
Richtlijn DVO/DBZ/GDPB/2007/1 
Voorkoming van herhaling van 
arbeidsongevallen – Verplichte melding aan 
officiële instanties en aan de Diensten voor 
Preventie en Bescherming 
Datum: 21 maart 2007 

Richtlijn aan alle leidend ambtenaren en afdelingshoofden van de diensten van de 
Vlaamse overheid. 

Doel van de richtlijn: 

Om tot een doeltreffend voorkomingsbeleid voor arbeidsongevallen te komen, is een 
bewakingssysteem voor de diensten van de Vlaamse overheid noodzakelijk. 

Deze richtlijn schetst het wettelijk kader en regelt de praktische uitvoering van de 
melding van arbeidsongevallen bij de verschillende instanties, de 
preventiemaatregelen en het ongevalsonderzoek.  

U kunt de reglementering die op deze aangelegenheid van toepassing is, bij de 
Dienst voor Preventie en Bescherming opvragen. 

 

 1. MELDINGEN VAN DE LIJNMANAGER AAN DE 
BEVOEGDE INSTANTIES 

Als er zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan, brengt de lijnmanager de Dienst 
voor Preventie en Bescherming daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte door 
middel van de arbeidsongevalaangifte (Arbeidsongevallenwet van 3 juni 1967 en het 
koninklijk besluit van 24 januari 1969) of via het inputten van de 
arbeidsongevalgegevens in Vlimpers.  

De nummering (1), (2)… verwijst naar het bijhorend nummer op het stappenschema 
als bijlage. 

Ongeval op het werk of ongeval op weg naar en van het werk  

Het slachtoffer (of de rechthebbende) meldt elk ongeval onmiddellijk aan de 
werkgever (= de lijnmanager). De lijnmanager stelt een ongevallenrelaas op en laat 
het ongeval registreren in het EHBO-register. (1) Het EHBO-register wordt beheerd 
door de bedrijfseerstehulpverleners en vermelden de volgende gegevens : datum, 
naam patiënt, entiteit, locatie, consultatiereden, verzorging, doorverwijzing, 
ziekteverlof, naam hulpverlener. 
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Het ongeval wordt als een arbeidsongeval beschouwd als het beantwoordt aan de 
wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten in de 
overheidssector. (2) 
 

1.1 Ongeval op het werk of ongeval op weg naar en van het werk met minstens 
één dag werkverlet (2) 

De lijnmanager brengt de personeelsfunctie van de entiteit (=MOD of dienst die de 
personeelszaken van de entiteit behartigt) op de hoogte van elk ongeval op de weg 
naar en van het werk of op de arbeidsplaats zelf, ten gevolge waarvan de werknemer 
minstens één dag arbeidsongeschikt is (de dag van het ongeval niet meegerekend). 

Bij het invoeren van de arbeidsongevallengegevens in het Vlimperssysteem, kan de 
Dienst voor Preventie en Bescherming online de gegevens raadplegen en 
bevestigen of het een ernstig arbeidsongeval betreft. Als de personeelsfunctie van de 
entiteit geen gebruik maakt van het Vlimperssysteem, bezorgt de lijnmanager 
onmiddellijk een afschrift van de ongevalsaangifte model A en van het medisch 
getuigschrift B aan de Dienst voor Preventie en Bescherming.  

Het aangifteformulier en de arbeidsongevallensteekkaart worden tot drie jaar na het 
vertrek van het personeelslid bewaard. 

1.2 Een arbeidsongeval met vier of meer dagen werkverlet (3) 

De lijnmanager brengt de personeelsfunctie van de entiteit (MOD) op de hoogte van 
elk ongeval op de weg naar en van het werk of op de arbeidsplaats zelf, ten gevolge 
waarvan de werknemer vier of meer dagen arbeidsongeschikt is (de dag van het 
ongeval niet meegerekend). 

Bij het invoeren van de arbeidsongevallengegevens in het Vlimperssysteem kan de 
Dienst voor Preventie en Bescherming online de gegevens raadplegen en 
bevestigen of het een ernstig arbeidsongeval betreft. Als de personeelsfunctie geen 
gebruik maakt van het Vlimperssysteem, bezorgt de lijnmanager onmiddellijk een 
afschrift van de ongevalsaangifte model A en van het medisch getuigschrift B aan de 
Dienst voor Preventie en Bescherming.  

