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Kerncijfers
KERNCIJFERS
Aantal arbeidsplaatsongevallen in de privésector (2019)
2,57 miljoen voltijdse equivalenten (VTE)
120.078 aanvaarde ongevallen
Minstens 8.152 ernstige ongevallen

Ongeveer 157 per week

57 dodelijke ongevallen

Meer dan 1 per week

SDG-target tegen 2030:
0 dodelijke arbeidsongevallen

Evolutie arbeidsplaatsongevallen privésector (2010-2019)
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Het stelsel van het verzwaard risico bereikt te weinig ondernemingen
Ongeveer 228.000 ondernemingen
200 met zwaarste risico te selecteren
2019: slechts 155 geselecteerd
Slechts 146 na bezwaren en
schrappingen
Slechts 89 betaalden bijdrage (januari
2021) en dus start van extra preventie
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Samenvatting
Om het aantal arbeidsongevallen sterk te doen dalen, wilde de regering – naast een reeks andere
maatregelen – de financiële verantwoordelijkheid van de werkgevers vergroten. Daarvoor kreeg
Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, in 2009 twee bijkomende preventie-opdrachten: een stelsel van premiedifferentiatie opzetten en een stelsel creëren van ondernemingen met een verzwaard risico, waarbij ondernemingen met een hoger risico op arbeidsongevallen een extra preventiebijdrage betalen.
Het Rekenhof onderzocht of de wettelijke regeling van deze maatregelen werd opgezet, uitgevoerd en opgevolgd volgens de uitgangspunten.
De premiedifferentiatie op basis van een bonus-malussysteem werd niet uitgevoerd, onder meer
omdat het uitvoeringsbesluit werd vernietigd. Fedris verkent tot op heden andere mogelijkheden
om, naargelang de resultaten van het preventiebeleid, het wettelijke principe van financiële beloning of bestraffing te kunnen uitvoeren. Het Rekenhof beveelt de ministers aan om een standpunt in te nemen over het al dan niet uitvoeren van de wettelijke bepaling over de verplichte
premiedifferentiatie, of een alternatief te overwegen.
Het Rekenhof stelde vast dat het stelsel van ondernemingen met een verzwaard risico maar beperkt werd ingevuld doordat maar een klein aantal ondernemingen (200) moet worden geselecteerd. Sinds 2015 slaagt Fedris er zelfs niet meer in dat aantal te selecteren. De selectiecriteria
zorgen er bovendien voor dat Fedris vooral kleine ondernemingen selecteert, terwijl daar slechts
19,1 % van de arbeidsongevallen gebeuren. Belangrijke risicosectoren met aanzienlijke tewerkstelling, zoals de uitzendsector of de havenarbeid, vallen buiten het stelsel, hoewel er in die sectoren veel zware arbeidsongevallen gebeuren. De minister bepaalde namelijk nog geen nadere
regels voor de uitzendsector en Fedris kwam de verbintenis uit zijn bestuursovereenkomst niet
na, nl. een voorstel formuleren om de arbeidsongevallen met havenarbeiders toe te wijzen aan
de onderneming waar zij werkten. Fedris kwam evenmin zijn engagement na om tegen 2020 statistieken op te stellen van gedetacheerde werknemers met een arbeidsongeval in België.
De verzekeraars waren de voorbije jaren niet in staat om de preventiecontributie voldoende te
innen. Voor de selectiejaren 2015 tot 2019 betaalde gemiddeld maar 62,2 % van de ondernemingen de contributie; wanneer ondernemingen niet betalen leidt het stelsel van het verzwaard
risico niet tot meer preventie. Bovendien is de inningsgraad lager bij hoogrisicosectoren. De regelgeving bevat overigens geen sanctie bij niet-betaling. Ook kan niet worden uitgesloten dat
het actieplan, gefinancierd door de preventiecontributie en opgesteld door de verzekeraars,
overlapt met de acties die de preventiediensten van de onderneming zelf opstarten overeenkomstig de Welzijnswet, bv. naar aanleiding van een zogenaamd omstandig verslag bij een ernstig
arbeidsongeval.
De nationale strategie Welzijn op het werk 2016-2020 moest ervoor zorgen dat de FOD WASO
en Fedris samen de toepassing van de regelgeving ter voorkoming van ernstige arbeidsongevallen zouden verbeteren. Het samenwerkingsprotocol tussen Fedris en de FOD WASO uit 2020
waarborgt nog onvoldoende onderlinge afstemming, omdat de informatie bij de FOD WASO
(waaronder de preventiemaatregelen) niet gedigitaliseerd is, en de informatie uit de omstandige
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verslagen en de genomen preventiemaatregelen niet rechtstreeks kan worden gekoppeld met
de arbeidsongevallendatabank van Fedris.
De wijzigingen aan het stelsel van het verzwaard risico in 2015 en 2019 verhoogden de doeltreffendheid van het stelsel nog niet voldoende. Het aantal van 200 te selecteren ondernemingen
werd niet meer gehaald en de preventie-instituten en de FOD WASO lieten na een meer actieve
rol op te nemen.
De recent voorgestelde wijzigingen aan de regelgeving kunnen leiden tot meer geselecteerde
ondernemingen en tot een betere inning van de preventiecontributie. De selectiecriteria en het
aantal te selecteren ondernemingen wijzigen echter niet substantieel, waardoor de mogelijke
impact van het stelsel verzwaard risico op de preventie van arbeidsongevallen zeer beperkt blijft.
De bestaansreden zelf van het stelsel komt daardoor op de helling te staan.
Het Rekenhof beveelt de bevoegde ministers en administraties aan te evalueren of het stelsel
van het verzwaard risico effectief leidt tot een daling van het aantal arbeidsongevallen en het
stelsel zo nodig te heroverwegen. In afwachting daarvan kan het beheer van dit stelsel worden
verbeterd op het vlak van selectie van de ondernemingen, inning van de preventiecontributie,
opvolging van het aanwenden van de preventiecontributie en afstemming van het preventiebeleid tussen Fedris en de FOD.
In hun gezamenlijke antwoord geven de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de
minister van Economie en Werk aan het verslag van het Rekenhof met de betrokken instellingen
te hebben besproken, om op basis van de aanbevelingen te komen tot een actieplan.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

