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Preventie = maatregelen nemen!

320 april 2018

gebrekkig preventiebeleid?!

= trigger van het welzijnsbeleid!

= onderdeel van het DRBS

Voorkomen = beter dan genezen

Welzijnswet: 

– Art. 4, maatregelen moeten genomen worden met betrekking 
tot alle welzijnsdomeinen (1° …7°) => gebrek eraan …

– Art 5, preventiemaatregelen moeten de preventiehiërarchie
volgen: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l)

– Hoofdstuk XIbis en art. 94, maatregelen om de herhaling van 
ernstige arbeidsongevallen te voorkomen



Preventie = welzijnsbeleid uitvoeren

420 april 2018

Codex, boek I. – Algemene beginselen:

• Titel 1.- art. I.1-4 gevaar, risico, preventie, eerste hulp, DRBS,…

• Titel 2.– Algemene beginselen betreffende het welzijnsBELEID

– Hoofdstuk II: DRBS: prioriteiten bepalen – maatregelen nemen . 
Incidenten en arbeidsongevallen onderzoeken en maatregelen 
voorstellen, art. I.2-9 JAP,  art. I.2-8 GPP, art. I.2-11 HL, art. I.2-
12 evaluatie van DRBS, art. I.2-13 WG

– Noodplanning, art. I.2-23, intern noodplan, gesteund op 
procedures  aangepast aan gevaarlijke situaties, ongevallen en 
incidenten 

• Titel 3.- PSR // Titel 4. GT (art. I.4-72, art. I.4-86) // Titel 5 EH

• Titel 6.- maatregelen in geval van arbeidsongeval



Preventie & arbeidsongevallen

520 april 2018

Wetgever focust op :

– Grondige ANALYSE van incidenten en arbeidsongevallen als 
deel van het welzijnsbeleid  (voor alle betrokkenen)

– Bijstand van bevoegde preventiediensten. (IDPB, EDPB), 
deskundig arbeidsongevallenONDERZOEK en OVERLEG

� Codex boek II – organisatorische structuren en sociaal 
overleg

– Klemtoon op het nemen van PREVENTIEMAATREGELEN
door  alle betrokkenen, werkgever(s). (DRBS,  HL, WN’s) => 
BORGING



Incidenten, bijna-ongevallen

620 april 2018

� ongewenste gebeurtenis,  afwijking op de normale 
gang van zaken zonder schade/letsel, met kans op 
schade, letsel (=net niet!)

� 100% aandacht geven aan onveilige handelingen

� Hoe? Meldingsprocedure implementeren

� Wie?: werknemers (art.6 WW)  – hiërarchische lijn (art. I.2-11, 2°) –
interne preventieadviseur  (art. II.1-4, 2°) – CPBW (art. II.7-11)

� Hoeveel tijd beschikbaar? 

� En… preventiemaatregelen nemen!



Incidenten, bijna-ongevallen

720 april 2018



arbeidsongevallen

820 april 2018

Arbeidsongeval (AO)?

Definitie in arbeidsongevallenwet (10/04/1971-3/07/1967) 
+ rechtspraak

1. Lichte ongevallen (art 1, 4° KB 12/03/2003 – 10/04/2014)

het licht ongeval: noch loonverlies, noch arbeidsongeschiktheid, 
enkel zorgen (geen geneesheer), na het ongeval toegediend enkel 
op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

� register van eerste hulp, art. I.5-6, §3

� aantal opnemen in het jaarverslag bijlage II.1-3

Indien verslechtering => aangifteplicht



arbeidsongevallen  

920 april 2018

2. Alle arbeidsongevallen

– Bijlage II.1-2 : maand/3maand-verslagen, punt 4

� synthese arbeidsongevallen: analyse, plaats, oorzaken, 
preventiemaatregelen, evolutie frequentie en ernst

� analoog voor slachtoffers, geen eigen werknemers: 
hoofdstuk III, IV en V en …

– Bijlage II.1-3: jaarverslag, punt II en III

� aantal uren blootstelling

� aantal ongevallen ngl categorie (ernst, leeftijd, werknemer, 
geslacht,…)

� Fg, Eg, Geg (met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid)



arbeidsongevallensteekkaart  

1020 april 2018

3. Arbeidsongevallen met minstens 4 dagen 
arbeidsongeschiktheid

– Art. II.1-6, § 1, 2°, c) taak van de IDPB = opstellen steekkaart, art. 
II.1-10, §2, §3 onderzoek door EDPB bij groep C- en D.

