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DAG VAN DE VERBINDINGSPERSONEN 



Strijd tegen onveilige gebruikers

Lutte contre les utilisateurs dangereux



Kader voor de uitzendsector is al langer bekend

Gebruiker: staat in voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht
tijdens de duur van zijn opdracht, het bekende artikel 19 uit de Wet
uitzendarbeid van 1987. 

Uitzendkracht: is gelijkgesteld met de eigen werknemer van de gebruiker, 
artikel 2 van de Welzijnswet 1996

Informatieoverdracht mbt de werkpost tussen gebruiker en uitzendkantoor, 
artikel 4 in de het KB uitzendarbeid van 2010.

Weren van onveilige gebruiker, artikel 12quater van de Welzijnwet 1996. 



Beste verbindingspersoon, 30/11/2016
De PI circulaires over arbeidsongevallen en ernstige arbeidsongevallen zijn geüpdatet. De wetgeving werd hierin op een eenvoudige en beknopte 

manier samengevat. Dit aangevuld met praktische informatie over de verplichtingen van alle betrokken partijen bij een arbeidsongeval.

Onder ‘Titel I: Algemene beginselen’ vindt U deze circulaires terug:
CIN 2016 08 Arbeidsongevallen
CIN 2016 09 Ernstige Arbeidsongevallen

U kunt alle PI circulaires downloaden op: www.p-i.be/nl/wetgeving/circulaires.  Heeft U vragen of wenst U meer informatie? Neem contact op via 0800 
23 999 of via info@p-i.be.

Beste verbindingspersoon, 18/07/2016
Eén van de wettelijke opdrachten van Preventie en Interim is het analyseren van de arbeidsongevallen in de uitzendsector. Ook van de ernstige 

arbeidsongevallen. Om dit te kunnen doen is de afspraak dat onze leden (dus de uitzendbureaus) systematisch de ernstige arbeidsongevallen van hun 
uitzendkrachten en jobstudenten ook melden aan PI.

Beste Verbindingspersoon, 27/04/2016
Voor elk arbeidsongeval moet een arbeidsongevalleaangifte worden ingevuld die aan de verzekeraar wordt bezorgd. Vaak zijn deze aangiftes slecht 
ingevuld of bevatten ze fouten. Correcte aangiftes zijn belangrijk voor de verzekeraar en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO).
Het FAO meldt ons dat in 30% van de aangiftes het punt 19 niet is ingevuld:

Op basis van de hier ingevulde gegevens kan het FAO informatie verzamelen over de gebruikers waar een arbeidsongeval is gebeurd en over het aantal 
ongevallen.
Alvast bedankt om hieraan de nodige aandacht te besteden bij het invullen van de arbeidsongevallenaangifte.
PI werkt met het FAO samen om de kwaliteit van de arbeidsongevallenstatistieken te verbeteren.

Beste verbindingspersoon, 30/01/2016
Doorheen het jaar 2015 verwacht Preventie en Interim opnieuw de verslagen van alle ernstige arbeidsongevallen, d.w.z. een kopie van de aangifte aan 

de arbeidsongevallenverzekeraar en het omstandig verslag opgemaakt door de gebruiker.

Op de raad van bestuur in 2013 is beslist dat elk uitzendbureau deze gegevens aan PI bezorgt. Deze oproep is geformaliseerd in een procedure die in 
bijlage wordt meegestuurd. Hier kan u tevens de doelstelling als de exacte definitie van ernstige arbeidsongevallen nalezen.

PI – mail !

http://www.p-i.be/fileadmin/user_upload/DOCS/Legislation/Circulaires/Titre_I/CIN_2016_08_Arbeidsongevallen.pdf
http://www.p-i.be/fileadmin/user_upload/DOCS/Legislation/Circulaires/Titre_I/CIN_2016_09_Ernstige_arbeidsongevallen.pdf
http://www.p-i.be/nl/wetgeving/circulaires
mailto:info@p-i.be


Inhoud Basisopleiding 2016
4 oktober Rol en optreden van de Inspectie, Motivatie voor welzijnsbeleid - Luc Van Hamme

Welzijnswet Werknemers, Codex Welzijn op het Werk, Wet Uitzendarbeid – Marijke Bruyninckx

11 oktober Brandbeveiliging : preventie, melding, bestrijding en evacuatie – Carl Bols
Risicoanalyse : algemene preventieprincipes, actoren en verantwoordelijkheden, analysemethoden.
Casestudy – Carl Bols