HOOFDSTUK 1

Inleiding
1.1
Arbeidsplaatsongevallen
1.1

Arbeidsplaatsongevallen
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Met arbeidsongeval wordt in dit verslag steeds een arbeidsplaatsongeval bedoeld.
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1.2

Beleid ter preventie van arbeidsongevallen

1.2.1
Rol van FOD WASO en Fedris
Werkgevers moeten het welzijn van hun werknemers waarborgen4. Ze moeten in het kader
van het preventiebeleid onder meer maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen, te
onderzoeken en herhalingen te vermijden. Daarom moet elke werkgever beschikken over
een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en zich zo nodig aansluiten
bij een externe dienst5. De algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW)
van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (hierna: FOD WASO) controleert
het welzijn op het werk bij de werkgevers.
Werkgevers in de privésector zijn ook verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten bij een privéverzekeraar en moeten bij die verzekeraar de ongevallen aangeven6. Het
Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) controleert onder meer de verzekeringsplicht van de werkgever, houdt toezicht op het beheer van de arbeidsongevallendossiers van
de verzekeraars en heeft daarnaast ook een preventie-opdracht7.
Figuur 2 – B
 evoegdheden op het vlak van preventie arbeidsongevallen
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Bron: Rekenhof
1.2.2
FARAO-plan en nationale strategie Welzijn op het Werk
In 2004 wilde de regering het te hoge aantal arbeidsongevallen aanpakken door middel van
het Federaal Actieplan voor de Reductie van ArbeidsOngevallen (FARAO-plan). Het doel
van het plan was de veiligheid op de werkvloer te verbeteren met de hulp van alle actoren
in het preventiebeleid en zo voornamelijk de arbeidsongevallen met blijvend letsel terug

4
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7

Zie de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de zgn.
Welzijnswet. Dit is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk, waarvan de uitvoeringsbesluiten zijn opgenomen in de codex over het welzijn op het werk.
Wanneer de interne preventiedienst bepaalde taken niet kan opnemen, bv. als de onderneming niet beschikt over
een preventie-adviseur met een aanvullende opleiding.
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Vóór 2017 trad het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) op voor de tak arbeidsongevallen, en het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) voor de tak beroepsziekten. Op 1 januari 2017 fuseerden die tot Fedris.
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te dringen8. De overheid wenste onder andere meer controles door meer inspecteurs aan
te werven en het aantal inspecties te verhogen, de regelgeving te vereenvoudigen en een
grotere financiële verantwoordelijkheid bij de werkgevers te leggen, in verhouding tot hun
preventie-inspanningen.
In dat kader verruimde de regering in 2006 de preventie-opdracht van Fedris door na overleg met de sociale partners en de verzekeringssector twee maatregelen in te voeren9:
•
•

een verplichte premiedifferentiatie in de vorm van een bonus-malusregeling;
een extra preventiebijdrage voor ondernemingen met een hoger risico op
arbeidsongevallen (hierna vermeld als het stelsel van het verzwaard risico).

Beide responsabiliseringsinitiatieven werden tegelijk bij wet ingevoerd, aangezien ze inhoudelijk verbonden zijn (bestraffen en belonen van een werkgever), om aldus het aantal
ongevallen zo sterk mogelijk te doen dalen.
Het aantal arbeidsongevallen doen dalen bleef sindsdien een belangrijke beleidsdoelstelling. De nationale strategie Welzijn op het Werk 2008-2012 wou het aantal ongevallen zo
snel mogelijk verminderen met 25 %10. De daling bleef echter beperkt tot ongeveer 10 % voor
de jaren 2008-2011 en ze was bovendien niet onmiddellijk toe te schrijven aan de uitvoering
van de strategie, zo bleek uit een studie op vraag van de FOD WASO11.
De nationale strategie 2016-2020 hanteerde geen streefcijfer meer en stelde alleen dat alles
in het werk moet worden gesteld om het aantal arbeidsongevallen te verminderen. Sinds
2021 is er geen nationale strategie meer. Noch het regeerakkoord, noch de beleidsnota’s voor
2021 van de ministers van Werk of van Sociale Zaken vermeldden initiatieven met betrekking tot preventie van arbeidsongevallen vanuit de overheidsdiensten. In hun gezamenlijke
antwoord op het ontwerpverslag gaven de ministers aan dat ze in hun beleidsnota’s voor
2022 een hoofdstuk wijden aan de thema’s die in de voorliggende audit worden aangekaart
en dat de preventie van arbeidsongevallen ook uitdrukkelijk wordt opgenomen in de nieuwe
Belgische Nationale Strategie Welzijn en Veiligheid op het Werk, die in de steigers staat12.
Aangezien het aantal arbeidsongevallen niet verder afneemt en de nieuwe opdrachten van
Fedris intussen meer dan tien jaar geleden werden ingevoerd, onderzocht het Rekenhof de
twee maatregelen uit 2006: de verplichte premiedifferentiatie en het stelsel van het verzwaard risico.

8

De arbeidsongevallen worden omschreven in de regelgeving over ernstige arbeidsongevallen overeenkomstig
hoofdstuk XI bis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk en ingevoerd door de programmawet van 27 december 2004, meer bepaald zoals opgenomen in titel
6 van Boek I van de Codex over het welzijn op het werk betreffende de maatregelen alsook in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
9 Artikelen 49 bis tot en met 49 quater van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ingevoegd bij wet van
13 juli 2006 en bij wet van 27 december 2006, met inwerkingtreding op 1 januari 2009.
10 De communautaire strategie 2007-2012 van de Europese Commissie voor de gezondheid en veiligheid op het werk
stelde die vermindering van 25 % voorop en vroeg dat elke lidstaat hiervoor een nationale strategie zou ontwikkelen.
11 Prevent, Evaluatie van de nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 aangevraagd door de FOD WASO.
Eindrapport - synthese, juni 2013, p. 8, https://werk.belgie.be.
12 De Belgische Nationale Strategie wordt daarbij gelinkt aan het nieuwe Europees strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027.
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1.3

