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1. Wettelijk kader 

 
De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn van de uitzendkracht (Wet Uitzendarbeid, art. 
19).  
Als feitelijke werkgever oefent de gebruiker het gezag uit over de uitzendkracht en is daardoor 
verantwoordelijk voor het naleven van de welzijnswetgeving voor zijn uitzendkrachten (Welzijnswet, art. 2). 
 
Wat moet de gebruiker doen bij een arbeidsongeval met een uitzendkracht? 

• Noteren eerste hulp-ongevallen in zijn register eerste hulp 

• Elk arbeidsongeval moet onderzocht worden door de preventieadviseur van de gebruiker 

• Voor elk arbeidsongeval met minstens dan 4 dagen arbeidsongeschiktheid moet een 
ongevallensteekkaart worden opgesteld. 

• Bij elk ernstig arbeidsongeval moet een omstandig verslag worden opgesteld en binnen de 10 dagen 
bezorgd aan de regionale directie (provincie) van Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) 

• Elk dodelijk en zeer ernstig arbeidsongeval (met een (vermoeden) van blijvende 
arbeidsongeschiktheid) moet bovendien onmiddellijk gemeld worden aan TWW. 

 
En het uitzendbureau? 

• Indienen ongevallenaangifte bij de arbeidsongevallenverzekeraar 

• Meewerken bij het onderzoek van (ernstige) arbeidsongevallen 
 

2. Wat is een ernstig arbeidsongeval? 

 
Een ernstig arbeidsongeval is gedefinieerd in de welzijnswetgeving als volgt 
OFWEL 

• een dodelijk arbeidsongeval 
OFWEL 

• een arbeidsongeval dat aan deze 2 voorwaarden voldoet: 
1. 

o of een afwijkende gebeurtenis uit Codex bijlage I.6-1 
o of een betrokken voorwerp uit Codex bijlage I.6-2 

2. en dat aanleiding heeft gegeven tot 
o of een blijvend letsel 
o of een tijdelijk letsel uit de lijst uit Codex bijlage I.6-3 

 
Tip: Meer info over ernstige arbeidsongevallen vind je in de Circulaire “CIN 2016 09 Ernstige 
Arbeidsongevallen”. 
 
Tip:  De lijsten met afwijkende gebeurtenissen, betrokken voorwerpen en letsels vind je terug op www.p-
i.be/nl/themas/arbeidsongevallen. In het oranje zijn daar telkens de codes aangeduid die een aanleiding 
kunnen geven tot een “ernstig arbeidsongeval”. 

 

http://www.p-i.be/nl/themas/arbeidsongevallen
http://www.p-i.be/nl/themas/arbeidsongevallen
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3. Codes arbeidsongevallenaangifte  
 
De ongevallencodes (afwijkende gebeurtenis, betrokken voorwerp, letsel) die bepalen of een ongeval als 
ernstig wordt beschouwd volgens de welzijnswetgeving moeten ook op de ongevallenaangifte worden 
genoteerd. 
Het uitzendbureau vult deze aangifte in.  
 

➔ Het is daarom zeer belangrijk dat er hierover een goede communicatie is tussen het uitzendbureau 
en de gebruiker.  
Als op de aangifte is aangeduid dat het om een ernstig arbeidsongeval gaat, dan moet de gebruiker 
ook het nodige doen om tijdig een omstandig verslag te laten opstellen en indienen bij TWW. 

 
De gebruiker moet ook alle andere nodige info hebben om het ongeval correct te kunnen onderzoeken. 
Bijvoorbeeld: 

• De gebruiker moet kunnen inschatten of de arbeidsongeschiktheid minstens 4 dagen is, zodat hij 
weet of er al dan niet een ongevallensteekkaart verplicht is.  

o De door het uitzendbureau ingevulde ongevallenaangifte, aangevuld met de 
preventiemaatregelen die de gebruiker wil nemen kan en mag daarvoor gebruikt worden. 

• De gebruiker moet contact kunnen opnemen met het slachtoffer om deze uitzendkracht te betrekken 
bij het onderzoek. 