Het aangifteformulier en de arbeidsongevallensteekkaart worden tot drie jaar na het 
vertrek van het personeelslid bewaard. 

Voor elk arbeidsongeval tengevolge waarvan de werknemer vier of meer dagen 
arbeidsongeschikt is, verstuurt de personeelsfunctie (MOD) het aangifteformulier 
naar de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB, afdeling 
Gezondheidstoezicht).  

1.3 Bijkomende extra maatregelen voor ernstige arbeidsongevallen (4), (5), (6) 
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Op basis van de ongevalsaangifte bepaalt de Dienst voor Preventie en Bescherming 
of het een ernstig arbeidsongeval betreft. Bij een ernstig arbeidsongeval 
waarschuwt de Dienst Preventie en Bescherming onmiddellijk de voorzitter van het 
betreffende overlegcomité.  

Op verzoek van de voorzitter van het betreffende overlegcomité voert de Dienst voor 
Preventie en Bescherming een arbeidsongevalonderzoek uit, ter voorbereiding van  
preventiemaatregelen om analoge arbeidsongevallen te voorkomen (6). 

Het arbeidsongevalonderzoek  wordt uitgevoerd door een preventieadviseur van de 
Dienst Preventie en Bescherming in samenwerking met de preventieadviseur-
arbeidsarts van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming, afgevaardigden 
van de betrokken hiërarchische lijn, een beperkte afvaardiging van het overlegcomité 
bevoegd inzake Preventie en Bescherming, getuigen van het ongeval. 

De lijnmanager waarschuwt de beperkte afvaardiging van het overlegcomité via de 
voorzitter van het overlegcomité, zodat een onderzoek ter plaatse kan worden 
ingesteld (6) 
(Artikel 837 C2 van het Andere Reglementen i.v.m. de Arbeidsbescherming).  

Binnen twee werkdagen, na het ongeval waarschuwt de lijnmanager de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Als het gaat om een dodelijk arbeidsongeval of om een arbeidsongeval dat 
volgens de eerste medische diagnose de dood of een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van meer dan 25% tot gevolg kan hebben (5) [1], 
waarschuwt de lijnmanager onmiddellijk telefonisch of per fax de bevoegde Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

1.4 Extra verplichtingen bij bepaalde soorten ongevallen 

Bij elk zwaar ongeval met stoomtoestellen moet de lijnmanager onmiddellijk de 
federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op de hoogte 
brengen. 
 

Bij elk ongeval met elektriciteit of met laag- of hoogspanning waarschuwt het 
afdelingshoofd onmiddellijk de dienst Toezicht Welzijn op het Werk van de federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en ook onmiddellijk de 
afdeling Energie-uitrustingen en -producten van de federale overheidsdienst  
Economie, KMO, Middenstand en Energie.  
 

Bij elk ongeval met ioniserende stralen waarschuwt de lijnmanager, zo snel 
mogelijk de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
en het Federaal agentschap voor Nucleaire controle. 
 

Pro memorie 
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De lijnmanager brengt, eventueel in overleg met de cel psychosociaal welzijn (zo 
deze aanwezig is binnen de preventiedienst) of de sociale dienst, de familieleden van 
het slachtoffer op de hoogte van het ongeval. 
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2. MELDING VAN DE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
DOOR DE PERSONEELSFUNCTIES AAN DE (G)IDPB  

In de voorgestelde procedure brengt de lijnmanager van het slachtoffer van een 
arbeidsongeval of van een ongeval op de weg naar en van het werk, de Dienst voor 
Preventie en Bescherming rechtstreeks of via de arbeidsongevallenmodule van 
Vlimpers, op de hoogte. Daarnaast is het noodzakelijk dat de personeelsfuncties van 
de diverse entiteiten (MOD) de Dienst voor Preventie en Bescherming inlichten in 
verband met de afhandeling van de ongevalsaangifte (of via leesrechten op 
Vlimpers). 