Audit

1.3.1
Onderzoeksvragen en -normen
De premiedifferentiatie en het stelsel van het verzwaard risico vormen twee belangrijke
maatregelen binnen de preventie-opdracht van Fedris. De probleemstelling van dit onderzoek is dan ook: zijn de wettelijke regelingen van deze maatregelen die moesten leiden tot
een betere preventie van arbeidsongevallen opgezet, uitgevoerd en opgevolgd volgens de
uitgangspunten?
Hieruit werden de volgende twee onderzoeksvragen afgeleid:
1. Zijn binnen het stelsel van arbeidsongevallen in de privésector de uitgangspunten voor
de wettelijke regelingen van premiedifferentiatie en ondernemingen met een verzwaard
risico in de praktijk gebracht?
2. Wordt het stelsel van ondernemingen met een verzwaard risico uitgevoerd en opgevolgd
volgens deze uitgangspunten?
De eerste onderzoeksvraag komt aan bod in hoofdstuk 2. De tweede onderzoeksvraag wordt
besproken in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 (uitvoering van het stelsel) en in hoofdstuk 5
(opvolging).
Het normenkader van deze audit bestond hoofdzakelijk uit de wet- en regelgeving en de
voorbereidende werken ervan, meer bepaald de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en
het koninklijk besluit van 23 december 2008. Daarnaast vormden ook de bestuursovereenkomst 2016-2018 van Fedris, met bijvoegsel 2019-202013, de nationale strategieën Welzijn op
het Werk 2008-2012 en 2016-2020 en de beleidsnota Sociale Zaken van 5 november 2018 belangrijke auditnormen.
1.3.2
Onderzoeksmethode
In de eerste plaats analyseerde het Rekenhof de reglementering en de beleidsdocumenten, meer bepaald de parlementaire voorbereidingen van de wijzigingen in de
Arbeidsongevallenwet, het uitvoeringsbesluit en de rechtspraak over de premiedifferentiatie. Daarnaast onderzocht het ook de documenten van het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen binnen Fedris, de statistieken en statistische jaarverslagen van Fedris van de
laatste jaren en de ministeriële aanschrijvingen (richtlijnen van de minister voor de verzekeraars). Bijkomende informatie werd gevraagd bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ) over uitzendkrachten, havenarbeiders en gedetacheerden.
Het Rekenhof hield ook interviews met de leiding van de directie Controle en van de directie
Expertise en Preventie van Fedris, de ambtenaren van de algemene directie Toezicht op het
Welzijn op het Werk (AD TWW) en de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
(AD COA) van de FOD WASO, alsook met de directie Internationale Betrekkingen en de
dienst Bijzondere Toepassingen van de RSZ.

13 De ministerraad verlengde de bestuursovereenkomst 2016-2018 van Fedris voor 2019-2020 door middel van een
bijvoegsel. Het bijvoegsel bevat in één document alle engagementen van Fedris ten aanzien van de bevoegde ministers voor de kernopdrachten in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
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1.3.3

Onderzoeksverloop

11 maart 2020

Aankondiging van de audit bij de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, de minister van Economie en Werk, de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO en de administrateur-generaal van Fedris

Mei 2020 tot mei 2021

Uitvoering van de audit en rapportering

11 augustus 2021

Verzending van het ontwerprapport aan de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, de minister van Economie en Werk,
de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO en de
administrateur-generaal van Fedris

27 september 2021

Antwoord van Fedris

28 september 2021

Antwoord van de FOD WASO

29 september 2021

Gezamenlijk antwoord van de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en van de minister van Economie en Werk
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Hoofdstuk 2

Premiedifferentiatie en stelsel
van verzwaard risico: opzet en
doel
De premiedifferentiatie en het stelsel van het verzwaard risico vormen de belangrijkste
bijdragen van Fedris aan de arbeidsongevallenpreventie. Deze wettelijke systemen worden
aangevuld met initiatieven zoals de sensibilisering van ondernemingen die een verhoogd
risico op ongevallen hebben, maar (nog) niet hoog genoeg om onder het stelsel van het
verzwaard risico te vallen, of zoals het in kaart brengen van de arbeidsongevallen bij de
gedetacheerde werknemers (zie hoofdstuk 3).

2.1

Wettelijke opdracht van de actoren

De premiedifferentiatie en het stelsel van het verzwaard risico worden beide opgevolgd
door Fedris en zijn Beheerscomité voor de arbeidsongevallen, met daarin vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ze worden echter grotendeels door andere actoren uitgevoerd.
2.1.1
Premiedifferentiatie
Wat de premiedifferentiatie betreft, bepaalde de regelgeving dat Fedris jaarlijks de gevolgen van de toepassing van deze nieuwe maatregel op het vlak van de preventie zou evalueren. De verzekeraars moesten op hun beurt de hoogte van de premie voor de arbeidsongevallenverzekering bepalen op basis van de schadestatistiek van hun klanten. De Raad van
State vernietigde echter het uitvoeringsbesluit, waardoor deze maatregel dode letter bleef.
Het systeem van premiedifferentiatie zal pas kunnen worden uitgevoerd als een alternatief
is gevonden voor het vernietigde uitvoeringsbesluit (zie punt 2.2).
2.1.2
Stelsel van het verzwaard risico
Het stelsel van het verzwaard risico wordt wel toegepast. Zowel Fedris als de ondernemingen met een verzwaard risico, de sociale partners en de FOD WASO hebben daarbij een
opdracht. Figuur 3 geeft de onderlinge taakverdeling weer.
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Figuur 3 – Taakverdeling binnen het stelsel van het verzwaard risico
Ondernemingen met een
verzwaard risico

Fedris

Mededeling van de selectie van
ondernemingen met een verzwaard risico

Selectie van ondernemingen met
een verzwaard risico

Kennisgeving van de selectie aan:
- de onderneming
- de verzekeraar

Verzekeraars

Controle op de opvolging van
de inning van de preventiecontributie
door de verzekeraars

Controle op de inspanningen voor het uitwerken
van preventiemaatregelen door de verzekeraars

FOD WASO

(AD Toezicht Welzijn op het Werk)

Autonome beslissing over het
gevolg dat aan informatie over
verzwaard risico wordt gegeven

Inning van de
preventiecontributie bij de
onderneming
Uitwerking van voorstel van
actieplan preventiemaatregelen

(na ontvangst preventiecontributie)

Voorstelling actieplan aan:
- werknemersdelegatie
- preventiedienst (intern/extern)

Uitvoering van goedgekeurd
actieplan preventiemaatregelen

Mogelijkheid tot opvolging van implementatie van het
actieplan preventiemaatregelen