– Art. I.6-12 : bevoegde preventieadviseur stelt de 
arbeidsongevallensteekkaart op

� mag aangifteformulier zijn mits ingevuld wordt in overeenstemming 

met bijlage II.1-4, o.a. luik preventie

� getroffen preventiemaatregelen vermelden, IV.8 van bijlage II.1-4

� nr. 46 van het aangifteformulier vaak leeg of “geen” of 

maatregelen nog niet uitgevoerd of borgen het voorkomen niet.

� kopie of afdruk naar EDPB (gezondheidsdossier – art. I.4-86)

� 10 jaar bewaren – ter beschikking van TWW



arbeidsongevallensteekkaart  

1120 april 2018



ernstige arbeidsongevallen  

1220 april 2018

4. Ernstig arbeidsongeval (EAO) 

Welzijnswet - Art. 94bis 1°

een ongeval dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet en dat 
wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek vereist met 
het oog op het treffen van preventiemaatregelen die herhaling 
ervan moeten vermijden. De Koning bepaalt de criteria 

Codex - Art. I.6-2.-

1° elk dodelijk arbeidsongeval 

2° arbeidsongeval met een afwijkende gebeurtenis (bijlage I.6-1) 
OF een betrokken voorwerp (bijlage I.6-2) EN aanleiding geeft tot

a) een blijvend letsel OF b) een tijdelijk letsel (bijlage I.6-3)



ernstige arbeidsongevallen  

1320 april 2018

� Correcte codering is belangrijk!
– Bijlage II.1-4 inhoud van de arbeidsongevallensteekkaart

– Bijlagen I.6-1 afwijkende gebeurtenis, I.6-2 betrokken voorwerp en I.6-3 tijdelijk 

letsel => ernstig arbeidsongeval

Afwijkende gebeurtenis (tabel A - bijlage II.1-4)

het letsel het directe gevolg - opeenvolgende oorzaken oorzaak aangegeven die onmiddellijk aan het 
ongeval vooraf ging, die in de tijd het dichtst staat bij het contact en de verwonding. verschillende 
oorzaken gelijktijdig zal enkel die oorzaak behouden blijven, die het meest doorslaggevend of het 
meest kenschetsend lijkt.

Betrokken voorwerp (tabel  B – bijlage II. 1-4)

alleen het betrokken voorwerp, met de (laatste) afwijkende gebeurtenis, in aanmerking worden 
genomen. Indien verscheidene bij de (laatste) afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerpen telt 
alleen het betrokken voorwerp dat in de tijd als laatste komt (het dichtste, in de tijd, bij het letsel)

Soort letsel (tabel E – bijlage II.1-4)

Codering volgens ernstigste letsel - Alleen in gevallen waarin het slachtoffer twee of meer soorten 
letsels heeft opgelopen en één daarvan niet als ernstiger dan het (de) andere kan worden beschouwd -
code 120 



ernstige arbeidsongeval?  

1420 april 2018

Casus 

Slachtoffer komt ten val terwijl hij een kar (zonder remmechanisme) met een 

zware lading (150kg) manueel verplaatst over een helling (afdalend) naar een 

kelder => letsel: levensgevaar - hersentrauma: schedelbreuk en hersenbloeding 

=> oproep 112 => hospitalisatie en tijdelijke ongeschiktheid van 2 maand door 

spoedarts voorgeschreven

Informatie uit de arbeidsongevallensteekkaart en gegevens van de aangifte:

� Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

� Betrokken voorwerp: code 03.00 (≠ bijlage I.6-2) 

� Letsel: code 120 multipele (≠ bijlage I.6-3) 

� Afwijkende gebeurtenis: code 52 uitglijden en struikelen 

met val op dezelfde hoogte (≠ bijlage I.6-1) 

Geen EAO volgens de werkgever en zijn preventieadviseur (handtekening steekkaart)

=> 53* of  reeks 20 

? 

EAO

3.01=steile helling

11.04 niet gemotoriseerd transportwagentje

42 verlies van controle 
over transportmiddel
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Meldingsprocedure & Eerste Hulp  

1620 april 2018

Wat bij Incident? Arbeidsongeval? Crisis? Calamiteit?

