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Procedures: arbeidsongeval en ernstig
arbeidsongeval

Jaarverslag

Jaarverslag fod-waso
Ongevallen op de plaats van het werk
Dodelijke ongevallen
Ongevallen met blijvend letsel
Ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

Aantal Aantal verloren
kalenderdagen

Ongevallen op de weg en naar het werk
Aantal
Dodelijke
het aantal verloren kalenderdagen = het aantal dagen (al dan niet werkdagen) met een tijdelijke volledige
ongeschiktheid tussen de datum van het ongeval en de datum dat het werk kon hervat worden. Het aantal
kalenderdagen waarmee rekening moet gehouden worden, is het aantal dagen ongeschiktheid vermeld op het
(de) medisch(e) attest(en) dat (die) ingevuld moet(en) worden in de arbeidsongevalaangifte.

Frequentie- en ernstgraden
Fg: frequentiegraad
#ongevallen x 1.000.000
#arbeidsuren
Weg: werkelijke ernstgraad
#verloren kalenderdagen x 1.000
#arbeidsuren
Geg: globale ernstgraad
(#verloren kalenderdagen + #dagen forfaitaire
ongeschiktheid)x1.000
#arbeidsuren
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Aantal ernstige ongevallen

Definitie arbeidsongeval
Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en
door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Het ongeval is de plotse
gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de
oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer ligt.
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Definitie arbeidsongeval
Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en
door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Het ongeval is de plotse
gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de
oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer ligt.

Aangifte arbeidsongeval
 De aangifte van een arbeidsongeval mag uitgaan van het

slachtoffer, zijn rechthebbende, of ieder andere
belanghebbende persoon.
 Elk arbeidsongeval of ongeval op de weg van of naar het werk
moet zo snel mogelijk (binnen 4 dagen) aangegeven worden bij
het Agentschap voor Onderwijsdiensten.
 Het luik VI. ‘Gegevens over de PREVENTIE’ van het model A van
de aangifte van het arbeidsongeval wordt ingevuld door de
preventieadviseur.
 Bewaren van ongevallensteekkaart gedurende 10 jaar

Gegevens over de preventie
35.

VI. Gegevens over de P R E V E N T I E

Activiteit van de afdeling of dienst waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent: ...........................................................

36. Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) □ Ja □Neen
oefende het uit? : ......................................................................................................................................
Gaat het om een ongeval bedoeld bij art. 2, lid 3, 2°, van de wet van 3 juli 1967 ? (3) □ Ja  Neen

Zo neen, welke bezigheid

37. Soort werk: …..................................…………………………………...........................…..........................….... Code (8):: □..□..□
38. Laatst afwijkende gebeurtenis die tot het ongeval heeft geleid: ........ ................................................................Code (6): □..□..□
39. Voorwerp betrokken bij deze gebeurtenis: .......………….....................................................................…. Code (6): □..□..□□.□..□
40. Contact – wijze van verwonding: ………………............................................................…..................…............. Code (8): □..□..□
41. Letsel - Soort (7)(6): .......................................... Code (6): □..□..□..□ Verwond deel (7)(6): ............................. Code (6): □..□..□
42. Gevolgen van het ongeval (7) (6) :
 geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid en geen prothesen te voorzien
 geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, wel prothesen te voorzien
 tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 blijvende arbeidsongeschiktheid te voorzien: de voorziene blijvende ongeschiktheid is : ...........%
 overlijden, datum van overlijden (2): ......./......./............
43. Stopzetting van de beroepsactiviteit - datum (2):

......./......./.............

..................... uur .......................... minuten

44. Datum van de effectieve werkhervatting (2): ......./......./............
Indien het werk nog niet is hervat, de waarschijnlijke duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid: ................. dagen
45. Welke beschermingsmiddelen droeg het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval?
 geen  helm  handschoenen  veiligheidsbril  aangezichtsscherm
 beschermingsvest  signalisatiekledij  gehoorbescherming  veiligheidsschoeisel
 ademhalingsmasker met verse luchttoevoer  ademhalingsmasker met filter  gewoon mondmasker
 valbeveiliging  andere: .........................................................................................................................
46. Getroffen of te treffen maatregelen om gelijkaardige ongevallen te vermijden:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Code (6): ……….
Code (6): ……….
Code (6): ……….

