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Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Formulier C - Dienstjaar 2017 

  De jaarverslagen van de scholengroepen en de 
centrale administratieve dienst GO! werden naar de 

bevoegde regionale directie van FOD WASO gestuurd. 
Dit is het eindverslag met de verwerkte gegevens van 
alle werkgevers. Het eindverslag is raadpleegbaar via 

de webpagina van de Gemeenschappelijke 
preventiedienst van het GO!: www.g-o.be/preventie 

(Preventieregister - E2 Jaarverslag) 

Opgelet! 
Dit formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor 
preventie en bescherming op het werk organiseren, hetzij op basis van artikel 38 van de wet op het 
welzijn, hetzij de werkgevers die samen één technische bedrijfseenheid vormen op basis van artikel 50 
van de wet op het welzijn. Deze gemeenschappelijke dienst kan al dan niet afdelingen hebben. 
 
Om het formulier correct in te vullen, is het aangeraden de verklarende nota aandachtig te lezen. 
Alle formulieren, evenals de verklarende nota, zijn beschikbaar op: 
http://www.werk.belgie.be/Jaarverslag_Interne_dienst_voor_preventie_en_bescherming_op_het_werk.aspx 

1 Algemene gegevens 

1.1 Identificatiegegevens van de werkgevers 

Vul hier de naam en de gemeente van de verschillende werkgevers in 

Gelieve eveneens de tabel van de bijlage "werkgevers" in te vullen 

Code Naam van de werkgever - GO! scholengroep Gemeente 
N. Midden-Limburg Hasselt 

Zie tabel van de bijlage "eenheden" de vestigingseenheden voor de verschillende werkgevers. Indien de 
coördinaten van de vestigingseenheden overeenkomen met deze van de werkgever in bijlage "werkgevers" 

dan hoeft enkel het aantal werknemers van de betreffende vestigingseenheid aangevuld te worden. 

1.2 Gegevens over de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

1.2.1 Wie leidt de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk? 
Naam en voornaam: Linten Guy, preventieadviseur-coördinator 
Tel.: 02/79.09.200 

1.2.2 Wat is de functie van die persoon? (gelieve het passend antwoord aan te kruisen) 
 Preventieadviseur "arbeidsveiligheid" 
 Preventieadviseur "arbeidsgeneesheer".  

Geef de naam van de coördinerende preventieadviseur "arbeidsveiligheid": Linten Guy 
1.2.3 Wat is het opleidingsniveau van de preventieadviseur "arbeidsveiligheid"? (gelieve het 

passend antwoord aan te kruisen) 
 Basisvorming 
 Niveau 2 
 Niveau 1 

1.2.4 Wat is de minimale prestatieduur als preventieadviseur van de persoon die de leiding 
heeft over de interne dienst (in % van voltijdsequivalent)? 100 % 

http://www.g-o.be/preventie
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=4850
http://www.werk.belgie.be/Jaarverslag_Interne_dienst_voor_preventie_en_bescherming_op_het_werk.aspx


Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Formulier C - Dienstjaar 2017 

 

 Pagina 2 

1.2.5 Zijn er andere preventieadviseurs? (gelieve het passend antwoord aan te kruisen) 
 Neen 
 Ja  

Indien ja, aantal: 24 (op 1/01/2018) 
Hun totale prestatieduur als preventieadviseur (in % van voltijdsequivalent): 100 % 

1.2.6 Naam van de arbeidsgeneesheer:  Martine Luwel     (gelieve het passend antwoord aan te 
kruisen) 

 Personeelslid van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
 Personeelslid van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

1.2.7 Geef het adres van de interne dienst 
Willebroekkaai 36 
1000 Brusssel 

 
1.2.8 Naam van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk:  

 
STMP-ARISTA - De Gerlachestraat nr. 2/1 te 3500 Hasselt 

 
1.2.9 Algemene inlichtingen betreffende de afdelingen 

Hoeveel afdelingen heeft de interne dienst?  
26 + huis van het GO ! 
 
