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Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2008 (privésector) 

1 Inleiding 
Het statistisch jaarverslag van de arbeidsongevallen wordt opgesteld op basis van de 
elementen uit de ongevalsaangifte en de informatie over 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 
voorbehouden 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 meer informatie te kunnen vergaren inzake ongevalspreventie. Andere 
wijzigingen waren nodig om alle verplichtingen tegenover Eurostat te kunnen nakomen.  We 
merken hierbij op dat de overdracht van ongevalsgegevens aan de Europese instelling nu 
geregeld wordt door een verordening van het Parlement en de Raad (Verordening nr. 
1338/2008 van 16 december 2008). Tot slot waren er nog enkele veranderingen van 
technische aard die de aangifte dienden te vereenvoudigen of moderniseren. 
 
De nieuwe variabelen die in het DWH arbeidsongevallen werden ingevoerd, met name na de 
wijziging van de ongevalsaangifte op 1 januari 2008, zullen in het tweede deel van dit verslag 
aan bod komen. Eerst zullen we de statistieken van de arbeidsongevallen in 2008 in een 
breder kader plaatsen. We zullen ook proberen te antwoorden op de vraag of de 
economische crisis van eind 2008 al dan niet reeds een weerslag heeft op de 
arbeidsongevallencijfers.  
 
 
DE STATISTISCHE TABELLEN VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN VAN 2008 VINDT U OP 
DE SITE VAN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN OP DE PAGINA 
«STATISTIEKEN & STUDIES»: 

http://fatfao.fgov.be/site_nl/home.html 
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2 188 300 arbeidsongevallen in 2008 

2.1 EVOLUTIE VAN HET AANTAL ARBEIDSONGEVALLEN VAN 1985 TOT 2008 
 
Uit de analyse van de evolutie van de arbeidsongevallen op lange termijn, zien we dat in de 
loop van deze zes laatste jaren het aantal arbeidsongevallen relatief stabiel is gebleven. Er 
gebeurden tussen 180 000 en 190 000 ongevallen per jaar. Tegelijkertijd bleef de 
tewerkstelling stijgen tot het aanbreken van de economisch crisis eind vorig jaar.  
 
De dalende trend heeft zich begin jaren negentig ingezet en is in 2005 tot stilstand gekomen. 
Op dat moment was er een historisch minimum van 180 537 arbeidsongevallen. Deze 
dalende tendens werd door twee relatief stabiele periodes onderbroken: 1993-2001 en 2003-
2008.  
 
Op korte termijn zien we in 2008 een stijging van bijna 8 000 arbeidsongevallen in 
vergelijking met 2005, ofwel een stijging met 4,3 %. In vergelijking met 2007 is het aantal 
ongevallen met 1,9 % toegenomen.  
 
Grafiek 1: Evolutie van het aantal arbeidsongevallen (arbeidsplaats en arbeidsweg samen) 
van 1985 tot 2008 

 

2.2 ONGEVALLEN OP DE ARBEIDSPLAATS EN DE ARBEIDSWEG VAN 1996 TOT 

2008 
Het aantal arbeidsongevallen evolueert verschillend naargelang het gaat om ongevallen op 
de arbeidsplaats of op de arbeidsweg. In grafiek 2 zien we de evolutie sinds 1996 (base 100) 
van de ongevallen op de arbeidsplaats, de ongevallen op de arbeidsweg en van de 
tewerkstelling uitgedrukt in aantal loontrekkende werknemers op 30 juni1.  
 
Op de arbeidsplaats blijft de toestand stabiel. Terwijl het tewerkstellingsvolume (uitgedrukt in 
VTE) in 2008 nog met 1,3 % steeg, en dat ondanks de economische crisis op het einde van 
het jaar, is het aantal ongevallen op de arbeidsplaats slechts met 0,7 % toegenomen.  In 
2008 gebeurden er 165 126 ongevallen op de arbeidsplaats tegenover 163 928 het jaar 
voordien.  

