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DE AANGIFTE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL
Wat moet u aangeven?
Elk ongeval dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de wet van 10 april 1971 moet aangegeven worden; of het zich nu voorgedaan heeft op de arbeidsplaats of op de arbeidsweg .
Volgens de wet is “een arbeidsongeval” elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.
Een tijdelijke arbeidsongeschiktheid is niet vereist; het volstaat dat medische zorgen noodzakelijk zijn. Het
letsel kan zowel fysisch als psychisch zijn.
“Een arbeidswegongeval” is een ongeval dat zich voordoet op het normale traject dat de werknemer
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd.
Het is wettelijk gelijkgesteld aan een arbeidsongeval.

Wie moet het ongeval aangeven?
De werkgever of zijn aangestelde (mandataris of werknemer) moet het ongeval aangeven bij zijn
arbeidsongevallenverzekeraar of, indien hij dat niet doet, kunnen de getroffene of zijn rechthebbenden
aangifte doen.
De aangifte moet verstuurd worden binnen de 8 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het ongeval. Zodra de werkgever in het bezit is van het medisch attest van eerste vaststelling, moet hij het onmiddellijk overmaken aan de verzekeraar.
Zodra hij de aangifte ontvangt, zal de arbeidsongevallenverzekeraar nagaan of het ongeval onder de
Arbeidsongevallenwet valt.
De verplichtingen van de werkgever verschillen naargelang de ernst van het ongeval.
We hebben ze samengevat in de tabel op bladzijde 7 van deze brochure.

Hoe geeft u een ongeval aan?
De aangifte gebeurt verplicht met het wettelijke aangifteformulier en wordt, indien mogelijk, vergezeld van een medisch attest van eerste vaststelling.
Voor meer uitleg bij het aangifteformulier kan u de bladzijden 10 tot en met 17 raadplegen (commentaren bij de versie die sinds 1 januari 2008 van toepassing is).
U kan een arbeidsongeval aangeven via verschillende kanalen:
• Via de toepassing D@ilAO
Beschikbaar op de beveiligde site van AXA. Met deze toepassing kan u als werkgever, via de beveiligde
website van AXA, alle aspecten van uw arbeidsongevallenverzekering beheren (elektronische aangifte;
opvolging van de evolutie van de dossiers; verkrijgen van statistieken).
Voor meer informatie, kunt u terecht bij:
Tel :
02/622.76.90
Fax :
02/622.81.92
E-mail : preventionteam@axa.be
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• Via de portaalsite van de Sociale Zekerheid met de “Aangifte van het Sociale Risico
Arbeidsongeval” (afgekort ASR AO) : www.socialsecurity.be
Deze aangifte is bruikbaar voor de aangifte van een ongeval van uw personeelsleden, onderworpen
aan de RSZ-aangifte, evenals voor studenten op wie artikel 17bis van het KB van 28.11.1969 van
toepassing is.
• Via het papieren formulier (ter beschikking gesteld door uw verzekeraar).
Voor arbeidsongevallen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan vier dagen kan u
een vereenvoudigde aangifte doen, maar uitsluitend elektronisch. In dit geval is de vermelding
van de datum waarop het werk hervat werd verplicht.

Wanneer en aan wie moet het ongeval aangegeven worden?
Gelieve de tabel op bladzijde 7 te raadplegen

De duidelijkheid en de juistheid waarmee u de documenten invult,
zullen een kostbare tijdswinst betekenen bij het regelen van de schade.
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DE ONGEVALLENSTEEKKAART
Voor welk ongeval moet een ongevallensteekkaart opgesteld worden?
De ongevallensteekkaart moet enkel opgesteld worden voor arbeidsongevallen die een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid van minstens vier dagen met zich meebrengen (K.B. 24 februari 2005).
De kopie van de ongevalaangifte kan eveneens dienst doen als ongevallensteekkaart, op voorwaarde dat
de aangifte de gegevens overneemt, die nodig zijn om de steekkaart in te vullen.

Hoe bepaalt u of een arbeidsongeval "ernstig" of "niet ernstig" is?
Het Koninklijk Besluit van 24 februari 2005 heeft een definitie ingevoerd van een ernstig ongeval.
Volgens de wettelijke definitie1, wordt als een "ernstig arbeidsongeval" beschouwd:
• een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de dood
of
• een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met een afwijkende gebeurtenis die
voorkomt in bijlage 1 van het K.B. of met een 'betrokken voorwerp' uit bijlage 2 van hetzelfde K.B.
EN dat aanleiding geeft tot:
- hetzij een blijvend letsel;
- hetzij een tijdelijk letsel dat voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage 3 van dit KB.
Een "ernstig arbeidsongeval" is een ongeval dat zich voordoet op de arbeidsplaats (niet op de arbeidsweg) en waarvoor een specifiek onderzoek nodig is naar de vereiste preventiemaatregelen, die moeten
vermijden dat het zich opnieuw voordoet.

Hoe kan u gemakkelijk het “ernstige” karakter van een ongeval
vaststellen?
Twee zeer praktische hulpmiddelen:
• Wanneer u een schadegeval aangeeft via de toepassing Dail@AO, stuurt deze een melding zodra de
ingevoerde gegevens overeenstemmen met de voorwaarden van een ernstig ongeval.
• Op het extranet van de sociale zekerheid bevindt zich een voor iedereen toegankelijk hulpmiddel, waarmee u snel de kwalificatie "ernstig” of “niet ernstig" van een arbeidsongeval kunt nagaan.
www.socialsecurity.be/fatdecision/index.jsp?lang=nl

Wat zijn de verplichtingen in geval van een “ernstig
arbeidsongeval”?
Naast het verzenden van de ongevalaangifte naar de arbeidsongevallenverzekeraar, binnen de 8 dagen
volgend op het ongeval, moet de werkgever zich eveneens houden aan volgende wettelijke verplichtingen:
• Het vaststellen dat een arbeidsongeval “ernstig” is, binnen een zeer korte tijdspanne, om de termijnen
en de verplichtingen opgelegd door het KB na te leven.
• Indien het gaat om een ernstig ongeval, moet de werkgever een omstandig verslag laten opstellen
met de analyse van het ongeval door zijn interne of externe dienst voor preventie en het binnen de
10 dagen volgend op het ongeval bezorgen aan de dienst belast met het toezicht van het welzijn op
het werk (vroeger de Technische Inspectie).
De adressen van de externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk staan vermeld op bladzijdes 8 en 9.
1 KB 24 februari 2005, hoofdstuk I, afdeling 1, artikel 1
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• Om bepaalde redenen is het soms niet mogelijk het omstandige verslag binnen de 10 dagen in te leveren. In dat geval zal er binnen die termijn een voorlopig verslag opgesteld worden. Het moet minstens de redenen van de afwezigheid van het omstandige verslag vermelden evenals de datum waarop
dat verslag ingeleverd zal worden.
• Naast het opstellen van het omstandig verslag, moeten dodelijke arbeidsongevallen of arbeidsongevallen die geleid hebben tot een blijvende ongeschiktheid onmiddellijk aangegeven worden bij de
bevoegde dienst van het Toezicht op het Welzijn op het Werk, met behulp van om het even welk
geschikt technologisch middel. Deze onmiddellijke aangifte moet de naam en het adres van de werkgever en van de getroffene, de datum, de plaats, de vermoedelijke gevolgen en de omstandigheden
van het ongeval bevatten.
• Bij een gewelddadige of verdachte dood moet de werkgever de politieautoriteiten waarschuwen.
Om het u wat gemakkelijker te maken kan u zich baseren op de tabel op volgende bladzijde die alle
verplichtingen vermeldt waaraan u moet voldoen wanneer zich een arbeidsongeval voordoet.