Noodplanning, art. I.2-23, intern noodplan, gesteund op 
procedures  aangepast aan gevaarlijke situaties, ongevallen en 
incidenten + Codex titel 5 (WG – IDPB – EDPB – HL – CPBW)

Wie onmiddellijk verwittigen? en door wie? = interne procedure 

� hulpdiensten (eigen interventieploeg EHBO team – 112 – politie 
– brandweer) 

� bevoegde preventiedienst: intern en  extern (C-/D bedrijf -
multidisciplinair)! EN de beperkte afvaardiging CPBW

� werkgever en zijn aangestelden (betrokken hiërarchische lijn) 

� TWW: bij dodelijke AO en EAO met blijvend letsel

� nabestaanden



Meldingsprocedure  

1720 april 2018

Eerste acties? En door wie?

� toediening van de eerste zorgen – accurate redding – opvang!

� veilig stellen van de locatie (afbakenen/stutten/vrijschakelen/…)

� bevriezen van de situatie ten voordele van het onderzoek voor 
en in samenwerking met alle betrokken partijen.

� getuigen identificeren, bevragen NIET wegsturen!

� Beeldmateriaal/foto’s! (positie van het slachtoffer – machine -
randfactoren – camerabewaking – dataopslag) 

= alle materiële sporen bewaren in het kader van een correct 
onderzoek

� wat met de pers?

Procedure moet ook toepasbaar zijn op verplaatsing! TMB/derden



Meldingsprocedure  

1820 april 2018

Wat is er gebeurd?



aangifte/kennisgeving  

1920 april 2018

Aangifte en door wie?

1. Werkgever aan de arbeidsongevallenverzekeraar 

� werkgever is verplicht tot aansluiting bij verzekeraar 

� verzekeraar bepaalt of het om een arbeidsongeval gaat

� binnen 8 dagen voor de werkgever

� via elektronisch portaal sociale zekerheid / softwarepakket 
verzekeraar / papier via modelformulier

� bij verzuim werkgever, door het slachtoffer of de rechthebbende  
binnen de verjaringstermijn van drie jaar => www.fedris.be

TWW (sinds 2006)

EDPB (sinds 05/2013)

Werkgever verzekering
Publiato sinds 2014 voor de publieke sector e-aangifte private sector 

ENKEL private sector – niet NMBS

DOEL ook publieke sector (overleg gaande) 



aangifte/kennisgeving  

2020 april 2018

� betrokkenheid van de interne preventieadviseur ook 
noodzakelijk!

�Art. I.6-12.- aangifteformulier mag gebruikt worden voor de 
arbeidsongevallensteekkaart

�Gebruik van correcte codes! 

Casus: chemisch product spat in oog van slachtoffer bij het 
openen van een kraan: TO 15 dagen, netvlies is verbrand

� Afwijkende gebeurtenis (bijlage I.6-1: 20-reeks “vrijkomen” – bijlage II.1-4, 

code 22: spatten, sproeien)

� Betrokken voorwerp (bijlage I.6-2: 15-reeks “chemisch product“ – bijlage 

II.1-4, code :15.01 ?corrosief, vloeibaar?

� Letsel (bijlage I.6-3: 60- reeks => verbranding/chemisch product – bijlage 

II.1-4, code 62 chemische verbranding 



aangifte/kennisgeving  

2120 april 2018
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Kennisgeving aan TWW 

2220 april 2018

2. de werkgever van het slachtoffer aan TWW 

� aan de regionale directie van de plaats van het ongeval

� WW, art. 94 nonies - onmiddellijk volgens criteria art. I.6-3.-

�dodelijke en EAO met blijvend letsel

�met technologisch geschikt middel met vermelding naam, 
adres van de werkgever van het slachtoffer, naam van het 
slachtoffer, de datum en de plaats van het ongeval en zijn 
vermoedelijke gevolgen en met een korte beschrijving van 
de omstandigheden => telefoon (kantooruren) + e-mail

� WW, art. 94 ter, + bezorgen van een omstandig verslag of 
voorlopig verslag binnen 10 dagen bij EAO op de arbeidsplaats 

� Geen aangifteformulieren! Tenzij op verzoek



Kennisgeving aan TWW 

2320 april 2018

3. de bouwdirectie belast met de uitvoering voor een 
EAO overkomen aan een aannemer die er zelf een 
activiteit uitvoert, art. 54 KB 25/01/2001 

tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 

� aan de regionale directie 

van de plaats van het ongeval

� binnen 15 kalenderdagen
1° de naam, de voornaam en het adres van het slachtoffer;

2° de datum van het ongeval;

3° het adres van de tijdelijke of mobiele bouwplaats, 

waar het ongeval zich heeft voorgedaan;

4° een bondige beschrijving van de opgelopen letsels;

5° een bondige beschrijving van de wijze waarop 

het ongeval is gebeurd;

6° de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid.



