MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID
-----Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk
-----Advies nr. 15 van 15 september 1998 met betrekking tot de problematiek van de vereenvoudiging van de aangifte van een arbeidsongeval.
I. VOORSTEL EN MOTIVERING
Bij brief van 9 oktober 1997 heeft Mevrouw de Minister aan de Voorzitter van de Hoge Raad
een dossier met betrekking tot de problematiek van de vereenvoudiging van de aangifte van
een arbeidsongeval gezonden met het verzoek het advies van de Hoge Raad hieromtrent in te
winnen.
De vraag heeft betrekking op de volgende voorstellen van het Technisch Comité voor de Preventie bij het Fonds voor arbeidsongevallen:
1. De vereenvoudiging van het model van arbeidsongevallenaangifte, vooral voor de ongevallen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 3 dagen, en de hiermee
gepaard gaande wijziging van de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming betreffende de arbeidsongevallensteekkaarten.
2. De verplichting om een arbeidsongeval bij de arbeidsinspecteur aan te geven (artikel 62
van de arbeidsongevallenwet) wordt vervangen door de overdracht van de gegevens van
de verzekeraars naar de Administratie van de arbeidsveiligheid via de centrale gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen.
Het dossier werd op 20 oktober 1997 aan het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad voorgelegd. (doc. PBW-D13-BE41).
Het Uitvoerend Bureau heeft een werkgroep van de Hoge Raad belast met het onderzoek van
de problematiek.
De werkgroep heeft zijn werkzaamheden aangevat op 8 januari 1998 en heeft ze, na twee vergaderingen te hebben gehouden, beëindigd op 24 april 1998.
Het eindverslag van de werkgroep werd op 30 juni 1998 aan het Uitvoerend Bureau voorgelegd. (doc. PBW-D13-BE68).
Uit de besprekingen in de werkgroep blijkt dat:
1. voor het eerste punt een unaniem advies slechts mogelijk is indien de vereenvoudiging
van de aangifte substantieel is. Dit lijkt momenteel niet het geval vermits alle opgevraagde gegevens door de verschillende partijen betrokken bij de arbeidsongevallenaangifte
voor 90% de bestaande gegevens dekken.
Daarenboven blijkt uit de bespreking in de Hoge Raad van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van

hun werk dat de verplichting tot opstelling van een arbeidsongevallensteekkaart voor elk
ongeval met minstens één dag werkverlet, de dag van het ongeval niet inbegrepen, behouden blijft.
De werkgroep heeft wel een aantal voorstellen geformuleerd om enerzijds het model aan
te passen aan de nieuwe terminologieën die nu gehanteerd moeten worden sedert de inwerkingtreding van de wet op het welzijn van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten en om anderzijds toe te laten de plaats van het ongeval beter te lokaliseren en het statuut van het slachtoffer beter te specificeren.
2. voor het tweede punt de werkgroep het unaniem eens is met het voorstel van de directeurgeneraal van de Administratie van de arbeidsveiligheid, met name dat de aangifte van de
ongevallen aan de Technische Inspectie behouden moet blijven voor de ongevallen met
een tijdelijke ongeschiktheid van meer dan dertig dagen en voor de ernstige ongevallen,
bedoeld in de vroegere voorschriften van artikel 835sexies van het Algemeen Reglement
voor de arbeidsbescherming, nu overgenomen in de voorschriften van artikel 26 van het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Daarenboven moet de aangifte van elk arbeidsongeval overkomen aan werknemers in
sommige gevallen behouden blijven, zoals voorzien in de voorschriften van artikel 62 van
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971: het betreft hier de “interim-arbeid”, de
“bouw” en de “jobstudenten”.
Het Uitvoerend Bureau besliste om het eindverslag van de werkgroep met het dossier voor
advies aan de Hoge Raad voor te leggen. (doc. PBW-D13-30).
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 15
SEPTEMBER 1998.
De vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties treden de standpunten
bij die de vertegenwoordigers van hun respectieve organisaties in de werkgroep hebben uitgebracht.
De vertegenwoordigers van het A.B.V.V. wensen bovendien dat de maatregelen, voorzien in
vroegere bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (artikel
835sexies) en overgeheveld naar het koninklijk besluit van 27 maart 1998 - beleid inzake het
welzijn, ook in de toekomst zouden gevrijwaard blijven.
III. BESLISSING
Het dossier met het advies van de Hoge Raad aan Mevrouw de Minister toezenden.