Soort werk
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99

Geen informatie
Productie, verwerking, bewerking, opslag - ongeacht de aard - niet gespecificeerd
Grondverzet, bouw, onderhoud, sloop - niet gespecificeerd
Werk in de landbouw, bosbouw, tuinbouw, visteelt, met levende dieren - niet gespecificeerd
Zakelijke en/of persoonlijke dienstverlening; hoofdarbeid- niet gespecificeerd
Dienstverlening, verzorging, bijstand, aan personen
Hoofdarbeid - onderwijs, opleiding, informatieverwerking, kantoorwerk, organisatie en management
Commerciële werkzaamheden - inkoop, verkoop, bijbehorende dienstverlening
Overige soorten werk, behorend tot groep 40, hierboven niet vermeld
Werkzaamheden in verband met de onder 10, 20, 30 en 40 aangegeven activiteiten - niet gespecificeerd
Plaatsing, voorbereiding, installatie, montage, losmaken, demontage
Onderhoud, reparatie, regeling, afstelling
Schoonmaken van ruimten, machines - industrieel of handmatig
Afvalbeheer, verwijdering, behandeling van afval ongeacht de aard
Bewaking, inspectie, van fabricageprocédés, ruimten, transportmiddelen, apparatuur - met of zonder
controlemiddelen
Overige soorten werk, behorend tot groep 50, hierboven niet vermeld
Verkeer, sportbeoefening, kunst - niet gespecificeerd
Verkeer, ook in vervoermiddelen
Sportbeoefening, kunst
Overige soorten werk, behorend tot groep 60, hierboven niet vermeld
Overige soorten werk, niet in deze lijst vermeld

Afwijkende gebeurtenis
00
10
20
30
40
50
60
70
80
99

Geen informatie
Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand - niet gespecificeerd
Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen - niet
Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - niet gespecificeerd
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel,
handgereedschap, voorwerp, dier - niet gespecificeerd
Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - niet gespecificeerd
Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet
Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot inwendig letsel) gespecificeerd
Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn - niet gespecificeerd
Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld

gespecificeerd

gespecificeerd
niet

Betrokken voorwerpen
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
99.00

Geen betrokken voorwerp of geen informatie
Gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers (binnen of buiten, vast of verplaatsbaar, tijdelijk of permanent)
- niet gespecificeerd
Gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte (binnen of buiten) - niet gespecificeerd
Gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds (binnen of buiten) - niet gespecificeerd
Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - niet gespecificeerd
Motoren, systemen voor transmissie en opslag van energie - niet gespecificeerd
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - niet gespecificeerd
Mechanisch gereedschap met de hand bediend - niet gespecificeerd
Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - niet gespecificeerd
Machines en uitrusting - draagbaar of verplaatsbaar - niet gespecificeerd
Machines en uitrusting - vast gemonteerd - niet gespecificeerd
Systemen voor gesloten of open transport en opslag - niet gespecificeerd
Voertuigen voor transport over land - niet gespecificeerd
Overige transportvoertuigen - niet gespecificeerd
Materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, breukmateriaal, stof - niet gespecificeerd
Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen - niet gespecificeerd
Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting - niet gespecificeerd
Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, huishoudelijke apparaten - niet gespecificeerd
Levende organismen en mensen - niet gespecificeerd
Bulkafval - niet gespecificeerd
Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen - niet gespecificeerd
Overige betrokken voorwerpen die niet in deze lijst vermeld worden

Contact – wijze van verwonding
00
10
20
30
40
50
60
70
80
99

Geen informatie
Contact met elektrische stroom, temperatuur, gevaarlijke stof - niet gespecificeerd
Verdrinking, begraving, insluiting - niet gespecificeerd
Verplettering door verticale of horizontale beweging op of tegen een onbeweeglijk voorwerp (het slachtoffer
beweegt)- niet gespecificeerd
Stoot door een bewegend voorwerp, botsing - niet gespecificeerd
Contact met een snijdend, puntig, hard of ruw voorwerp -niet gespecificeerd
Beknelling, verplettering enz. - niet gespecificeerd
Fysieke belasting van het lichaam, psychische belasting - niet gespecificeerd
Beet, trap enz. (van dier of mens) - niet gespecificeerd
Overige contacten - wijzen van verwonding, niet in deze lijst vermeld