Melding/aangifte/kennisgeving 

2420 april 2018

TWW (sinds 2006)

EDPB (sinds 05/2013)

Werkgever verzekering

Publiato sinds 2014 voor de publieke sector 

e-aangifte private sector 

ENKEL private sector – niet NMBS

DOEL ook publieke sector (overleg gaande) 

Toezicht welzijn op het werk - Directie Oost Vlaanderen 

Ketelvest 26 bus 202, 9000 Gent 

02 233 42 20 
tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be 

Onmiddellijk: dood en EAO met blijvend letsel

Binnen 10 dagen: omstandig verslag voor elk EAO

Binnen 8 dagen: aangifte

meldingsprocedure
Onmiddellijk intern Onmiddellijk indien bevoegd
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Arbeidsongevallenonderzoek, wie?  

2620 april 2018

� werknemers, getuigen, slachtoffer (=kroongetuige) (ww art. 6)

� hiërarchische lijn, zie taken (Codex, art. I.2-11, 2°) 

ongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben 

voorgedaan onderzoeken en maatregelen voorstellen om dergelijke 

ongevallen en incidenten te voorkomen;

� preventiediensten: interne preventieadviseur(s) en daar waar 
van toepassing verplicht onderzoek door de externe 
preventieadviseur(s), zie taken en opdrachten codex boek II 

– Opdracht IDPB Codex, art. II.1-4, 2° werkgever en HL bij te staan:

deelnemen aan de studie van de factoren die van invloed zijn op het 

ontstaan van ongevallen of incidenten en aan de studie van de oorzaken 

van doorslaggevende aard van elk ongeval dat een 

arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft gehad;



IDPB 

2720 april 2018

– Codex, art. II.1-6, §1, 1° d) en j)  en 2° taak IDPB om opdrachten te 

vervullen:

d) onderzoeken doen naar aanleiding van arbeidsongevallen en 

incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan;

j) de taken uitvoeren die de werkgever hen geeft, teneinde de 

herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen;

– Codex, art. II.1-6, §1, 2° in het kader van het beheer en de werking 
van de dienst te zorgen voor:

a)    het opstellen van de maandverslagen en driemaandelijkse 

verslagen waarvan de inhoud is bepaald in bijlage II.1 2;

b) het opstellen van het jaarverslag waarvan de inhoud is 

bepaald in bijlage II.1-3;

c) het opstellen van de arbeidsongevallensteekkaart waarvan 

de inhoud is bepaald in bijlage II.1 4 of het invullen van het 

formulier voor de aangifte van het arbeidsongeval, artikel I.6-12;



groep C- en D 

2820 april 2018

– Codex, art. II.1-10, §2, werkgevers van de groep C zonder interne 

preventieadviseur niveau I of II (artikel II.1-21), worden de volgende 

opdrachten en taken steeds verricht door een externe dienst:

1° de opdrachten bedoeld in artikel II.1-4, eerste en tweede lid, 1°;

2° verrichten van onderzoeken op de arbeidsplaats na een arbeidsongeval 

op de arbeidsplaats met vier of meer dagen arbeidsongeschiktheid tot 

gevolg;

3° de opdrachten en taken die de werkgever hen geeft in 

toepassing van de artikelen I.6-1 tot I.6-6, teneinde de herhaling 

van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen.

– § 3. Bij de werkgevers van groep D worden de opdrachten en taken 

bedoeld in § 2 steeds verricht door een externe dienst.