Voor meer inlichtingen kan u onze “Preventiedienst” contacteren:
Tel : 02/622.76.90
Fax : 02/622.81.92
E-mail : preventionteam@axa.be

De duidelijkheid en de juistheid waarmee u de documenten invult,
zullen een kostbare tijdswinst betekenen bij het regelen van de schade.
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8 kalenderdagen Zo snel mogelijk

Geval met risico op blijvende
ongeschiktheid (volgens de
combinaties van codes van
bijlage I, II en III van het KB
van 24.2.2005)
Nihil

Nihil

Binnen de
10 dagen

Binnen de
10 dagen

Onmiddellijk
indien
gewelddadige of
verdachte dood

Politie

Zo snel mogelijk

Zo snel mogelijk

Zo snel mogelijk

Zo snel mogelijk

Nihil
Nihil

Ongevalaangifte

Medische dienst
IDPB of EDPB (3)

EDPB: Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.

(3) IDPB: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.

(2) vanaf heden stuurt de verzekeraar de aangifte elektronisch naar het Fonds voor arbeidsongevallen. Deze laatste stuurt ze naar de toezicht op het Welzijn op het Werk.

8 kalenderdagen Zo snel mogelijk

8 kalenderdagen Zo snel mogelijk

8 kalenderdagen Zo snel mogelijk
Onmiddellijke verwittiging
door de werkgever, via
gelijk welk geschikt
technologisch middel
Onmiddellijke verwittiging
door de werkgever, via
gelijk welk geschikt
technologisch middel

Nihil
Nihil

Nihil (2)
Nihil (2)
Ongevallensteekkaart opstellen
maar niet doorsturen2

8 kalenderdagen Zo snel mogelijk
8 kalenderdagen Zo snel mogelijk
Nihil

Omstandig
verslag

Aangifte / ongevallensteekkaart

Ongevalaangifte

Medisch attest
ter vaststelling
van de letsels

Toezicht op het Welzijn op het Werk

Verzending door de werkgever naar
zijn “arbeidsongevallenverzekeraar”

Dodelijk geval

(1) TWO: tijdelijke werkongeschiktheid.

Opmerkingen:

ARBEIDSWEGONGEVAL

ERNSTIG
ARBEIDSONGEVAL

Indien geen ongeschiktheid
NIET-ERNSTIG Indien TWO (1) < 4 dagen
ARBEIDSIndien TWO (1)= of > 4 dagen
ONGEVAL

IN GEVAL VAN

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER EN DE TERMIJNEN VOOR DE VERZENDING VAN DE AANGIFTE EN VAN HET OMSTANDIG VERSLAG

DE ADRESSEN VAN DE EXTERNE DIRECTIES TOEZICHT
OP HET WELZIJN OP HET WERK

Antwerpen
Italiëlei, 124
Tel. : 03 232 79 05
Fax: 03 226 02 53
E-mail: tww.antwerpen@werk.belgie.be

2000 Antwerpen

Ambtsgebied: Provincie Antwerpen

Brussel
Ernest Blerotstraat, 1
Tel.: 02 233 45 46
Fax: 02 233 45 23
E-mail: cbe.bruxelles@emploi.belgique.be
tww.brussel@werk.belgie.be

1070 Brussel

Ambtsgebied: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Henegouwen
Rue du Chapitre, 1
Tel.: 065 35 39 19 + 065 35 73 50
Fax: 065 31 39 92
E-mail: cbe.hainaut@emploi.belgique.be

7000 Mons

Ambtsgebied: Provincie Henegouwen

Limburg
TT14
Sint-Jozefsstraat 10.10
Tel.: 011 35 08 60
Fax: 011 35 08 78
E-mail: tww.limburg@werk.belgie.be

3500 Hasselt

Ambtsgebied: Provincie Limburg

Luik
Boulevard de la Sauvenière, 73
Tel.: 04 250 95 11
Fax: 04 250 95 29
E-mail: cbe.liège@emploi.belgique.be

4000 Liège

Ambtsgebied: Provincie Luik
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Namen + Luxemburg + Waals-Brabant
Chaussée de Liège, 622
Tel.: 081 30 46 30
Fax: 081 30 86 30
E-mail: cbe.namur@emploi.belgique.be

5100 Jambes

Ambtsgebied: Provincies Namen, Luxemburg en Waals-Brabant

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@werk.belgie.be
Ambtsgebied: Provincie Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant
Federaal Administratief Centrum
Philipssite, 3A
3001 Leuven
Tel. : 016 31 88 30
Fax: 016 31 88 44
E-mail: tww.vlaamsbrabant@werk.belgie.be
Ambtsgebied: Provincie Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen
Breidelstraat, 3
8000 Brugge
Tel. : 050 44 20 20
Fax: 050 44 20 29
E-mail: tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be
Ambtsgebied: Provincie West-Vlaanderen
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UITLEG BIJ DE ONGEVALAANGIFTE
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de nummers van de velden op de papieren aangifte.

(1)

Het ondernemingsnummer is het unieke nummer waarmee de onderneming geïdentificeerd kan
worden. Gelieve het bij elke aangifte te vermelden, want uw arbeidsongevallenverzekeraar heeft
het nodig in zijn elektronische relaties met de sociale zekerheid.
Sinds 1 januari 2008 moet de werkgever bovendien het vestigingseenheidsnummer vermelden
indien het ongeval zich voorgedaan heeft in een vestigingseenheid van de onderneming.
Het RSZ-nummer van de werkgever is ook noodzakelijk voor het beheer van het arbeidsongeval
door de verzekeraar, in het bijzonder voor de betaling van de ongeschiktheidsvergoedingen.

(4)

Vermeldt de activiteit van de onderneming zoals ze officieel gekend is bij de RSZ.

(6)

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk de IBAN-code van de werkgever en de BIC-code van zijn bank
te vermelden in de aangifte. Vanaf 2011 zal de vermelding van deze codes verplicht zijn.
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(7)

Het identificatienummer van de sociale zekerheid is het nummer waarmee een natuurlijk persoon
geïdentificeerd wordt in het Rijksregister. Dit is noodzakelijk voor het beheer van het arbeidsongeval
door de verzekeraar want het is een sleutel in zijn elektronische relaties met de sociale zekerheid.

(11)

Met "hoofdverblijfplaats" bedoelt men de wettelijke woonplaats.

(14)

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk de IBAN-code van het slachtoffer en de BIC-code van zijn bank
te vermelden in de aangifte. Vanaf 2011 zal de vermelding van deze codes verplicht zijn.

(16)

Belangrijke datum om de berekeningswijze van het basisloon te bepalen. Dit moet namelijk uitsluitend bepaald worden op basis van het loon van het slachtoffer als hij/zij een minimum aan anciënniteit heeft of, zo niet, op basis van het loon van gelijkaardige personen van dezelfde beroepscategorie.

(18)

De vermelding van het gewone beroep van het slachtoffer is noodzakelijk voor de Arbeidsinspectie
en de arbeidsongevallenverzekeraar in het kader van hun elektronische relaties met de sociale zekerheid. De beschrijving van het beroep en de ISCO-codes vindt u terug in de Internationale
Standaardindeling van de Beroepen (International Standard Classification of Occupation). We verwijzen hiervoor naar de lijst op bladzijde 19.

(19)

Indien het slachtoffer een uitzendkracht is, moeten alle gegevens op deze lijn ingevuld worden.