Soort letsel
000
010
020
030
van
040
050
060
070
080
090
100
110
120
999

Onbekend letsel : Informatie ontbreekt
Wonden en oppervlakkige letsels
Botbreuken
Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen. Omvat alle acute problemen met de skeletmusculatuur als gevolg
overbelasting van spieren, pezen, banden en gewrichten
Traumatische amputaties (verlies van ledematen) Omvat de amputaties en kneuzingen, verwijdering van de oogbol,
inclusief traumatische avulsie van het oog en verlies van oor/oren
Schuddingen en inwendige letsels. Omvat alle inwendige letsels zonder botbreuken, m.a.w. alle inwendige
kneuzingen, bloedingen, scheurwonden, hersenletsels en scheuring van inwendige organen. Omvat niet de open
wonden (code 012) en letsels die gepaard gaan met botbreuk (codes in groep 020)
Verbrandingen, brandplekken (door kokende vloeistof) en bevriezing
Vergiftigingen en infecties
Verdrinking en verstikking
Effecten van lawaai, trillingen en druk
Effecten van extreme temperaturen, licht en straling
Shock
Multipele letsels. Deze groep is beperkt tot gevallen waar het slachtoffer twee of meer even ernstige soorten letsels
heeft opgelopen
Andere, niet onder andere punten opgenomen gespecificeerde letsels. Deze groep dient alleen voor de indeling van
letsels die niet onder andere punten zijn opgenomen : zenuwen ruggenmergletsel; letsel aan bloedvaten; vreemde
voorwerpen die via een natuurlijke opening binnendringen enz.

Verwond deel
00
10
20
30
40
50
60
70
99

Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd
Hoofd, niet nader gespecificeerd
Hals, inclusief ruggengraat en halswervels
Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels
Romp en organen, niet nader gespecificeerd
Bovenste ledematen, niet nader gespecificeerd
Onderste ledematen, niet nader gespecificeerd
Gehele lichaam en diverse plaatsen, niet nader gespecificeerd
Andere hierboven niet genoemde delen van het lichaam verwond

Getroffen preventiemaatregelen
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Geen.
Individuele factor.
Materiële factor.
Arbeidspost.
Aanleren.
Herziening van de bevelen.
Toezicht op de arbeidsmethoden.
Fysische of psychische aanpassing aan de arbeidspost.
Andere maatregelen.
Inspectie.
Onderhoud.
Materieel.
Persoonlijke of collectieve beschermingsmiddelen.
Leefmilieu, omgevingsfactoren.
Andere maatregelen.

Definitie ernstig arbeidsongeval
Arbeidsongeval dat voldoet aan volgende criteria:
• aanleiding tot blijvend letsel
• bepaalde tijdelijk letsel
–
–
–
–
–
–

vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot een meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 013*);
botbreuken (codes 020 tot 029);
traumatische amputaties (verlies van ledematen - code 040);
afzettingen (code 041*);
schuddingen en inwendige letsels levensbedreigend zijn indien niet behandeld (code 053*);
schadelijke effecten van elektriciteit die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 054*);

EN
• bepaalde afwijkende gebeurtenis
–
–
–
–
–
–

door een elektrische storing, explosie, brand (codes 10 tot 19);
door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen (codes 20 tot 29);
breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp (codes 30 tot 39);
verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp (codes 40 tot 44);
vallen van personen van hoogte (code 51);
gegrepen/ meegesleept worden door een voorwerp of de vaart daarvan (code 63).

–
–
–
–
–
–
–
–
–

steigers of bovengrondse constructies (codes 02.00 tot 02.99);
graafwerken, sleuven, putten, onderaardse gangen, tunnels of ondergrondse wateromgeving (codes 03.01, 03.02 en 03.03);
installaties (codes 04.00 tot 04.99);
machines of toestellen (codes 05.00 tot 05.99, 07.00 tot 07.99 en 09.00 tot 10.99);
systemen voor gesloten of open transport en opslag (codes 11.00 tot 11.99, 14.10 en 14.11);
voertuigen voor transport over land (codes 12.00 tot 12.99);
chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen (codes 15.00 tot 15.99, 19.02 en 19.03);
veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting (codes 16.00 tot 16.99);
wapens (code 17.05);

• bepaalde betrokken voorwerp

Ernstig arbeidsongeval - werkgever
 Verwittigen van de preventieadviseur en contactpersoon
 Inlichten van de met toezicht op het welzijn op het werk belaste

ambtenaren
 Ongevallenonderzoek: volgens het MOMO-systeem
 Omstandig verslag: binnen de 10 (kalender)dagen
 Maatregelen nemen om een soortgelijk ongeval in toekomst te
vermijden
 Opstellen van actieplan met termijnen
 Advies inwinnen van de respectievelijke comités