Bron: Rekenhof, op basis van regelgeving
Voor het stelsel van het verzwaard risico beperkt de rol van Fedris zich tot de selectie van
ondernemingen met een verzwaard risico (op basis van de berekening van de risico-index)
en de kennisgeving daarvan aan die ondernemingen en de arbeidsongevallenverzekeraars.
Fedris deelt de geselecteerde ondernemingen ook mee aan de FOD WASO, die vervolgens
volledig autonoom beslist welk gevolg hij aan deze informatie zal geven.
De arbeidsongevallenverzekeraars moeten vervolgens de preventiecontributie innen en, na
ontvangst ervan, een voorstel tot actieplan opstellen en de preventiemaatregelen die de
werkgevers nemen, opvolgen.
Fedris controleert of de verzekeraars de inning opvolgen en of ze inspanningen doen om
preventiemaatregelen voor te stellen (in het daaropvolgende jaar).
De ondernemingen met een verzwaard risico zijn verplicht (1) de preventiecontributie te
betalen, (2) het voorstel van actieplan zoals voorgesteld door de preventiedienst van de
verzekeraar mee te delen aan de werknemersvertegenwoordigers en de interne of externe
preventiediensten en (3) dit actieplan definitief af te werken en uit te voeren14.
De betaling van de preventiecontributie is van essentieel belang voor de goede werking van
het stelsel van het verzwaard risico. Zonder deze betaling wordt immers geen aangepast
actieplan opgestart.

14 Na een ongevals- en risicoanalyse zal de verzekeraar in samenwerking met de werkgever een actieplan opstellen.
Beide partijen blijven van rechtswege drie jaar contractueel verbonden zonder dat de premie wordt gewijzigd. Dit
actieplan wordt uitgetekend en uitgevoerd door de preventiedienst van de verzekeraar die hierover rapporteert in
het jaarlijks verslag van de preventiediensten van de verzekeraars dat in juni van het daaropvolgend jaar aan Fedris
wordt voorgelegd.
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Bijlage 1 toont op basis van een tijdslijn de toepassing van het stelsel van het verzwaard
risico bij een geselecteerde onderneming.
Fedris en de FOD WASO moeten noodgedwongen verschillende definities van arbeidsongevallen in de Arbeidsongevallenwetgeving en in de Welzijnsregelgeving hanteren. Zo
worden bij de berekening van het verzwaard risico alle arbeidsongevallen met vier dagen
arbeidsongeschiktheid (werkverlet) meegerekend, waarbij de dag van het arbeidsongeval
niet wordt meegeteld. Bij de ernstige arbeidsongevallen wordt de dag van het arbeidsongeval echter wel meegeteld. Ernstige arbeidsongevallen tellen dus mee voor de berekening
van het verzwaard risico, voor zover ze aangegeven zijn en leidden tot minstens vier dagen
arbeidsongeschiktheid (dag van het ongeval niet meegeteld).

2.2

Wettelijk uitgangspunt van de premiedifferentiatie

Het wettelijke uitgangspunt van de premiedifferentiatie is dat alle ondernemingen die
inspanningen doen voor preventie, financieel moeten worden beloond met een lagere arbeidsongevallenpremie, dan wel moeten worden bestraft met een hogere premie als ze
onvoldoende inspanningen doen. Dit gebeurt via een bonus-malusregeling 15. Het uitvoeringsbesluit dat de premiedifferentiatie regelde, bepaalde dat de verzekeraar de arbeidsongevallenpremie bij kleine en middelgrote ondernemingen vanaf 2009 hoogstens met 30 %
kon verhogen in het geval van een slechte schadestatistiek en hoogstens met 15 % verlagen
in geval van een goede schadestatistiek 16.
De wetgever wilde de premiedifferentiatie verplichten, omdat de premies, die de verzekeraars vrij kunnen bepalen, onvoldoende bijdragen tot het voorkomen van arbeidsongevallen. Bij kleinere ondernemingen blijken de premies namelijk niet betekenisvol te verschillen naargelang er zich veel of weinig arbeidsongevallen voordoen17. Een wettelijk systeem
met meer gedifferentieerde premies moest dit verhelpen. Van het nieuwe systeem werd
verwacht dat het de ondernemingen zou stimuleren om meer aan preventie te doen18.
Ondanks het voorafgaande overleg met de verzekeringssector en de regering, werd dit systeem van wettelijke premiedifferentiatie nooit toegepast. De verzekeringssector ging niet
akkoord en vocht de regelgeving zowel voor het Grondwettelijk Hof als voor de Raad van
State aan.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de vrijheid van vestiging en dienstverlening niet op
een discriminerende wijze werd geschonden door de invoering van de premiedifferentiatie

15 In 2006 werd de premiedifferentiatie via een artikel 49 quater ingevoerd in de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 en uitgevoerd via koninklijk besluit van 8 mei 2007 betreffende de premiedifferentiatie inzake
arbeidsongevallen.
16 De premie zou stijgen of dalen naargelang van het aantal en aard van de ongevallen in de laatste drie jaar. Ingevoegd bij artikel 177 van de wet van 27 december 2006, met ingang van 1 januari 2009 (artikel 7 van het koninklijk
besluit van 8 mei 2007).
17 Parl. St. Kamer, 18 december 2006, DOC 51 2760/037, Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Verslag namens
de Commissie voor de Sociale Zaken, p. 26, www.dekamer.be.
18 Parl. St. Kamer, 18 december 2006, DOC 51 2760/001, Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Memorie van
toelichting, p. 114, www.dekamer.be.
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in de arbeidsongevallenverzekering onder de vorm van een bonus-malusregeling 19. De Raad
van State vernietigde echter het uitvoeringsbesluit20, met als gevolg dat de uitvoering van
artikel 49 quater van de arbeidsongevallenwet opgeschort werd en dat een nieuw uitvoeringsbesluit moest worden opgesteld. De basisidee van een preventiebeleid op basis van een
systeem van premiedifferentiatie bleef met andere woorden overeind, maar de uitwerking
moest worden aangepast.
Om de beoogde daling van arbeidsongevallen met 25 % te behalen21, verzocht de staatssecretaris voor Sociale Zaken in juni 2012 Fedris om verder te werken aan de uitvoering
van de premiedifferentiatie. De beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen werkte
daarom samen met een werkgeversorganisatie aan een alternatief voor de premiedifferentiatie, meer bepaald de Safety coaching. De werkgever zou hierbij een checklist gebruiken om
op een objectieve wijze zijn arbeidsveiligheidsbeleid zelf te evalueren en zou zich daarvoor
indien nodig laten bijstaan door zijn externe preventiedienst. Het resultaat van deze checklist was vrijblijvend, zonder financieel gevolg voor de onderneming.
Fedris op zijn beurt verbond zich ertoe om tegen eind 2013 een analyse van de premiedifferentiatie af te ronden en op basis daarvan een nieuw systeem in te voeren om de preventie
te stimuleren22. Deze verbintenis bleef ook opgenomen in de opeenvolgende bestuursovereenkomsten, tot en met die voor 2019-2020, maar ze werd door Fedris niet ingelost23.
Het Rekenhof stelt vast dat het wettelijke uitgangspunt van de premiedifferentiatie niet is
gerealiseerd:
•
•
•

