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1 Inleiding 
Gegevensbronnen 
 
Voor het statistisch jaarverslag van de arbeidsongevallen in de uitzendsector in 2008 werd 
gebruik gemaakt van  de gegevens uit de ongevalsaangifte en de informatie met betrekking 
tot de vergoeding door de verzekeraars. Deze gegevens worden opgeslagen in de database 
van het Fonds voor arbeidsongevallen die gevoed wordt door elektronische stromen.  De 
elementen uit de aangifte en de informatie met betrekking tot de al dan niet tenlasteneming 
van het ongeval en de vergoeding van de tijdelijke ongeschiktheid worden in quasi real time 
naar het Fonds doorgestuurd. De verzekeringsonderneming zorgt daarvoor in het kader van 
haar dagelijks beheer. Vóór het einde van de maand februari die volgt op het dienstjaar 
sturen de verzekeraars de gegevens met betrekking tot de betalingen en de op 31 december 
voorziene graden van blijvende ongeschiktheid door naar het Fonds. 
 
De arbeidsongevallenaangifte, de voornaamste bron van de statistische gegevens, is sinds 
1 januari 2008 aanzienlijk gewijzigd. Deze wijzigingen waren onder meer nodig om de 
overeenstemming te behouden tussen de ongevalsaangifte en de ongevalsfiche, die in 2008 
aangepast werd om beter te voorzien in de behoefte aan informatie inzake 
ongevalspreventie.  

Een van de nieuwe variabelen die sinds de wijziging van de ongevalsaangifte op 1 januari 
2008 in het datawarehouse arbeidsongevallen werd ingevoerd, is het ondernemingsnummer 
van het inleenbedrijf. Dat moet op de aangifte vermeld worden als er een ongeval gebeurt bij 
een uitzendkracht.   
 
Met dit gegeven kan het inleenbedrijf geïdentificeerd worden. Het is van groot belang voor de 
analyse van de ongevallen bij uitzendkrachten (activiteiten van het  inleenbedrijf, zijn 
grootte), maar tot nu toe was het onvolledig in het DWH arbeidsongevallen.  Zo was in 2007 
het inleenbedrijf slechts gekend in 17 % van de ongevallen bij uitzendkrachten op de 
arbeidsplaats. Eind 2008 hebben de diensten een campagne gevoerd bij de uitzendkantoren 
opdat ze het ondernemingsnummer van het inleenbedrijf zouden meedelen aan hun 
verzekeraar. Na deze campagne bleek het gegeven in 80 % van de ongevallen bij 
uitzendkrachten in 2008 beschikbaar te zijn.  
 
Onderstaande studie heeft van deze gegevens gebruik gemaakt. 
 
Een nieuwe versie van de NACE-code  –  NACE Rev. 2, vastgelegd door de Verordening 
(EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006, is op 1 
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januari 2008 in werking getreden. In deze nieuwe versie draagt de sector van de 
uitzendarbeid de code 78200 – Uitzendbureaus.  Deze code stemt grotendeels overeen met 
code 74502 van NACE-BEL 2003.  
 
Voorwerp van de studie 
 
Het eerste deel van het verslag handelt over de recente evolutie van de arbeidsongevallen in 
deze sector. Verder behandelen we de gevolgen van de economische crisis (die in het 
tweede halfjaar van 2008 uitbrak) op de werkgelegenheid en op de arbeidsongevallen bij 
uitzendkrachten. 
 
In het tweede deel van deze studie vergelijken we de arbeidsongevallen bij de 
uitzendkrachten en bij de werknemers die hetzelfde beroep uitoefenen in dezelfde 
activiteitssectoren. De bedoeling is hier om na te gaan of de uitzendkracht in gelijke 
arbeidsomstandigheden een verschillend ongevalsrisico loopt in vergelijking met de niet-
uitzendkracht met hetzelfde beroep en werkzaam in dezelfde activiteitssector.  De analyse 
heeft betrekking op de ongevallen bij de handlangers in de verwerkende nijverheid (ISCO-
code 88 nr. 932). Dat is het beroep van het grootste aantal uitzendkrachten dat slachtoffer 
werd van een arbeidsongeval in 2008 in de drie grootste activiteitssectoren waar deze 
werknemers tewerkgesteld waren, namelijk vervaardiging van voedingsmiddelen (NACE 10), 
vervaardiging van producten van metaal (NACE 25) en groothandel (NACE 46). Verloopt het 
ongevalsproces voor beide groepen op gelijkaardige wijze of niet? Is de ernst van de 
gevolgen van deze ongevallen verschillend naargelang het statuut van de werknemer 
(werknemer van de onderneming of uitzendkracht die door de onderneming wordt 
ingehuurd)? 
 
 

2 Ongevallen op de arbeidsplaats 
 
2.1. Ongevallen van de uitzendkrachten op de arbeidsplaats  
 
 
Na een toename tot 2007, is het aantal arbeidsongevallen in de uitzendsector in 2008 
beginnen dalen (-11,5 %), voornamelijk bij de arbeiders (-13 %).  
 