                                                  
1 De tewerkstellingsgevens uitgedrukt in VTE zijn slechts beschikbaar vanaf 2000. 
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In 2008 zien we daarentegen een bruuske verhoging van het aantal ongevallen op de 
arbeidsweg (+11,5 %). Deze stijging is hoger dan die van de tewerkstelling. Het aantal 
arbeidswegongevallen is van 20 789 in 2007 naar 23 174 in 2008 gestegen. Deze toename 
heeft grotendeels te maken met de barre weersomstandigheden tijdens de winter 2008-2009. 
Terwijl het aandeel ongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid toegenomen is in 
vergelijking met 2007 (+ 17 %), is het aantal dodelijke ongevallen significant afgenomen. In 
2007 waren er nog 79 overlijdens, in 2008 waren er 67. 
 
Grafiek 2: Evolutie van het aantal ongevallen op de arbeidsplaats, op de arbeidsweg en 
aantal loontrekkende werknemers op 30 juni van 1996 tot 2008 –  basis 100=1996 

 

2.3 WEERSLAG VAN DE ECONOMISCHE CRISIS OP DE ARBEIDSONGEVALLEN-
STATISTIEK 

2.3.1 Evolutie van de tewerkstelling in de loop van het tweede semester van 
2008 

 
In zijn verslag over de tewerkstelling in het vierde kwartaal 20082, benadrukt de RSZ dat “de 
kanteling van de economie eind 2008 zich heel abrupt manifesteert in de 
tewerkstellingsgegevens van het vierde kwartaal 2008. De toename van de tewerkstelling 
(aantal arbeidsplaatsen) van ongeveer 2 % op jaarbasis van de voorgaande kwartalen valt 
terug op 0,7 %”.  
 
Volgens de RSZ werd de daling van de activiteit voornamelijk opgevangen door 
economische werkloosheid (vooral dan in de industrie) en een verminderd beroep op 
tijdelijke werknemers.  
 
Grafiek 3 toont de kwartaalevolutie van het aantal VTE van 2006 tot 2008 uitgedrukt met 
basis 100. Deze grafiek geeft enkel de activiteitssectoren met minstens 5% van het totale 
volume van de loonarbeid weer. De sector “Overheidsadministratie en onderwijs” die vooral 
onder de openbare sector ressorteert, komt er niet in voor. 
 
In de sectie NACE 2008 B-C-D-E (Industrie, productie en distributie van elektriciteit, gas en 
water, afvalbeheer) zien we een duidelijke daling van het tewerkstellingsvolume tussen het 
derde en het vierde kwartaal 2008 (-3,1 %).  In de praktijk stellen we in alle subsectoren van 
                                                  
2 Snelle ramingen van tewerkstelling (RSZ) voor het vierde kwartaal 2008 
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de industrie (Sectie C) een daling van de tewerkstelling tussen deze twee kwartalen vast.  In 
de belangrijkste subsectoren zien we dat de opvallendste dalingen plaatsvinden in de 
vervaardiging van textiel (NACE 13, -10,6 %), de bouwnijverheid en de automobiel-
assemblage (NACE 29, -9,9 %) en de metallurgie (NACE 24, - 8,5%).  
 
Waarschijnlijk heeft de daling van de tewerkstelling in het laatste trimester van 2008 in de 
bouwnijverheid (- 1,5 %) ook te maken met de seizoensarbeid. De RSZ geeft evenwel aan 
dat de tewerkstelling in de bouwnijverheid momenteel volledig stilligt, en dit na de sterke 
stijging van de voorbije jaren.  
 
In de tertiaire sector zien we globaal genomen een vertraging van de tewerkstellingsgroei 
tegen het einde van 2008. Volgens de RSZ hebben de sectoren die het dichtst aanleunen bij 
de secundaire sector ook te maken met tewerkstellingsverlies, zij het in mindere mate: de 
vervoerssector, zowel over land, water en lucht, de opslag en de hulpdiensten voor het 
vervoer (sectie H) registreren een daling van 1,6 % van de tewerkstelling.  
 
In de horeca (Sectie I) bedraagt de daling 1,4 %.  
 