(20)

Onder “werkzaamheden van een onderneming van buitenaf” verstaat men de term zoals gedefinieerd in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk, hoofdstuk IV, afdeling 1.
11

De gegevens 26 tot 32 zijn noodzakelijk voor de Arbeidsinspectie en de verzekeraar in het kader van
hun elektronische relaties met de sociale zekerheid. Ze laten de werkgever toe na te gaan of het al
dan niet gaat om een ernstig ongeval en bepalen zijn wettelijke verplichtingen (onmiddellijke verwittiging van de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk; verzending van het omstandig
verslag binnen de 10 dagen volgend op het arbeidsongeval).
(27)

De algemene activiteit is niet het beroep van het slachtoffer; het gaat om de activiteit, in de brede
zin van het woord, die het aan het uitvoeren was op het ogenblik dat het ongeval zich voorgedaan heeft. Gelieve u te baseren op de voorbeelden in de aangifte zelf.

(28)

In "specifieke activiteit" wordt gevraagd naar de specifieke handeling die uitgevoerd werd toen het
ongeval zich voordeed. In deze omschrijving moet ook het voorwerp vermeld worden dat betrokken was bij het zich voordoen van het ongeval. Gelieve u te baseren op de voorbeelden in de aangifte zelf.
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(30)

De afwijkende gebeurtenis is het specifieke feit dat verschilt van het normale verloop van het werk en
dat aan de grondslag van het ongeval ligt. In deze omschrijving moet ook het voorwerp vermeld worden dat een rol gespeeld heeft bij het zich voordoen van het ongeval. Gelieve u te baseren op de voorbeelden in de aangifte zelf.

(31)

De afwijking is de abnormale gebeurtenis die plaatsgevonden heeft tijdens het werk. Als verschillende
afwijkende elementen het ongeval veroorzaakt hebben, moet u het belangrijkste of het laatste aangeven, indien dit het letsel veroorzaakt heeft. Gelieve u te baseren op de tabel bladzijde 22.

(32)

Het betrokken voorwerp is het middel of instrument verbonden aan de afwijking (nummer 31). Indien
verschillende voorwerpen verbonden zijn aan de laatste afwijking, moet u het voorwerp vermelden dat
het laatst gebruikt werd. Gelieve u te baseren op de tabel bladzijde 24.

(33
&34)

Met deze gegevens kan de arbeidsongevallenverzekeraar zijn verhaalrecht uitoefenen tegen de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval.

(35)

Aan de hand van één of meer getuigen, kan de verzekeraar meestal de realiteit van het ongeval controleren; deze moet immers door het slachtoffer bewezen worden.

(36)

U moet de "contact-modaliteit van de verwonding" vermelden; dit wil zeggen het contact of de
handeling die de verwonding rechtstreeks veroorzaakt heeft. In geval van verschillende verwondingen moet u het contact vermelden dat de meest ernstige verwonding veroorzaakt heeft.

(37
&38)

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de Arbeidsinspectie en de verzekeraar in het kader van hun
elektronische relaties met de Sociale Zekerheid. De lijst met de verschillende aard en plaats van letsels vindt u op bladzijdes 29 tot 32.
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(39
&41)

Deze gegevens zijn nuttig voor een goed medisch beheer van het dossier.

(42)

De gevolgen van het ongeval worden ondergebracht in 5 categorieën naargelang hun ernst.
Gelieve u te baseren op het medisch attest opgesteld door een arts, om het juiste vakje aan te kruisen. Het medisch attest moet alleszins bij de aangifte gevoegd worden of zo snel mogelijk naar de
verzekeraar verzonden worden. Het maakt integraal deel uit van de aangifte.

(43)

De datum van stopzetting van het werk is noodzakelijk voor de arbeidsongevallenverzekeraar om
het exacte begin van de arbeidsongeschiktheid te kunnen bepalen en de nodige beslissingen te
nemen inzake schadevergoeding.

(44)

Dankzij de aanduiding van de datum van werkhervatting kan er snel een berekening gemaakt
worden van de verschuldigde vergoedingen.
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(45)

Sinds 1 januari 2008 moeten de beschermingsmiddelen van het slachtoffer nauwkeuriger
omschreven worden. Deze inlichtingen zijn nuttig voor de arbeidsinspectie.

(46)

Gegevens die meegedeeld moeten worden aan de arbeidsinspectie. De verschillende preventiemaatregelen staan vermeld op bladzijde 30.

(47)

Deze codes zijn facultatief: in te vullen indien de werkgever statistieken, eigen aan de onderneming, wil ontvangen.

(49)

NIEUW: op 1 januari 2008 werd de categorie "onbezoldigde stagiair" toegevoegd aan het veld
"code van de werknemer van de sociale zekerheid".
Onder "onbezoldigde stagiair" verstaat men elke leerling of student, die in het kader van een opleidingsprogramma, georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij
een werkgever, in dezelfde omstandigheden als de werknemers in dienst van deze werkgever en
met als doel het opdoen van beroepservaring . Het gaat dus niet om leercontracten of contracten
in het kader van de middenstandopleiding, noch om individuele professionele opleidingen.

(51)

De benaming en het volgnummer van het nationaal, regionaal of sectoraal paritair comité waarvan de onderneming afhangt, zoals bekend bij de RSZ.

(52
ZEER BELANGRIJK: De gegevens 52 tot 62 zijn noodzakelijk voor de snelle en correcte
tot 62) bepaling van het basisloon waarop de vergoeding van de ongeschiktheid berekend wordt.
(53)

Aantal werkdagen per week voor het slachtoffer.

(54
&55)

Wekelijks arbeidsstelsel (uren/week) eigen aan het slachtoffer en eigen aan de onderneming.
Zij kunnen onderling verschillen.
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(58)

OPGELET: In dit veld mag enkel het brutobedrag vermeld worden van de bezoldiging die overeenstemt met de aangevinkte tijdseenheid, met uitsluiting van elk ander voordeel of premie die ingevuld worden onder de nummers 59 en 60.

(59)

Op deze regel kan de berekeningswijze van de eindejaarspremie gedetailleerd beschreven worden.

(60)

Op deze regel kunt u elk ander voordeel vermelden dat het slachtoffer ontvangt en dat deel kan
uitmaken van zijn basisbezoldiging.

(61)

De verandering van functie tijdens het jaar dat het ongeval voorafgaat, speelt een rol bij de berekening van het basisloon.

(62)

Deze vermelding is bedoeld om een correcte schadevergoeding mogelijk te maken vanaf de eerste
ongeschiktheidsdag.

Handtekening van de aangever en datum: deze elementen zijn noodzakelijk om de geldigheid van
de aangifte te waarborgen.
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(63)

De elektronische uitwisseling tussen de verzekeringsondernemingen en de ziekenfondsen was
gepland tegen eind 2007, maar is nog niet operationeel. Tot de volledige indienststelling van deze
uitwisseling, werd een tijdelijk veld toegevoegd aan het einde van de nieuwe aangifte van 2008
om de naam van het ziekenfonds te kunnen ingeven.

De duidelijkheid en de juistheid waarmee u de documenten invult,
zullen een kostbare tijdswinst betekenen bij het regelen van de schade.

HET OVERZICHT VAN DE BEZOLDIGINGEN
De arbeidsongevallenverzekeraar krijgt voortaan het overzicht van de bezoldigingen van de werknemers
die het slachtoffer van een arbeidsongeval zijn, via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, dankzij de
multifunctionele aangifte die de werkgever opstelt voor zijn werknemers.
Echter, voor bepaalde gevallen waarbij deze informatie-inzameling via de Kruispuntbank niet mogelijk is,
vraagt de wetsverzekeraar aan de werkgever het gedetailleerde overzicht van de brutobezoldigingen van
het slachtoffer tijdens het jaar dat het ongeval voorafgaat.
De werkgever moet deze informatie aan zijn verzekeraar bezorgen binnen de 10 dagen na de aanvraag.
De individuele loonstaat van het slachtoffer kan hiervoor dienen.
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DE CODES VAN DE NATIONALITEITEN
NB: Deze lijst bevat niet de codes van alle landen; enkel de belangrijkste zijn erin opgenomen.
Betreft zone 10 van de ongevalaangifte.