Voor het opstellen en vervolledigen van de ongevallensteekkaart, het maandverslag 
en het jaarverslag (statistische verwerking van frequentie- en ernstgraad) moeten de 
personeelsfuncties van de entiteiten (MOD) voor elk ongeval zo vlug mogelijk de 
volgende gegevens digitaal aan de Dienst Preventie en Bescherming te bezorgen of 
beschikbaar stellen via het Vlimperssysteem : 

 
- een trimestrieel en een jaarlijks overzicht van de getalsterkte van het personeel,     
alsook het aantal gepresteerde uren (overuren inbegrepen); 

- gegevens over de vraag of het ongeval al dan niet wordt erkend door de 
personeelsfunctie van de entiteiten die belast is met het administratief onderzoek van 
de aangifte; 

- het (voorlopige en eventueel later toegevoegde) aantal dagen ongeschiktheid dat 
door het ongeval veroorzaakt werd;  

- het bindend medisch advies van de Arbeidsgeneeskundige Dienst. 

- het resultaat (aantal kalenderdagen ongeschiktheid en blijvende ongeschiktheid) bij 
de consolidatie. 

Via het jaarverslag van de Dienst Preventie en Bescherming rapporteert de leidend 
ambtenaar aan de dienst Toezicht welzijn op het Werk van  de federale 
overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De Dienst Preventie 
en Bescherming rapporteert via het maandverslag aan de overlegcomités voor 
welzijn en preventie. 

Voor het jaarlijks doorsturen van de arbeidsongevallengegevens naar het Fonds voor 
ArbeidsOngevallen, dienen de personeelsdiensten van de entiteiten (MOD’s) voor elk 
ongeval volgende gegevens aan de Dienst voor Preventie en Bescherming te 
bezorgen of beschikbaar te stellen via het Vlimperssysteem: cf. [3] 
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3. OVERZICHTSTABEL 
 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verplichtingen bij aangifte van een 
arbeidsongeval buiten de aangifte aan de AGD of de verzekering. 
 
 SOORT 

ONGEVAL 
MELDING AAN TERMIJN FORMULIER 

1 Vanaf 1 dag 
werkverlet (geen 
wegongeval) 

Dienst Preventie 
en bescherming 

Onmiddellijk aangifte van 
ongeval (via 
Vlimpers of 
post/mail) 

2 Vanaf 4 dagen 
werkverlet (geen 
wegongeval) 

Dienst Preventie 
en Bescherming  

 

Externe Dienst 
Preventie en 
Bescherming – 
afdeling Medisch 
Toezicht 

Onmiddellijk Aangifte van 
ongeval (via 
Vlimpers of 
post/mail) 

Ongevallensteek
kaart of aangifte 
van ongeval 

3 Ernstig ongeval Dienst Preventie 
en Bescherming 

+ Aanvragen 
onderzoek bij 
Dienst Preventie 
en Bescherming  

Externe Dienst 
Preventie en 
Bescherming – 
afdeling Medisch 
Toezicht  

FOD 
Werkgelegenheid
Arbeid en Sociaal 
Overleg 

 

Onmiddellijk  

 

 

 

 

 

 

Binnen 2 dagen + 
toesturen 
omstandig 
verslag binnen 10 
dagen 

Aangifte van 
ongeval of brief 
met gegevens 
(via Vlimpers of 
post/mail) 

 

 

 

 

Aangifte van 
ongeval of brief 
met gegevens 

+ omstandig 
verslag  

4 Dodelijk ongeval 
of blijvende 
ongeschiktheid 
>25% 

Idem als onder 3 Onmiddellijk (via 
het meest 
technologische 
middel) + 
omstandig 
verslag binnen 10 
dagen 

Aangifte van 
ongeval of brief 
met gegevens 

+ omstandig 
verslag 

 6



5 Te wijten aan 
stoomtoestellen 

Idem als onder 3 
+ ook het erkend 
organisme dat het 
laatste periodiek 
onderzoek van 
het toestel heeft 
uitgevoerd 

Onmiddellijk Niet bepaald 

6 Te wijten aan 
naadloze of 
gelaste 
gasflessen 

Idem als onder 3 Binnen 24 uur Niet bepaald 

7 Ongeval met 
elektriciteit 
(elektrische 
installatie + laag- 
en hoogspanning) 

Idem als onder 3 

+ FOD Economie, 
KMO, 
Middenstand en 
Energie 

Onmiddellijk  Niet bepaald 

9 Ongeval met 
ioniserende 
straling 

Idem als onder 3 

+ Federaal 
Agentschap voor 
Nucleaire 
Controle  

 

Zo snel mogelijk Niet bepaald 
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BIJLAGEN 

[1] Meer van 25% blijvend arbeidsongeschikt: dood, volledige, blijvende 
ongeschiktheid, verlies van een arm boven de elleboog, verlies van een arm aan of 
onder de elleboog, verlies van een hand, verlies van twee vingers, verlies van drie 
vingers, verlies van vier vingers, verlies van een duim en twee vingers, verlies van 
een duim en drie vingers, verlies van een been boven de knie, verlies van een been 
aan of onder de knie, verlies van een voet, verlies van het zicht van een oog, verlies 
van het zicht van twee ogen, verlies van het gehoor van twee oren. 