In de sector van de diensten aan bedrijven (Sectie M-N) is de sector van de 
terbeschikkingstelling van personeel (waaronder de uitzendarbeid) nog goed voor een 
toename van 2,7 % in VTE. Deze toename werd voor het hele kwartaal berekend. Uit de 
evolutie van het aantal arbeidsplaatsen berekend op het einde van het kwartaal blijkt volgens 
de RSZ een daling van 20 % bij de uitzendarbeiders en 3 % bij de uitzendbedienden.   
 
In tegenstelling tot de algemene trend zet de groei zich voort in de sector menselijke 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (sectie Q). Dat wordt geïllustreerd 
door grafiek 3. De tewerkstelling in deze sector is in het vierde kwartaal met 2,6 % 
toegenomen. De RSZ schrijft deze toename toe aan de uitbouw van de activiteiten in 
verband met de dienstencheques, die deel uitmaken van de maatschappelijk dienstverlening 
zonder huisvesting (NACE 88, + 5,1 %).  
 
Grafiek 3: Kwartaalevolutie van de tewerkstelling uitgedrukt in VTE van 2006 tot 2008 in de 
NACE-secties met ten minste 5 % van het totale tewerkstellingsvolume van de privésector – 
basis 100 = eerste kwartaal 2006  
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2.3.2 Tewerkstelling en ongevallen op de arbeidsplaats 
 
Het jaarlijkse tewerkstellingsvolume uitgedrukt in VTE is tussen 2007 en 2008 globaal met 
1,3 % gestegen. In het vierde kwartaal 2008 is het met 0,3 % gedaald ten opzichte van het 
vorige kwartaal. 
 
Wat zien we inzake arbeidsongevallen? Tussen 2007 en 2008 is het aantal 
arbeidsongevallen op de arbeidsplaats met 0,7 % toegenomen.  
 
De vraag is of de groeivertraging die eind 2008 onder invloed van de economische crisis is 
opgetreden gevolgen heeft gehad voor de arbeidsongevallenstatistieken.  
 
We hebben de evoluties in de tewerkstelling (uitgedrukt in VTE) en in de arbeidsongevallen 
over de kwartalen van de vier laatste jaren vergeleken. Het resultaat ervan staat in grafiek 4.  
 
Het eerste jaar van de bestudeerde periode (2005) is het jaar waarin het laagste aantal 
arbeidsongevallen sinds 1985 werd geregistreerd. Om de invloed van de seizoensgebonden 
schommelingen te temperen hebben we de evolutie over de vier jaren van de mobiele som 
van de vier opeenvolgende kwartalen onderzocht. Zo start de observatie bij de som van de 
arbeidsongevallen die in de loop van de vier kwartalen van 2005 zijn gebeurd en de som van 
de VTE van de privésector in dezelfde periode. De tweede registratie in grafiek 4 is de som 
van de ongevallen die in de loop van de drie laatste kwartalen van 2005 en van het eerste 
kwartaal van 2006 zijn voorgevallen en de som van de tewerkstelling in dezelfde periode.  En 
zo gaan we verder tot de periode gedekt door de vier kwartalen van 2008.  
 
Grafiek 4: Evolutie van de mobiele sommen van de vier kwartalen van de ongevallen en het 
aantal VTE van 2005 tot 2008. 

 
 
Zoals we al in het voorgaande hoofdstuk beschreven hebben, zien we dat de tewerkstelling 
in de loop van het vierde kwartaal 2008 stagneert.  Parallel daarmee is in de loop van de vier 
kwartalen van 2008 het aantal arbeidsongevallen op de arbeidsplaats gedaald, in vergelijking 
met de som van de ongevallen van het vierde kwartaal van 2007 en de drie eerste kwartalen 
van 2008. De evolutie van de ongevallen in de loop van het vierde kwartaal 2008 is bepalend 
geweest voor deze dalende tendens.   
 