•

Binnen het beheerscomité voor de arbeidsongevallen bij Fedris was er in december 2013 geen consensus over het alternatief Safety coaching.
Het beheerscomité deelde bijgevolg in februari 2014 aan de staatssecretaris voor Sociale
Zaken een verdeeld advies mee over het uitvoeren van de wettelijke bepalingen.
De minister van Sociale Zaken drukte in februari 2015 niettemin haar wens uit dat
Fedris een werkbaar systeem van premiedifferentiatie moest uitwerken; dit project werd
midden december 2015 nogmaals besproken op het kabinet van de minister van Werk
zonder verder resultaat.
Verdere besprekingen over andere alternatieven zijn sindsdien stilgevallen.

Sinds 2016 wacht Fedris op een definitief standpunt van zowel de ministers als de werknemers- en werkgeversorganisaties binnen zijn beheerscomité. Volgens Fedris zijn de sociale

19 GwH 4 maart 2008, nr. 40/2008, NJW, 2008, 876, noot W.: “De invoering van een bonus-malusregeling ter bevordering van een beleid inzake preventie van arbeidsongevallen vormt immers een dwingende reden van algemeen belang
en kan redelijkerwijs worden beschouwd als een middel dat het mogelijk maakt het nagestreefde doel - de preventie - te
bereiken, en is niet onevenredig met dit doel”.
20 Zie koninklijk besluit van 8 mei 2007, vernietigd bij arrest van Raad van State nr. 204.191 van 21 mei 2010, met
uitzondering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 mei 2007.
21 Europese Commissie, Verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit: communautaire strategie 2007-2012 voor
de gezondheid en veiligheid op het werk, mededeling van de Europese Commissie, 62 definitief, februari 2007,
https://ec.europa.eu.
22 Zie artikelen 30 en 31 van de bestuursovereenkomst FAO 2013-2015.
23 In zijn bestuursovereenkomst voor 2019-2020 engageerde Fedris zich nog steeds om te helpen “om een tool voor
een globale analyse van de preventie uit te werken, die een alternatief kan zijn voor het initiële project van de premiedifferentiatie (bonus-malus)”.
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partners momenteel voorstander van het ontwikkelen van een algemeen preventie-instrument (van het type safety coaching) dat een alternatief kan vormen voor het initiële project
van de premiedifferentiatie. De sociale partners zullen dit alternatief verder blijven uitwerken. Deze doelstelling zal opnieuw het voorwerp uitmaken van een KPI in de volgende
bestuursovereenkomst 2022-2024. De ministers antwoordden dat het best kan worden uitgegaan van de alternatieven waartoe het beheerscomité van Fedris zich engageert.

2.3

Wettelijk uitgangspunt van het stelsel van het verzwaard risico

Het stelsel van het verzwaard risico viseert werkgevers met aanzienlijk meer arbeidsongevallen dan de rest van hun sector en van wie kan worden verondersteld dat ze tekortschieten op het vlak van de preventie24. In het bijzonder is de wettelijke doelstelling van het
stelsel van het verzwaard risico:
•

•

het voorkomen en verminderen van arbeidsongevallen bij ondernemingen die gelet op
de frequentie en de ernst van de ongevallen gedurende een bepaalde periode een grens
overschrijden;
het uitwerken en opvolgen van de nodige preventiemaatregelen in geval van een
verzwaard risico.

Het beheerscomité wijzigde al herhaaldelijk het stelsel om die doelstelling beter te halen,
zowel op het vlak van de selectiecriteria voor ondernemingen met een verzwaard risico, de
manier waarop de preventiecontributie wordt geïnd als op het vlak van de controle van de
preventiemaatregelen. Hierop wordt verder ingegaan in de volgende hoofdstukken. Ook in
haar bestuursovereenkomst engageerde Fedris zich ten opzichte van de Staat om het stelsel
te verbeteren.
Uit haar beleidsnota Sociale Zaken blijkt dat de minister in 2018 volledig achter het stelsel
van het verzwaard risico stond omdat “de procedure voor het opsporen van verzwaarde risico’s, die werkgevers helpt hun preventiebeleid te corrigeren en/of te verbeteren, zijn doeltreffendheid bewezen had”25. Het is niet duidelijk op welke evaluatie deze conclusie gebaseerd is.

2.4

Deelconclusie

Sinds 2009 heeft Fedris twee nieuwe preventieopdrachten om het aantal arbeidsongevallen
in de privésector substantieel te doen dalen: het principe van premiedifferentiatie en het
stelsel van het verzwaard risico.
Premiedifferentiatie, onder de vorm van een bonus-malusregeling, moest ondernemingen
aansporen om voldoende preventie-inspanningen te leveren. Dit systeem is echter nooit
toegepast, omdat een rechtsgeldig uitvoeringsbesluit ontbreekt.

24 Het verzwaard risico wordt omschreven in artikel 49 bis van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. De wijze
waarop de verzwaarde risico’s worden bepaald en de gevolgen ervan worden geregeld door het koninklijk besluit
van 23 december 2008. De opvolging van het stelsel wordt wettelijk vastgelegd in artikel 49 ter van de Arbeidsongevallenwet.
25 Parl. St. Kamer, 5 november 2018, DOC 54 3296/026, Algemene beleidsnota van de minister van Sociale Zaken,
p. 13, www.dekamer.be.