[2] De verslaggeving van een ernstig arbeidsongeval gebeurt als volgt: 

 1 RUBRIEKEN VAN EEN OMSTANDIG VERSLAG  
 

1. het verslag dat de preventiedienst opmaakt, moet de volgende elementen 
bevatten  
(KONINKLIJK BESLUIT VAN  27.03.1998 WELZIJNSBELEID ART 26 § 2, 2DE LID): 
1) de identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers; 
2) de gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval 
3) de gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden van het 

ongeval, inclusief beeldmateriaal; 
4) de vastgestelde primaire, secundaire, tertiaire en eventueel verdere 

oorzaken;  
5) aanbevelingen om herhaling van het ongeval te vermijden; 
6) de identificatie van de in het eerste lid vermelde personen en van de 

diensten voor preventie en bescherming op het werk die aan het 
verslag hebben bijgedragen; 

7) de identificatie van de personen die het verslag hebben opgesteld; 
8) de identificatie van de personen aan wie een afschrift van het verslag is 

toegezonden. 
 
Het verslag van de preventiedienst wordt aan de leidend ambtenaar bezorgd. 
De leidend ambtenaar voegt er de volgende elementen aan toe: 
2. de inhoud van zijn genomen beslissingen in verband met de maatregelen 

die elkeen zal treffen om herhaling van het arbeidsongeval te voorkomen, 
geselecteerd op grond van: 
• de aanbevelingen van de Interne Dienst Preventie en 

Bescherming/Externe Dienst Preventie en Bescherming 
• in voorkomend geval van het advies van overlegcomité(s) bevoegd 

inzake Preventie en Bescherming 
• in voorkomend geval en na overleg met Interne Dienst Preventie en 

Bescherming/Externe Dienst Preventie en Bescherming /OC(P&B) 
“equivalente alternatieve maatregelen” 

3. een actieplan;  
4. het advies van de respectieve overlegcomités die bevoegd zijn voor 

preventie en bescherming. 
5. de bij het ongeval betrokken actoren zoals werkgevers, gebruikers, 

uitzendbureaus, bouwdirecties belast met de uitvoering, aannemers, 
onderaannemers en zelfstandigen evenals de bevoegde preventiediensten 
(artikel 94ter§2) dienen het verslag te ondertekenen; 
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6. opsturen aan de regionale directie van de Algemene Directie Toezicht op 
het Welzijn op het Werk van de federale overheid (van de plaats waar het 
ongeval heeft plaatsgevonden) en dit binnen tien dagen. 

 
2 HET BEPERKTE VERSLAG (pro memorie) 
 
Als het als gevolg van materiële feiten niet mogelijk is om binnen tien dagen een 
omstandig verslag te bezorgen aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op 
het Werk van de federale overheid, kan die binnen dezelfde termijn en op dezelfde 
wijze bezorgd voorlopig verslag aanvaarden als dat minstens de volgende elementen 
bevat (In dat geval stelt de Directie Welzijn op het Werk de termijn vast waarin haar 
aanvullende elementen worden bezorgd): 

1. de identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers; 
2. de gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval; 
3. de voorlopige omschrijving van de omstandigheden van het ongeval; 
4. de vastgestelde primaire oorzaken; 
5. een gedetailleerd overzicht van de nog uit te voeren onderzoekingen met 

vermelding van de materiële feiten waardoor geen omstandig verslag kan 
worden bezorgd; 

6. de bevindingen van de afvaardiging van het Overlegcomité, die zich na het 
ernstige arbeidsongeval onmiddellijk ter plaatse heeft begeven; 

7. het advies van het Overlegcomité, dat zou zijn vastgelegd in goedgekeurde 
notulen op het ogenblik dat het voorlopige verslag aan de inspectie bezorgd 
wordt. 

