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Instructies aan de verzekeringsondernemingen en de werkgevers betreffende de aangifte van 

arbeidsongevallen en het gebruik van het attest van eerste vaststelling.  

Registratie van aangepast werk en telewerk bij arbeidsongevallen.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Inleiding 

Het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen heeft in vergadering van 20 september 2021 beslist wijzigingen aan 

te brengen aan de aangifte van een arbeidsongeval. Het nieuwe, aangepaste formulier is toegevoegd in bijlage.  

Het Nederlandstalig medisch attest van eerste vaststelling dient aangepast te worden overeenkomstig het 

Koninklijk Besluit van 7 november  2021 tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen 

betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten inzake “gender-mainstreaming". 

 

1. Wettelijk model van aangifte arbeidsongeval 

 

Aangepast werk 

Er is sprake van “aangepast werk” bij arbeidsongevallen indien de getroffene, vanwege het letsel ingevolge zijn 

arbeidsongeval, tijdelijk niet meer in staat is om zijn reguliere werk te kunnen uitvoeren, maar wel 

arbeidsprestaties blijft leveren die aangepast zijn aan zijn beperking en die hem door zijn werkgever worden 

voorgesteld. Het aangepast werk start, op voorstel van de werkgever en met akkoord van de getroffene en de 

bedrijfsarts, doorgaans de werkdag volgend op de dag van het arbeidsongeval. Het slachtoffer heeft geen enkele 

vorm van loonverlies tijdens de periode van aangepast werk aangezien de werkgever instaat voor het doorbetalen 

van het normale loon. Aangepast werk houdt in dat de getroffene effectief tijdelijk werkt op een aangepaste 

werkpost of functie, of in een aangepast werkregime met verminderde prestaties. 

Teneinde het fenomeen van aangepast werk correct te kunnen registreren, werd de rubriek 44 van de 

ongevalsaangifte aangepast. Aan de vroegere formulering werd de mogelijkheid van aangepast werk toegevoegd: 

“Indien het werk nog niet volledig is hervat in de oorspronkelijke werkpost/functie: de waarschijnlijke duur van 

de algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid/ aangepast werk: ….. dagen”. 

 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2021204852&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2021-12-02&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&htit=gender&ddda=2021&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272021-11-07%27+and+htit+contains++%27gender%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&dddj=07&dddm=11#hit2


Telewerk 

Ook de detectie van arbeidsongevallen overkomen tijdens het telewerk stelt een probleem, aangezien het huidige 

aangiftemodel als plaats van het ongeval enkel “in de onderneming”, “op de openbare weg” en “op een andere 

plaats” voorziet. 

Teneinde hieraan te verhelpen, werd in rubriek 25 (plaats van het ongeval) van het nieuwe aangiftemodel een 

bijkomende keuze “op de telewerkplaats” toegevoegd. Aansluitend wordt het adres van de telewerkplaats 

vermeld. 

 

2. Medisch attest van eerste vaststelling  

 

Het Koninklijk Besluit van 7 november 2021 tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen 

betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten inzake “gender-mainstreaming" voorziet in de systematische 

vervanging van het woord “geneesheer” door het woord “arts” in de Nederlandse teksten. Daartoe dient het 

Nederlandstalige model van medisch attest van eerste vaststelling te worden aangepast. In de Franstalige teksten 

zijn er geen wijzigingen aangebracht, zodat het huidige Franstalig model van medisch attest van eerste vaststelling  

kan worden behouden. 

 

CONCLUSIE 

De verzekeringsondernemingen worden uitgenodigd het aangepaste model van ongevalsaangifte te gebruiken en 

mee te werken aan de verspreiding ervan aan de werkgevers, teneinde de gegevens effectief te kunnen 

registreren vanaf 01.04.2023. Glossat II zal eveneens worden aangepast om de nieuwe gegevens op te nemen in 

de aangiftestroom (EVA-stromen 5321 en 5322) vanaf die datum. 

De verzekeringsondernemingen worden eveneens uitgenodigd om vanaf heden het aangepaste Nederlandstalige 

model van medisch attest van eerste vaststelling te gebruiken en mee te werken aan de verspreiding ervan aan 

de werkgevers. 

 

De administrateur-generaal, 

 

 

P. LAMBIN 

 

Meest recente versie van het formulier aangifte van arbeidsongeval in de privésector en medisch attest van 

eerste vaststelling 

 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2021204852&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2021-12-02&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&htit=gender&ddda=2021&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272021-11-07%27+and+htit+contains++%27gender%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&dddj=07&dddm=11#hit2
https://www.fedris.be/nl/formulieren/aangifte-van-arbeidsongeval-de-privesector-en-medisch-attest-van-eerste-vaststelling
https://www.fedris.be/nl/formulieren/aangifte-van-arbeidsongeval-de-privesector-en-medisch-attest-van-eerste-vaststelling