� Externe preventieadviseur is de bevoegde preventieadviseur bij 
de Cmin- en D-bedrijven



EDPB voor C- en D  

2920 april 2018

– codex, art. II.3-16.- § 1.: de werkgever van groep C of D heeft in ruil 
voor de forfaitaire minimumbijdrage recht op 12 algemene prestaties, 
o.a.:

1° het actief meewerken aan het opstarten, uitvoeren en updaten van de 

risicoanalyse;

2° het voorstellen van de preventiemaatregelen die moeten worden 

genomen op basis van de risicoanalyse op het niveau van de organisatie in 

haar geheel, op het niveau van elke groep van werkposten of functies en op 

het niveau van het individu, zoals voorzien in de artikelen I.2-6 en I.2-7;

8° met een maximum van vijf prestatie-uren van een preventieadviseur, het 

verlenen van bijstand naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval zoals 

bedoeld in artikel 94bis van de wet, van zodra de externe dienst hiervan kennis 

heeft, meer bepaald: a) het voorstellen van bewarende maatregelen, zoals 
bedoeld in artikel 94septies, § 2 van de wet; b) het uitvoeren van de 
onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen; 

10° het verrichten van een onderzoek van de arbeidsplaatsen en van de 

werkposten



Comité 

3020 april 2018

� Overlegorgaan, CPBW, syndicale afvaardiging, 
werknemersparticipatie zijn ook betrokken bij het onderzoek en 
de rapportering van arbeidsongevallen

– Codex, art. II.7-11.- Het Comité wijst een afvaardiging aan die zich 

onmiddellijk ter plaatse begeeft, wanneer er ernstige risico’s zijn, waarbij 

de schade dreigend is en telkens er een ernstig ongeval of incident 

gebeurd is, of wanneer ten minste een derde van de 

werknemersafvaardiging in het Comité er om verzoekt

– Codex, art. I.6-5, derde lid, 3° het advies van de respectievelijke Comités 

over de oorzaken die aan de basis liggen van het ernstig arbeidsongeval 

en over de maatregelen die zijn voorgesteld om herhaling ervan te 

voorkomen. advies actieplan OV
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Verslaggeving  

3220 april 2018

� materiele sporen v. h. arbeidsongevallenonderzoek: 

� Incidentenrapport/meldingsformulier 

� Arbeidsongevallensteekkaart

� Omstandig verslag in geval van een ernstig arbeidsongeval

� Omstandig verslag (art. I.6-4 – I.6-6)

� 2 delen:

�Luik 1: Het verslag van de bevoegde preventiedienst(en)

�Luik 2: De aanvulling door de betrokken werkgever(s)

� één verslag – één of meerdere actieplannen per betrokkene

� op papier of via een technologisch geschikt middel (10 dagen)

� voorlopig verslag kan onder voorwaarden art. I.6-6

� Onderzoek door een deskundige (art. 94ter §4, art. I.6-7 – 11)



Omstandig Verslag – wie bezorgt? 

3320 april 2018

• WW, art. 94ter, §1 werkgever van het slachtoffer zorgt er voor dat het 
ongeval onmiddellijk door zijn bevoegde preventiedienst onderzocht 
wordt en hij bezorgt binnen de tien dagen volgend op het ongeval een 
omstandig verslag aan TWW.

• WW, art. 94ter, §2 ongeval werknemer op arbeidsplaats (IV,V) ingeval 
meerdere (rechts)personen betrokken:

– Ondernemingen van buitenaf (“derden”) – opdrachtgevers/aannemers (WW, 

hoofdstuk IV)

– Gebruiker van uitzendkrachten (WW, hoofdstuk IV) - uitzendbureau

– Bouwdirectie belast met de uitvoering, aannemers en zelfstandigen op TMB (WW 

hoofdstuk V)

– …

Principe : samenwerking met alle betrokken werkgevers/personen voor de 
uitvoering van het ongevallenonderzoek en het nemen van 
preventiemaatregelen (initiatief opdrachtgevende lijn/gebruiker) 



Wie? 

3420 april 2018

– vooraf praktische afspraken over onderzoek, verslag en verdeling kosten 

moeten opgenomen zijn in overeenkomsten (“werken met derden” -

overeenkomsten tussen bouwdirecties belast met uitvoering en 

(onder)aannemers) 

• Art. I.6-4.- De persoon of de personen op wie de verplichtingen, 
bedoeld in artikel 94ter, § 1 en § 2, van de wet, rusten, brengen met 
toepassing van die wetsbepalingen, de dienst voor preventie en 
bescherming op het werk van wie zij zich de medewerking hebben 
verzekerd voor het onderzoek van arbeidsongevallen op de 
arbeidsplaats met vier of meer dagen arbeidsongeschiktheid, op de 
hoogte van het ernstig arbeidsongeval en dragen er zorg voor dat 
deze dienst het ongeval onmiddellijk onderzoekt, de oorzaken ervan 
vaststelt, preventiemaatregelen voorstelt om herhaling ervan te 
voorkomen en hen hierover een verslag bezorgt.



