Veiligheidsberichten
12-10-2016 | 2016/16

Aangifte arbeidsongeval
In het Veiligheidsbericht ‘onderzoek van een arbeidsongeval - 2016/01’ van 14 januari 2016 werd
toelichting gegeven bij het noodzakelijke onderzoek na een arbeidsongeval. De aangifte aan de
arbeidsongevallenverzekeraar maakt een belangrijk deel uit van dit onderzoek. Door laattijdige of
foutieve aangifte van het arbeidsongeval kunnen er voor het bedrijf en/of het slachtoffer bijkomende
problemen bij de verwerking en afhandeling van het dossier ontstaan.
Hieronder kan u nog even kort enkele belangrijke begrippen terugvinden.

Wat is een arbeidsongeval?
Een arbeidsongeval is een plotse gebeurtenis overkomen aan een werknemer, tijdens en door de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst met een letsel (lichamelijk of geestelijk) als gevolg. Tussen
het ongeval en het letsel moet een oorzakelijk verband aanwezig zijn. Het ongeval kan zich
voordoen op de werkplaats, het traject tussen twee verschillende werkplaatsen of op weg van en
naar het werk.

Aangifte van het arbeidsongeval
De aangifte moet gebeuren door middel van het officieel aangifteformulier en dit binnen de 8
kalenderdagen na de dag van het ongeval. In geval van een ernstig of zeer ernstig arbeidsongeval
(dodelijk of blijvende arbeidsongeschiktheid) dient ook een onmiddellijke melding te gebeuren aan
de bevoegde inspectiediensten (zie hiervoor de procedure van Veiligheidsbericht 2010/3).
Wanneer sprake is van een ‘licht ongeval’, namelijk een ongeval zonder loonverlies of
arbeidsongeschiktheid met enkel plaatselijke verzorging, is er vrijstelling van de aangifteplicht op
voorwaarde dat het ongeval uitgebreid werd geregistreerd in een interventieregister in het bedrijf.

Zorg er steeds voor dat het arbeidsongeval tijdig, volledig en correct wordt geregistreerd en
aangegeven. Bijgevolg is het aan te raden een goed uitgewerkte interne procedure te voorzien die
de verschillende stappen na een arbeidsongeval in kaart brengt.
Bij twijfel of onduidelijkheden kan u steeds contact opnemen met de Gemeenschappelijke Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming.
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