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Persbericht 

Aantal arbeidsongevallen uitzendkrachten blijft stabiel in 2018 
 

Brussel, 28 april 2019 – Het aantal arbeidsongevallen van uitzendkrachten blijft sinds 2013 

nagenoeg stabiel, rekening houdend met het aantal gepresteerde uren. De frequentiegraad 

schommelt sindsdien rond de 41. Ook de ernst van de arbeidsongevallen daalde de laatste 6 jaar 

niet meer. Het aantal uren uitzendarbeid verdeeld over alle sectoren steeg in 2018 met 3,39 %. 

Deze cijfers blijken uit de jaarlijkse bevraging over de arbeidsongevallen met uitzendkrachten die 

Preventie en Interim (PI) bij de uitzendbureaus hield. “Blijvende aandacht voor veiligheid en 

welzijn van uitzendkrachten op de werkplek in de bedrijven blijft een prioriteit”, zegt Marijke 

Bruyninckx, directeur van PI. 

Cijfers arbeidsongevallen uitzendkrachten  

In België houdt Preventie en Interim (PI), de ‘Centrale Preventiedienst voor de Sector van de 

Uitzendarbeid’, het aantal arbeidsongevallen in de Belgische uitzendsector nauwgezet bij via een 

jaarlijkse online bevraging van alle uitzendbureaus in België. Uit hun cijfers blijkt nu dat het aantal 

arbeidsongevallen per gewerkt uur met bijna 60% gedaald is sinds de start van de tellingen in 1998. 

De laatste jaren is er echter geen significante daling meer te merken in de frequentie en de ernst van 

de arbeidsongevallen met uitzendkrachten. Voor 2018 noteerde PI een frequentiegraad* van 41,98.  

 

* De frequentiegraad is een maat voor het aantal arbeidsongevallen per gepresteerde uren. 
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Ook de werkelijke ernstgraad** blijft al enkele jaren stabiel: deze schommelt al 7 jaar rond de 0,9. In 

2018 bedroeg het aantal verloren dagen per 1.000 gepresteerde uren 0,92.  In vergelijking met 2000 

is de ernstgraad met 50% gedaald gezien deze toen nog 1,81 bedroeg.   

 

 

** De werkelijke ernstgraad is een maat voor het aantal verloren dagen per gepresteerde uren uitzendarbeid. 

Tewerkstelling uitzendsector verdubbeld in 20 jaar, lichte stijging in 2018 

Wat het resultaat des te opmerkelijker maakt, is het feit dat de Belgische uitzendsector in diezelfde 

20 jaar nagenoeg verdubbeld is. In 2018 steeg de tewerkstelling in de uitzendsector tot het hoogste 

niveau ooit, met ruim 235 miljoen arbeidsuren. Voor 2017 was er een groei van 3,39% uren 

uitzendarbeid. Uitzendarbeid in de bouw vertegenwoordigde in 2018 een goede 3% van alle door 

uitzendkrachten gepresteerde uren. Jobstudenten werkten meer dan 29 miljoen uur als 

uitzendkracht, goed voor ruim 12% van alle uitzendarbeid in 2018. 
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Samen voor welzijn bij uitzendkrachten 

“De cijfers bewijzen dat preventie en bescherming op de werkplek werkt. Al moeten we aandachtig 

en flexibel blijven om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Enkel meer aandacht 

voor preventie kan het aantal arbeidsongevallen met uitzendkrachten in de toekomst opnieuw doen 

dalen”, aldus Marijke Bruyninckx, Directeur van Preventie en Interim. 

Daarom steekt PI een tandje bij, met de lancering van de volledig vernieuwde website 
www.werkpostfiche.be deze lente. De site richt zich vooral naar alle bedrijven, klein en groot, die 
uitzendkrachten willen inzetten en daarvoor een goed ingevulde werkpostfiche nodig hebben. Je kan 
er online een werkpostfiche invullen. Daarnaast vind je er een handleiding, praktische tips en 
achtergrondinfo die helpen om een werkpostfiche correct en volledig in te vullen.  
  
Een andere belangrijke bron van informatie voor uitzendbureaus, gebruikers én uitzendkrachten is 
de begin 2018 volledig vernieuwde centrale website van PI: www.p-i.be.  
 

Voor meer informatie: 

Marijke Bruyninckx, Directeur Preventie en Interim vzw:  

Marijke.Bruyninckx@p-i.be – 02 204 56 84 – 0496 51 23 89  

www.p-i.be  
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