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FEDRIS

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
BEROEPSRISICO’S
• openbare instelling van sociale zekerheid

• fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor
Beroepsziekten (1 januari 2017)

• controleert (arbeidsongevallensector)

• vergoedt arbeidsongevallen (waarborgfonds, zeevisserij en
koopvaardij, ongevallen vóór 1988) en beroepsziekten

• werkt mee aan preventie en levert statistieken
(arbeidsongevallen en beroepsziekten)

• informeert (arbeidsongevallen en beroepsziekten)

• Int (boetes ambtshalve aansluitingen, kapitalen ikv wet,…) 



ARBEIDSONGEVALLEN -
ARBEIDSWEGONGEVALLEN

• Wet van 10 april 1971  private sector  private 
verzekeringsonderneming

• Wet van 3 juli 1967  openbare sector 

• OPGELET  een uitzendkracht die binnen de openbare sector 
uitzendarbeid verricht BLIJFT wet 71 (= mogelijk vanaf
01/02/2019, voor Vlaanderen sedert 28/05/2018) 

• NIET: zelfstandigen, militairen, NMBS 



FEDRIS CONTROLEERT

• WERKGEVERS: verzekeringsplicht

aangifteplicht

• VERZEKERINGSONDERNEMINGEN: stemt het beheer overeen
met de bepalingen/wet?

- Verlenen en beëindigen van dekking

- Aanvaardingspolitiek schadegevallen

- Vergoeding en regeling schadegevallen



FEDRIS INFORMEERT

WWW.FEDRIS.BE

• Huisbezoeken: dodelijke ongevallen, zware ongevallen, op 
vraag

• Regionale zitdagen door sociaal assistenten

social@fedris.be

op donderdag bij Fedris: 02/272.28.10 (NL) en

02/272.28.20 (FR)

mailto:social@fedris.be




FEDRIS INFORMEERT

• inspect@fedris.be

NISS-nummer = Rijksregisternummer

Datum ongeval

• Alle vragen, klachten

• PAPIEREN INFORMATIEBROCHURES OP AANVRAAG

mailto:inspect@fedris.be


VANDAAG
Op basis van de vaststellingen en informatievragen een
antwoord geven op de vraag:

Hoe kan uitzendkantoor bijdragen tot een vlotte en
correcte regeling van de arbeidsongevallen voor
zijn werknemers?



HOE KAN DE WERKGEVER BIJDRAGEN TOT EEN
CORRECTE EN VLOTTE REGELING?

• Verplichtingen nakomen

• Verzekeringsonderneming correct en snel informatie
verschaffen

• Uitzendkracht ondersteunen

• Aangifte

• Opvolgen

• Informeren



AANGIFTEPLICHT (PRIVATE SECTOR - WET71)

• Aangifteplicht door werkgever bij verzekeringsonderneming

• De werkgever heeft géén appreciatierecht

• Aangifte kan ook door slachtoffer gebeuren via Fedris



AANGIFTE - SNEL EN VOLLEDIG AANGEVEN

• correcte beschrijving van omstandigheden = het plots feit, 
tijdstip

• vermelden getuigen: zijn er getuigen? Directe of indirecte?

• contactpersoon bij de gebruiker?

• Loongegevens

• Contract met gebruiker: geeft duidelijkheid over de opdracht
van de uitzendkracht, duurtijd, funktie, verloning



ATTEST EERSTE VASTSTELLING

• = medische luik van de aangifte, basis van de schaderegeling

• vorm vastgelegd

• Letsel = aantasting van de lichamelijke of/én psychische
integriteit

Attest meegeven aan uitzendkracht en gebruik uitleggen bij
inschrijving … 



ATTEST EERSTE VASTSTELLING

• Zo volledig mogelijk laten invullen

• Tijdig

• Een letsel is niet altijd onmiddellijk: aanvulling asap 
meedelen, causaal verband leggen/uitleggen

• Schade aan bestaande prothese (tanden, bril,…)

• Wat als letsels in niet-conform medisch attest worden
beschreven???



