
 
 

 
 

 
 

L’Association Royale des Conseillers en Prévention organise un colloque 
 

 Lundi 29 novembre 2010 
 

« La gestion des tiers dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ou d’un chantier mobile ou temporaire »  
 

Espace Vinçotte 
 Parc Scientifique Créalys  

 Rue Phocas Lejeune, 11 - 5032 Les Isnes 
 

Résumé de la communication orale. 
 

Les travailleurs exerçant leur activité hors de l’entreprise  courent –
ils un risque d’accident plus important que les autres travailleurs?  

 
Nom orateur : Bernard Renneson 
Fonction/titre : Conseiller  

 
 

bernard.renneson@faofat.fgov.be  
Fonds des accidents du travail (FAT) 

 
Beschikken we over voldoende en betrouwbare statistieken aangaande de ongevallen van 
derden of op werven? 
 
Het is niet gemakkelijk om statistieken op te stellen van de arbeidsongevallen die zich 
voordoen bij arbeiders van buiten de onderneming of op tijdelijke en mobiele werven. Niet 
dat er een gebrek aan middelen is om informatie aangaande dit type ongevallen te 
verzamelen. Een belangrijk deel van de gegevensbank van arbeidsongevallen van het FAO 
bestaat immers uit de gegevens van de aangiften van arbeidsongevallen en de 
ongevalaangifte voorziet expliciet de communicatie van informatie aangaande ongevallen van 
derden (loontrekkers) ten dienste van een interimkantoor of een extern bedrijf.  In geval van 
ongevallen op een tijdelijke en mobiele werf moet de werkgever ook het nummer van de werf 
meedelen. Daar waar de ongevallen van interimarbeiders kunnen worden onderscheiden in 
de gegevensbank van het FAO, is dat echter niet het geval voor de ongevallen van derden of 
op tijdelijke en mobiele werven. Meestal ontbreekt de nodige informatie in de 
ongevalaangiften of is de informatie niet relevant. In de bouwsector vermeldt de werknemer 
slechts voor 5 % van de ongevallen het werfnummer in de ongevalaangifte. Ook voor de 
andere sectoren, uitgezonderd interimarbeid, wordt het nummer van de onderneming waar de 
werken worden uitgevoerd slechts in 5% van de aangiften vermeld door het extern bedrijf.  
 
Kunnen we niettemin uit de statistische gegevens relevante informatie halen over de 
ongevallen van derden? 
Bij gebrek aan de nodige informatie kunnen andere gegevens uit de ongevalaangifte 
duidelijkheid scheppen over de ongevallen van derden en een indicatie geven van de ernst van 



 
 
het ongeval. De ongevallen die zich, volgens de aangifte, hebben voorgedaan in het bedrijf en 
waarvoor de postcode dezelfde is als die van het bedrijf, wat de aangifte van de werkgever 
bevestigt, kunnen inderdaad worden vergeleken met de ongevallen die werden aangegeven op 
een andere plaats dan het bedrijf en waarvoor de postcode verschilt van die van het bedrijf.  
 
We hebben de ongevallen van arbeiders van drie gelijkaardige beroepen1vergeleken die op 
het moment van het ongeval hetzelfde type werk aan het doen waren, waarvan de werkgevers 
in relatief gelijkaardige bedrijfstakken geklasseerd zijn, naargelang die arbeiders in hun 
bedrijf waren of op een andere plaats. Om fouten te vermijden werden de ongevallen van 
interimarbeiders en van de arbeiders in de bouwsector, alsook ongevallen op de openbare 
weg, al dan niet verkeersongevallen, niet in aanmerking genomen. Aangezien er weinig 
informatie voorhanden was, konden we niet weten of de ongevallen zich hebben voorgedaan 
in een ander bedrijf of bij een particulier. Het type beroep kan echter al een eerste antwoord 
bieden op deze vraag aangezien bepaalde beroepen meer in een industriële omgeving worden 
uitgeoefend dan andere.  In die context bestond de doelstelling erin na te gaan of het 
ongevalrisico werd beïnvloed door het feit dat de arbeider binnen of buiten zijn bedrijf 
werkte.    
 
Rekening houdend met de onmogelijkheid een frequentie- of ernstgraad te berekenen – 
hiervoor moet het aantal gepresteerde uren, binnen én buiten het bedrijf, van die 
beroepscategorieën gekend zijn – hebben we de verdeling van de ongevallen vergeleken in 
functie van de duur van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Voor die drie beroepscategorieën, 
ongeacht het type werk ze uitvoerden op het moment van het ongeval, is het percentage van 
ongevallen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand hoger voor de 
arbeiders die buiten het bedrijf een ongeval hadden. We stellen vast dat 28% van de 1 114 
ongevallen van de 3 beroepscategorieën die zich buiten het bedrijf hebben voorgedaan en 
minstens 1 dag afwezigheid tot gevolg hebben gehad, geleid hebben tot een tijdelijke 
ongeschiktheid van meer dan een maand, tegenover 21% van de 5 080 ongevallen van de 
arbeiders van die drie zelfde categorieën die zich hebben voorgedaan binnen het bedrijf.  
 
47% van de ongevallen buiten het bedrijf hebben zich voorgedaan op het moment dat de 
arbeiders bezig waren met opstelling, voorbereiding, installatie of onderhoud, herstelling, 
afstelling. Van de ongevallen binnen het bedrijf van arbeiders met hetzelfde beroep hebben er 
daarentegen “slechts” 35% plaatsgevonden tijdens de uitvoering van dergelijke taken. 
 
De vergelijking van de ongevallen binnen en buiten het bedrijf naar aanleiding van de 
uitoefening van opstelling- en onderhoudswerk toont dezelfde trend als die voor de 
ongevallen naar aanleiding van om het even welke taak.  31% van de 545 ongevallen naar 
aanleiding van die werken buiten het bedrijf hebben geleid tot een arbeidsongeschiktheid van 
meer dan een maand, tegenover 21% van de 1 882 ongevallen van hetzelfde type die zich 
hebben voorgedaan binnen het bedrijf. 
 
Besluit  
 
Aangezien niet bekend is hoeveel werkuren er binnen en hoeveel er buiten het bedrijf worden 
gepresteerd, laat deze analyse niet toe te besluiten tot een hogere frequentie van ongevallen 
voor arbeiders buiten het bedrijf.  Ze laat echter wel toe vast te stellen dat, voor de drie 
bestudeerde beroepen, de ongevallen die zich voordoen in een andere omgeving dan het 
bedrijf gemiddeld ernstiger zijn. Die ernst wordt hier bepaald in functie van de duur van de 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid. 

                                                 
1 ISCO-code 721: lassers, plaatwerkers, ketelmakers, monteurs van ijzeren gebinten - 723: mecaniciens en 
instellers van machines  -724: mecaniciens en instellers van elektrische en elektronische apparatuur 