Hoeveel preventieadviseurs zijn werkzaam binnen deze afdelingen?  
24 + preventieadviseur-coördinator  
 

Zie tabel van de bijlage "Afdelingen"  

 
1.2.10 Erkende gemeenschappelijke dienst 

  Geef het nummer en de datum van het erkenningbesluit: KB. S.14.372/B d.d. 18.02.2003 
 

1.3 Gegevens betreffende het overlegorgaan voor preventie en bescherming op het werk 
1.3.1 Aard van het overlegorgaan: (gelieve het passend antwoord aan te kruisen) 

 Comités voor preventie en bescherming op het werk. 
 Syndicale afvaardiging (indien er geen comités zijn) 
 Overlegcomités (in de openbare besturen). 

1.3.2 Voorzitter van het comité: (gelieve het passend antwoord aan te kruisen) 
 De bestuurder die vermeld is in punt 1.1 
 Andere persoon (naam en functie):  

 
1.3.3  Aantal vergaderingen van het overlegorgaan: zie bijlage ‘Afdelingen’  

 

2 Statistische gegevens: 
2.1 Aantal werkelijk gepresteerde arbeidsuren:   2328986                                             (=A) 
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2.2 Inlichtingen over de ongevallen op de plaats van het werk 

 Dodelijke 
ongevallen 

Ongevallen met 
blijvende 

ongeschiktheid 

Ongevallen met 
tijdelijke 

ongeschiktheid 

Totaal Formule 

Aantal .. .. 24  
(B) A

000 000. 1.  B  Fg
×

= = 10,30 

Aantal verloren 
kalenderdagen 

.. .. 800  
(C) A

000 1.  C
  Weg

×
= = 0,34 

Aantal dagen 
forfaitaire 

ongeschiktheid 

.. ..   
(D) A

000 1.  D)  (C
  Geg

×+
= = 0,34 

 
Aantal andere ongevallen die uitsluitend medische of andere kosten in het kader van de wetgeving 
inzake arbeidsongevallen hebben meegebracht: 13 
Aantal lichte ongevallen: 13 
 

2.3 Inlichtingen over de ongevallen op de weg naar en van het werk: 

Totaal aantal:16   , waarvan …  dodelijke. 
 

Gedetailleerd overzicht: bijlage "Statistieken"  

2.4 Aantal gepresteerde arbeidsuren en aantal arbeidsongevallen van bepaalde categorieën 
werknemers:  

 Arbeidsuren Aantal ongevallen 

a. Jobstudenten … … 

b. Uitzendkrachten … … 

c. Werknemers van werkgevers van buitenaf (contractorwerk) … … 

3. Inlichtingen over de arbeidsveiligheid 

3.1 Geef de belangrijkste maatregelen die getroffen werden in 2017 om de arbeidsveiligheid 
te verzekeren of te verbeteren:  
 

Getroffen maatregelen Initiatiefnemer  

1. … … 
2. … … 
3. … … 
4. … … 
5. … … 

 
3.2 Inlichtingen over de verplichte keuringen            

Aard van de onderzochte toestellen en installaties Aantal controlebezoeken 

Heftoestellen (liften, kranen, hoogwerkers, …) 25 
Elektrische hoogspanningsinstallaties 19 
Elektrische laagspanningsinstallaties 11 
Stoomtoestellen … 
Andere (totaal) 

• laspost 
 
2 
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• brandblussers 
• turntoestellen 
• gasinstallatie 
• brandalarminstallatie 

37 
10 
9 
24 

  

 
3.3 Jaaractieplan voor 2018 

Geef een opsomming van de vijf voornaamste thema’s uit het jaaractieplan met hun 
uitvoeringstermijnen:  

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 

 
3.4 Globaal preventieplan 

Beschikt u over een op schrift gesteld globaal preventieplan?  
X   Ja  
0   Neen 
 

4 Inlichtingen betreffende gezondheid en hygiëne 
4.1 Bestaat er een asbestinventaris?  

X  Ja  
0  Neen 
 

4.2 Bestaan volgende verslagen?  
X  Het(de) verslag(en) van het bezoek aan de arbeidsplaatsen opgesteld door de   
    arbeidsgeneesheer 
0   Het(de) verslag(en) van de dienst belast met het medisch toezicht 
 

5 Inlichtingen over de vorming  en informatieverspreiding.   
5.1  Zijn er andere informatiedocumenten opgesteld en informatieacties gevoerd?  

 
Ja (zie ook 5.2) 
 

 
5.2  Belangrijkste initiatieven genomen door de interne preventiedienst van het GO!: 

 
Aantal verslagen en adviezen 
De Gemeenschappelijke preventiedienst gaf 4787 preventieadviezen waarvan 2393 verslagen. 