APPRECIATIE DOOR 
VERZEKERINGSONDERNEMING

• 3 mogelijke scenario’s 

1. Aanvaarding

2. Twijfel: tussenkomst mutualiteit = gesubrogeerd in de rechten
van slachtoffer bij latere aanvaarding, verzekeraar betaalt
(voorlopig) niets

3. Weigering



APPRECIATIE DOOR 
VERZEKERINGSONDERNEMING

Enkele cijfers: ongevalsaangiften voor 2019

aanvaard geweigerd %geweigerd Totaal

Onbekend 4 0 4
Arbeiders 83.523 11.058 11,7% 94.581
Bedienden 46.382 7.187 13,4% 53.569

Interim 15.022 3954 20,8% 18.976
Andere 2976 361 10,8% 3337
Totaal 147.907 22.560 13,2% 170.467



APPRECIATIE DOOR 
VERZEKERINGSONDERNEMING

2019
Arbeidsplaats Arbeidsweg

aanvaa
rd

gewei
gerd

%ge
weig
erd

Totaal aanva
ard

geweiger
d

%gewei
gerd

Totaal

onbekend 3 0 3 1 0 1
arbeiders 72.916 9.136 11,1% 82.052 10.607 1.922 15,3% 12.529
bedienden 32.781 5.026 13,3% 37.807 13.601 2.161 13,7% 15.762
Interim 12.813 2.978 18,9% 15.791 2.209 976 30,6% 3.185
andere 2.678 306 10,3% 2.984 298 55 15,6% 353
Totaal 121.191 17.446 12,6% 138.637 26.716 5.114 16,1% 31.830



APPRECIATIE DOOR 
VERZEKERINGSONDERNEMING

BIJ TWIJFEL

• verzekeraar betaalt (voorlopig) niets

• tussenkomst mutualiteit = gesubrogeerd in de rechten van slachtoffer
bij latere aanvaarding

• Ontbrekende informatie en gegevens asap doorgeven zodat
verzekeringsonderneming gefundeerd standpunt kan innemen

• Slachtoffer kan best alle kosten bijhouden

• Interne verslagen van preventiedienst bij gebruiker? De gebruiker is 
NIET de klant van de verzekeringsonderneming



APPRECIATIE DOOR 
VERZEKERINGSONDERNEMING

BIJ WEIGERING

 betrokkene kan tussenkomst/onderzoek Fedris vragen
via inspect@fedris.be

 Arbeidsrechtbank

 Fedris onderzoekt op basis van steekproeven

 Fedris kan zaak voor de Arbeidsrechtbank brengen (art 63 
aanpassing door wet 21/12/2013)

mailto:inspect@fedris.be


APPRECIATIE DOOR 
VERZEKERINGSONDERNEMING

BIJ WEIGERING

Controleren = 

• was onderzoek verzekeringsonderneming grondig en volledig?

• nagaan of verzekeringsonderneming op basis van dossier 
terecht of onterecht weigert

Vaststellingen

• Gebrek aan medewerking slachtoffer

• Ontbrekende medische attesten

• Probleem van bewijs



REGELING ARBEIDS(WEG)ONGEVAL

• Medische kosten, hospitalisatiekosten: volgens RIZIV-tarieven, 
(wél remgelden, geen supplementen)

• Prothesekosten, hulpmiddelen (tijdelijk en definitief)

• Verplaatsings- en bezoekkosten (min 5km heen en weer)

• Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

• Tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid: loonverlies

• Blijvende ongeschiktheid vanaf consolidatiedatum

• Hulp van derden vanaf consolidatiedatum



TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

• Eerste 30 dagen: vergoeding 90% vereenvoudigd basisloon, per 
kalenderdag

• gewaarborgd loon tot einde contract, daarna
verzekeringsonderneming

Vereenvoudigd loon= uurloon X regime + premies (cyclus, 
ploegen, eindejaarspremie,…)

= Belang van snel correcte mededeling van loongegevens

Werknemer die (nog) geen rechten heeft binnen sector ziekte = 
geen vergoeding



TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

• Vanaf 31ste dag 

• Vergoeding op berekend basisloon voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid

• Tijdelijke volledige ongeschiktheid = 90% basisloon/365 per 
kalenderdag

• Referteperiode = jaar dat het ongeval vooraf gaat

Voor uitzendkracht berekening op basis van maatpersonen bij
gebruiker

Maatpersoon = persoon die zelfde werk doet (zelfde ploeg, zelfde
funktie,…), werknemer bij gebruiker die vervangen wordt



TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Bijdragen aan vlotte en correcte basisloonberekening door:

• Correcte beschrijving van de uit te voeren funktie

• De uitzendkracht werkt regelmatig en/of lang bij de gebruiker: 
eigen individuele rekening overmaken

• Rol van contactpersoon bij gebruiker

• Contract met de gebruiker



EINDE VAN DE TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

• dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn gelijkgestelde
dagen voor rechten in andere sectoren sociale zekerheid

• = werkhervatting is volgens raadsarts van 
verzekeringsonderneming en/of behandelende arts mogelijk op 
basis van medische toestand

Nagaan of nieuw contract kan worden aangeboden, eventueel
aanpassen aan wat slachtoffer nog kan, actief ondersteunen en
opvolgen om terug aan de slag te gaan

• Indien niet mogelijk werkloosheid of ziekenfonds

• Consolidatie

• Genezenverklaring = geen BAO  niets, brief, brief én attest 
van genezenverklaring, start herzieningstermijn

• Genezenverklaring maar met nood aan prothese of hulpmiddel
(voorbeeld tandprothese)  overeenkomst-vergoeding



VERGOEDING DODELIJKE ARBEIDSONGEVALLEN

• Verzekeringsondernemingen zijn verplicht dodelijke ongevallen
te melden aan Fedris

• Worden in alle fases van nabij opgevolgd door Fedris

• Huisbezoek sociale dienst na aanvaarding

• Begrafeniskosten, medische kosten, bezoekkosten

• Rente: partner, kinderen, ouders, …

Belang van melding gegevens mogelijke rechthebbenden,  indien
kinderen kinderbijslagfonds, rechten uit hoofde van prestaties
slachtoffer… 



BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN
DEFINITIEVE REGELING

• Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid

• % blijvende arbeidsongeschiktheid

• Consolidatiedatum

• Definitieve prothesen en hulpmiddelen

• Hulp van derden

• Slachtoffer krijgt voorstel = Overeenkomst Vergoeding van 
verzekeraar, start voorschotten

•  Akkoord: handtekening van slachtoffer én arts 
naar keuze, terugsturen, verzekeraar zal indienen ter
bekrachtiging door Fedris

 Niet akkoord: medisch verslag, gezamenlijk
onderzoek, arbeidsrechtbank



DEFINITIEVE REGELING

• Bekrachtiging door Fedris = nazicht van basisloon, % BAO, 
consolidatiedatum, hulpmiddelen en PR in overeenkomst op 
basis van dossier toegezonden door VO Bekrachtigingsdatum = 
start van herzieningstermijn van 3 jaar

• Door beslissing Arbeidsrechtbank

• Vergoeding  minder dan 20% BAO: verzekeringsonderneming
stort kapitaal aan Fedris, Fedris betaalt aan slachtoffer

 20% of meer: VO blijft aan slachtoffer betalen

• Start herzieningstermijn van 3 jaar (= bekrachtigingsdatum of 
in kracht van gewijsde gegane beslissing)



HERZIENINGSTERMIJN EN VERERGERING

• Na consolidatie voorafgaandelijke toestemming nodig voor oa
kinestherapie, ingrepen, … medische en farmaceutische kosten
blijven ten laste van verzekeringsonderneming indien causaal
verband

• mogelijkheid tot herval

• Tijdens herzieningstermijn mogelijkheid tot herziening

• Na herzieningstermijn mogelijkheid tot bijslag wegens
verergering

• 1/3de kapitaal opvragen

• Beperking bij pensionering



Dank u voor 
uw aandacht!
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