EUROPA

AFRIKA

AZIË

101
102
150
149

351
303
305

251
249
204
218
253
207
208
256
209
258
212
213
219
259
283
252
235
262
206

106
107
108
103
136
110
111
114
112
115
116
117
128
146
135
118
137
113
148
119
144
120
151
129
121
143
105
122
123
124
145
152
147
141
109
140
142
126
127

Albanië
Andorra
België
Bosnië-Herzegovina
(Rep.)
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland (Bondsrep.)
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot-Brittannië
Hongarije (Rep.)
Ierland
IJsland
Italië
Kroatië (Rep.)
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
(Groothertogdom)
Macedonië (Ex-Joeg.)
Malta
Moldavië
Monaco Prinsdom
Montenegro
Nederland
Noorwegen
Oekraïne
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland (Federatie)
Servië
Slovenië (Rep.)
Slowakije Republiek
Spanje
Tsjechische Republiek
Wit-Rusland (Rep.)
Zweden
Zwitserland

306
307
352
236
253
354
327
357
325

Algerije
Burundi
Centraal-Afrikaanse
Republiek
Congo (Dem. rep.)
Congo (Volksrep.)
Egypte
Kenia
Libië
Marokko
Rwanda Rep.
Tunesië
Zuid-Afrikaanse
Republiek

AMERIKA
511
512
513
401
514
515
411
412
516
421
414
416
417
517
518
519
520
402

Argentinië
Bolivia
Brazilië
Canada
Chili
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Honduras
Mexico
Nicaragua
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
Verenigde Staten

Afghanistan
Armenië
China – Taiwan (Rep.)
China Volksrep.
Georgië
India
Indonesië
Israël
Japan
Libanon
Maleisië
Nepal
Noord-Korea
Pakistan
Palestina
Saoedi-Arabië
Thailand
Turkije
Zuid-Korea

OCEANIË
611
613

Australië
Nieuw-Zeeland

VARIA
700
730
900
711
741
720

Vluchtelingen
VN-vluchtelingen
Staatloos
Onbepaald
VN-onbepaald
SHAPE
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DE ISCO-CODES
International Standard Classification Of Occupation
Betreft zone 18 van de ongevalaangifte.

Code Omschrijving
11
111
112
113
114
121
122
123
131
211
212
213
214
221
222
223
231
232
233
234
235
241
242
243
244
245
246
311
312
313
314
315
321
322
323
324
331
332
333
334
341
342

Leden van de strijdkrachten
Leden van de uitvoerende macht en de wetgevende lichamen
Hogere kaderleden van de rijksbesturen
Stamhoofden en dorpsoversten
Bestuursleden en hogere kaderleden van gespecialiseerde organisaties
Bedrijfsleiders
Kaderleden bij directie, productie en operaties
Overige directiekaderleden
Directeurs en beheerders
Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke
Wiskundigen, statistici en dergelijke
Informaticaspecialisten
Architecten, ingenieurs en dergelijke
Specialisten in de biowetenschappen
Artsen en dergelijke ( uitgezonderd verpleegkundig kaderpersoneel )
Verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen
Universiteitsprofes. en profes. aan inst. hoger niet-universitair onderwijs
Leraren secundair onderwijs
Onderwijzers basis- en kleuteronderwijs
Gespecialiseerde leerkrachten voor gehandicapten
Overige onderwijsspecialisten
Specialisten in de administratieve en commerciële functies van de bedrijven
Juristen
Archivarissen, bibliothecarissen, documentalisten en dergelijke
Specialisten in de sociale wetenschappen en menswetenschappen
Schrijvers en scheppende of uitvoerende kunstenaars
Leden van de clerus
Technici in de fysische en technologische wetenschappen
Deskoperators en andere bestuurders van informatica-apparatuur
Technici in optische en elektronische apparatuur
Technici in zee- en luchttransport
Inspecteurs van gebouwen, veiligheids-, hygiëne- en kwaliteitsinspecteurs
Technici en dergelijke in de bio- en gezondheidswetenschappen
Moderne paramedische beroepen ( uitgezonderd verpleegkundig personeel )
Verpleegkundig personeel en vroedvrouwen ( ondergeschikt niveau )
Beoefenaars van de traditionele geneeskunde en genezers
Ondergeschikt personeel in het basisonderwijs
Ondergeschikt personeel in het kleuteronderwijs
Ondergeschikt personeel in het gehandicaptenonderwijs
Overig ondergeschikt personeel in het onderwijs
Ondergeschikt personeel in financiën en verkoop
Verkoopsagenten en makelaars
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343
344
345
346
347
348
411
412
413
414
419
421
422
511
512
513
514
515
516
521
522
523
611
612
613
614
615
621
711
712
713
714
721
722
723
724
731
732
733
734
741
742
743
744
811
812
813
814
815

Ondergeschikt personeel in het administratief beheer
Ondergeschikt personeel in het openbaar bestuur douane en belastingen, e.d.
Inspecteurs van de gerechtelijke politie en speurders
Ondergeschikt personeel in het maatschappelijk werk
Ondergeschikt personeel in kunst, amusementsbedrijf, en sport
Lekenassistenten bij erediensten
Secretarissen ( of -essen ) en bedieners van toetsenbordapparatuur
Bedienden in boekhoudkundige en financiële diensten
Bevoorradings-, uitbetalings- en transportbedienden
Bibliotheekbedienden, boden en dergelijke
Overige kantoorbedienden
Kassiers, loketbedienden en dergelijke
Receptiebedienden en bedienden aan inlichtingenloketten
Begeleidingspersoneel en dergelijke
Beheerders en personeel van restauratiediensten
Verzorgend personeel en dergelijke
Overig personeel bij rechtstreekse dienstverlening aan particulieren
Astrologen, waarzeggers en dergelijke
Personeel van veiligheidsdiensten
Mannequins en andere modellen
Verkopers en winkeldemonstrateurs
Marktkramers
Landbouwers en geschoolde arbeiders uit marktgerichte teelten
Fokkers en geschoolde arbeiders uit marktgerichte fokkerijen en dergelijke
Geschoolde arbeiders uit marktgerichte polyculturen en fokkerijen
Bosbouwberoepen en dergelijke
Vissers, jagers en trappers
Landbouwers, landbouwarbeiders en vissers voor eigen levensonderhoud
Mijnwerkers, groevearbeiders, springstoffenaanstekers en steenhouwers
Bouwvakkers ( ruwbouw ) en dergelijke
Bouwvakkers ( afbouw ) en dergelijke
Schilders, gevelreinigers en dergelijke
Lassers, plaatwerkers, ketelmakers, monteurs van ijzeren gebinten e.d.
Ijzersmeden, gereedschapsmakers en dergelijke
Mecaniciens en instellers van machines
Mecaniciens en instellers van elektrische en elektronische apparatuur
Precisiemecaniciens op metalen en soortgelijke materialen
Pottenbakkers, glasblazers en dergelijke
Arbeiders in het hout-, textiel- en lederambacht en soortgelijke
Arbeiders en ambachtslieden in de drukkerij en dergelijke
Ambachtslieden en arbeiders in de voedingsnijverheid en dergelijke
Ambachtslieden en arbeiders in de houtbewerking, meubelmakers en dergelijke
Ambachtslieden en arbeiders in de textielbewerking en de kleding e.d.
Ambachtslieden & arbeiders in de leder- en huidenbewerking en schoenmakerij
Bestuurders van uitrustingen voor mijnbouw en winning van delfstoffen
Bestuurders van uitrustingen voor metaalbewerking
Bestuurders van uitrustingen voor glasbewerking en aardewerk en dergelijke
Bestuurders van uitrustingen voor houtbewerking en papiervervaardiging
Bestuurders van uitrustingen voor chemicaliënbewerking
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816
817
821
822
823
824
825
826
827
828
829
831
832
833
834
911
912
913
914
915
916
921
931
932
933