24

Ondernemingen met een verzwaard risico zijn ondernemingen met meer zware ongevallen
dan de rest van hun sector. Zij moeten een preventiecontributie betalen waarmee preventiediensten bijkomende preventiemaatregelen uitwerken en opvolgen.
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Hoofdstuk 3

Selectie van ondernemingen
met een verhoogd risico op
arbeidsongevallen
Het stelsel van het verzwaard risico kan maar effectief zijn als het zich richt op een voldoende groot aantal ondernemingen waar het risico op arbeidsongevallen het hoogst is.
Om die ondernemingen te identificeren en er vervolgens een selectie uit te maken, zijn
performante systemen nodig die alle arbeidsongevallen registreren.

3.1

Identificatie en selectie van de ondernemingen met een verzwaard
risico

3.1.1
Verloop van de selectie
Voor de selectie van de ondernemingen met een verzwaard risico berekent Fedris jaarlijks
op basis van haar arbeidsongevallengegevensbank een risico-index 26 voor:
1. elke onderneming in de privésector afzonderlijk (excl. gedetacheerde werknemers27);
2. elke activiteitensector (op basis van de NACE-code);
3. de privésector in zijn geheel.
De risico-index bepaalt grotendeels of een onderneming onder de categorie ondernemingen met een verzwaard risico valt (zie figuur 4).

26 Deze risico-index is gelijk aan de som van de frequentie en de ernst van de ongevallen, gedeeld door de tewerkstelling, uitgedrukt in voltijdse equivalenten. De frequentie is het aantal dodelijke ongevallen en ongevallen met een
tijdelijke ongeschiktheid van ten minste vier dagen die tijdens het afgelopen jaar in de onderneming zijn gebeurd,
vermenigvuldigd met vier. De ernst is het aantal dagen volledige tijdelijke ongeschiktheid die het gevolg zijn van
het totale aantal arbeidsongevallen met een tijdelijke ongeschiktheid van ten minste vier dagen tot gevolg die
tijdens het afgelopen jaar in de onderneming zijn gebeurd.
27 Arbeidsongevallen van gedetacheerde werknemers op Belgisch grondgebied met buitenlandse werkgevers worden niet geregistreerd, omdat de buitenlandse werkgever met gedetacheerde werknemers niet valt onder het
Belgisch socialezekerheidsstelsel.

26

Figuur 4 – Selectienormen voor een onderneming met een verzwaard risico (van toepassing vanaf
2015)
Voorwaarden verzwaard risico
Risico-indexonderneming ≥ 3 x Risico-indexactiviteitensector (*)
(in het laatste jaar en in één van de twee van de jaren daaraan voorafgaand;
met minstens 2 ongevallen per jaar in de jaren waarin de risico-drempel overschreden
is)

EN
Risico-indexonderneming ≥ 5 x Risico-indexprivésector
(in het laatste jaar en in één van de twee van de jaren daaraan voorafgaand;
met minstens 2 ongevallen per jaar in de jaren waarin de risico-drempel overschreden
is)

EN
Minstens 6 ongevallen in de laatste 3 jaar, met elk minstens 4 dagen
arbeidsongeschiktheid (de dag van het ongeval niet meegeteld).
(*)

De drempel voor deze selectienorm wordt vermoedelijk in 2021 aangepast naar ≥ 2 x Risico-index activiteitensector

Bron: Rekenhof, op basis van reglementaire bepalingen
De ondernemingen die aan de voorwaarden in figuur 4 voldoen, worden gerangschikt volgens risico28 en de eerste 200 worden geselecteerd voor de toepassing van het wettelijk stelsel van het verzwaard risico29.
Als aanvulling op het wettelijk stelsel van verzwaard risico, sensibiliseert Fedris jaarlijks
op eigen initiatief alle ondernemingen met een verhoogd risico. Deze ondernemingen hadden in het laatste jaar een hoge risico-index ten opzichte van hun sectorgenoten (minstens
het tweevoud van de gemiddelde in de sector, maar niet het drievoud waardoor ze een
verzwaard risico zouden hebben). In 2020 verstuurde Fedris een sensibiliseringsbrief naar
1.914 ondernemingen met een verhoogd risico. De werkgevers worden op die manier gestimuleerd om bewust na te denken over hun preventiebeleid en de veiligheidscultuur binnen
hun onderneming, en om acties te ondernemen om hun risico-index te doen dalen zodat ze
de komende jaren niet zullen worden geselecteerd.
3.1.2
Profiel van de geselecteerde ondernemingen
Figuur 5 toont dat de kans op een arbeidsongeval toeneemt met de grootte van de onderneming. Door de huidige selectievoorwaarden worden echter vooral kleine ondernemingen
(10 tot en met 49 werknemers) geselecteerd, 76,1% van de selectie in 2019, hoewel in die
categorie maar 19,1 % van de arbeidsongevallen plaatsvindt 30.

28 Deze rangschikking gebeurt volgens de grootte van de afwijking tussen de risico-index van de onderneming en de
risico-index van de activiteitensector tijdens het laatste jaar (zie eerste voorwaarde in figuur 4).
29 In 2009 werden bij de invoering van het stelsel van het verzwaard risico 100 ondernemingen met een verzwaard
risico geselecteerd. In 2010 en 2011 werd dit aantal op 150 en 200 ondernemingen gebracht. Het bleef sindsdien
op 200.
30 Definities volgens het kmo-observatorium van de FOD Economie: micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers), kleine ondernemingen (10 - 49 werknemers), middelgrote ondernemingen (50 - 249 werknemers), grote
ondernemingen (250 werknemers en meer). De statistieken over arbeidsongevallen hanteren als drempelwaarde
200 in plaats van 250 werknemers.
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Figuur 5 – Aandeel volgens grootte van onderneming in de totale tewerkstelling, in het totale aantal

Figuur 5 – Aandeel volgens grootte van onderneming in de totale tewerkstelling, in het totale aantal
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antwoord op het ontwerpverslag verklaarden de ministers dat deze vaststelling ook voor
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28