 
 
 
[3] Melding Fonds voor Arbeidsongevallen: 
 
 
Opgelet: twee variabelen uit bijlage l van het koninklijk besluit van 19 april 1999 werden 
gegroepeerd: «Uitoefening van de gewone functie» (24*) en «Ongeval overkomen buiten de 
uitoefening van de functie, maar veroorzaakt door een derde naar aanleiding van een 
vroegere handeling verricht tijdens het werk» (25*) zijn gegroepeerd in eenzelfde rubriek van 
het bestand (1.24/25). 
 
* nummer in bijlage l van het KB van 19 april 1999, gewijzigd door het KB van 1 september 
2006 
 
 

 Beschrijving van het 
gegeven 

Formaat Commentaar 

a Naam van het bestuur CHAR(30)  

b Adres CHAR(30)  
c Postcode CHAR(4)  

d Gemeente CHAR(25)  

e KBO-nummer CHAR(10) Dit nummer wordt 
toegekend door de 
Kruispuntbank voor 
Ondernemingen. 

Deze inlichtingen 
worden niet 
opgenomen in het 
platte bestand als 
dusdanig, maar 
moeten 
afzonderlijk worden 
meegedeeld. 
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Nr.* Beschrijving van het gegeven Formaat Waarden 
1.1 Nummer van het ongeval bij de 

verzekeraar 
CHAR (10) Het betreft het unieke nummer dat toegekend 

wordt door de werkgever aan elk ongeval 
overkomen in de onderneming. 

1.2 Ongeval op de arbeidsplaats of 
op de arbeidsweg? 

CHAR (1) 0 = op de arbeidsplaats 
1 = op de arbeidsweg 

1.3 Postcode van de plaats van 
normale tewerkstelling van het 
slachtoffer  

CHAR (4) Postcode als het een Belgische gemeente 
betreft. 
In geval van tewerkstelling in het buitenland, de 
NIS-landcode (code op 3 posities) invullen. 

1.4 Activiteit van de overheidsdienst 
(werkgever) (NACE-BEL-code) 

CHAR (5) De NACE-BEL is de Belgische versie van de 
Europese nomenclatuur van economische 
activiteiten (bronnen: Eurostat, NIS). 
Er moet een vijfcijfercode worden ingevuld. 

1.5 Ondernemingsnummer DECIMAL (10)  

1.6 Vestigingseenheidsnummer DECIMAL (10)  

1.7 Aantal personeelsleden DECIMAL (6) 1) Totaal aantal personeelsleden tewerkgesteld 
aan het eind van de maand vóór het ongeval 
2) Is het aantal onbekend, 999999 invullen. 

1.8 Taal van het slachtoffer CHAR (1) 1 = Frans 
2 = Nederlands 
3 = Duits 

1.9 Datum van indiensttreding DATE JJJJMMDD 

1.10 Beroepscategorie van het 
slachtoffer 

CHAR (1) K = Statutair 
L = Contractueel 
M = Stagiair 
N = Andere 

1.11 Gewoon beroep van het 
slachtoffer in de administratie 
(ISCO-code) 

CHAR (3) De ISCO (nomenclatuur van 1988) is de 
internationale beroepenclassificatie (bron: IAB) 

1.12 Datum van het ongeval DATE JJJJMMDD 

1.13 Uur van het ongeval CHAR (4) UUMM 
Uur = {0..23}  
Minuut = {0..59} 
Indien het uur niet gekend is, 9999 invullen. 

1.14 Postcode van de plaats van het 
ongeval 

CHAR (4) Postcode als het een Belgische gemeente 
betreft. 
In geval van tewerkstelling in het buitenland, de 
NIS-landcode (code op 3 posities) invullen. 

1.15  Soort werk DECIMAL (2) Nomenclatuur «Europese statistiek van 
arbeidsongevallen» (ESAO) 

1.16 Afwijkende gebeurtenis DECIMAL (2) Tabel A van bijlage IV van het KB van 27 maart 
1998 betreffende de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk 

1.17 Bij de afwijkende gebeurtenis 
betrokken voorwerp 

DECIMAL (4) Tabel B van bijlage IV van het KB van 27 maart 
1998 betreffende de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk 

1.18 Contact – wijze van verwonding DECIMAL (2) Nomenclatuur «Europese statistiek van 
arbeidsongevallen» (ESAO) 

1.19 Soort letsel DECIMAL (3) Tabel E van bijlage IV van het KB van 27 maart 
1998 betreffende de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk 

1.20 Verwond deel van het lichaam DECIMAL (2) Tabel F van bijlage IV van het KB van 27 maart 
1998 betreffende de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk 
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1.24/25 Is het ongeval gebeurd tijdens de 
uitoefening van de gewone 
functie? Zo niet, werd het 
veroorzaakt door een derde naar 
aanleiding van een handeling die 
het slachtoffer verrichtte bij de 
uitoefening van zijn werk? 