Bestuurders van uitrustingen voor energieproductie en dergelijke
Bestuurders van automatische montageketens en van industriële robots
Bestuurders van machines voor metaal- en mineraliënbewerking
Bestuurders van machines voor chemicaliënproductie
Bestuurders van mach. voor het vervaardigen van rubber- en plasticproducten
Bestuurders van machines voor houtbewerking
Bestuurders drukkerijmach., boekbinderijmach. en mach. voor papierbewerking
Bestuurders mach. voor vervaardiging van textiel-, bont- en lederartikelen
Bestuurders van machines voor de vervaardiging van eetwaren e.d.
Assemblagearbeiders
Overige machinebestuurders en assemblagearbeiders
Bestuurders van locomotieven en dergelijke
Bestuurders van motorvoertuigen
Bestuurders van mobiel landbouwmaterieel en van andere mobiele werktuigen
Matrozen en dergelijke
Straatventers en dergelijke
Schoenpoetsers en andere beoefenaars van op straat uitgeoefende beroepen
Gezinshelpers en andere helpers, schoonmakers en wasbazen
Gebouwpersoneel, ruitenwassers en dergelijke
Dienstboden, sjouwers, bewakers, portiers en dergelijke
Vuilnisophalers en dergelijke
Handlangers in de landbouw, de visserij en dergelijke
Handlangers in de mijnbouw, de bouwnijverheid en openbare werken
Handlangers in de verwerkende nijverheid
Handlangers in het transport, laders en lossers
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DE AFWIJKENDE GEBEURTENIS
Betreft zone 31 van de ongevalaangifte.

Code Omschrijving
0
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
29
30
31
32
33
34
35
39
40
41
42
43
44
45
49
50
51
52
59
60
61
62
63

Geen informatie
Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand - niet
gespecificeerd
Elektrische storing door een defect in de installatie - met indirect contact als gevolg
Elektrische storing - met direct contact als gevolg
Explosie
Brand, vuurzee
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 10, hierboven niet vermeld
Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen,
vrijkomen - niet gespecificeerd
In vaste toestand - overlopen, kantelen
In vloeibare toestand - lekken, sijpelen, leeglopen, spatten, sproeien
In gasvormige toestand - verdampen, aërosolvorming, gasvorming
In poedervorm - rookontwikkeling, stof, deeltjes
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 20, hierboven niet vermeld
Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - niet gespecificeerd
Breken van materiaal, op de voegen of verbindingen
Breken, barsten, waarbij scherven/spanen ontstaan (hout, glas, metaal, steen, kunststof, overige)
Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - hoger gelegen (op het slachtoffer vallend)
Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - lager gelegen (het slachtoffer meeslepend)
Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - op gelijke hoogte gelegen
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 30, hierboven niet vermeld
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier - niet gespecificeerd
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een machine (inclusief onbedoeld starten) en
over het met de machine bewerkte materiaal
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een vervoer- of transportmiddel (al dan niet
gemotoriseerd)
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een handgereedschap (al dan niet gemotoriseerd) en over het met het gereedschap bewerkte materiaal
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst,
gehanteerd enz.)
Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een dier
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 40, hierboven niet vermeld
Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - niet gespecificeerd
Vallen van personen - van hoogte
Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op ± dezelfde hoogte
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 50, hierboven niet vermeld
Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig
letsel) - niet gespecificeerd
Op een snijdend voorwerp stappen
Knielen, gaan zitten, tegen iets leunen
Door een voorwerp of de vaart daarvan gegrepen of meegesleept worden
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64
69
70
71
72
73
74
75
79
80
81
82
83
84
85
89
99

Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 60, hierboven niet vermeld
Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot
inwendig letsel) - niet gespecificeerd
Optillen, dragen, opstaan
Duwen, trekken
Neerzetten, bukken
Buigen, draaien, zich omdraaien
Zwaarbeladen lopen, misstap of uitglijden zonder vallen
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 70, hierboven niet vermeld
Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn - niet gespecificeerd
Verrassing, schrik
Geweldpleging, agressie, bedreiging tussen personeelsleden van de werkgever
Geweldpleging, agressie, bedreiging - door buitenstaanders jegens de slachtoffers in het kader
van hun beroepsuitoefening (bankoverval, buschauffeurs)
Aangevallen, omvergelopen worden - door een dier
Aanwezig zijn van het slachtoffer of van een ander waardoor gevaar voor de persoon zelf en
eventueel ook voor anderen ontstaat
Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 80, hierboven niet vermeld
Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld
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DE BETROKKEN VOORWERPEN
Betreft zone 32 van de ongevalaangifte.

Code Omschrijving
00.00
00.01
00.02
00.99
01.00
01.01
01.02
01.03
01.99
02.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.99
03.00
03.01
03.02
03.03
03.99
04.00
04.01
04.02
04.03
04.99
05.00
05.01
05.02
05.99
06.00
06.01
06.02

Geen betrokken voorwerp of geen informatie
Geen betrokken voorwerp
Geen informatie
Overige situaties, behorend tot groep 00, hierboven niet vermeld
Gebouwen, oppervlakken - gelijkvloers (binnen of buiten, vast of verplaatsbaar,
tijdelijk of permanent) - niet gespecificeerd
Elementen van gebouwen, constructies - deuren, muren, wanden enz. en obstakels die als
zodanig bedoeld zijn
Oppervlakken of loopruimten - harde vloeren (binnen of buiten, landbouwgrond, sportterreinen,
incl. gladde vloeren)
Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - drijvend
Overige constructies, oppervlakken - gelijkvloers, behorend tot groep 01, maar hierboven
niet vermeld
Gebouwen, constructies, oppervlakken - bovengronds (binnen of buiten) - niet
gespecificeerd
Bovengrondse delen van gebouwen (dakconstructies, terrassen, openingen, trappen, laadbordessen)
Bovengrondse delen van gebouwen (incl. loopplatform, vaste ladders, lichtmasten)
Bovengrondse delen van gebouwen (incl. steigers, beweegbare ladders, gondel, hefplatform)
Bovengrondse delen van gebouwen (incl. tijdelijke steigers, harnas, bootsmansstoeltje)
Bovengrondse delen van gebouwen (incl. boorplatform, steigers op lichters)
Gebouwen, constructies, oppervlakken - bovengronds, overige, behorend tot groep 02,
maar hierboven niet vermeld
Gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds (binnen of buiten) - niet
gespecificeerd
Graafwerkzaamheden, sleuven, putten, taluds, werkkuilen
Onderaardse gangen, tunnels
Onderwateromgeving
Gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds, overige, behorend tot groep 03, maar
hierboven niet vermeld
Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - niet gespecificeerd
Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - vast - voor gassen, vloeistoffen,
vaste stoffen, incl. voorraadcontainers
Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - verplaatsbaar
Aanvoer, drainage, rioleringen
Distributiesystemen voor materialen, toevoer, leidingen, overige, behorend tot groep 04, maar
hierboven niet vermeld
Motoren, systemen voor transmissie en opslag van energie - niet gespecificeerd
Motoren, generatoren (thermische, elektrische of stralingsenergie)
Systemen voor transmissie en opslag van energie (mechanisch, pneumatisch, hydraulisch,
elektrisch, incl. batterijen en accu's)
Systemen voor transmissie en opslag van energie, overige, behorend tot groep 05, maar
hierboven niet vermeld
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - niet gespecificeerd
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor zagen
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor snijden, afsnijden (incl. scharen, kniptangen,
snoeischaren)
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06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09

Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor slijpen, steken, doorknippen, afsnijden, maaien
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor krabben, polijsten, schuren
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor boren, draaien, schroeven
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor spijkeren, klinken, nieten
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor naaien, breien
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor lassen, lijmen
Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl.
landbouwwerktuigen)
06.10 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken
06.11 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor schilderen
06.12 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor vasthouden, grijpen
06.13 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor keukenwerkzaamheden (m.u.v. messen)
06.14 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - prikken, snijden
06.15 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - niet snijden, voor medische en chirurgische doeleinden - overig
06.99 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 06,
maar hierboven niet vermeld
07.00 Mechanisch gereedschap met de hand bediend - niet gespecificeerd
07.01 Mechanisch handgereedschap - voor zagen
07.02 Mechanisch handgereedschap - voor snijden, afsnijden (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)
07.03 Mechanisch handgereedschap - voor slijpen, steken, doorknippen (heggenschaar, zie 09.02),
afsnijden, maaien
07.04 Mechanisch handgereedschap - voor krabben, polijsten, schuren (incl. doorslijpmachine)
07.05 Mechanisch handgereedschap - voor boren, draaien, schroeven
07.06 Mechanisch handgereedschap - voor spijkeren, klinken, nieten
07.07 Mechanisch handgereedschap - voor naaien, breien
07.08 Mechanisch handgereedschap - voor lassen, lijmen
07.09 Mechanisch handgereedschap - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. land
bouwmachines, betonbrekers)
07.10 Mechanisch handgereedschap - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken (incl. stofzuiger,
hogedrukreiniger)
07.11 Mechanisch handgereedschap - voor schilderen
07.12 Mechanisch handgereedschap - voor vasthouden, grijpen
07.13 Mechanisch handgereedschap - voor keukenwerkzaamheden (m.u.v. messen)
07.14 Mechanisch handgereedschap - voor verwarmen (incl. Droger, verfafbrander, strijkijzer)
07.15 Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - prikken, snijden
07.16 Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - niet snijden, overige
07.17 Pneumatische spuitwerktuigen (zonder werktuigaanduiding)
07.99 Met de hand bediend mechanisch gereedschap, voor overige werkzaamheden, bekend,
behorend tot groep 07, maar hierboven niet vermeld
08.00 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - niet gespecificeerd
08.01 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor zagen
08.02 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor snijden, afsnijden (incl. scharen,
kniptangen, snoeischaren)
08.03 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor slijpen, steken, doorknippen,
afsnijden, maaien
08.04 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor krabben, polijsten, schuren
08.05 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor boren, draaien, schroeven
08.06 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor spijkeren, klinken, nieten
08.07 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor naaien, breien
08.08 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor lassen, lijmen
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08.09

Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor extractie van materialen en
grondbewerking (incl. landbouwmachines)
08.10 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor poetsen, smeren, wassen,
schoonmaken
08.11 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor schilderen
08.12 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor vasthouden, grijpen
08.13 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor keukenwerkzaamheden (m.u.v.
essen)
08.14 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische
doeleinden - prikken, snijden
08.15 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische
doeleinden - overige
08.99 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving, voor overige werkzaamheden, bekend,
behorend tot groep 08, maar hierboven niet vermeld
09.00 Machines en uitrusting - draagbaar of verplaatsbaar - niet gespecificeerd
09.01 Draagbare of verplaatsbare machines - voor ontgraven en grondbewerking, mijnbouw,
steen/zandgroeven en machines voor de bouw
09.02 Draagbare of verplaatsbare machines - grondbewerking, landbouw
09.03 Draagbare of verplaatsbare machines (niet voor grondbewerking) - voor bouwplaatsen
09.04 Verplaatsbare vloerreinigingsmachines
09.99 Draagbare of verplaatsbare machines, overige, bekend, behorend tot groep 09, maar hierboven
niet vermeld
10.00 Machines en uitrusting - vast gemonteerd - niet gespecificeerd
10.01 Vast gemonteerde machines voor uitgraven en grondwerkzaamheden
10.02 Machines voor het voorbewerken van materialen, breken, vermalen, filteren, scheiden, mengen
10.03 Machines voor het verwerken van materialen - chemische procédés (reactoren)
10.04 Machines voor het verwerken van materialen - warmteprocédés (oven, drooginstallaties, autoclaven)
10.05 Machines voor het verwerken van materialen - koudeprocédés (koudeopwekking)
10.06 Machines voor het verwerken van materialen - andere procédés
10.07 Machines voor vormen - persen, pletten
10.08 Machines voor vormen - kalanderen, lamineren, machines met rollen (incl. voor papierfabricage)
10.09 Machines voor vormen - door injectie, extrusie, inblazing, draadtrekken, gieten, smelten enz.
10.10 Bewerkingsmachines - voor schaven, frezen, vlakslijpen, slijpen, polijsten, draaien, boren
10.11 Bewerkingsmachines - voor zagen
10.12 Bewerkingsmachines - voor snijden, splijten, knabbelen (incl. decoupeerpers, schaar, afsnijden)
10.13 Machines voor oppervlakbewerking - schoonmaken, wassen, drogen, schilderen, drukken
10.14 Machines voor oppervlakbewerking - galvaniseren, elektrolytische oppervlakbehandeling
10.15 Machines voor assembleren (lassen, lijmen, spijkeren, schroeven, klinken, spinnen, kabeldraaien,
naaien, nieten)
10.16 Machines voor conditioneren, verpakken (vullen, etiketteren, sluiten, enz.)
10.17 Overige machines voor specifieke industriële doeleinden (diverse machines voor controle, testen)
10.18 Speciale machines voor landbouw, veeteelt, niet behorend tot de hierboven genoemde
machines
10.99 Machines en uitrusting, vast gemonteerd, overige, behorend tot groep 10, maar hierboven niet
vermeld
11.00 Systemen voor gesloten of opentransport en opslag - niet gespecificeerd
11.01 Vaste transportbanden, materialen en systemen voor continutransport
11.02 Vracht- en personenliften, hefinstallaties
11.03 Vaste of mobiele kranen, op voertuigen gemonteerd, loopkranen, materieel voor hijsen van
hangende lasten
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11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.99
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.99
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.99
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.99
15.00
15.01
15.02
15.03