Tabel 1:  
 

N % N % N % N % N %
Uitzendkrachten : 
arbeiders 12.065 88,3% 13.821 88,7% 14.968 87,8% 12.990 86,1% 53.844 87,7%
Uitzendkrachten : 
bedienden 1.171 8,6% 1.293 8,3% 1.695 9,9% 1.670 11,1% 5.829 9,5%
Uitzendkrachten : 
studenten 429 3,1% 469 3,0% 383 2,2% 422 2,8% 1.703 2,8%
Totaal 13.665 100% 15.583 100% 17.046 100% 15.082 100% 61.376 100%

Arbeidsplaats - Verdeling van arbeidsongevallen in de uitzendsector volgens de beroepscategorie van het 
slachtoffer - 2005 tot 2008

Beroepscategorie
Jaar Totaal2005 2006 2007 2008
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Arbeidsongevallen en werkgelegenheid 
 
Op basis van de werkgelegenheidscijfers op 30 juni van het jaar stellen we vast dat de 
werkgelegenheid tot 2008 sneller steeg in de uitzendsector dan in de hele privésector. Dat is 
te zien in grafiek 1. Deze grafiek geeft de evolutie weer van de werkgelegenheid en de 
arbeidsongevallen in de uitzendsector en in de privésector tussen 20061 en 2008 
(2006=100).  
 
Grafiek 1 – Evolutie van de werkgelegenheid en van de arbeidsongevallen tussen 2006 en 
2008 in de privésector en de uitzendsector 
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Bronnen: Werkgelegenheid in VTE op 30 juni -RSZ 
 
 
De economische crisis die in de loop van het tweede halfjaar 2008 uitbrak, heeft deze trend 
doen keren. De RSZ vermeldt in haar snelle ramingen van de tewerkstelling voor het vierde 
kwartaal 2008 dat “de daling van de arbeidsvraag wordt opgevangen door ofwel een daling 
van het arbeidsvolume via economische werkloosheid (vooral in de industrie), ofwel door 
minder beroep te doen op tijdelijke werknemers, ofwel nog door het uitstellen van 
investeringen (en dus verbintenissen). Dat betekent dat de inkrimping van de 
werkgelegenheid vooral de jonge arbeiders treft”2. De RSZ stelt vast dat er tussen het derde 
en het vierde kwartaal van 2008 in de uitzendsector 3 % van de arbeidsplaatsen bij de 
bedienden verloren gingen, maar dat vooral de uitzendarbeiders de crisis hebben gevoeld. 
Daar deed zich immers een daling van 20% van de arbeidsplaatsen voor. 
 

                                                  
1 Pas vanaf 2008 vindt men in de onlinepublicaties van de RSZ werkgelegenheidsgegevens die in de 
nieuwe NACE-BEL 2008 werden omgezet. 
2 Snelle ramingen van de tewerkstelling (RSZ) voor het vierde kwartaal 2008; RSZ. 
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De vraag is of de groeivertraging die eind 2008 onder invloed van de economische crisis is 
opgetreden, in de uitzendsector gevolgen heeft gehad voor de arbeidsongevallenstatistieken. 
Grafiek 1 doet vermoeden dat dit het geval is. 
 
We hebben de evolutie van de werkgelegenheid (uitgedrukt in VTE) en van de 
arbeidsongevallen tussen 2007 en 2008 vergeleken. Het resultaat daarvan is af te lezen in 
grafiek 2. 
 
Om het effect van de seizoensschommelingen te verzachten hebben we de evolutie van de 
mobiele som van vier opeenvolgende kwartalen in de loop van deze twee jaren nagegaan.  
Zo start de observatie bij de som van de arbeidsongevallen die in de loop van de vier 
kwartalen van 2007 zijn gebeurd en de som van de VTE van de uitzendsector in dezelfde 
periode. De tweede registratie in grafiek 2 is de som van de ongevallen die in de loop van de 
drie laatste kwartalen van 2007 en van het eerste kwartaal van 2008 zijn voorgevallen en de 
som van de werkgelegenheid in dezelfde periode.  En zo gaan we verder tot de periode 
gedekt door de vier kwartalen van 2008.  
 
 
De onafgebroken groei van de werkgelegenheid tot het tweede kwartaal 2008 kwam in het 
vierde kwartaal 2008 bruusk tot stilstand. We zien dat de daling van het aantal ongevallen 
vanaf het eerste kwartaal 2008  in het tweede halfjaar van 2008 versnelt. 
 
 
Grafiek 2:  
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3 Ongevallen op de arbeidsweg 
 
Ook hier stellen we een dalende trend vast. Het aantal ongevallen op de arbeidsweg nam 
tussen 2007 en 2008 met 6,3% af.   
 
Tabel 2:  

N % N % N % N % N %
Uitzendkrachten : 
arbeiders 1.023 66,4% 1.273 71,4% 1.466 68,9% 1.361 68,3% 5.123 68,8%
Uitzendkrachten : 
bedienden 451 29,3% 442 24,8% 614 28,9% 589 29,5% 2.096 28,2%
Uitzendkrachten : 
studenten 67 4,3% 68 3,8% 47 2,2% 44 2,2% 226 3,0%
Totaal 1.541 100% 1.783 100% 2.127 100% 1.994 100% 7.445 100%

Arbeidsweg - Verdeling van arbeidsongevallen in de uitzendsector volgens de beroepscategorie van het 
slachtoffer - 2005 tot 2008

Beroepscategorie
Jaar Totaal

2005 2006 2007 2008

 
 
 
 

4 De meest voorkomende modelongevallen bij de uitzendhandlangers 
en soortgelijke werknemers3 

 
 
Om de situatie van de uitzendkrachten te vergelijken met de eigen werknemers van de 
onderneming, hebben we de arbeidsongevallen van beide groepen onderzocht in het beroep 
van de handlangers in de verwerkende nijverheid (ISCO 932). 28,6 % van de 
uitzendkrachten die in 2008 een ongeval hebben gehad, oefenden dit beroep uit. 
 