 

4. Wie maakt het omstandig verslag? 
 
De preventieadviseur niveau 1 of 2 van de gebruiker maakt het omstandig verslag op. 
Als er geen preventieadviseur niveau 1 of 2 is, dan moet de gebruiker daarvoor beroep doen op zijn Externe 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). 
Het uitzendbureau moet betrokken worden bij het ongevallenonderzoek. 
 
De welzijnswetgeving legt vast wat de minimale inhoud van een omstandig verslag moet zijn. PI heeft een 
blanco model van omstandig verslag dat dit illustreert (zie www.p-i.be/nl/themas/arbeidsongevallen). 
 
Tip: Check altijd voor je een uitzendkracht ter beschikking stelt of de gebruiker aangesloten is bij een EDPBW. 
Dit moet ingevuld worden op de werkpostfiche. 
 
Tip: Dit geldt van zodra er 1 werknemer is. Een zelfstandige die 1 uitzendkracht inleent, wordt beschouwd als 
werkgever en moet dus ook aansluiten bij een EDPBW. 
 
 
 
 
 
 

http://www.p-i.be/nl/themas/arbeidsongevallen
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5. Het contract tussen uitzendbureau en gebruiker 
 
Hoe de samenwerking bij een ernstig arbeidsongeval moet het uitzendbureau op zijn initiatief opnemen in het 
contract tussen het uitzendbureau en gebruiker!  

➔ Dit is een wettelijke verplichting (Welzijnswet, art. 94ter) 
Hoe je die samenwerking organiseert kan je als uitzendbureau zelf bepalen. Dit hangt af van je eigen 
organisatie (vb. preventiedienst, centraal of per kantoor, …) 
Het volstaat dus niet om enkel in het contract op te nemen dat het uitzendbureau instaat voor de 
ongevallenaangifte en daarvoor alle nodige informatie moet krijgen van de gebruiker. 
 
Tip: Gebruik actuele referentie in de contracten. Ook op andere plaatsen in de contracten waar de 
welzijnswetgeving voorkomt (vb. verwijzingen naar de werkpostfiche, gezondheidstoezicht,…). De juiste 
referenties bij uitzendarbeid is naar Codex X.2. 

• Verwijzingen naar het KB Uitzendarbeid van 15/12/2010 en 19/02/1997 zijn al lang niet meer correct! 
 
Tip: Referentie naar arbeidsongevallenonderzoek is “Codex I.6-Maatregelen in geval van een arbeidsongeval”. 

6. Wie van het uitzendbureau werkt mee aan het omstandig 

verslag? 
 
Zorg dat er altijd iemand van je uitzendbureau met de nodige kennis over arbeidsongevallen en de 
welzijnswetgeving betrokken is bij het onderzoek. 

• Dit moet géén preventieadviseur niveau 1 of 2 zijn (maar het mag natuurlijk wel).  

• Het kan bijvoorbeeld ook een kantoorverantwoordelijke zijn, die steeds de hulplijn van de interne 
preventieadviseur van het uitzendbureau kan inroepen. 

 
Tip: Zorg voor een goede opleiding voor alle medewerkers die met arbeidsongevallen te maken krijgen 
(samenwerking omstandige verslagen, invullen ongevallenaangiftes). 
 
Tip: Voor advies en opleidingen kan je ook terecht bij de preventieadviseurs van PI. 
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7. Hoe kan het uitzendbureau meewerken aan het omstandig 

verslag? 
 
In het ideale geval gaat de preventiedienst van het uitzendbureau ter plaatse om deel te nemen aan het 
ongevallenonderzoek. 
 
Indien dit niet (altijd) mogelijk is, zorg er dan zeker voor dat er een goede uitwisseling is van informatie tussen 
uitzendbureau en gebruiker. Dit kan telefonisch en/of per mail. Een mail heeft het voordeel dat je kan 
aantonen dat (en welke) samenwerking er was. 
 
Tip: Zeer ernstige arbeidsongevallen (dodelijke en met blijvende arbeidsongeschiktheid) zouden een absolute 
prioriteit moeten zijn om extra goed op te volgen als uitzendbureau. 
 