Verplaatsbare transportsystemen, transportwagentjes (al dan niet gemotoriseerd)
Installaties voor heffen, vastmaken, grijpen, en diverse transportmiddelen (incl. stroppen, haken,
takels enz.)
Systemen voor opslag, transport, containers, vast (silo's, reservoirs, tanks, bassins)
Systemen voor opslag, transport, containers - verplaatsbaar
Hulpmiddelen voor opslag, stellingen, palletstellingen, pallets
Diverse verpakkingen, klein en middelgroot, verplaatsbaar (laadbakken, verschillende soorten
bakken, flessen, kisten, brandblusser, enz.)
Systemen voor gesloten of open transport en opslag, overige, behorend tot groep 11, maar hierboven niet vermeld
Voertuigen voor transport over land - niet gespecificeerd
Zware voertuigen - vrachtwagens, zwaar vervoer: bussen, touringcars (personenvervoer)
Lichte voertuigen - vracht- of personenvervoer
Voertuigen - met twee of drie wielen, al dan niet gemotoriseerd
Overige voertuigen voor transport over land
Voertuigen voor transport over land, overige, bekend, behorend tot groep 12, maar hierboven
niet vermeld
Overige transportvoertuigen - niet gespecificeerd
Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail : vrachtvervoer
Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail : personenvervoer
Vaartuigen : vrachtvervoer
Vaartuigen : personenvervoer
Vaartuigen : vrachtvervoer
Luchtvoertuigen : vrachtvervoer
Luchtvoertuigen : personenvervoer
Overige transportvoertuigen, behorend tot groep 13, maar hierboven niet vermeld
Materialen, objecten, producten, onderdelen van machines of voer- en vaartuigen,
breukmateriaal, stof - niet gespecificeerd
Bouwmaterialen - groot en klein : geprefabriceerde elementen, bekistingen, liggers, balken,
bouwstenen, dakpannen enz.
Samenstellende delen en onderdelen van machines, voertuigen
Bewerkte stukken of elementen, machinewerktuigen (incl. deeltjes en splinters afkomstig van
deze voorwerpen)
Assemblage-elementen : schroeven, spijkers, bouten enz.
Deeltjes, stof, scherven, stukjes, spatten, splinters en andere breukdeeltjes
Landbouwproducten (incl. graankorrels, stro, overige landbouwproducten)
Producten - voor de landbouw, veeteelt (incl. meststoffen, veevoeder)
Opgeslagen producten - incl. voorwerpen en verpakkingen in opslag
Opgeslagen producten - op rollen of spoelen
Lasten - d.m.v. mechanische transportmiddelen verplaatst
Lasten - hangend aan hefinstallaties, kraan
Lasten - met de hand verplaatst
Materialen, objecten, producten, onderdelen van machines, overige, behorend tot groep 14,
maar hierboven niet vermeld
Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen - niet gespecificeerd
Bijtende, corrosieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
Schadelijke, giftige stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
Brandgevaarlijke stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
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15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.99
16.00
16.01
16.02
16.03
16.99
17.00
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.99
18.00
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.99
19.00
19.01
19.02
19.03
19.99
20.00
20.01
20.02
20.03
20.99
99.00

Explosieven, reactieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
Gassen, dampen zonder specifieke uitwerking (biologisch inert, verstikkend)
Radioactieve stoffen
Biologische stoffen
Stoffen, materialen zonder specifieke risico's (water, inerte materialen, enz.)
Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen, overige, behorend tot
groep 15, maar hierboven niet vermeld
Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting - niet gespecificeerd
Veiligheidssysteem - op machine
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Systemen en uitrusting voor hulpverlening
Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting, overige, behorend tot groep 16, maar hierboven
niet vermeld
Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, huishoudelijke
apparaten - niet gespecificeerd
Meubilair
Apparatuur - informatica, bureautica, reprografie, communicatie
Benodigdheden - voor onderwijs, schrijven, tekenen
Artikelen en uitrusting voor sport en spel
Wapens
Persoonlijke bezittingen, kleding
Muziekinstrumenten
Huishoudelijke apparaten, gebruiksartikelen, voorwerpen, linnengoed (voor professioneel
gebruik)
Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, overige, behorend tot roep
17, maar hierboven niet vermeld
Levende organismen en mensen - niet gespecificeerd
Bomen, planten, kweekproducten
Dieren - huisdieren, vee
Dieren - wilde dieren, insecten, slangen
Micro-organismen
Virussen
Mensen
Levende organismen, overige, behorend tot groep 18, maar hierboven niet vermeld
Bulkafval - niet gespecificeerd
Bulkafval - stoffen, producten, materialen, voorwerpen
Bulkafval - chemische stoffen
Bulkafval - biologische, plantaardige, dierlijke stoffen
Bulkafval, overig, behorend tot groep 19, maar hierboven niet vermeld
Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen - niet gespecificeerd
Fysische verschijnselen - lawaai, natuurlijke straling, (licht, lichtboog, overdruk, onderdruk, druk
enz.)
Natuurlijke en atmosferische elementen (incl. watervlaktes, modder, regen, hagel, sneeuw, ijzel,
windstoot enz.)
Natuurrampen (incl. overstroming, vulkanisme, aardbeving, vloedgolf, vuur, brand)
Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen, overige, behorend tot groep 20, maar hierboven niet vermeld
Overige betrokken voorwerpen, niet in deze lijst vermeld
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DE AARD VAN HET OPGELOPEN LETSEL
Betreft zone 37 van de ongevalaangifte.

Code Omschrijving
000
010
011

012

013
019
020
021

022
029
030

031
032

039
040

041
050

051
052

Onbekend letsel: Informatie ontbreekt
Wonden en oppervlakkige letsels
Oppervlakkige letsels.
Omvat de kneuzingen, builen, hematomen, schaafwonden, schrammen, blaren, beten van nietgiftige insecten, oppervlakkige wonden.
Omvat ook de hoofdhuidwonden en oppervlakkige letsels en vreemde voorwerpen die het oog,
oor enz.binnendringen.
Omvat niet de beten van giftige dieren (code 071)
Open wonden.
Omvat de scheurwonden, open wonden, snijwonden, kneuzingen met wonden, verlies van
nagels; wonden met letsel aan spieren, pezen en zenuwen.
Omvat niet de traumatische amputaties, verwijdering van de oogbol; avulsie van het oog (code
040); gecompliceerde botbreuken (code 022); verbrandingen met open wonden (code 061);
oppervlakkige letsels (code 011)
Vleeswonden met verlies van weefsel
Andere soorten wonden en oppervlakkige letsels
Botbreuken
Gesloten botbreuken.
Omvat de enkelvoudige botbreuken; botbreuken met letsels aan gewrichten (ontwrichtingen,
enz.); botbreuken met inwendige letsels of zenuwletsels
Open botbreuken.
Omvat de botbreuken met letsels aan weke delen van het lichaam (gecompliceerde botbreuken)
Andere soorten botbreuken
Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen. Omvat alle acute problemen met de
skeletmusculatuur als gevolg van overbelasting van spieren, pezen, banden en
gewrichten
Ontwrichtingen. Omvat de subluxaties en verschuiving van beendereinden bij de gewrichten
Omvat niet de verschoven botbreuk (code 021)
Verstuikingen en verrekkingen. Omvat de overbelastingen die leiden tot breuken en scheuren
van spieren, pezen, banden (en gewrichten), alsmede hernia’s als gevolg van overbelasting.
Omvat niet de verschuivingen van beendereinden die bij de gewrichten moeten worden gecodeerd
onder 031; indien deze gepaard gaan met een open wond, moeten ze onder 012 worden gecodeerd
Andere soorten ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen
Traumatische amputaties (verlies van ledematen)
Omvat de amputaties en kneuzingen, verwijdering van de oogbol, inclusief traumatische avulsie van het oog en verlies van oor/oren
Afzettingen
Schuddingen en inwendige letsels. Omvat alle inwendige letsels zonder botbreuken,
m.a.w. alle inwendige kneuzingen, bloedingen, scheurwonden, hersenletsels en
scheuring van inwendige organen. Omvat niet de open wonden (code 012) en letsels
die gepaard gaan met botbreuk (codes in groep 020)
Schuddingen. Omvat de intracraniale letsels
Inwendige letsels. Omvat de letsels van organen in borstkas en buik en van bekkenorganen
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053
054
059
060
061