De FOD WASO bevestigt de visie van het Rekenhof dat de toepassing van de huidige selectiecriteria voor ondernemingen onderworpen aan het verzwaard risico, ertoe leidt dat de
kleine ondernemingen proportioneel oververtegenwoordigd zijn en grotere ondernemingen gemakkelijker de dans ontspringen, en dat de oorzaak daarvan ligt in de formule om de
risico-index te berekenen. Daarbij weegt het aandeel van het personeelsaantal, uitgedrukt
in VTE, negatief door voor kleinere ondernemingen in vergelijking met grote ondernemingen, voor wie dit criterium eerder uitgevlakt wordt. De FOD WASO stelt voor om in nauw
overleg met Fedris te onderzoeken of de bestaande definities van frequentie, ernst en globale ernstgraad, zoals die in punt II van bijlage II.1-3 van de Codex zijn vastgelegd, in het
algoritme kunnen worden verwerkt.
3.1.3
Aanpassing van de selectienormen
De regelgeving voor deze selectie werd het laatst gewijzigd in 201531, naar aanleiding van
een evaluatie door Fedris. Deze wijziging had tot doel de kans om geselecteerd te worden
minder te laten afhangen van het aantal VTE en meer rekening te houden met de ernst van
de ongevallen.
Sinds de wijziging van de selectienormen in 2015 slaagde Fedris er niet meer in om met de
criteria in figuur 4 jaarlijks 200 ondernemingen te selecteren. In 2018 besloot het beheerscomité bij te sturen door een aanpassing van één van de selectienormen voor te stellen, nl.
een verlaging van de selectienorm van het drievoud van de gemiddelde risico-index van de
eigen activiteitensector naar het tweevoud32, waardoor de kans om geselecteerd te worden
groter werd. Deze mogelijkheid werd begin 2019 in de Arbeidsongevallenwet opgenomen.
In september 2020 stemde het beheerscomité in met deze aanpassing en legde Fedris het
ontwerp tot aanpassing van het koninklijk besluit voor aan de minister van Sociale Zaken.
Fedris hoopt de strengere norm te kunnen toepassen voor de selectie van 2021. De ministerraad van 4 september 2021 keurde alvast een ontwerp van koninklijk besluit goed met
de aanpassingen aan de reglementering. Fedris geeft aan de nieuwe maatregelen te zullen
evalueren en nieuwe voorstellen te formuleren indien de laatste wijzigingen onvoldoende
blijken te zijn.
Het aantal geselecteerde ondernemingen blijft – zelfs als de norm van 200 wordt bereikt
- uiterst beperkt in vergelijking met het totaal aantal ondernemingen met tewerkstelling
in België (minder dan 0,1 %). Maar 89 op de ongeveer 228.000 ondernemingen met tewerkstelling (0,04 %) betaalt effectief een preventiecontributie (zie verder hoofdstuk 4). Het valt
daarom te betwijfelen of de jaarlijkse selectie van een dergelijk klein aantal ondernemingen
bijdraagt aan het verminderen van het aantal arbeidsongevallen.
Fedris geeft aan dat het overweegt zijn selectie voor de sensibiliseringscampagne te verruimen zodra de nieuwe selectienormen voor het stelsel van het verzwaard risico in werking
treden. Op die manier wil het een voldoende grote doelgroep blijven bereiken.

31 Koninklijk besluit van 25 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's.
32 Fedris onderzocht wat de impact van de drempelwaarde in 2018 was: drie keer de gemiddelde risico-index van de
activiteitensector leidde tot een selectie van 228 ondernemingen, tweeënhalf en twee keer tot resp. 279 en 337 geselecteerde ondernemingen. Fedris stelde voor het grensveelvoud te verlagen en gaat ervan uit aldus jaarlijks
200 ondernemingen te kunnen selecteren.
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3.1.4
Bezwaren tegen de selectie
De regelgeving bepaalt dat ondernemingen die geselecteerd zijn als onderneming met een
verzwaard risico, hiertegen bezwaar kunnen aantekenen bij het beheerscomité. Fedris
moet binnen de drie maanden na het indienen van het bezwaar de onderneming en zijn
verzekeraar op de hoogte brengen van de beslissing van het beheerscomité. De voorbije
jaren respecteerde Fedris die termijn altijd.
Momenteel kunnen ondernemingen die bezwaar willen aantekenen daarvoor twee redenen
aanhalen33:
•

•

het verdwenen risico: de onderneming heeft bijvoorbeeld de afdeling afgeschaft waarin de ongevallen zijn gebeurd die aan de basis liggen van het verzwaard risico. Als het
risico is verdwenen, hoeft de preventiedienst van de verzekeraars ook niet meer op te
treden.
de atypische activiteit: de arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzwaard
risico ontstonden uit activiteiten die verschillen van wat de sector typeert (bv. aan-huislevering binnen de sector horeca). Het atypische van de activiteit wordt beoordeeld ten
opzichte van de indeling van de onderneming naar economische activiteit (de NACEcode), zoals Fedris die gebruikt om de risico-index van die onderneming te vergelijken
met die van de sector 34.

De voorbije vijf jaar moest Fedris gemiddeld 9,7 % van de ondernemingen uit de selectie
weren op basis van een succesvol bezwaar of een schrapping 35. Dit brengt Fedris nog verder
af van haar doel om 200 ondernemingen te kunnen selecteren.

33 Koninklijk besluit van 30 november 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's
34 Een onderneming kan ook aantonen dat haar activiteiten niet meer overeenkomen met de NACE-code die haar
werd toegekend, waardoor ze onterecht in de selectie werd opgenomen. Dit kan worden rechtgezet door een
aanpassing van de NACE-code bij de RSZ (waarop elke onderneming steeds recht heeft) en een beslissing tot verwijdering uit de selectie door het beheerscomité.
35 Het beheerscomité kan om verschillende redenen een onderneming uit de selectie schrappen, zowel op eigen initiatief als op vraag van de onderneming. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemingen waarvoor de NACE-code werd
aangepast (twee in 2019); ondernemingen die failliet zijn (telkens 1 in 2018 en 2019); ondernemingen die geen
personeel meer tewerkstellen (een in 2018). Ook een onderneming die het jaar voordien ook al geselecteerd was
en goed meewerkt met de preventiedienst selecteert Fedris niet in de nieuwe selectie (twee in 2019).
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36 Daarbovenop schrapte Fedris ook nog vijf ondernemingen uit de selectie.
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geselecteerd maar die om welke reden dan ook uiteindelijk van de lijst werden geschrapt.
Zo zou het aantal te selecteren ondernemingen in een selectiejaar mee afhangen van een
kenmerk van een vorig selectiejaar. Als Fedris bijvoorbeeld voor het selectiejaar 2020 (op
basis van observatieperiode 2017-2019) 15 bezwaren aanvaardde of ondernemingen schrapte, dan selecteert het voor het selectiejaar 2021 niet 200 maar 215 ondernemingen (op basis
van observatieperiode 2018-2020).