Tip: Neem proactief contact op met de gebruiker om te weten wanner het ongevallenonderzoek is gepland. 
 
Tip: Bij anderstalige uitzendkrachten kan het uitzendbureau een rol spelen om de getuigenis van de 
uitzendkracht te vertalen (bijvoorbeeld met een uitzendconsulente die de taal van de uitzendkracht spreekt). 
Zorg voor een professionele, objectieve vertaling. 

8. Extra aandachtspunten tijdens het ongevallenonderzoek 
 
De oorzaken en preventiemaatregelen vaak zeer bedrijfsspecifiek zijn. Als uitzendbureau kan je best aandacht 
hebben aan de elementen die een rechtstreekse link hebben met uitzendarbeid. 
 
Let op de voorgestelde maatregelen die een gevolg kunnen hebben voor het uitzendbureau. 

• Is de taakverdeling gebruiker / uitzendbureau correct? 
o Bijvoorbeeld over invullen werkpostfiche, organisatie onthaal, leveren veiligheidsschoenen,… 

 
Tip: Hier hou je als uitzendbureau best op zijn minst rekening mee: 

• Was er een volledig en goed ingevulde werkpostfiche? 

• Was de taak die de uitzendkracht deed op het moment van het ongeval duidelijk vermeld op de 
werkpostfiche? 

• Was het onthaal degelijk uitgevoerd (+ aantoonbaar)? 

• Waren er instructies en waren ze voldoende duidelijk? 
o Let hier extra op bij anderstalige uitzendkrachten. 

• Was het voorafgaand gezondheidstoezicht uitgevoerd voor alle relevante gezondheidsrisico’s? 

• Beschikte de uitzendkracht tijdig en over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen? 

• … 
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9. Actieplan en ondertekening van het omstandig verslag 
 
Bij elk omstandig verslag hoort ook een “actieplan” met de preventiemaatregelen die zullen worden 
uitgevoerd. 

• Uiteraard is er een actieplan voor de gebruiker: welke acties zal hij tegen wanneer nemen om te 
voorkomen dat een gelijkaardig ongeval in de toekomst nog kan gebeuren 

• Bij uitzendarbeid is er ook een actieplan voor het uitzendbureau. 
 
Het luik met het actieplan van het uitzendbureau moet ook worden ondertekend door iemand van het 
uitzendbureau. Dit is een engagement dat de genoteerde acties ook zullen worden uitgevoerd. Het is aan te 
raden dat de ondertekening gebeurt door iemand van het uitzendbureau die hierover 
beslissingsbevoegdheid heeft (vb. kantoorverantwoordelijke, (indien haalbaar) een lid van de directie of 
hiërarchische lijn,..) 
De preventieadviseur kan eventueel extra mee ondertekenen, maar dit is dan vooral als medewerker aan het 
ongevallenonderzoek. 

 
Tip: Let er goed op dat in de actieplannen de wettelijke taakverdeling tussen uitzendbureau en gebruiker 
correct is (vb. gebruiker bezorgt werkpostfiche aan uitzendbureau, niet omgekeerd…) 
 
Tip: Zorg dat het omstandig verslag dat naar TWW gestuurd wordt wel degelijk het correcte actieplan bevat 
van het uitzendbureau, met de eventuele opmerkingen van het uitzendbureau over het omstandig verslag. 
 

10. De melding aan Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) 
 
Het omstandig verslag moet (normaal) binnen de 10 dagen na het ongeval naar  TWW gestuurd worden door 
de gebruiker.  
Een dodelijk ongeval of een ernstig arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid moet onmiddellijk (= zo snel 
mogelijk na het ongeval, niet een halve dag later) door de gebruiker worden gemeld aan TWW. In eerste 
instantie telefonisch, best gevolgd door een mail. 
 
Tip: Maak duidelijke afspraken (best contractueel) dat de gebruiker het uitzendbureau steeds in cc zet bij deze 
mails naar TWW. 
 