Tabel 3:  

ZG TO BO Dodelijk
ISCO code Beroep N N N N N %

932
Handlangers in de verwerkende 
nijverheid 1.164 2.881 268 0 4.313 28,6%

933
Handlangers in het transport, laders en 
lossers 435 999 107 0 1.541 10,2%

721
Lassers, plaatwerkers, ketelmakers, 
monteurs van ijzeren gebinten e.d.

365 623 76 0 1.064 7,1%
2509 4986 507 4 8006 53,1%
108 50 0 0 158 1,0%

4.581 9.539 958 4 15.082 100%

Verdeling in absolute frequentie van de arbeidsongevallen van uitzendkrachten volgens het beroep van de 
slachtoffer en de gevolgen van het ongeval - 2008

Beroep van het slachtoffer Totaal

Totaal andere beroepen
Onbekend

Totaal  
 
 

                                                  
3 Met soortgelijke werknemers bedoelen we werknemers die geen uitzendkracht zijn en die hetzelfde 
beroep uitoefenen en in dezelfde activiteitssector werken als de uitzendkrachten. 
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Tabel 4:  

ZG TO BO Dodelijk Totaal
ISCO code Beroep % % % % %

932
Handlangers in de verwerkende 
nijverheid 27,0% 66,8% 6,2% 0,0% 100,0%

933
Handlangers in het transport, laders en 
lossers 28,2% 64,8% 6,9% 0,0% 100,0%

721
Lassers, plaatwerkers, ketelmakers, 
monteurs van ijzeren gebinten e.d. 34,3% 58,6% 7,1% 0,0% 100,0%

31,3% 62,3% 6,3% 0,0% 100,0%
68,4% 31,6% 0,0% 0,0% 100,0%

30% 63% 6% 0% 100%
ZG : Zonder gevolg ;  TO : Tijdelijke ongeschiktheid ; BO : Voorziene blijvende ongeschiktheid

Verdeling in relatieve frequentie van de arbeidsongevallen van uitzendkrachten volgens het beroep 
van de slachtoffer en de gevolgen van het ongeval - 2008

Beroep van het slachtoffer

Totaal andere beroepen
Onbekend

Totaal

 
 
 
Tabel 5 geeft de verdelingen weer volgens de gevolgen van de ongevallen van de 
uitzendhandlangers in de verwerkende nijverheid en van de andere handlangers in dezelfde 
industrietakken (ISCO 932).  Voor deze categorie werknemers zien we dat het percentage 
ongevallen met een voorziene provisie voor blijvende ongeschiktheid 6,2 % bedraagt bij de 
uitzendkrachten en 8,2 % bij de andere handlangers. Een verklaring hiervoor ligt misschien in 
het feit dat de uitzendkrachten jonger zijn, wat we zien in grafiek 3. Immers, doorgaans 
varieert de ongevalsgraad met voorziene blijvende ongeschiktheid in functie van de leeftijd.  
 
 
Grafiek 3 – Verdeling van de ongevallen in 2008 bij de uitzendhandlangers en bij de andere 
handlangers in de verwerkende nijverheid (ISCO 932). 
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Tabel 5: 
 

ZG TO BO Totaal ZG TO BO Dodelijk Totaal

25
Vervaardiging van producten van 
metaal, exclusief machines en 
apparaten

141 342 34 517 305 441 62 0 808

10
Vervaardiging van 
voedingsmiddelen 131 304 34 469 121 208 26 0 355

46

Groothandel en 
handelsbemiddeling, met 
uitzondering van de handel in 
motorvoertuigen en motorfietsen 70 226 29 325 184 326 46 1 557

52
Opslag en 
vervoerondersteunende 
activiteiten 41 133 12 186 198 311 38 1 548

24
Vervaardiging van metalen in 
primaire vorm 63 110 12 185 277 218 62 0 557

28
Vervaardiging van machines, 
apparaten en werktuigen, n.e.g. 57 120 3 180 95 125 16 0 236

23
Vervaardiging van andere niet-
metaalhoudende minerale 
producten 56 110 11 177 172 169 33 0 374

43
Gespecialiseerde 
bouwwerkzaamheden 26 96 9 131 200 295 59 1 555

22
Vervaardiging van producten van 
rubber of kunststof

21 82 10 113 102 124 12 0 238

38
Inzameling, verwerking en 
verwijdering van afval; 
terugwinning 34 64 5 103 62 84 9 2 157

355 868 75 1298 1.414 1.956 299 0 3.669

169 426 34 629 44 38 7 2 91

1.164 2.881 268 4.313 3.174 4.295 669 7 8.145
ZG : Zonder gevolg ;  TO : Tijdelijke ongeschiktheid ; BO : Voorziene blijvende ongeschiktheid

Werknemers met het beroep "Handlangers in de verwerkende nijverheid" (ISCO 932) - Verdeling in absolute 
frequentie van de arbeidsongevallen van de interim-handlangers volgens de activiteitssector van de 

gebruikersfirma van de uitzendkracht en de gevolgen van het ongeval, en vergelijking met de verdeling van de 
arbeidsongevallen van de handlangers die geen uitzendkracht zijn in dezelfde activiteitssectoren - 2008

Nace 
code 2 

posities
Activiteitssectoren

Uitzendkrachten - 
Handlangers in de 

verwerkende nijverheid

Soortgelijke werknemers - Handlangers 
in de verwerkende nijverheid

Totaal andere activiteitssectoren
Onbekend

Totaal

 
 
 
 
Modelongevallen van de handlangers in de verwerkende nijverheid in 2008 – uitzendkrachten 
en soortgelijke werknemers 
 