CHAR (1) 0 = neen, het ongeval is niet gebeurd tijdens de 
uitoefening van de gewone functie, maar tijdens 
de uitoefening van een andere functie 
1 = ja, tijdens de uitoefening van de gewone 
functie 
2 = neen, het ongeval is gebeurd buiten de 
uitoefening van de functie, maar veroorzaakt 
door een derde naar aanleiding van een 
vroegere handeling verricht tijdens het werk  

1.26 Identificatienummer bij de sociale 
zekerheid (INSZ) van het 
slachtoffer  

DECIMAL (11)  

1.27 Geboortedatum van het 
slachtoffer  

CHAR (8) JJJJMMDD 

1.28 Geslacht van het slachtoffer CHAR (1) 1 = man 
2 = vrouw 
9 = niet gekend 

1.29 Nationaliteit van het slachtoffer CHAR (3) Code van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek. Voor de Belgen is de code 150. 

2.4 Duur van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid 

NUM (4) Aantal kalenderdagen van tijdelijke 
ongeschiktheid in 2006 (situatie op 31/12/2006) 

2.5 Blijvende gevolgen: voorziene 
graad van blijvende 
arbeidsongeschiktheid 

DECIMAL (5) (situatie op 31/12/2006) 
1) De voorziene blijvende ongeschiktheid gaat 
van 0 tot 100. De graad wordt in honderdsten 
van % uitgedrukt. 
Voorbeelden: wordt een ongeschiktheid van 
2,5% voorzien, 00250 invullen; wordt een 
ongeschiktheid van 10% voorzien, 01000 
invullen. 
2) Heeft het ongeval het overlijden van het 
slachtoffer veroorzaakt, 0 invullen. 

2.6 Hulp van derden: voorziene 
percentage 

DECIMAL (5) (situatie op 31/12/2006) 

Zoals hierboven voorzien (Nr. 2.5) 

2.7 Dodelijk ongeval  CHAR (1) 0 = dodelijk ongeval  
1 = niet dodelijk ongeval 

2.8 Situatie van het dossier CHAR (1) (situatie op 31/12/2006) 

1 = aanvaard 
2 = twijfelachtig 
3 = geweigerd 

* De nummers die met 1 beginnen komen overeen met de nummering in bijlage l van het KB van 1/09/2006.
  
   De nummers die met 2 beginnen komen overeen met de nummering in bijlage ll van het KB van 6/12/2005. 
 
 
[4] Adressen 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  

 
Hoofdbestuur 
Algemene Directie Toezicht op het 
Welzijn op het Werk 
Ernest Blerotstraat 1 
1070 Brussel 
Tel. 02 233 45 11 
Fax. 02 233 42 31 
e-mail : tww@meta.fgov.be 

LIMBURG 
TT 14 
Sint-Jozefstraat 10.10 
3500 Hasselt 
Tel. 011 35 08 60 
Fax. 011 35 08 78 
e-mail : tww.limburg@meta.fgov.be 
Ambtsgebied : Provincie Limburg 
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Regionale Directies 
ANTWERPEN 
Theaterbuilding 
Italiëlei 124 – bus 77 
2000 Antwerpen 
Tel. 03 232 79 05 
Fax. 03 226 02 53 
e-mail : 
tww.antwerpen@meta.fgov.be 
Ambtsgebied : Provincie Antwerpen 
 
BRUSSEL 
Ernest Blerotstraat 1 
1070 Brussel 
Tel. 02 233 45 46 
Fax. 02 233 45 23 
e-mail : tww.brussel@meta.fgov.be 
Ambtsgebied : Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
 
Henegouwen Oost + Waals Brabant 
Rue Ferrer 6 
6000 Charleroi 
Tel. 071 20 49 00 
Fax. 071 20 49 14 
e-mail : 
cbe.hainaut.est@meta.fgov.be 
Ambtsgebied : de bestuurlijke 
arrondissementen Charleroi, 
Soignies, Thuin en Nijvel, met 
uitzondering van de gemeente 
Lessen 
 
