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Betreft: Jaarverslag over de werking van de preventiediensten van de verzekeraars

De preventie van arbeidsongevallen moet een constante zorg zijn van alle bij de sector betrokken partijen. Ook
de gemachtigde arbeidsongevallenverzekeraars hebben hierin een belangrijke en specifieke rol te vervullen.
Sedert het koninklijk besluit nr. 530 van 3ll)llll!rt 1987 heeft het Fonds voor Arbeidsongevallen ook als taak een
preventiebeleid te organiseren en daarbij onder meer een coördinerende, adviserende en stimulerende rol te
vervullen. Concreet werd daaraan onder meer vorm gegeven door de oprichting van een technisch comité voor
de preventie.
Dit technisch contité heeft overeenkomstig artikel 47bis, 5°, van het koninklijk besluit van 21 december 1971
een model van jaarverslag over de werking van de preventiediensten van de verzekeraars opgesteld, w aarvan u
bijgevoegd een exemplaar vindt Dit model werd door het beheerscontité van het Fonds goedgekeurd.
De bedoeling is dat aan de hand van deze verslagen een synthese wordt gemaakt van het werk dat de
preventiediensten van de verzekeraars verrichten. Hun ervaring kan immers nuttig zijn bij het uitstippelen van
een algemeen beleid dat moet leiden tot een rendementsverbetering van de acties die elke verzekeraar terzake
voert en tot een degelijke informatie van de verschillende activiteitssectoren teneinde ze te sterken in hun strijd
tegen de arbeidsongevallen.

In dit verslag wordt, met betrekking tot het voorbije jaar, informatie verstrekt over de volgende punten :
•

algemene inlichtingen over de verzekeraar en over zijn preventiedienst;

•

het aantal personen die in die dienst werkzaam is;

•

de kosten die de activiteiten van de preventiedienst tijdens het voorbije dienstjaar meebrachten en de
gegevens over de verzwaarde risico•s;

•

het aantal tussenkomsten in de onderneming tijdens dit dienstjaar en de reden van het bezoek;

•

de activiteiten van de preventiedienst tijdens dit dienstjaar;

•

de doelstellingen van de preventiedienst voor het volgende dienstiaar.

Het jaarverslag moet uiterlijk op 1 mei van het jaar volgend op het betrokken dienstjaar bij het secretariaat van
het technisch comité voor de preventie in het Fonds voor Arbeidsongevallen toekomen. Het eerste jaarverslag

zal betrekking hebben op het dienstjaar 20 0 0 .

De Minister van Sociale Zaken e n Pensioenen,
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J Jaarverslag van de preven tiedienst j
Jaar 20 . .
Het jaarverslag van de preventiedienst moet naar het Fonds worden gestuurd tegen 1 maan van het
jaar dat volgt op het referentiejaar.

/Algemene inlichtingen
Naam van de verzekeringsinstelling :

Volledig adres :

Tel :

.............................................................

..

····································· · ····························· ··························· ··············

..... I ......................................

Fax:

············· · · · ·

..... ! ......................................

Beschikt uw instelling over een interne preventiedienst 0
Zo neen, doet u een beroep op een externe preventiedienst 0

JA· Î'iEEN (l)
JA· NEEN (l)

Naam van de verantwoordelijke voor de oreventiedienst :

Titel :
�Tel :

..... I .................................... ..

Fax : ..... / ......................................

/1iaam van de contactpersoon van de oreventiedienst : .......................... . ............... . ...... ............. ..... ...

Titel :
Tel:

... . ...... . .......... ................................................... ............ .............................
Fax: ..... / ......................................

I Gegevens over het personeel
Gelieve in verband met de preventiedienst de volgende gegevens te verstrekken:
. . ........
het aantal preventieadviseurs
=> preciseer voor deze adviseurs het aantal :

=

*
•

=>

preciseer hoeveel van deze adviseurs in het bezie zijn van een veiligheidsartest van:
•
•
•

=

{ ll

ingenieurs
andere

niveau l
niveau 2
mveau 3

het aantal personen met administratieve taken:

:

doorh:1len wac niec van coepass1ng 1S

Financiële gegevens

Totaal bedrag van de indirecte lasten verbonden aan de preventiedienst:
Bedrag van de extra-premies voor de verzwaarde risico's :

·················· ···············

Aantal overeenkomsten voor verzwaarde risico's :
:::>

De lijst van deze ondernemingen is bij het verslag gevoegd :

JA- NEEN(!)

I Activiteiten. tussenkomste�
Aantal hálve werkdagen besteed aan preventie in de onderneming :
Aantal russenkomsten in de onderneming :

Reden van het bezoek

Aantal bezoeken voor het afsluiten van polissen :
Aantal eerste contacten of comaeten om een welbepaalde reden :
Aanral bezoeken voor opvolging of systematische contacten
Aantal verslagen opgesteld als gevolg van ongevallea (AO ofarbeidsweg):

.--1 ctiviteitsverslag

U mag deze rubriek in gewone tekst invul len en u kunt zich daarbij baseren op de thema's die
hierna nis voorbeeld worden aangehaald, maar die slechts als aanwijzing gelden.
•

•

Gegeven opleiding (Over welk oaderwerp 0 Voor hoeveel oadememingen ° Hoeveel persoaen
hebben aan de opleiding deelgenomen °)
Voornaamste vaststellingea (Wat zijn de vaakst voorkomeade engevalsoorzaken ° Wat zija de vijf
zwaarste tekortkomingen op het vlak van de veiligheid die in de loop van het jaar bij werkgevers
werden vastgesteld ° Kunt u enkele voorbeelden van zware ongevallen geven (zo mogelijk met
vermelding van

n uttig

e preventiemaatregelen die he( ongeval hadden kunnen voorkomen oF die

dergelijke ongevallen zullen helpen vermijden)?
•

Aantal russenkomsten in instellingen met een verzwaard risico en het resultaat van deze
tussenkomsten (Betalen deze ondernemingen nog altijd een extra-premie of betalen ze nu een
normale premie ?)

•

Uitgevoerde analyses en studies : - uitgegeven brochures of folders.

Zijn er documenten bij dit jaarverslag gevoegd 0

( ll

:

doorhaien wac niet van coepass1ng is

JA- NEEN (1)

Inhoud van het actieplan voor het volgende jaar

U mag deze rubriek in gewone tekst invullen en u kunt zich daarbij baseren op de thema's die
hierna als voorbeeld worden aangehaald, maar die slechts als aa nwijzin g gelden.

•
•
•

Geplande preventiecampagnes (globale campagne, in een sector (welke ?), in de onderneming);
Geplande specifieke activiteiten;
Gewenste acties of studies voor de ganse arbeidsongevallensector of voor een sector apart (het gaat om
wensen waarop

het

FAO

of een

andere

instelling zou

ingaan en

dus

niet

noodzakelijk

de

verzekeringsinsteili ng).
•

Geplande opleiding.

Mag het technisch comitë voor de preventie van het FAO één of meer
JA- NEEN (I)
doelstellin2:en oonemen ?

Datum;
Handtekening van de verantwoordelijke

Terug te sturen naar het

Fonds voor Arbeidsongevallen
Secretariaat van het technisch comité voor de preventie
T reenstraat I 00
1050 BRUSSEL

1 l): dourh:d�n wac n1et van tol:!passing îs

van

uw voorstellen in zijn