• 879 indienststellingsverslagen  
• 703 schriftelijke adviezen 
• 531 EPOS (mastercontrolelijst en jaarlijkse rondgang) 
• 162 speelterreinen 
• 91 asbestinventarissen- en beheersplannen 
• 13 beheersplannen legionella 
• 11 omstandige verslagen (ø13/j) 
• 1 explosieveiligheid 

De onderwijsinstellingen hebben de eerste stappen gezet in EPOS: toevoegen/plannen van actie’s. 
De preventieadviseurs namen 62 keer deel aan een overleg van het basiscomité of 
tussenoverlegcomité en 47 keer betreffende een doorlichting BVH door het departement onderwijs. 
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Opleidingen 
• De preventiedienst organiseerde samen met GO! Nascholing 4 opleidingen basisvorming 

voor contactpersonen Preventie en Bescherming met in totaal 75 cursisten. 
• Voor de medewerkers van de onderwijsinstellingen organiseerden we 6 opleiding over 

EPOS. Er namen telkens 15 personen deel. 
• De Gemeenschappelijke preventiedienst biedt extra info en netwerkmomenten aan voor 

contactpersonen en vertrouwenspersonen via de Infodag Preventie en Bescherming. Er 
werden in 2017 3 infodagen georganiseerd: in Genk, Gent en Brussel. 303 personen namen 
deel. 

• De werkgroep BA4/BA5 legde de laatste hand aan het opleidingspakket Vakbekwaamheid 
B5 voor leerkrachten elektriciteit en labo.  
5 testmodules werden aangekocht. De trainers kregen twee opleidingsessie om later de 
oefeningen te kunnen voorbereiden en begeleiden. 

• De preventieadviseurs namen deel aan de infodagen Preventie en bescherming, opleidingen 
van Prebes, bedrijfsbezoeken aan Daïkin, De Boer en InBev. 

• Alle preventieadviseurs volgden een interne opleiding over EPOS en namen deel aan de 
workshop met het Insight Discovery Model tijdens de teambuilding van de preventiedienst 

• In augustus hebben we een infosessie voor nieuwe preventieadviseurs georganiseerd. Deze 
onthaalsessie voor nieuwe medewerkers werd herhaald in november. 

 
Informatie 

• De contactpersonen en de algemeen directeurs worden regelmatig via een nieuwsbrief op 
de hoogte gebracht van nieuwe relevante informatie en regelgeving. Er verschenen 2 
nieuwsbrieven. Verder tracht zij via korte artikels op het extranet te attenderen op actuele 
thema’s. 

• De website van de gemeenschappelijke preventiedienst is terug te vinden op  
www.g-o.be/preventie. De inhoud van de website bestaat uit mappen van het 
“preventieregister” aangevuld met de rubrieken “wie zijn wij”, “procedures”, “nascholing”, 
“psychosociale risico’s”, “nieuwsbrieven”, “crisismanagement”, “EPOS”,  “Instructiefilms” en 
de rubriek “preventieverslagen”. 

• Daarnaast werden alle documenten en links geupdated. De controlelijsten werden eveneens 
geactualiseerd en er werden nieuwe toegevoegd.   

• De dienst ICT maakte een nieuw databeheersysteem voor het archief van de  
preventieverslagen voor de onderwijsinstellingen. Het nieuw systeem werd eind 2017 in 
gebruik genomen en gekoppeld aan het Elektronisch Preventie Opvolgsysteem. 

• Alle leden van de preventiedienst hebben 1 keer per maand een algemene vergadering. Op 
een aantal vergadering worden gastprekers (experten) uitgenodigd. In 2016 waren dit 
vertegenwoordigers van: Agoria en de dienst Infrastructuur van het GO!  

• Er waren 14 regionale overlegmomenten voor de preventieadviseurs.  
• Vanaf 2017 wordt er een 2x per jaar een overleg georganiseerd tussen een afvaardiging 

van de Co-RA en de Gemeenschappelijke preventiedienst. Het eerste overlegmoment vond 
plaats in december. 

 
Publicaties 

• Sinds enkele jaren heeft de Gemeenschappelijke preventiedienst eigen publicaties die 
worden uitgegeven door Politeia. De Gemeenschappelijke preventiedienst maakte nieuwe 
fiches voor het basisboek ‘Naar een veilige school’. 