Als we de evolutie van de arbeidsongevallen tussen het derde en het vierde kwartaal 2008 
vergelijken, zien we dat de grote sectoren met een significante daling van de tewerkstelling in 
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de loop van het laatste kwartaal 2008 (hoofdstuk 2.3.1.) eveneens een daling van het aantal 
arbeidsongevallen registreren. In tabel 1 wordt de aandacht gevestigd op de sectoren die 
betrokken zijn bij meer dan 2 % van alle ongevallen. Ze staan in vetjes. In deze sectoren 
merken we bij de industrie, de bouwnijverheid, het vervoer en de opslag, de horeca, die hun 
tewerkstellingsvolume in de loop van het vierde kwartaal 2008 zagen afnemen, een daling op 
van het aantal arbeidsongevallen in het vierde kwartaal 2008 in vergelijking met het 
voorgaande kwartaal.  
 
In de sectoren waar de tewerkstelling bleef toenemen (Groot- en kleinhandel - sectie G, 
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening - sectie Q) is het aantal 
ongevallen in het vierde kwartaal 2008 daarentegen toegenomen.  
 
We merken op dat de sector van de administratieve en ondersteunende diensten zich in een 
bijzondere situatie bevindt. Ondanks een stijging van de tewerkstelling is het aantal 
ongevallen er in het vierde kwartaal met 17 % gedaald.  De daling van het aantal ongevallen 
moet voornamelijk toegeschreven worden aan de sector van de uitzendarbeid (- 21 %). Deze 
daling kan waarschijnlijk verklaard worden door het verlies van 20 % arbeidsplaatsen bij de 
uitzendarbeiders.  
 
Tabel 1:  Evolutie van de arbeidsongevallen en van de tewerkstelling tussen het derde en het 
vierde kwartaal 2008 naargelang de activiteitssector 
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De vergelijking tussen de recente evoluties van de tewerkstelling en de ongevallen laat 
vermoeden dat de economische crisis van eind 2008 een “positieve” weerslag heeft op de 
arbeidsongevallencijfers.  Het gaat hier uiteraard over een puur mechanisch gevolg, waarvan 
we het vervolg waarschijnlijk in de loop van de twee volgende jaren zullen vaststellen. 
Inderdaad, als we ons baseren op de schattingen van de Nationale Bank (juni 2009), dan 
mogen we in 2009 een verlies van 36 000 banen verwachten, en van 80 000 banen in 2010. 
De Nationale Bank voorspelt een heropleving van de economische activiteit begin 2010, 
maar volgens de Bank zal het gevolg daarvan voor de tewerkstelling niet vóór eind 2010 
voelbaar zijn. 
 
 

2.4 FREQUENTIE- EN ERNSTGRADEN VAN DE ONGEVALLEN IN 2008 
 

2.4.1 De totale privésector 
 
In de onderstaande tabel vindt u de frequentie- en ernstgraden van 2007 en 2008 van de 
privésector, berekend op basis van de uren risicoblootstelling. 
 
In 2008 zijn de frequentie en de ernst weinig geëvolueerd ten opzichte van het jaar voordien. 
 

 
 
 

2.4.2 Graden per activiteitssector – NACE-nomenclatuur 2008 

De arbeidsongevallen- en tewerkstellingsstatistieken van 2008 worden verdeeld op basis van 
de NACE-BEL 2008-nomenclatuur. Deze is de nieuwe versie van de NACE-BEL, die exact 
werd uitgelijnd op de NACE Rev. 2, Europese nomenclatuur van de economische activiteiten 
(NACE). Dat instrument geeft het referentiekader voor de productie en de verspreiding van 
de statistieken met betrekking tot de economische activiteit in Europa. Een nieuwe versie – 
NACE Rev. 2 werd opgesteld door de verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees 
Parlement en van de Raad van 20 december 2006 (Publicatieblad van Europese Unie van 30 
december 2006).  

Sinds de NACE-BEL 2008-nomenclatuur in werking is getreden, is er een nieuwe reeks 
frequentie- en ernstgraden opgestart. Er bestaat immers geen conversietabel die strikte 
overeenkomsten bepaalt tussen de NACE 2003-sectoren (2 code-elementen) en de NACE 
2008-sectoren (2 code-elementen).  
 