De activiteitssectoren met de meeste ongevallen bij uitzendhandlangers in de verwerkende 
nijverheid zijn de sectoren vervaardiging van producten van metaal exclusief machines en 
apparaten (NACE 25), vervaardiging van voedingsmiddelen (NACE 10) en groothandel met 
uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen (NACE 46).  
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Tabel 6 – Voornaamste wijzen van verwonding in de sectoren NACE 10, 25 en 46 van de 
ongevallen bij uitzendkrachten en soortgelijke werknemers 
 
NACE 
10 Uitzendkrachten Soortgelijken 

  
63 Beknelling, verplettering -
tussen 14,5%

31 Verticale beweging, 
verplettering op/tegen (gevolg van 
een val) 15,8% 

  

31 Verticale beweging, 
verplettering op/tegen (gevolg van 
een val) 13,4%

51 Contact met een snijdend 
voorwerp 10,4% 

  42 Stoot door voorwerp - vallend 9,2%
71 Fysieke belasting - van het 
bewegingsapparaat 9,3% 

  
53 Contact met een hard of ruw 
voorwerp 8,3%

53 Contact met een hard of ruw 
voorwerp 8,7% 

  
51 Contact met een snijdend 
voorwerp 7,5%

63 Beknelling, verplettering - 
tussen 8,5% 

  99 andere 6,2% 99 andere 11,0% 
NACE 
25         

  42 Stoot door voorwerp - vallend 13,3%
51 Contact met een snijdend 
voorwerp 9,5% 

  
51 Contact met een snijdend 
voorwerp 9,7%

71 Fysieke belasting - van het 
bewegingsapparaat 9,0% 

  
41 Stoot door voorwerp -
weggeslingerd 8,5% 42 Stoot door voorwerp - vallend 8,8% 

  

31 Verticale beweging, 
verplettering op/tegen (gevolg van 
een val) 7,7%

53 Contact met een hard of ruw 
voorwerp 7,8% 

  
53 Contact met een hard of ruw 
voorwerp 7,7%

63 Beknelling, verplettering - 
tussen 7,2% 

NACE 
46         

  

31 Verticale beweging, 
verplettering op/tegen (gevolg van 
een val) 13,5%

71 Fysieke belasting - van het 
bewegingsapparaat 12,2% 

  42 Stoot door voorwerp - vallend 12,3%
51 Contact met een snijdend 
voorwerp 9,2% 

  
51 Contact met een snijdend 
voorwerp 12,3%

53 Contact met een hard of ruw 
voorwerp 9,2% 

  
63 Beknelling, verplettering -
tussen 10,5% 42 Stoot door voorwerp - vallend 9,0% 

  
53 Contact met een hard of ruw 
voorwerp 6,5%

63 Beknelling, verplettering - 
tussen 8,8% 

 
De modelongevallen worden gekenmerkt door de wijze van verwonding. Voor de twee meest 
voorkomende modelongevallen voor elk van de drie activiteitssectoren hebben we de twee 
meest voorkomende afwijkende gebeurtenissen in aanmerking genomen die het contact 
hebben veroorzaakt, evenals het soort werk, het betrokken voorwerp, het soort letsel en het 
verwond deel van het lichaam. Voor de soortgelijke werknemers zijn we op dezelfde wijze te 
werk gegaan, zodat we de typologie van de ongevallen in beide groepen zouden kunnen 
vergelijken.  
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De resultaten van de analyse worden in de bijlage voorgesteld. Voor elke activiteitssector 
apart staat er een boomschema met de verdeling van de frequenties van de voornaamste 
variabelen die de meest voorkomende ongevalsprocessen beschrijven op basis van de twee 
belangrijkste soorten ongevallen.  Elke modelongeval wordt op een fiche voorgesteld. Er zijn 
dus twee fiches per activiteitssector. 
 
 

5 Besluit 
 
1) De economische crisis in 2008 heeft de werkgelegenheid van de uitzendkrachten en 
bijgevolg het aantal arbeidsongevallen beïnvloed. De daling van het aantal ongevallen die we 
sinds begin 2008 waarnemen, heeft zich op het einde van het jaar nog versneld. 
 
2) Een eerste vergelijking tussen de ongevallen 2008 bij de uitzendhandlangers in de 
verwerkende nijverheid (ISCO 932) en de werknemers met hetzelfde beroep in dezelfde 
activiteitssectoren toont dat er een zekere discrepantie bestaat tussen de modelongevallen 
van de uitzendkrachten en die van de soortgelijke werknemers. Het geringe aantal 
geobserveerde gevallen maakt echter dat deze discrepantie moeilijk geïnterpreteerd kan 
worden. Deze oefening zal in de komende jaren herhaald moeten worden wanneer we over 
een voldoende statistisch aantal gegevens zullen beschikken. 
 
Uit tabel 6 die de voornaamste wijzen van verwonding weergeeft, springt echter één 
karakteristiek soort ongeval in het oog. We treffen dit soort ongeval enkel aan bij de 
soortgelijke werknemers in de categorie van de voornaamste soorten ongevallen. Het gaat 
namelijk over de ongevallen door fysieke belasting van het bewegingsapparaat.  Deze 
ongevallen doen zich vooral voor na hevige of lichte inspanningen van de spieren en de 
gewrichten en veroorzaken geen externe verwonding. In een van onze volgende studies 
zullen we de impact van de leeftijd van de werknemer onderzoeken als factor voor het 
verschillend risico in de twee categorieën.   
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitzendkrachten 
Nace 10 : Vervaardiging van voedingsmiddelen –  
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de
verwerkende nijverheid  
(469  AO) 

Contact-Wijze van verwonding :  
63 – Beknelling, verplettering -
tussen (14.5%) 