Samenwerking & bewarende maatregelen

3520 april 2018

• WW, art. 94 septies §1 samenwerking

van de WG (art. 94ter§1) en de personen (art. 94ter§2) met de 
bevoegde preventieadviseurs en met de comités

• WW, art. 94 septies §2 bewarende maatregelen 

om onmiddellijke herhaling van zelfde of gelijkaardige ernstige 
arbeidsongevallen te voorkomen te nemen door:

– de werkgever die een beroep doet op ondernemingen van buitenaf, in 

het kader van werkzaamheden bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 1

– de gebruiker, in het kader van werkzaamheden bedoeld in hoofdstuk IV, 

afdeling 2;

– de bouwdirectie belast met de uitvoering, in het kader van 

werkzaamheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld in 

hoofdstuk V;

– door de werkgever van het slachtoffer in de andere gevallen



Luik 1 

3620 april 2018

1° de identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers;

2° de gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval;

3° de gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden van het 

ongeval, inclusief beeldmateriaal (TMB, op verplaatsing,…);
4° de vastgestelde primaire, secundaire en tertiaire oorzaken;
� primaire oorzaken: de materiële feiten die het ongeval mogelijk hebben 

gemaakt

� secundaire oorzaken: oorzaken van organisatorische aard, waardoor de 

primaire oorzaken zijn ontstaan

� tertiaire oorzaken: materiële of organisatorische oorzaken bij derden

5° de eventuele andere vastgestelde oorzaken waaronder de 

oorzaken van psychosociale aard, inzonderheid stress of burn-out 

veroorzaakt door het werk, conflicten verbonden aan het werk of 

geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
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6° aanbevelingen om herhaling van het ongeval te voorkomen;
Aandachtspunten:
� aanbevelingen = preventiemaatregelen
� volgens de preventiehiërarchie gekozen – materiële feiten 

aanpakken
� inspelend op de (dieperliggende) oorzaken (<grondig 

onderzoek)
� borging! � toolboxmeeting organiseren

7° de identificatie van de in artikel I.6-4 bedoelde persoon of personen 
en van de diensten voor preventie en bescherming op het werk die aan 
de totstandkoming van het verslag hebben bijgedragen;
8° de identificatie van de personen die het verslag hebben opgesteld;
9° de identificatie van de personen aan wie een afschrift van het verslag 
is toegezonden.
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De betrokken personen, welke aan de geformuleerde aanbevelingen 
gevolg moeten geven, vullen dit verslag aan met de volgende 
elementen:

1° “Beslissingen” maatregelen die elkeen zal treffen om herhaling van het ongeval te 

voorkomen, geselecteerd op grond van de aanbevelingen geformuleerd door de 

dienst of de diensten voor preventie en bescherming op het werk en desgevallend, 

van het advies van de respectievelijke Comités, of, na overleg met de respectievelijke 

diensten en desgevallend, Comités, de alternatieve maatregelen die ten minste 

hetzelfde resultaat garanderen; 

2° een actieplan, dat de termijnen bevat waarin de maatregelen zullen toegepast zijn 

en de verantwoording van deze termijnen; 

3° het advies van de respectievelijke Comités over de oorzaken die aan de basis 

liggen van het ernstig arbeidsongeval en over de maatregelen die zijn voorgesteld om 

herhaling ervan te voorkomen.

+ eigenhandig ondertekend door de betrokken personen, werkgevers
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Rol van TWW  
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1. Afstapping

Wanneer?

– bij blijvend letsel en dodelijke arbeidsongevallen;

� geen onmiddellijke melding kan geverbaliseerd worden;

– op vraag van het arbeidsauditoraat;

Wat?

– onderzoek van inspecteur in aanwezigheid van betrokkenen (WG, HL, 

bevoegde preventiedienst, comité,…), politiedienst, hulpdiensten,…na 

kennisgeving (onmiddellijk!)