Zo wordt de NACE 2003-code “45” (bouwnijverheid) opgesplitst in de NACE 2008-codes “41” 
(bouw van gebouwen, projectontwikkeling), “42” (weg- en waterbouw) en “43” 
(gespecialiseerde activiteiten zoals het slopen en bouwrijp maken van terreinen, elektrische 
installatie, loodgieterswerk en afwerking van gebouwen).   
 
In omgekeerde richting verdeelt de NACE 2008 code “41” zich over de NACE 2003 code “45” 
en “70” (immobiliën). 
 
Verder in detail, op niveau van de 5 code-elementen, omvat NACE 2008 “41201” (algemene 
bouw van residentiële gebouwen), die 68 % van NACE 2008 “41” vertegenwoordigt, de hele 
NACE 2003 code “45211” (bouw van individuele huizen) en een gedeelte van NACE 2003 
code “45212” (bouw van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen). 
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De onderstaande gegevens hebben bijgevolg enkel betrekking op het jaar 2008.  
 
De eerste drie grafieken geven de frequentie- en ernstgraden weer van de sectoren met een 
tewerkstelling van minstens 1 % van de totale tewerkstelling in de privésector en de 
gemiddelde graden van de privésector. Het gaat hier over ongeveer 80 % van de totale 
tewerkstelling. 
 
In de volgende grafieken krijgen we een vollediger overzicht van de toestand. Ze geven de 
graden weer van de sectoren met minstens 0,1 % van de totale tewerkstelling.  Elke graad 
wordt in twee grafieken voorgesteld: De eerste bevat de sectoren waarvan de graad hoger 
ligt dan de gemiddelde graden van de sectoren, de tweede grafiek toont de score van de 
sectoren met een graad die lager ligt dan het sectorgemiddelde. Al deze ondernemingen 
samen zijn goed voor 99,9 % van de totale tewerkstelling. 
 

 
 

2.4.2.1 FREQUENTIE- EN ERSTGRAAD –  SECTOREN MET MINDER DAN 1 % VAN DE 

TEWERKSTELLING VAN 2008 
 
Grafiek 5: Frequentiegraad van 2008 in de sectoren met minstens 1 % van het 
tewerkstellingsvolume  
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Grafiek 6: Werkelijke ernstgraad van 2008 in de sectoren met minstens 1 % van het 
tewerkstellingsvolume  

  
 
 
Grafiek 7: Globale ernstgraad van 2008 in de sectoren met minstens 1 % van het 
tewerkstellingsvolume  
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2.4.2.2 FREQUENTIE- EN ERSTGRAAD –  SECTOREN MET MINSTENS 0,1% VAN DE 

TEWERKSTELLING VAN 2008 
 
Frequentiegraad 
 
Grafiek 8: Frequentiegraad van 2008 in sectoren met minstens 0,1 % van het 
tewerkstellingsvolume en hoger dan de gemiddelde graad voor alle sectoren 

 
Grafiek 9: Frequentiegraad van 2008 in sectoren met minstens 0,1 % van het 
tewerkstellingsvolume en lager dan de gemiddelde graad voor alle sectoren 
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Werkelijke ernstgraad  
 
Grafiek 10: Werkelijke ernstgraad van 2008 in sectoren met minstens 0,1 % van het 
tewerkstellingsvolume en hoger dan de gemiddelde graad voor alle sectoren 

 
 
Grafiek 11: Werkelijke ernstgraad van 2008 van de sectoren met minstens 0,1 % van het 
tewerkstellingsvolume en lager dan de gemiddelde graad voor alle sectoren 
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Globale ernstgraad 
 
Grafiek 12: Globale ernstgraad van 2008 van de sectoren met minstens 0,1 % van het 
tewerkstellingsvolume en hoger dan de gemiddelde graad voor alle sectoren 

 
Grafiek 13: Globale ernstgraad van 2008 van de sectoren met minstens 0,1 % van het 
tewerkstellingsvolume en lager dan de gemiddelde graad voor alle sectoren 
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3 Nieuw in de statistieken van 2008 

3.1 NIET-BEZOLDIGDE STAGIAIRS 
Bij koninklijk besluit van 13 juni 2007 werd de wet van 10 april 1971 vanaf 1 januari 2008 
gedeeltelijk uitgebreid naar de niet-bezoldigde stagiairs.  
 