Contact-Wijze van verwonding : 
31 – Verticale beweging, 
verplettering op/tegen (gevolg 
van een val) (13.4%) 

Afwijkende gebeurtenis: 
63 : Door een voorwerp of de 
vaart daarvan gegrepen of
meegesleept worden (17.6%) 

Afwijkende gebeurtenis: 
44 : Verlies van controle (geheel of
gedeeltelijk) - over een voorwerp (dat
wordt gedragen, verplaatst,
gehanteerd enz.) (13.2%) 

Soort werk :  
11- 
Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (66%) 

Betrokken 
voorwerp :  
11.01 – Vaste 
transportbanden
, materialen en 
systemen voor 
ononderbroken 
transport – 
loopbanden, 
roltrappen, 
kabelbanen, 
rolbanden,… 
(33.3%) 

Soort letsel : 
11- 
Oppervlakkige 
letsels (33.3%) 
32- 
Verstuikingen en 
verrekkingen 
(16.7%) 
52- Inwendige
letsels (16.7%) 

Verwond 
deel van 
het 
lichaam :   
53-Hand 
(25%) 
54-vingers 
(25%) 
52- Arm, 
inclusief 
elleboog  
(16.7%) 

Soort werk :  
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (44.4%) 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, 
opslag - 
ongeacht de 
aard - niet 
gespecificeerd 
(22.2%) 

Betrokken voorwerp : 
14.00- Materialen, 
voorwerpen, producten, 
onderdelen van 
machines, 
breukmateriaal, stof - 
niet gespecificeerd 
(33.3%) 
11.01- Vaste 
transportbanden, 
materialen en systemen 
voor ononderbroken 
transport – loopbanden, 
roltrappen, kabelbanen, 
rolbanden,… (22.2%) 

Soort letsel : 
11- 
Oppervlakkige 
letsels (44.4%)
10- Wonden 
en 
oppervlakkige 
letsels (22.2%)

Verwond 
deel van het 
lichaam :   
54-Vingers  
(66.7%) 
53-Hand  
(33.3%) 
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Uitzendkrachten 
Nace 10 : Vervaardiging van voedingsmiddelen - 
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de
verwerkende nijverheid  
(469  AO) 

Contact-Wijze van verwonding : 
31 – Verticale beweging, 
verplettering op/tegen (gevolg 
van een val) (13.4%) 

Afwijkende gebeurtenis: 
50- Uitglijden of struikelen met val, vallen van
personen - niet gespecificeerd 
51- Vallen van personen - van hoogte 
52- Uitglijden of struikelen met val, vallen van
personen - op ± dezelfde hoogte (84.1%) 

Soort werk :  
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de aard (66 
%) 
10- Productie, 
verwerking, bewerking, 
opslag - ongeacht de 
aard - niet 
gespecificeerd (7 %) 
 

Betrokken voorwerp : 
01.02- Oppervlakken of 
loopruimten gelijkvloers – 
grond  (32.1%) 
14.00- Materialen, 
voorwerpen, producten, 
onderdelen van machines, 
breukmateriaal, stof - niet 
gespecificeerd (17%) 
 

Soort letsel : 
32- Verstuikingen 
en verrekkingen 
(35.8%) 
11- Oppervlakkige 
letsels (28%) 

Verwond deel van 
het lichaam :   
62-Been, inclusief 
knie (20.8%) 
52-Arm, inclusief 
elleboog  (17.8%) 
 
 
 
 

Contact-Wijze van verwonding : 
63 – Beknelling, verplettering - 
tussen (14.5%) 
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Uitzendkrachten 
Nace 25 : Vervaardiging van producten van metaal,
exclusief machines en apparaten –  
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende
nijverheid  
(517  AO) 

Contact-Wijze van verwonding :  
42 – Stoot door voorwerp -
vallend (13.3%) 

Contact-Wijze van verwonding : 
51 – Contact met een snijdend 
voorwerp (mes enz.)  (9.7%) 

Afwijkende gebeurtenis: 
33 : Glijden, vallen, instorten van 
het betrokken voorwerp - hoger 
gelegen (op het slachtoffer 
vallend) (30.4%) 

Afwijkende gebeurtenis: 
30 : Breken, barsten, glijden, 
vallen, instorten van het betrokken 
voorwerp - niet gespecificeerd 
(27.5%) 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de aard 
(57.1%) 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, opslag 
- ongeacht de aard 
- niet 
gespecificeerd 
(23.8 %) 

Betrokken 
voorwerp : 
14.00- 
Materialen, 
voorwerpen, 
producten, 
onderdelen 
van machines,
breukmateriaal
, stof - niet
gespecificeerd 
(14.3%)

Soort letsel : 
11- 
Oppervlakkige 
letsels (33.3%)
12- Open
wonden 
(23.8%) 

Verwond 
deel van
het 
lichaam :   
64-Voet 
(28.6%) 
54-Vingers 
(14.3%) 
53-Hand 
(9.5%) 

Soort werk :  
11- Productie,
verwerking, 
bewerking -
ongeacht de aard
(36.8%) 
10- Productie,
verwerking, 
bewerking, 
opslag - ongeacht
de aard - niet
gespecificeerd 
(26.3%)

Betrokken 
voorwerp : 
14.00- 
Materialen, 
voorwerpen, 
producten, 
onderdelen 
van machines, 
breukmateriaal
, stof - niet 
gespecificeerd 
(84.2%) 

Soort letsel : 
11- 
Oppervlakkige 
letsels (73.7%)
19- Andere 
soorten 
wonden en 
oppervlakkige 
letsels (10.5%)