– “in beslag name” van de plaats van het ongeval in het belang van een 

correct onderzoek – belang van eerste vaststellingen

– bevoegdheden SSW afdeling 2 en 3 – o.a. art. 46 bevel tot stopzetting 

van de arbeid – in afwachting van het nemen van 

passende/bewarende maatregelen 
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4120 april 2018

Gevolgen?

– Na opstellen van een PV tot vaststelling van inbreuken of pro-
justitia:

�Dagvaarding door het openbaar ministerie

�Minnelijke schikking

�Seponering van het strafdossier

�Dienst administratieve geldboete

– Strafvervolging kan ook zonder PV tot vaststelling van 
inbreuken, op basis van een verslag aan het arbeidsauditoraat, 
onderdeel van een gerechtelijk dossier



afstapping in 2017 
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• Ongeveer 25 afstappingen voor TWW OVL

+ bron FEDRIS-databank: 

– 19 arbeidsongevallen met dodelijke afloop van Belgische 
werkgevers in Oost-Vlaanderen:

• 10 dodelijke weg-werkongevallen

• 09 dodelijke arbeidsongevallen op de arbeidsplaats:

– 6 in een ongeval op de openbare weg

– 3 dodelijke voor TWW met als afwijkende 
gebeurtenissen:

» 10-reeks: een explosie

» 40-reeks: verlies van controle over een last

» 51: val van hoogte en verdrinking

– + 1 wn van buitenlandse werkgever



13 afstappingen in jan - mrt 2018

4320 april 2018

• 4 dodelijke arbeidsongevallen

– 2 op een TMB/ 1 in een bedrijf/ 1 op een binnenvaartschip

– 3x code 63: gegrepen door machine (1x) / transportmiddel (2x)

– 1x code 51: vallen van hoogte

– 1x werknemer van een buitenlandse werkgever

• 9 levensgevaar (4 op een TMB en 5 in een bedrijf)

– 7x code 63: gegrepen door 

• machine (3x) waarbij 2x amputatie/afzetting als letsel

• transportmiddel (4x) waarbij 1x amputatie/afzetting

– 1x code 10-reeks elektrische storing, explosie, brand

– 1x geen afwijkende gebeurtenis uit bijlage I.6-1 maar betrokken 
voorwerp uit de 15-reeks bijlage I.6-2 “chemische stof”



Consultatie Fedris-databank 
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2. Opsporen van zeer ernstige arbeidsongevallen via 
databank fedris

TWW OVL focust o.a. op hoge BO% - amputaties en afzettingen –
bijzondere werknemers zoals uitzendkrachten – vallen van hoogte

cijfers 2017:

– 9 dodelijke arbeidsongevallen bij Belgische werkgevers

– 34 amputaties/afzettingen op de arbeidsplaats 

– 708 ernstige arbeidsongevallen op basis van de

aangifte van de werkgever

– 1052 ernstige arbeidsongevallen op basis van de

aangifte van de verzekeraar

– 22254 aangegeven arbeidsongevallen Cijfers 2017



Evaluatie & opvolging
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3. Evaluatie van de omstandige verslagen

= kwaliteitscontrole: inhoud en aanwezigheid van alle wettelijke 

elementen met als doel na te gaan of:

• juiste lessen getrokken worden uit een goede analyse

� beeldmateriaal – samenwerking van alle betrokken partijen – voldoende tijd 

voorzien – tijdig EDPB verwittigen.

� voldoende oorzaken opgespoord werden (belang van een onderzoeksmethode)

• aanbevolen preventiemaatregelen effectief zijn – herhaling voorkomen en dus 

inspelen op de oorzaken en de preventiehiërarchie volgen; (logisch verband ts 

oorzaken en maatregelen)

• correct actieplan aanwezig is (verantwoorde termijnen - aanbevelingen gevolgd in de 

actieplannen – uitvoerders aangeduid

4. Opvolging van actieplannen
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wettelijk kader - literatuur
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Welzijn Op het Werk (WOW)
www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=644

Belgisch kenniscentrum over WOW
www.beswic.be/nl/themas/arbeidsongevallen

Welzijnswet – Codex WOW – KB TMB

Arbeidsongevallenwet 10/04/1971 – 3/7/1967
KB 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de 

termijn van aangifte van een arbeidsongeval 
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