HENEGOUWEN-WEST 
Rue du Chapitre 1 
7000 Mons 
Tel. 065 35 39 19 
Fax. 065 31 39 92 
e-mail : 
cbe.hainaut.ouest@meta.fgov.be 
Ambtsgebied de bestuurlijke 
arrondissementen Aat, Bergen, 
Moeskroen en Doornik en de 
gemeente Lessen 

 
 
LUIK 
Boulevard de la Sauvenière 73 
4000 Liège 
Tel. 04 250 95 11 
Fax. 04 250 95 29 
e-mail : cbe.liege@meta.fgov.be 
Ambtsgebied : Provincie Luik 
 
 
NAMEN 
Place des Célestines 25 
5000 Namur 
Tel. 081 30 46 30 
Fax. 081 30 86 30 
e-mail : cbe.namur@meta.fgov.be 
Ambtsgebied : Provincies Namen en 
Luxemburg 
 
OOST-VLAANDEREN 
Administratief Centrum “Ter Plaeten” 
Sint-Lievenslaan 33B 
9000 Gent 
Tel. 09 268 63 30 
Fax. 09 268 63 20 
e-mail : 
tww.oost.vlaanderen@meta.fgov.be 
Ambtsgebied : Provincie Oost-
Vlaanderen 
 
 
 
WEST-VLAANDEREN 
Breidelstraat 3 
8000 Brugge 
Tel. 050 44 20 20  
Fax. 050 44 20 29 
e-mail : 
tww.west.vlaanderen@meta.fgov.be 
Ambtsgebied : Provincie West-
Vlaanderen 
 
VLAAMS-BRABANT 
Philipssite 3 A – bus 8 
3000 Leuven 
Tel. 016 31 88 30 
Fax. 016 31 88 44 
e-mail : 
tww.vlaams.brabant@meta.fgov.be 
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SLACHTOFFER/BELANGHEBBENDE doet AFDELING  
FORMULIER- AANGIFTE AO in- & aanvullen en versturen 

AO 
≥ 4 dagen WO ? 

AO ? 
formulier aangifte AO 

(10 jaar bewaren) 

met : 
(Ongeval)relaas 
+  
EHBO-registratie 

EDPB 
(afd Gezondheidstoezicht)

SLACHTOFFER/BELANGHEBBENDE meldt elk 
ongeval & incident onmiddellijk aan  het 

DIENSTHOOFD

EAO ? 

De voorzitter van het overlegcomité geeft 
opdracht aan de DPB VOOR HET UITVOEREN 

VAN EEN ONGEVALONDERZOEK 
  

De Dienst voor Preventie en 
Bescherming stelt arbeidsongevalverslag op 

De voorzitter van het betreffende 
overlegcomité  

vult arbeidsongevalverslag aan 

DOOD of 
BLIJVEND LETSEL (> 25%)?

De personeelsfunctie van de entiteit geeft 
EAO onmiddellijk aan bij Directie 

Toezicht Welzijn op het Werk 

De LEIDEND AMBTENAAR verstuurt verslag 
aan Directie Toezicht Welzijn op het 

Werk 
(binnen  tien dagen) 

DPB rapporteert via maandverslag overlegcomité (P&B) 

DPB  
- vult AO-AANGIFTEFORMULIER aan 
via Vlimpers 
OF 
- stelt AO-STEEKKAART op 

De PERSONEELSFUNCTIE VAN DE ENTITEIT doet 

aangifte bij de AGD (of AO-verzekering) 

DE VOORZITTER VAN 

OVERLEGCOMITÉ legt het 
AO-verslag ter 

 bespreking / advies  voor 
aan overlegcomité (P&B) 

Aangifteformulier of AO-steekkaart 
beschikbaar in de exploitatiezetelof via 
Vlimpers (bewaren tot 3 jaar na vertrek) 

Personeelsfunctie 
v/d entiteit 

verstuurt formulier 
naar  

AO-ONDERZOEK 

 

ONGEVAL 

ja

afdeling  
slachtoffer

ja

ja 

ja
De personeelsfunctie van de entiteit 

meldt EAO bij de betreffende instanties 
(binnen de vermelde termijn) 

De lijnmanager  verstuurt via 
personeelsfunctie van de entiteit aangevuld 

FORMULIER AANGIFTE AO  
naar

De LEIDEND AMBTENAAR 
rapporteert aan TWW  
(via jaarverslag DPB) 
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