Verwond 
deel van het 
lichaam :   
62- Been,
inclusief knie
(26.3%) 
54- Vingers
(15.8%) 
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Uitzendkrachten 
Nace 25 : Vervaardiging van producten van metaal,
exclusief machines en apparaten –  
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende
nijverheid  
(517  AO) 

Contact-Wijze van verwonding : 
42 – Stoot door voorwerp -
vallend (13.3%) 

Contact-Wijze van verwonding : 
51 – Contact met een snijdend 
voorwerp (mes enz.) (9.7%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
43 : Verlies van controle (geheel of
gedeeltelijk) - over een handgereedschap (al
dan niet gemotoriseerd) en over het met het
gereedschap bewerkte materiaal (26%) 

Soort werk :  
11- Productie, 
verwerking, bewerking - 
ongeacht de aard 
(69.2%) 
10- Productie, 
verwerking, bewerking, 
opslag - ongeacht de 
aard - niet gespecificeerd
(23.1%) 

Betrokken voorwerp : 
06.02- Handgereedschap - niet 
gemotoriseerd - voor snijden, 
snoeien  (incl. scharen, 
kniptangen, snoeischaren) 
(46.2%) 
07.03- Mechanisch 
handgereedschap - voor 
slijpen, steken, beitelen 
snoeien, maaien (15.4%) 

Soort letsel : 
11- 
Oppervlakkige 
letsels (44.4%) 
10- Wonden en 
oppervlakkige 
letsels (22.2%) 

Verwond deel 
van het lichaam : 
54-Vingers  
(46.2%) 
53-Hand (38.5%)
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Uitzendkrachten 
Nace 46 : Groothandel en handelsbemiddeling, met 
uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen –
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende 
nijverheid  
(325  AO) 

Contact-Wijze van verwonding :  
31 – Verticale beweging, 
verplettering op/tegen (gevolg 
van een val) (14.5%) 

Afwijkende gebeurtenis: 
50- Uitglijden of struikelen met val, vallen van
personen - niet gespecificeerd 
51- Vallen van personen - van hoogte 
52- Uitglijden of struikelen met val, vallen van
personen - op ± dezelfde hoogte (54.5%) 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de aard 
(45.8%) 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, opslag - 
ongeacht de aard - 
niet gespecificeerd 
(12.5%) 

 

Betrokken 
voorwerp : 
01.02 – 
Oppervlakken of 
loopruimten 
gelijkvloers – grond 
(25%) 
02.01- 
Bovengrondse delen 
van gebouwen – vast 
(daken, terrassen, 
openingen, trappen, 
kades) (25%) 

Soort letsel : 
11- Oppervlakkige 
letsels (25%) 
32- Verstuikingen 
en verrekkingen 
(33.3%) 

Verwond deel van 
het lichaam :   
52- Arm, inclusief 
elleboog    (25%) 
62- Been, inclusief 
knie ( 12.5%) 

Contact-Wijze van verwonding : 
42 – Stoot door voorwerp -
vallend (12.3%) 
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Uitzendkrachten 
Nace 46 : Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering
van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen –  
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende nijverheid 
(325  AO) 

Contact-Wijze van verwonding :  
31 –Verticale beweging, verplettering 
op/tegen (gevolg van een val)  
(14.5%)

Contact-Wijze van verwonding : 
42 – Stoot door voorwerp -
vallend (12.3%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
33 : Glijden, vallen, instorten van het
betrokken voorwerp - hoger gelegen 
(op het slachtoffer vallend) (30.4%) 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de aard 
(53.8%) 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, opslag - 
ongeacht de aard - 
niet gespecificeerd 
(23.1%) 

Betrokken 
voorwerp : 
11.09 – Diverse 
verpakkingen, 
klein en 
middelgroot, 
verplaatsbaar 
(diverse bakken 
en vaten, flessen, 
kisten, 
gasflessen, 
brandblussers 
enz.) (30.8%) 

Soort letsel : 
11- 
Oppervlakkige 
letsels (53.8%)
30-
Ontwrichtingen, 
verstuikingen 
en 
verrekkingen 
(15.4%) 

Verwond 
deel van
het 
lichaam :  
54-
Vingers 
(15.4%) 
62- Been,
inclusief 
knie 
(15.4%) 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (33%) 
12- Opslag - 
(16%) 
 

Betrokken 
voorwerp :  
14.00- 
Materialen, 
voorwerpen, 
producten, 
onderdelen van 
machines, 
breukmateriaal, 
stof - niet 
gespecificeerd 
(83.3%) 

Soort letsel : 
11- 
Oppervlakkige 
letsels (25%) 
12- Open 
wonden (16.7%)

Verwond 
deel van het 
lichaam :   
54-Vingers 
(16.7%) 
52- Arm, 
inclusief 
elleboog  
(16%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
30 : Breken, barsten, glijden, vallen,
instorten van het betrokken voorwerp -
niet gespecificeerd (27.5%) 
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Soortgelijke werknemers 
Nace 10 : Vervaardiging van voedingsmiddelen –  
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende 
nijverheid  
(355  AO) 

Contact-Wijze van verwonding :  
31 – Verticale beweging,
verplettering op/tegen (gevolg van
een val) (15.8%) 

Contact-Wijze van verwonding : 
51 – Contact met een snijdend 
voorwerp (mes enz.)  (10.4%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
50- Uitglijden of struikelen met val, vallen van
personen - niet gespecificeerd 
51- Vallen van personen - van hoogte 
52- Uitglijden of struikelen met val, vallen van
personen - op ± dezelfde hoogte    (82.1%) 

Soort werk : 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, opslag - 
ongeacht de aard - 
niet gespecificeerd 
(32.6%) 
11- Productie, 
verwerking, bewerking 
- ongeacht de aard 
(26.1%) 