• Samen met SPMT-ARISTA werd een eerste oplage van het EHBO-registratieboekje gedrukt 
en verspreid.  

 
Psychosociale risico’s 
De preventiedienst gaf aan de scholengroepen informatie, advies en ondersteuning m.b.t. de 
nieuwe wetgeving Psychosociale risico’s op het werk en de Risicoanalyse Psychosociale risico’s. Via 
de Colleges van Directeurs werd deze thematiek toegelicht en gesensibiliseerd. 
 
Begeleidingscommissie 
Vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke preventiedienst namen deel aan bovenlokaal 
overleg: in het voorbije dienstjaar waren er overlegmomenten met de begeleidingscommissie van 
de convenant betreffende preventie en bescherming in het Vlaams onderwijs en overlegmomenten 
in de ad hoc werkgroepen: “Brand”, Psychosociale risico’s”, “Chemie” en “Aankoopbeleid”.  

http://www.g-o.be/preventie
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Onderwijsinspectie 
De Gemeenschappelijke preventiedienst gaf advies over het nieuwe doorlichtingsysteem ‘BHV 2.0’. 
 
Welzijnsconferentie 
De preventiedienst van het GO! is vragende partij voor een nieuwe welzijnsconferentie in 2018 en 
nam deel aan een eerste netoverschrijdend overleg. 

 
 
6 Inlichtingen over de informatie van het personeel 
6.1 Aantal maandverslagen opgesteld door de interne dienst: 231 
 

 
7 Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk 
7.1 Collectieve preventiemaatregelen die werden genomen om de psychosociale risico’s op 

het werk te voorkomen: .. 
 
 

7.2 Aantal verzoeken tot risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie: … 
 
 

7.3 Incidenten van psychosociale aard die rechtstreeks werden gemeld aan de 
vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten: 24 
 
 

7.3.1. Informele psychosociale interventies: 
a. Aantal interventies door de vertrouwenspersoon: … 
b. Aantal interventies door de preventieadviseur psychosociale aspecten: 12  
c. Aantal volgens de aard van de interventie: 

c.1. Advies, onthaal: 12 
c.2. Interventie: 1 
c.3. Verzoening: … 
 

7.3.2 Formele psychosociale interventies: 
a. Aantal verzoeken: 2 

a.1. met een hoofdzakelijk collectief karakter: … 
a.2. met een hoofdzakelijk individueel karakter (buiten feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag): … 
a.3. voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk: 2 
 

b. Totaal aantal verzoeken tot formele psychosociale interventie ingediend na een informele 
psychosociale interventie: … 
 

c. Aantal maatregelen 
c.1. Individuele maatregelen: … 
c.2. Collectieve maatregelen: … 
c.3. Geen maatregelen: 1 
c.4. Interventie door de inspectie van het toezicht op het welzijn op het werk: …  
 

7.4 Register van feiten van derden bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 april 
2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk 
a. Aantal geregistreerde feiten:  13 
b. Aantal volgens de aard van de feiten: 
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b.1. Lichamelijk geweld: 2 
b.2. Psychisch geweld: 5 
b.3. Pesterijen: … 
b.4. Ongewenst seksueel gedrag: …  
b.5. Andere: 6 

Gedetailleerd overzicht van de scholengroepen en de centrale adm. diensten: zie bijlage 
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Code 
Titel  Naam Voornaam 

 
Functie 

 
Handtekening + datum 

 
N. Mevr. Driessens Carina 

 
Algemeen directeur A.I. 
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Bijlage "werkgevers": Lijst van de werkgevers / 
"eenheden": Lijst van de vestigingseenheden met 10 of meer 
werknemers 

 

 

Code 

 

GO! scholengroep Straat Huisnr Bus Postcode Gemeente Tel Fax Email 
Naam 
werkgever 

Voornaam 

werkgever 

Aantal 
werkne
mers 

NACE
_BEL 
- code 

N. Midden-Limburg Armand 
Hertzstraat 2            3500 Hasselt 

011 85 
87 40 

011 85 
87 50 

info@scholengro
ep16.be Tachel Thiéry 2120 

85  

  

mailto:info@scholengroep16.be
mailto:info@scholengroep16.be
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 Bijlage "afdelingen": Lijst van de verschillende afdelingen 

