
 
 
 
 
Rubriek 6: De gegevens over de gevolgen van het ongeval 
 

Aangifteformulier Toelichting 
GEVOLGEN  

42 Gevolgen van 
het ongeval:   

  geen tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid 
en geen prothesen te 
voorzien 

 geen tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, 
wel prothesen te 
voorzien 
  tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid 

  blijvende 
arbeidsongeschiktheid 
te voorzien 
  overlijden,    datum van 
overlijden:                        

- -  

 

Kruis het vakje aan dat de gevolgen van de  
opgelopen letsels ten gevolge van het 
arbeidsongeval voor de getroffene aanduidt. Deze 
informatie vindt u terug op het medisch attest. 
Slechts één vakje aankruisen. 
 
Het is onontbeerlijk om dit veld in te vullen. De 
werkgever beschikt hiervoor noodzakelijkerwijs 
over informatie. Voor elk ongeval moet de 
werkgever nagaan of het gaat om een ernstig 
ongeval in de zin van de codex over het welzijn op 
het werk. Hieruit vloeien bepaalde verplichtingen 
voort (het ongeval bij de controlediensten van de 
FOD Werkgelegenheid aangeven, binnen de 10 
dagen een gedetailleerd verslag over dit ongeval 
naar deze diensten opsturen) 
Om te bepalen of het gaat om een ernstig 
arbeidsongeval wordt gekeken naar de gevolgen 
van het ongeval, de afwijkende gebeurtenis, het bij 
de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp en 
het letsel. 
Het is mogelijk om via het portaal van de sociale 
zekerheid het ernstig arbeidsongeval bij de 
arbeidsinspectie aan te geven (adres van de site:  
http://honir.smals-mvm.be - aangifte van sociaal 
risico – sector arbeidsongevallen  –  scenario 4). Op 
deze site bevindt zich ook een vrij toegankelijk 
programma waarmee de werkgever kan bepalen of 
het ongeval als een ernstig arbeidsongeval 
beschouwd moet worden en welke verplichtingen 
daaruit voortvloeien.  

43 Stopzetting van de beroepsactiviteit – 
datum  - -  
uur:      min.:     

Deze informatie geeft het juiste tijdstip aan van het 
begin van de arbeidsongeschiktheid en is van 
belang voor de vergoeding van het slachtoffer.  

44 

Datum van de effectieve werkhervatting:  
 -  -  

Indien het werk nog niet is hervat, de 
waarschijnlijke duur van de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid:   …………. dagen 

Als de getroffene zijn/haar werk reeds heeft hervat 
op het ogenblik dat de aangifte naar de verzekeraar 
werd verstuurd, geef dan de datum van effectieve 
werkhervatting aan. Zo niet, vermeld het aantal 
kalenderdagen tussen de datum van het ongeval 
en de vermoedelijke datum van de werkherneming. 
Deze informatie bevindt zich op het medisch attest. 

 

http://honir.smals-mvm.be/

