FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN
SOCIAAL OVERLEG
-----Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
-----Advies nr. 71 van 12 december 2003 over het aanpassen van het model van aangifte van een
arbeidsongeval en de arbeidsongevallensteekkaart.
I. VOORSTEL EN MOTIVERING
Het Uitvoerend Bureau heeft op 14 maart 2003 het probleem besproken betreffende de aanpassing van het model van aangifte van arbeidsongeval en de arbeidsongevallensteekkaart (op
te nemen in de Codex).
De besprekingen hadden betrekking op het aspect van het uitvoeren van de doelstellingen van
de kaderrichtlijn over het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op
het werk van 12 juni 1989, namelijk het bekomen van geharmoniseerde ongevallenstatistieken
binnen de Europese Gemeenschap.
In 1990 werd het SEAT-project (Statistiques européennes sur les accidents du travail) opgestart dat ertoe strekt een methodologie uit te werken voor een Europees registratiesysteem
voor oorzaken en omstandigheden van arbeidsongevallen in Europa.
In dat kader besliste het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen dat alle arbeidsongevallen met een arbeidsongeschiktheid van meer dan 3 dagen zullen worden gecodeerd en dat in het model van aangifte van een arbeidsongeval de rubrieken "materiële oorzaken" (agens) en "vorm van het ongeval" dienden te worden vervangen door respectievelijk
"bij de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp" en de "afwijkende gebeurtenis".
De administratie heeft hiertoe een ontwerp van koninklijk besluit voorbereid waarbij artikel
27 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 beleid welzijn en de bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk werden aangepast.
Het ACV heeft mededeling gedaan van een aantal wijzigingen die onlangs doorgevoerd zijn
of voorzien worden met betrekking tot de problematiek en die mee zouden moeten onderzocht
worden.
Overeenkomstig de huidige regelgeving kunnen niet alle arbeidsongevallen het voorwerp
uitmaken van een vereenvoudigd model van aangifte.
Dit is momenteel het geval voor elk arbeidsongeval waarvoor er een dag of meer arbeidsongeschiktheid is, de dag van het ongeval niet inbegrepen.
Een aanpassing van artikel 27 van het besluit welzijnsbeleid (tenminste 4 dagen werkonbekwaamheid) zal ertoe leiden dat voor meer arbeidsongevallen het vereenvoudigd model van
aangifte kan gebruikt worden.

Arbeidsongevallen met uitzendkrachten of met werknemers-studenten zullen evenwel steeds
van het vereenvoudigde model uitgesloten blijven.
De gegevens vermeld op het vereenvoudigd model van aangifte zouden in overeenstemming
moeten zijn met de vermeldingen op de ongevallensteekkaart.
In dat verband zijn er problemen met de rubrieken 7.1. en 7.2. van de ongevallensteekkaart
die niet vermeld worden bij het vereenvoudigd model van aangifte.
Het is de bedoeling dat het systeem van vereenvoudigde aangifte ingevoerd wordt per 1 januari 2005.
Het Uitvoerend Bureau heeft op 12 september 2003 beslist om een commissie ad hoc te belasten met het onderzoek van de problematiek van de aanpassing van het model van aangifte van
een arbeidsongeval en de arbeidsongevallensteekkaart.
De commissie ad hoc is bijeengekomen op 10 november 2003. (D78/2)
Naast de bespreking over de wijze waarop het model van vereenvoudigde aangifte en de inhoud van de arbeidsongevallensteekkaart op elkaar kunnen worden afgestemd werd gesproken over de invoering van de arbeidsongevallenaangifte via elektronische weg.
Via de kruispuntbank zouden de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot de aangiften van hun aangesloten werkgevers.
De besprekingen in de commissie ad hoc hebben tot de volgende conclusies geleid:
Conclusies
1. De sociale partners zijn het eens met het ontwerp van koninklijk besluit mits in artikel 1,
dat artikel 27, 1ste lid van het besluit welzijnsbeleid wijzigt, "minstens 3 dagen arbeidsongeschiktheid" vervangen wordt door "minstens 4 dagen arbeidsongeschiktheid".
2. Gevraagd wordt dat de arbeidsongevallensteekkaart en het vereenvoudigde model van
aangifte van arbeidsongeval met elkaar in overeenstemming zouden gebracht worden, wat
de rubrieken 7.1. en 7.2.betreft (toevoegen van vorm en agens van het ongeval).
De werkgeversafgevaardigden wensen voor deze aanvulling hun mandanten nog te raadplegen.
3. Wat het onderzoek naar eventuele overlappingen inzake de aangiften van een arbeidsongeval betreft, zal de administratie een nota opstellen tegen 1 maart 2004.
4. Wat de eventuele verantwoordelijkheidsverschuiving betreft bij de rechtstreekse toegang
tot de Kruispuntbank door de externe diensten voor preventie en bescherming op het
werk, zal de betrokken deskundige deze diensten raadplegen.
Het Uitvoerend Bureau besliste op 12 december 2003 om het ontwerp van koninklijk besluit
voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad op de vergadering van 12 december 2003.
(PBW-D78-229)

II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK OP DE VERGADERING VAN 12 DECEMBER
2003
De Hoge Raad gaat akkoord met het principe voor de vereenvoudiging van de aangiften van
arbeidsongeval:
akkoord met de aanpassing van artikel 27 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 beleid welzijn: "3 dagen arbeidsongeschiktheid" vervangen door "4 dagen arbeidsongeschiktheid".
op elkaar afstemmen van de arbeidsongevallensteekkaart en het vereenvoudigd model van
aangifte (de vereenvoudigde aangifte moet de informatie bevatten betreffende de materiële oorzaken (agens) en de vorm van het ongeval).
wat de tussenkomst van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk betreft: de Hoge Raad vraagt dat de betrokken externe dienst voor preventie en bescherming
op het werk steeds automatisch zou worden geïnformeerd over de arbeidsongevallen
overkomen aan werknemers van de bij hun dienst aangesloten werkgevers.
De vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties vragen echter dat deze tussenkomst
geen bijkomende kost voor de werkgever zou meebrengen.