De niet-bezoldigde stagiairs zijn studenten die in het kader van hun opleiding stage lopen in 
een onderneming. De onderwijsinstelling wordt als hun werkgever beschouwd. Bij een 
werkongeval wordt de stagiair gedeeltelijk vergoed: de ongevallen op de arbeidsweg zijn niet 
gedekt, de tijdelijke ongeschiktheid wordt niet vergoed, en de tegemoetkoming van de 
verzekeringsonderneming in de medische kosten is beperkt tot het remgeld. 
 
In 2008 zijn er 937 ongevallen gebeurd bij niet-bezoldigde stagiairs. Deze slachtoffers 
worden opgenomen in de categorie “uitbreiding-wet” in de tabellen 4.1.1 tot 4.1.3. 

3.2 ARBEIDSPLAATS 
De variabele arbeidsplaats wordt door Eurostat vereist en laat toe om een onderscheid te 
maken tussen ongevallen die gebeurden op de gewoonlijke arbeidsplaats (vaste 
arbeidsplaats in een atelier, magazijn, kantoor, enz.) en ongevallen die plaatsvonden op een 
occasionele arbeidsplaats (eenmalige verplaatsing voor rekening van de werkgever, 
interventie in de werkruimte van een klant of een andere onderneming voor een vergadering, 
een onderhoud, een herstelling, of tijdelijke toewijzing aan een andere werkplaats in een 
andere onderneming, zoals het geval is voor een uitzendkracht). De mobiele 
arbeidsplaatsen, zoals die van vrachtwagenbestuurders en bouwarbeiders worden eveneens 
als occasionele arbeidsplaatsen beschouwd. 
 
De statistieken van deze variabele bevinden zich in de tabellen 4.6.1 tot 4.6.5. 
 

3.3 DUUR EN AARD VAN DE OVEREENKOMST 
Eurostat vraagt ook het beroepsstatuut van het slachtoffer op. Met dat gegeven kan bepaald 
worden of de werknemer loontrekkend is of niet, of hij op het ogenblik van het ongeval werkte 
volgens een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur en of hij deeltijds of voltijds 
werkte. 
 
Vanaf 2008 moet de informatie over de duur en de aard van de overeenkomst doorgegeven 
worden aan de databank van het FAO. Dankzij deze twee gegevens kan de Europese 
variabele “beroepsstatuut” bepaald worden.  
 
In 71 % van de gevallen is de duur van de overeenkomst gekend. Als dit gegeven gekend is, 
blijkt dat de werknemer in 72 % van de ongevallen een overeenkomst van onbepaalde duur 
had. De statistieken met betrekking tor de arbeidsduur vindt u terug in de tabellen 4.5.1 tot 
4.5.5. 
 
In 66 % van de gevallen is de aard van de overeenkomst gekend. Het gaat hier voornamelijk 
om voltijdse werknemers (84 %). De statistieken met betrekking tor de aard van de 
overeenkomst vindt u terug in de tabellen 4.7.1 tot 4.7.5. 
 

3.4 TIJD TUSSEN HET ONGEVAL HET BEGIN VAN DE WERKDAG 
Tot nu toe beschikte het datawarehouse enkel over het tijdstip van het ongeval. Vanaf 2008 
beschikt het eveneens over het uurrooster van het slachtoffer op het ogenblik van het 
ongeval. De informatie in de tabellen 5.2.1 tot 5.2.7 geeft het uur van de werkdag aan waarop 
het ongeval is gebeurd.  
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3.5 GEVOLG VAN DE ONGEVALLEN – DEFINITIE VAN DE ZWARE ONGEVALLEN 
Bij een zwaar ongeval volgens de definitie van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 
moet de werkgever een omstandig verslag opstellen waarin de oorzaken van het ongeval 
omschreven worden. Hij moet dit verslag aan de FOD WASO bezorgen. Via het DWH 
arbeidsongevallen van het FAO wordt de FOD wordt op de hoogte gebracht van deze 
ongevallen.  
 