062

063

069
070
071

072
079
080
081

082
089
090
091
092
099
100
101

102
103
109
110
111

Schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn.
Schadelijke effecten van elektriciteit
Andere soorten schuddingen en inwendige letsels
Verbrandingen, brandplekken (door kokende vloeistof) en bevriezing
Brandplekken (thermische - door kokende vloeistof) en verbrandingen. Omvat de verbrandingen
door hete voorwerpen of open vuur; brandplekken door kokende vloeistof; wrijvingsschroeiplekken;
stralingsverbrandingen (infrarood); zonnebrand; effecten van bliksem; verbrandingen ten gevolge
van elektrische stroom, verbrandingen met open wond. Omvat niet de stralingseffecten behalve verbrandingen (code 102)
Chemische verbrandingen (corrosie). Omvat de Chemische verbrandingen (alleen uitwendige
verbrandingen).
Omvat niet de verbrandingen als gevolg van het inslikken van een corrosieve of bijtende stof (code 071)
Bevriezing. Omvat de effecten van temperatuurdaling (bevriezing); gedeeltelijke diktehuidverlies,
bevriezing met afgestorven weefsel (necrose). Omvat niet de abnormaal lage lichaamstemperatuur (hypothermie) en andere effecten van overmatige koude (code 103)
Andere soorten verbrandingen, brandplekken door kokende vloeistof en bevriezing
Vergiftigingen en infecties
Acute vergiftigingen. Omvat de acute effecten van injectie, ingestie en absorptie of inhalatie van
toxische, corrosieve of bijtende stoffen; beten van giftige dieren; verstikking door koolmonoxide
of andere toxische gassen. Omvat niet de uitwendige chemische verbrandingen (code 062); anafylactische shock (code 119)
Acute infecties. Omvat de infecties door virus, bacterie en andere infectueuze stoffen
Andere soorten vergiftigingen en infecties
Verdrinking en verstikking
Verstikking. Omvat de verstikking door samendrukking, afsnoering of wurging; omvat ook verstikking door het ontbreken of reduceren van zuurstof in de omgevingslucht en verstikking door
vreemde voorwerpen in de luchtwegen. Omvat niet de verstikking door koolmonoxide of andere
toxische gassen (code 071)
Verdrinking en niet dodelijke onderdompeling. Omvat niet de verstikking zoals gedefinieerd in
081; bedolven onder materialen of andere niet-vloeibare massa’s (bv. sneeuw, aarde enz.)
Andere soorten verdrinking en verstikking
Effecten van lawaai, trillingen en druk
Acuut gehoorverlies. Omvat het partieel of totaal gehoorverlies
Effecten van druk. Omvat de effecten van lucht- en waterdruk (barotrauma)
Andere effecten van lawaai, trillingen en druk. Omvat de geluidstrauma’s, vibratiesyndroom enz
Effecten van extreme temperaturen, licht en straling
Hitte en zonnesteken. Omvat de effecten van overmatige natuurlijke hitte en zonnestraling (hitteslagen, zonnesteken) of door de mens veroorzaakte hitte. Omvat niet de shock veroorzaakt
door bliksem (code 112); zonnebrand (code 061)
Effecten van straling (niet-thermische). Omvat de effecten van röntgenstralen, radioactieve stoffen, ultraviolette stralen, ioniserende straling, lassersogen
Effecten van temperatuurdaling. Omvat de accidentele hypothermie en andere effecten van temperatuurdaling. Omvat niet de bevriezing (code 063)
Andere effecten van extreme temperaturen, licht en straling
Shock
Shocks na agressie en bedreigingen. Omvat de shocks na agressie en bedreigingen door personen, shock na bankoverval, agressie door klanten;”sociale conflicten. Omvat niet de anafylactische shock (code 119); shock na traumatische letsels (code 112)
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112

119

120
999

Traumatische shocks. Omvat de elektroshock, shock veroorzaakt door bliksem, onmiddellijke of
latere shock ten gevolge van letsel. Omvat niet anafylactische shock (code 119); agressie en
bedreigingen door personen (code 111); gevallen zonder directe lichamelijke letsels
Andere soorten shocks. Omvat de agressies door dieren zonder direct lichamelijk letsel; natuurrampen en andere gebeurtenissen die niet direct door mensen zijn veroorzaakt en het slachtoffer geen direct lichamelijk letsel berokkenen; anafylactische shock.
Multipele letsels. Deze groep is beperkt tot gevallen waar het slachtoffer twee of meer
even ernstige soorten letsels heeft opgelopen
Andere, niet onder andere punten opgenomen gespecificeerde letsels. Deze groep
dient alleen voor de indeling van letsels die niet onder andere punten zijn opgenomen : zenuwen ruggenmergletsel; letsel aan bloedvaten; vreemde voorwerpen die via
een natuurlijke opening binnendringen enz.
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DE PLAATS VAN HET OPGELOPEN LETSEL
Betreft zone 38 van de ongevalaangifte.

Code Omschrijving
00
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
29
30
31
39
40
41
42
43
48
49
50
51
52
53
54
55
58
59
60
61
62
63
64
65
68
69
70
71
78
99

Verwond deel van het lichaam niet gespecificeerd
Hoofd, niet nader gespecificeerd
Hoofd (caput), hersenen en hersenzenuwen en -bloedvaten
Aangezicht
Oog/ogen
Oor/oren
Tanden
Hoofd, diverse plaatsen gewond
Hoofd, andere hierboven niet genoemde delen
Hals, inclusief ruggengraat en halswervels
Hals, inclusief ruggengraat en halswervels
Hals, andere hierboven niet genoemde delen
Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels
Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels
Rug, andere hierboven niet genoemde delen
Romp en organen, niet nader gespecificeerd
Borstkas, ribben met gewrichten en schouderbladen
Borststreek met organen
Bekken en buik met organen
Romp, diverse plaatsen gewond
Romp, andere hierboven niet genoemde delen
Bovenste ledematen, niet nader gespecificeerd
Schouder en schoudergewrichten
Arm, inclusief elleboog
Hand
Vinger(s)
Pols
Bovenste ledematen, diverse plaatsen gewond
Bovenste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen
Onderste ledematen, niet nader gespecificeerd
Heup en heupgewricht
Been, inclusief knie
Enkel
Voet
Teen/tenen
Onderste ledematen, diverse plaatsen gewond
Onderste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen
Gehele lichaam en diverse plaatsen, niet nader gespecificeer
Gehele lichaam (systemische gevolgen)
Diverse plaatsen van het lichaam gewond
Andere hierboven niet genoemde delen van het lichaam verwond
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DE PREVENTIEMAATREGEL
Zone 46 van de ongevalaangifte.

Code Omschrijving
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Geen.
Individuele factor.
Arbeidspost.
Aanleren.
Herziening van de bevelen.
Toezicht op de arbeidsmethoden.
Fysische of psychische aanpassing aan de arbeidspost.
Andere maatregelen.
Materiële factor.
Inspectie.
Onderhoud.
Materieel.
Individuele of collectieve beschermingsuitrusting.
Leefmilieu, omgevingsfactoren.
Andere maatregelen.

DE GEVOLGEN VAN HET ONGEVAL
Deze codificaties zijn uitsluitend bestemd voor het jaarverslag van de preventie.
Voorziene blijvende ongeschiktheid (overlijden – blijvende ongeschiktheid), berekend op basis van 7.500
dagen bij overlijden of bij een arbeidsgeschiktheid van 100 %.

Code Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Dode
Totaal blijvende ongeschiktheid
Verlies van een arm boven de elleboog
Verlies van een arm aan de elleboog of daaronder
Verlies van een hand
Verlies van een duim
Verlies van een vinger
Verlies van twee vingers
Verlies van drie vingers
Verlies van vier vingers
Verlies van een duim en een vinger
Verlies van een duim en twee vingers
Verlies van een duim en drie vingers
Verlies van een duim en vier vingers
Verlies van een been boven de knie
Verlies van een been aan de knie of daaronder
Verlies van een voet
Verlies van een grote teen of verschillende tenen
Verlies van het gezicht van een oog
Verlies van het gezicht van beide ogen
Verlies van het gehoor van een oor
Verlies van het gehoor van beide oren

7.500
7.500
5.450
4.900
4.450
1.700
825
1.875
2.700
3.200
2.475
3.100
3.850
4.050
6.000
4.875
3.750
500
2.800
7.500
1.500
6.000
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