Tip: Ook bij (enkel nog) een vermoeden van blijvende ongeschiktheid wordt TWW best onmiddellijk verwittigd 
door de gebruiker. 
 
Tip: Als je merkt dat de gebruiker niet tijdig meldt, of geen of niet tijdig een omstandig verslag maakt, dan is 
het sterk aan te raden om schriftelijk (mail, brief) je gebruiker te herinneren aan zijn wettelijke verplichtingen. 
Als de gebruiker geen gepaste actie onderneemt, dan kom je in het vaarwater van art. 12quater van de 
Welzijnswet over het “weren van onveilige gebruikers” en werk je best niet meer samen met deze gebruiker. 
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11. Enkele kenmerken van een goed omstandig verslag 
 
Hoe herken je een goed omstandig verslag? Een niet-limitatieve lijst van tips: 

• Het onderzoek wordt uitgevoerd door een preventieadviseur niveau 1 of 2 (of een EDPBW) 

• Er is een duidelijke beschrijving van het ongeval 

• Het verslag bevat fotomateriaal 

• Het slachtoffer wordt betrokken bij het onderzoek 

• Er wordt een analysetechniek toegepast (muopo, feitenboom, visgraat, domino,…) 

• De primaire, secundaire, tertiaire en quartaire (vergeet de mogelijke psychosociale oorzaken niet bij 
uitzendkrachten!) oorzaken zijn onderzocht en vermeld 

• Het uitzendbureau wordt betrokken bij het onderzoek 

• De ongevallencodes zijn vermeld 

• Het omstandig verslag bevat een duidelijk actieplan van de gebruiker (Welke acties? Wie is daarvoor 
verantwoordelijk, Wat is de timing?) 

• … 

12. Het opvolgen van de acties uit het omstandig verslag 
 
Om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen, moet de gebruiker de in het actieplan van het 
omstandig verslag genoteerde acties ook uitvoeren. 
 
Het is een goede praktijk om dit als uitzendbureau ook op te volgen, zeker als je uitzendkrachten naar 
gelijkaardige werkposten/functies uitstuurt bij die gebruiker. 
Uiteraard verdienen de acties die rechtstreeks betrekking hebben op uitzendarbeid (vb. aangepaste 
werkpostfiche) hier als eerste de aandacht. 
Maar hou – voor zover mogelijk en haalbaar – ook andere acties in het oog (vb. betere interne opleiding, 
organisatie van het onthaal, uitvoeren van beloofde veiligheidsaanpassingen aan machines,…) 
 
Tip: Bij evaluaties met de gebruiker kan je ook standaard veiligheidsitems op de agenda plaatsen (zoals de 
bespreking van eerdere arbeidsongevallen (met uitzendkrachten)). 
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13. Het weren van onveilige gebruikers 
 
Een arbeidsongeval en de aanpak van het ongeval kan veel leren over de gebruiker; 

• Wat zijn de oorzaken van het ongeval? 

• Wijst het ongeval op (structureel) onveilige werkomstandigheden voor de uitzendkracht? 

• Wordt het ongevallenonderzoek op een correcte, degelijke manier gevoerd? 

• Wordt een goed omstandig verslag tijdig en correct bezorgd aan TWW? 

• Wordt het uitzendbureau betrokken bij het onderzoek? 

• Worden de preventiemaatregelen uitgevoerd door de gebruiker? 

• …. 
 
Ongevallen en de manier waarop ermee wordt omgegaan kunnen een signaal zijn om te beoordelen of de 
gebruiker al dan niet veilig en conform de welzijnswetgeving werkt. 
Indien blijkt dat het om een “onveilige gebruiker” gaat, dan mag een uitzendbureau geen uitzendkrachten 
(meer) ter beschikking stellen van die gebruiker. 

14. Relevante wetgeving 
 

• Wet Uitzendarbeid 1987, art. 19 

• Welzijnswet 1996, art. 2, art. 94ter, art. 12quater 

• Arbeidsongevallenwet 1971 

• Codex I.6-Arbeidsongevallen 


