelf, conform de ASG procedure de
functierooster-indeling m.b.t. Betrokkene bij en door de werkgever is aangepast;

➢

de ASG procedure is verankerd in de arbeidsovereenkomst van Betrokkene en/of dat de volledige ASG procedure in
elk geval tijdens de Interventie met Betrokkene is besproken;

➢

Betrokkene 24 uur bedenktijd heeft gehad om zich door middel van het geven van “akkoord” en ondertekening van
deze overeenkomst al dan niet te committeren aan het ASG proces;

➢

Betrokkene binnen deze periode van 24 uur de getekende overeenkomst op schrift of per scan digitaal heeft
aangeleverd bij één van de betreffende teamleden van de Stichting;

➢

Betrokkene de werkgeversbrief heeft ontvangen en kennis heeft genomen van de inhoud van de brief;
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➢

Betrokkene heeft begrepen dat hij/zij met het aangeven van een “niet akkoord” onderaan deze overeenkomst had
kunnen kiezen voor het niet aangaan van deze overeenkomst;

➢

Betrokkene zich ervan bewust is dat bij een “niet akkoord”, en/of bij het niet ontvangen van een ondertekening van
Betrokkene binnen de gestelde termijn van 24 uur en/of bij het niet volledig doorlopen van het ASG traject, de
werkgever geïnformeerd zal worden conform de procedure zoals beschreven in het Hoofdproces ASG;

➢

de inhoud van deze overeenkomst uitsluitend bekend is bij Betrokkene en de leden van het betreffende ASG Team;

➢

de leden van het betreffende ASG Team een geheimhoudingsverklaring hebben getekend waarmee zij aangeven dat
zij de privacy van Betrokkene naar derden in normale (buitengerechtelijke) gevallen zullen waarborgen.
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Komen het volgende overeen:
1.

Betrokkene committeert zich volledig aan het Hoofdproces van de Stichting ASG; het Hoofdproces is samen met
andere relevante documenten bij deze overeenkomst gevoegd.

2.

Betrokkene werkt na een “akkoord” volledig mee aan het doorlopen van de Medische Evaluatie conform de ASG
procedure en verplicht zich, indien de ASG Arts(en) op basis van de Validatie, Interventie en Medische Evaluatie en
een eventuele herbeoordeling concludeert (concluderen) dat er sprake is van PMG, direct onder verdere begeleiding
te laten stellen van zijn/haar bedrijfsarts. Betrokkene en de bedrijfsarts bevestigen direct aan de ASG Arts dat zij
contact hebben met elkaar in het kader van een geconstateerd PMG bij Betrokkene. Volgt die bevestiging niet, dan
stuurt de ASG Arts alsnog een schriftelijke verwijzing naar de bedrijfsarts met een afschrift aan Betrokkene. Een
binnen de Medische Evaluatie opgesteld Expertise Rapport zal ten behoeve van verdere behandeling, revalidatie en
nazorg met toestemming van betrokkene worden overhandigd aan uitsluitend de bedrijfsarts van Betrokkene.
Daarmee eindigt deze overeenkomst, met uitzondering van die artikelen die bedoeld zijn om ook na de duur van
deze overeenkomst van kracht te blijven zoals rechtskeuze en geheimhoudingsbepalingen.

3.

Bij het niet binnen de gestelde tijdslimiet ontvangen van een “akkoord” van Betrokkene, komt geen overeenkomst
tussen partijen tot stand.

4.

Bij het voortijdig beëindigen van het ASG traject door blokkering van de resultaten van de onafhankelijke medische
expertise of anderszins, of in geval Betrokkene zich dusdanig opstelt, dat naar de mening van het ASG Team de
vertrouwensbasis voor verdere samenwerking niet langer aanwezig is, zal de werkgever geïnformeerd worden
conform de procedure zoals beschreven in het Hoofdproces ASG. Daarmee eindigt deze overeenkomst, zonder dat
enige mededeling of rechtshandeling daarvoor vereist is. Artikelen die bedoeld zijn om ook na de duur van deze
overeenkomst van kracht te blijven, zullen in een dergelijk geval van kracht blijven, zoals rechtskeuze en
geheimhoudingsbepalingen.

5.

Indien de ASG Arts, op basis van de Validatie, Interventie en Medische Evaluatie concludeert dat er geen sprake is
van PMG of een toevallig gebleken mogelijk andere ernstige aandoening die van invloed kan zijn op de
vliegveiligheid, eindigt deze overeenkomst zonder dat enige mededeling of rechtshandeling daarvoor vereist is en
zal de ASG onmiddellijk de werkgever van Betrokkene adviseren om de Betrokkene vrij te gegeven om zijn/haar
functie te hervatten.

6.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met de
uitvoering van deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Aldus opgemaakt in tweevoud en getekend te Badhoevedorp, op ………………….
Stichting Anti Skid Groep
vertegenwoordigt door
Team Coördinator ASG

1

De heer/mevrouw
……...............
Akkoord/Niet akkoord1

Schrappen wat niet van toepassing is.
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…………………..

…………………

Bijlagen:
• Hoofdproces
• Flowdiagram Hoofdproces
• Terminologielijst
• Statuten Stichting ASG
• Huishoudelijk Reglement Stichting ASG
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