18 oktober Wetgeving arbeidsongevallen.  Analyse en aangifte van een arbeidsongeval.
Statistieken van de arbeidsongevallen - Stijn Bogaerts
De werkpostfiche voor uitzendarbeid – Nico Cannie 

25 oktober Werkpost, arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.
Gevaarlijke stoffen en producten – Ben Breeur
Gezondheidstoezicht : rol van de arbeidsgeneesheer en verplichtingen van de werkgever.
Functies met een gezondheidsrisico voor de uitzendkracht – Dr. Edelhart Kempeneens

8 november Organisatie van eerste hulp in bedrijven. Ergonomie.
Lichte arbeidsongevallen in het EHBO-register van de gebruiker – Kris De Troyer
Preventie van psychosociale risico’s. 
Agressie door derden. Register van feiten door derden – Sylvie Horlin

15 november Jobstudent als uitzendkracht –Nico Cannie 

Bedrijfsbezoek Houtsector,

In 2017 
Start Franstalige opleiding 



NIEUW !





Heractiveren Procedure weren onveilige gebruikers

Artikel 12quater van de welzijnswet: een uitzendbureau mag geen 
uitzendkrachten plaatsen bij gebruikers die de wetgeving mbt uitzendarbeid 
niet naleven

Artikel 12ter stelt dat de gebruiker op zijn beurt geen beroep mag doen op 
uitzendbureaus bij het niet-naleven van de wettelijke bepalingen inzake 
uitzendarbeid. 

Uitwisselingsprocedure 

Onveilige arbeidsomstandigheden gebruikers



Ré-activation des Procédures
pour les utilisateurs dangereux

Article 12quater de la loi du bien-être au travail: Un bureau d’intérim ne 
peut pas placer des intérimaires chez des utilisateurs qui ne respectent pas la 
législation sur le travail intérimaire.

Article 12ter définit que, l’utilisateur, à son tour, ne peut pas collaborer avec
des agences d’intérim qui ne respectent pas les obligations légales
concernant le travail intérimaire. 

Procédures d’échange d’informations

Sur les conditions de travail dangereuses des 
utilisateurs



2017
Weren van onveilige gebruikers

• Procedure terug bekend maken bij de nieuwe uitzendbureaus 
en verbindingspersonen

• Bewust omgaan met risicovolle gebruikers en wat dit 
betekent voor uitzendkrachten

• Een mogelijk platform bieden voor uitzendbureaus 

• Een antwoord bieden aan de actie inspectie in 2017



2017
Lutte contre les utilisateurs dangereux

• Annoncer à nouveau la procédure aux nouvelles entreprises
d’intérim et aux personnes de liaison;

• Savoir traiter en toute conscience avec les utilisateurs à haut
risque et ce que cela signifie pour les intérimaires;

• La possibilité d’offrir une plateforme aux bureaux d’intérim;

• Offrir une réponse à l’action future de l’inspection pour la  
deuxième moitié de 2016. 



Inhoud procedure 
a) Definiëring onveilige arbeidsomstandigheden

b) Drie te doorlopen fases: van uitwisseling tot tijdelijke uitsluiting gebruiker

 Fase 1: Vaststellingen onveilige arbeidsomstandigheden

 Fase 2: Vastleggen afspraken met gebruiker

 Fase 3: Terugtrekking uitzendkrachten & aanvraag 

samenwerkingsvoorwaarden

c) Opvolging lijst malafide gebruikers door PI



Contenu de la procédure

a) Définir les conditions de travail dangereuses;

b) 3 phases à effectuer: de l’échange à l’exclusion temporaire de 

l’utilisateur

 Phase 1: Constater les conditions de travail dangereuses;

 Phase 2: Fixer des rencontres avec l’utilisateur;

 Phase 3: Retrait des intérimaires & négocier les conditions de 

collaboration.

c) Suivre/se tenir à la liste des utilisateurs malintentionnés de PI



Prévention et Intérim

Preventie en Interim

Médicale, 

Medisch, 

Medical

Adresse Internet : www.pi-m.be

http://www.pi-m.be/


Enquête resultaten  

Online enquête 20 september 2016 tot en met 5 oktober 2016

Responsgraad bijna 33%



AO – Tool



Welzijnswetgeving

Jobstudent en tractor
• Parlementaire vraag: “Mogen student-werknemers met een landbouwvoertuig rijden”?

• Tractor valt niet onder ‘Gemotoriseerd transportwerktuig’ volgens HUA

Toekomst:

• Nieuwe definitie “veiligheidspost” in de maak

• Herziening periodiciteit gezondheidsonderzoeken.



Algemene vergadering 

23 juni 2017



Dank u voor uw aanwezigheid
Merci pour votre attention