Om te bepalen of het al dan niet om een zwaar ongeval gaat, wordt gekeken naar de tijdelijke 
of blijvende aard van de letsels. Dat is tevens een van de criteria die in het KB voorkomen. 
Tot nu toe was het de verzekeraar die de informatie over de gevolgen van het ongeval voor 
de bepaling van de zware ongevallen doorgaf. Vanaf 2008 zullen de gevolgen van de 
ongevallen (al dan niet tijdelijke ongeschiktheid, voorziene blijvende ongeschiktheid, 
overlijden) die de werkgever via de ongevalsaangifte aan de verzekeraar doorgeeft, ook in 
het DWH opgenomen worden. Op basis van de inschatting van de werkgever op het ogenblik 
van het ongeval zal dit gegeven voortaan mee bepalen of het DWH van het FAO het ongeval 
al dan niet als een zwaar ongeval registreert. Het is immers de werkgever die 
verantwoordelijk is voor het omstandig verslag bij een zwaar ongeval op basis van de 
ongevalselementen waarover hij beschikt. 
 
Binnenkort zullen de statistische tabellen van het FAO ook een statistiek bevatten over de 
zware ongevallen.  
 

3.6 ONDERNEMINGSNUMMER VAN HET INLEENBEDRIJF IN GEVAL VAN EEN 

ONGEVAL BIJ EEN UITZENDKRACHT  
 
Met dit gegeven kan het inleenbedrijf geïdentificeerd worden. Het is een belangrijk gegeven 
in het kader van de analyse van de ongevallen bij uitzendkrachten (activiteiten van het 
inleenbedrijf, grootte). Overigens werd voor de bepaling van de ondernemingen met 
verzwaard risico ook voorzien dat de ongevallen bij uitzendkrachten op rekening geplaatst 
moeten worden van het inleenbedrijf. 
 
Dit gegeven ontbrak tot nu toe in het DWH arbeidsongevallen. In 2007 was het inleenbedrijf 
slechts gekend in 17 % van de ongevallen bij uitzendkrachten op de arbeidsplaats. Dit jaar 
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 in 2008 bij uitzendkrachten 
beschikbaar te zijn.  
 
Deze gegevens zullen gebruikt worden in het kader van de jaarlijkse studie over de 
arbeidsongevallen bij uitzendkrachten.  
 

3.7 PROFESSIONELE ERVARING IN DE ONDERNEMING 
 
Naast de anciënniteit in de onderneming wordt een nieuwe aanverwante variabele in de 
tabellen 4.3.1 tot 4.3.3 weergegeven. Het gaat erom de beroepservaring van het slachtoffer 
te meten in de job die hij uitoefent op het ogenblik van het ongeval. Er wordt hier enkel 
gepeild naar de ervaring in de onderneming waar het slachtoffer is tewerkgesteld op het 
ogenblik van het ongeval.  
 



Pagina 15 / 15 

3.8 PARITAIR COMITÉ 
De tabellen over de verdeling van de ongevallen in functie van het paritair comité, voorgelegd 
op het TCP van 8 april 2009 (doc. CTP/6/09/4) maakten geen deel uit van het statistisch 
verslag van 2007. 
 
De tabellen over de verdeling van de ongevallen van 2008 naargelang het paritair comité 
zullen later opgenomen worden in het statistisch verslag.  
 

3.9 PLAATS VAN HET ONGEVAL 
 
Indien vermoed wordt dat het ongeval op de openbare weg heeft plaatsgevonden, vermeldt 
de werkgever sinds 1 januari 2008 of het al dan niet om een verkeersongeval gaat.  
 
In 2008 waren 2 % van de arbeidsplaatsongevallen en 66 % van de arbeidswegongevallen 
verkeersongevallen. De tabellen van thema 10 (arbeidsplaats) handelen over de 
verkeersongevallen. 
 
 
 
 
 
 
 