 

Betrokken 
voorwerp : 
01.02- Oppervlakken 
of loopruimten 
gelijkvloers – grond 
(41.3%) 
02.02- Constructies, 
oppervlakken in de 
hoogte – vast  
(17.4%) 
 

Soort letsel : 
30- Ontwrichtingen,
verstuikingen en
verrekkingen (23.9%) 
11- Oppervlakkige
letsels (17.4%) 
32- Verstuikingen en
verrekkingen (17.4%) 

Verwond deel van
het lichaam :   
62- Been, inclusief 
knie (17.4%) 
78 – Diverse 
plaatsen van het 
lichaam gewond 
(17.4%) 
51 – Schouder en 
schoudergewrichten 
(13%) 
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Soortgelijke werknemers 
Nace 10 : Vervaardiging van voedingsmiddelen –  
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende
nijverheid 
(355  AT) 

Contact-Wijze van verwonding :  
31 – Verticale beweging,
verplettering op/tegen (gevolg van
een val) (14.5%) 

Contact-Wijze van verwonding : 
51 – Contact met een snijdend 
voorwerp (mes enz.) (10.4%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
64 : Ongecoördineerde, onbeheerste
of verkeerde bewegingen (35.1%) 
 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (46.2%) 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, 
opslag - 
ongeacht de 
aard - niet 
gespecificeerd 
(30.8%) 

Betrokken voorwerp : 
06.02- 
Handgereedschap - 
niet gemotoriseerd - 
voor snijden, snoeien  
(incl. scharen, 
kniptangen, 
snoeischaren) (38.5%) 
10.12 – 
Bewerkingsmachines - 
voor snijden, splijten, 
snoeien (15.4%) 

Soort letsel :
10- Wonden 
en 
oppervlakkige 
letsels 
(38.5%) 
12- Open 
wonden 
(38.5%) 

Verwond 
deel van
het 
lichaam :   
54-Vingers 
(76.9%) 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (66.7%) 
 

Betrokken 
voorwerp : 
06.02- 
Handgereedsch
ap - niet 
gemotoriseerd - 
voor snijden, 
snoeien  (incl. 
scharen, 
kniptangen, 
snoeischaren) 
(75%) 

Soort letsel : 
10- Wonden en 
oppervlakkige 
letsels (41.7%) 
12- Open 
wonden (41%) 

Verwond 
deel van het 
lichaam :   
54-Vingers 
(58.3%) 
52- Arm, 
inclusief 
elleboog  
(16%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
43 : Verlies van controle (geheel of
gedeeltelijk) - over een handgereedschap (al
dan niet gemotoriseerd) en over het met het
gereedschap bewerkte materiaal (32.4%) 
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Soortgelijke werknemers 
Nace 25 : Vervaardiging van producten van metaal,
exclusief machines en apparaten – 
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende
nijverheid  
(808  AO) 

Contact-Wijze van verwonding :  
51 – Contact met een snijdend 
voorwerp (mes enz.)  (9.5%) 

Contact-Wijze van verwonding : 
71 – Fysieke belasting - van het 
bewegingsapparaat  (9%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
64 : Ongecoördineerde, onbeheerste
of verkeerde bewegingen (31.2%) 

Soort werk : 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, 
opslag - 
ongeacht de 
aard - niet 
gespecificeerd 
(41.7%) 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (33.3%) 

Betrokken 
voorwerp : 
14.99 – Overige 
materialen, 
voorwerpen, 
producten, 
onderdelen van 
machines, behorend 
tot groep 14, 
(16.7%) 
06.02- 
Handgereedschap - 
niet gemotoriseerd - 
voor snijden, 
snoeien  (incl. 
scharen, kniptangen, 
snoeischaren) 
(12.5%) 

Soort letsel :
10- Wonden 
en 
oppervlakki
ge letsels 
(41.7%) 
12- Open
wonden 
(33%) 

Verwond 
deel van het
lichaam :   
54-Vingers 
(45.8%) 
53- Hand 
(16.7%) 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de aard 
(44.4%) 
51- Plaatsing, 
voorbereiding, 
installatie, 
montage, 
losmaken, 
demontage 
(16%) 
 

Betrokken voorwerp :
06.02- 
Handgereedschap - 
niet gemotoriseerd - 
voor snijden, snoeien  
(incl. scharen, 
kniptangen, 
snoeischaren) (22.2%)
07.04- Mechanisch 
handgereedschap - 
voor krabben,  
polijsten, schuren 
(16.7%) 

Soort letsel : 
10- Wonden en 
oppervlakkige 
letsels (33.3%) 
12- Open 
wonden 
(33.3%) 

Verwond 
deel van het 
lichaam :   
54- Vingers  
(77.8%) 
53- Hand 
(11%) 
 
 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
43 : Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) -
over een handgereedschap (al dan niet
gemotoriseerd) en over het met het gereedschap
bewerkte materiaal (23.4%)
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Soortgelijke werknemers 
Nace 25 : Vervaardiging van producten van metaal,
exclusief machines en apparaten – 
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende
nijverheid  
(808 AO) 

Contact-Wijze van verwonding :  
51 – Contact met een snijdend 
voorwerp (mes enz.) (9.5%) 
 

Contact-Wijze van verwonding : 
71 – Fysieke belasting - van het
bewegingsapparaat (9%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
71 : Optillen, dragen, opstaan (21.9%) 
 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (56.3%) 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, 
opslag - 
ongeacht de 
aard - niet 
gespecificeerd 
(25%) 