 

Volgordenummer 
van de afdeling 

Code van de 
werkgever en van de 
volgordenummer van 
de exploitatiezetels in 

de afdeling 

Naam van de preventieadviseur 
Aanvullende vorming van de 

preventieadviseur 
 

Voorzitter van het overlegorgaan 
(naam en functie) 

Aantal vergaderingen van 
het overlegorgaan 

XIV. N Hans Bullen  Basisvorming 
 Niveau 2 
 Niveau 1 

Carina Driessens 
Algemeen directeur A.I. 
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Samenstelling van de Gemeenschappelijke preventiedienst:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens van de preventieadviseur per scholengroep: www.g-o.be/preventie  (rubriek ‘Wie zijn wij?’) 
 

Preventieadviseur-coördinator

Dagvoorzitter regio Oost

Sgr
3

Sgr
11

Sgr
12

Sgr
13

Sgr
14

Sgr
15-16

Dagvoorzitter regio 
Centrum

Sgr
1

Sgr
6

Sgr
5-10

Sgr 
8

Sgr
17-18

Sgr 
9

Dagvoorzitter regio West

Sgr
19-20

Sgr
21-24

Sgr 
22

Sgr 
23

Sgr
25

Sgr
26

Sgr
27

Sgr
28

Secretaris

Preventieadviseur 
coördinator psychosociaal Welzijn

Preventieadviseur 
administratieve dienstgebouwen

Sgr
4-7

http://www.g-o.be/preventie
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Bijlage "statistieken": Lijst met gedetailleerde ongevallencijfers per werkgever 
 

 

 

Code van de werkgever 

  1. Aantal arbeidsuren (A) 

    2. Aantal dodelijke ongevallen 

      3. Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid 

        4. Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid 

          5. Totaal aantal ongevallen (B) 

            6. Frequentiegraad (B x 1.000.000 / A) 

              7. Aantal werkelijk verloren kalenderdagen (dodelijke ongevallen) 

                8. Aantal werkelijk verloren kalenderdagen (ongevallen met blijvende ongeschiktheid) 

                  9. Aantal werkelijk verloren kalenderdagen (ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid) 

                    10. Totaal aantal werkelijk verloren kalenderdagen (C) 

                      11. Werkelijke ernstgraad (C x 1.000 / A) 

                        12. Aantal dagen forfaitaire ongeschiktheid (dodelijke ongevallen) 

                          13. Aantal dagen forfaitaire ongeschiktheid (blijvende ongeschiktheid) 

                            14. Totaal aantal dagen forfaitaire ongeschiktheid (D) 

                              15. Globale ernstgraad ((C + D) x 1.000) / A 

                                16. Aantal wegongevallen 

                                        17. Aantal dodelijke    
            wegongevallen 

N. 2328986 0 0 24 24 10,30 0 0 800 800 0,34 0 0 0 0,34 16 0 
Totaal                  
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Inst.Nr. School Straat Postnr. Gemeente Aantal personeel 

123448 BS Alken Wonderwijs Hameestraat 11 3570 Alken 24 
129478 BS Diepenbeek "De Loep" Toekomststraat 45 3590 Diepenbeek 28 

1396 BS Hasselt Klein Atheneum Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 28 
1453 BS Hasselt Lyceum Gazometerstraat 2 - 8 3500 Hasselt 32 
1404 BS Hasselt "Dalton 1" Boomkensstraat 52 3500 Hasselt 11 

1404 BS Hasselt  "Dalton 2" Vrijwilligersplein 3 3500 Hasselt 32 
1388 BS Hasselt Runkst "De Puzzel" Runkstersteenweg 210 3500 Hasselt 24 

107681 BS Hasselt Toverfluit Alfons Jeurissenstraat 46 3500 Hasselt 31 
1842 BS Herk-De-Stad Hercker Hof Dr. Vanweddingenlaan 10/1 3540 Herk-De-Stad 17 
1453 BS Heusden “De Luchtballon” Kortstraat 19 3550 Heusden-Zolder 24 
1453 BS Heusden “De Schans” Schansstraat 137 3550 Heusden 24 

1421 BS Houthalen Euroschool  
De Mozaïek Huidevettersstraat 3 3530 Houthalen 

26 

1859 BS Lummen De TalenTuin Windmolenstraat 9 3560 Lummen 9 
117432 BS Nieuwerkerken De Liaan Pastorijstraat 5 3850 Nieuwerkerken 9 