Betrokken 
voorwerp : 
14.12 – Lasten - 
met de hand 
gebruiken 
(50%) 
14.03 – 
Bewerkte 
stukken of 
elementen, 
machinewerktui
gen (12.5%) 

Soort letsel :
32- 
Verstuikingen 
en 
verrekkingen 
(37.5%) 
11- 
Oppervlakkige 
letsels 
(18.8%) 

Verwond 
deel van het 
lichaam :   
30 – Rug, 
inclusief 
ruggengraat 
en 
rugwervels 
(31.3%) 
51- 
Schouder en 
schouderge
wrichten 

Soort werk :  
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (38.5%) 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, 
opslag - 
ongeacht de 
aard - niet 
gespecificeerd 
(15.4%) 

Betrokken voorwerp :  
14.00- Materialen, 
voorwerpen, producten, 
onderdelen van 
machines, 
breukmateriaal, stof - niet 
gespecificeerd (23.1%) 
14.01 – Bouwmaterialen -
groot en klein: prefab-
elementen, 
bekistingsonderdelen, 
balken, bakstenen, 
dakpannen, enz. (15.4%)

Soort letsel :
11- 
Oppervlakkige 
letsels 
(39.8%) 
10- Wonden 
en 
oppervlakkige 
letsels 
(23.1%) 
 

Verwond deel 
van het lichaam : 
31 – Rug, 
inclusief 
ruggengraat en 
rugwervels 
(31.3%) 
54- Vingers 
(16.7%) 
62- Been, 
inclusief knie 
(16%) 

Afwijkende gebeurtenis: 
64 : Ongecoördineerde, onbeheerste of
verkeerde bewegingen (17.8%) 
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Soortgelijke werknemers 
Nace 46 : Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering
van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen –  
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende nijverheid
(557 AO) 

Contact-Wijze van verwonding :  
71 – Fysieke belasting - van het 
bewegingsapparaat (12.2%) 

Contact-Wijze van verwonding : 
51 – Contact met een snijdend 
voorwerp (mes enz.)  (9.2%) 

Afwijkende gebeurtenis: 
64 : Ongecoördineerde, onbeheerste of
verkeerde bewegingen (23.5%) 
 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (31.3%) 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, 
opslag - 
ongeacht de 
aard - niet 
gespecificeerd 
(25%) 

Betrokken 
voorwerp : 
11.08 – 
Hulpmiddelen 
voor opslag, 
stellingen, 
palletstellingen, 
palletten (18.8%) 
14.12 – Lasten - 
met de hand 
gebruiken (12.5%) 
 

Soort letsel :
32- 
Verstuikingen 
en 
verrekkingen 
(31.3%) 
11- 
Oppervlakkige 
letsels 
(12.5%) 

Verwond deel
van het
lichaam :   
63- Enkel
(37.5%) 
62- Been,
inclusief knie
(18.8%) 

Soort werk : 
12- Opslag - 
(26.7%) 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (13.3%) 

Betrokken 
voorwerp : 
14.12 – Lasten - 
met de hand 
gebruiken 
(53.3%) 
11.08 – 
Hulpmiddelen 
voor opslag, 
stellingen, 
palletstellingen, 
palletten (13%) 

Soort letsel : 
32- Verstuikingen
en verrekkingen
(33%) 
11- Oppervlakkige
letsels (13%) 
 

Verwond 
deel van het 
lichaam :   
30-31- Rug, 
inclusief 
ruggengraat 
en 
rugwervels 
(66%) 
55- Pols 
(13%)

Afwijkende gebeurtenis: 
71 : Optillen, dragen, opstaan (22.1%) 
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Soortgelijke werknemers 
Nace 46 : Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering
van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen –  
Beroep (ISCO) : 932 – Handlangers in de verwerkende nijverheid 
(557  AO) 

Contact-Wijze van verwonding :  
71 – Fysieke belasting - van het
bewegingsapparaat (12.2%) 

Contact-Wijze van verwonding : 
51 – Contact met een snijdend 
voorwerp (mes enz.)  (9.2%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
64 : Ongecoördineerde,
onbeheerste of verkeerde
bewegingen (23.5%) 

Soort werk : 
10- Productie, 
verwerking, 
bewerking, 
opslag - 
ongeacht de 
aard - niet 
gespecificeerd 
(47.1%) 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (23.5%) 

Betrokken 
voorwerp : 
06.02- 
Handgereedschap 
- niet 
gemotoriseerd - 
voor snijden, 
snoeien  (incl. 
scharen, 
kniptangen, 
snoeischaren) 
(58.8%) 

Soort 
letsel : 
12- Open 
wonden 
(70%) 
10- Wonden 
en 
oppervlakkig
e letsels 
(30%) 

Verwond 
deel van het
lichaam :   
54- Vingers 
(76.5%) 
55- Pols 
(11%) 

Soort werk : 
11- Productie, 
verwerking, 
bewerking - 
ongeacht de 
aard (52.9%) 
12- Opslag - 
(29.4%) 
 

Betrokken 
voorwerp :  
06.02- 
Handgereedschap - 
niet gemotoriseerd - 
voor snijden, 
snoeien  (incl. 
scharen, kniptangen, 
snoeischaren) 
(70.6%) 
 

Soort 
letsel : 
12- Open 
wonden 
(70%) 

Verwond 
deel van het 
lichaam :   
54- Vingers 
(76.5%) 
52- Arm, 
inclusief 
elleboog  
(11.8%) 
 

Afwijkende gebeurtenis: 
43 : Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk)
- over een handgereedschap (al dan niet
gemotoriseerd) en over het met het
gereedschap bewerkte materiaal (23.4%)



 