1792 BS Wellen De Eik Zonneveldweg 9 3830 Wellen 28 
1446 BS Daltonschool Zolder Het Bergske 17 3550 Zolder 17 
1412 BS Zonhoven Windekind Guldenboomkensweg 8 3520 Zonhoven 12 
3434 BSBO Zolder Heideland Westlaan 191 3550 Zolder 82 

114405 CLB 19 Luikersteenweg 56 3500 Hasselt 12 
114405 CLB 19 Toekomststraat 47 3500 Hasselt 8 
114405 CLB 19 Vildersstraat 2 3500 Hasselt 12 
112714 CVO Hasselt CVO-Hl-Step Gazometerstraat 8 3500 Hasselt 68 
112714 CVO Hasselt CVO-Hl-Step Campus Elfde Linie - Gebouw B 3500 Hasselt 2 

112714 CVO Hasselt CVO-Hl-Step Elfde Liniestraat 22 3500 Hasselt 20 

112714 CVO Hasselt CVO-Hl-Step Schurhoven 74 3800 Sint-Truiden 2 
112714 CVO Hasselt CVO-Hl-Step Vildersstraat 28 3500 Hasselt 2 
112714 CVO Hasselt CVO-Hl-Step Vildersstraat 3 3500 Hasselt 10 
44081 KA 1 Hasselt Capucienenstraat 28 3500 Hasselt 117 
44172 KA 2 Hasselt (Sporthumaniora) Koning Boudewijnlaan 12 3500 Hasselt 83 
44123 KTA 1 Hasselt Vildersstraat 28 3500 Hasselt 64 
44156 KTA 2 Hasselt Villers Vildersstraat 3 3500 Hasselt 192 

44156 Centrum DBSO KTA 2 Hasselt  
Campus Zonhoven Genkerbaan 84 3520 Zonhoven 

18 

44156 MS LINUS Kortstraat 19 3550 Heusden-Zolder 6 
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48652 KTA 3 Hasselt Elfde Liniestraat 22 3500 Hasselt 116 
48652 KTA 3 Hasselt Stationsstraat 114 3590 Diepenbeek 8 

117432 LSBO Hasselt  De 
Schakelschool Larestraat 15 3511 Kuringen 

38 

44181 MS 2 Herk-De-Stad 
(Hoebanxcomplex) Dr. Vanweddingenlaan 10 3540 Herk-De-Stad 

72 

44107 MS 3 Hasselt Vrijwilligersplein 3 3500 Hasselt 28 
3467 MPI Kortessem Tapstraat 12 3720 Kortessem 65 

27268 SBSO Kortessem Tapstraat 13 3720 Kortessem 115 
44172 int. KTA II Hasselt (Hoebanx) Koning Boudewijnlaan 10 3500 Hasselt 11 
48652 int. KTA III Hasselt (Zandberg) Elfde Liniestraat 18 3500 Hasselt 12 

100131 int. MPI Kortessem Tapstraat 12 3720 Kortessem 14 
102327 int. Studentenhome Hasselt  A.Hertzstraat nr.2 3500 Hasselt 5 
113951 Scholengroep 16 A. Hertzstraat 2 3500 Hasselt 26 

 

2.2 Inlichtingen over de ongevallen op de plaats van 
het werk 

Aantal andere 
ongevallen die 
uitsluitend medische of 
andere kosten in het 
kader van de 
wetgeving inzake 
arbeidsongevallen 
hebben meegebracht 

Aantal lichte 
ongevallen 

SGR 1 10 9 
SGR 3 9   
SGR 4     
SGR 5 10 0 
SGR 6     
SGR 7     
SGR 8 12 18 
SGR 9 0 11 
SGR 10 6 8 
SGR 11   1 
SGR 12 6   
SGR 13 7 215 
SGR 14     
SGR 15     
SGR 16 14 14 
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SGR 17     
SGR 18     
SGR 19 30 30 
SGR 20 20 20 
SGR 21 0 10 
SGR 22 46 24 
SGR 23     
SGR 24 10   
SGR 25 15 16 
SGR 26     
SGR 27 37 10 
SGR 28 10   
Centrale adm. diensten GO!     
totaal  242 382 
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