3.2

Mogelijke uitbreiding van de selectiebasis

3.2.1

Uitbreiding naar uitzendkrachten en erkende havenarbeiders

Uitsluiting uitzendkrachten en erkende havenarbeiders
Fedris telt arbeidsongevallen met uitzendkrachten en met erkende havenarbeiders niet mee
bij het bepalen van de risico-index van een onderneming 37. Deze sectoren vertegenwoordigen nochtans een aanzienlijk deel van de arbeidsongevallen: zo waren uitzendkrachten in
2019 goed voor 13,5 % van het totale aantal arbeidsongevallen38.
Tabel 1 toont dat de tewerkstelling in de uitzendsector de voorbije tien jaar sterker groeide
dan die in de privésector (37,0 % ten opzichte van 16,0 %). De kans op arbeidsongevallen
is bij uitzendkrachten hoger dan gemiddeld, want de ernstgraad van arbeidsongevallen in
2019 in de uitzendsector (0,87) is meer dan dubbel zo hoog dan het gemiddelde voor de
privésector (0,41)39. Tabel 1 toont bovendien aan dat de ernstgraad in de uitzendsector de
voorbije tien jaar minder sterk daalde (-15,5%) dan in de rest van de privésector (-24,1%). De
nationale strategie 2016-2020 vraagt daarom uitdrukkelijk aandacht voor uitzendarbeid.
Ook bij erkende havenarbeiders lag de ernstgraad voor 2019 een stuk hoger dan die van de
privésector, namelijk 2,10 bij de grootste havenpool40.

37 Ook de sportclubs (NACE-code 9312) houdt Fedris buiten het stelsel van het verzwaard risico, omdat in deze subsector arbeidsongevallen anders worden beheerd (KB van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars). Arbeidsongevallen bij zeevissers en zeelieden ter koopvaardij neemt Fedris evenmin mee, omdat het daar
zelf optreedt als verzekeraar.
38 In 2019 waren er bij de uitzendkrachten 8.964 ongevallen met minstens een dag tijdelijke ongeschiktheid (gegevens van Preventie en Interim), in vergelijking met 66.430 ongevallen in de privésector. In de sector vrachthandeling in zeehavens, slechts één van de sectoren waar erkende havenarbeiders actief zijn, waren er 385 ongevallen.
39 De ernstgraad is het totaal aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid van alle werknemers samen, vermenigvuldigd met duizend en gedeeld door het aantal uren gewerkt door de werknemers in een jaar. De cijfers voor de
uitzendsector komen van Preventie en Interim vzw, dit is de centrale preventiedienst van de uitzendsector waarbij
alle in België actieve uitzendbureaus verplicht moeten aansluiten; het gaat om cijfers op basis van een enquête bij
de leden, waarbij ruim 90% antwoordde.
40 Centrale der werkgevers aan de Haven van Antwerpen (CEPA), “Positieve evolutie van ongevallencijfers in 2019
dankzij gezamenlijke inzet”, Cepa S-Mail, mei 2020, p. 1, www.cepa.be.
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Tabel 1 – Vergelijking arbeidsongevallen met uitzendkrachten en privésector (2010-2019)
Werknemers (VTE)(*)
Uitzendsector

Privésector

Aantal arbeidsongevallen(*)
Uitzendsector

Privésector

Ernstgraad(*)
Uitzendsector

Privésector

2010

82.467

2.214.406

8.630

84.343

1,03

0,54

2019

112.964

2.569.307

8.964

66.430

0,87

0,41

Evolutie

+37,0%

+16,0%

+3,9%

-21,2%

-15,5%

-24,1%

(*)

 egens de beschikbaarheid van gegevens voor uitzendkrachten, vermeldt deze tabel enkel arbeidsongevallen met
W
minstens een dag arbeidsongeschiktheid. Preventie en Interim beschouwt een VTE als 1.950 gepresteerde uren per
jaar.

Bron: Rekenhof op basis van gegevens Preventie en Interim (uitzendsector) en Fedris (privésector)
Gebrek aan gegevens
Het stelsel van het verzwaard risico sluit de ongevallen met uitzendkrachten of erkende
havenarbeiders uit omdat de gegevens ontbreken om de risico-index te berekenen. Voor een
effectief preventiebeleid zouden arbeidsongevallen met uitzendkrachten moeten worden
meegerekend in de risico-index van de klant-gebruiker41 en niet in die van het uitzendkantoor-werkgever. Bij havenarbeiders beheren de havenpools het personeel in opdracht van de
juridische werkgevers-havenbedrijven (zie verder). De risico-index van een werkgever moet
bij deze havenbedrijven worden berekend op basis van het aantal uren blootstelling van
het risico bij de werkgevers, zelfs als dat bij losse havenarbeiders telkens korte prestaties
zijn bij een andere werkgever. Momenteel heeft Fedris niet alle gegevens om deze correctie
aan de risico-index van klant-gebruikers van uitzendkrachten en van de werkgevers van de
havenarbeiders door te voeren.
Al sinds het FARAO-plan van 2004 42 neemt de regering initiatieven om de uitzendkrachten en de havenarbeiders mee op te nemen in een preventiebeleid43. Specifiek voor de uitzendsector bepaalde de wet die het stelsel van het verzwaard risico invoerde al in 2007 dat
de minister nadere regels via een uitvoeringsbesluit zou uitwerken44. Fedris nam vanaf
2016 deze uitwerking als doelstelling op in haar bestuursovereenkomst en verruimde dit
tot de havenarbeiders. Concreet verbond Fedris zich ertoe om tegen 2021 een voorstel te
formuleren om de arbeidsongevallen van uitzendkrachten en havenarbeiders te kunnen
toewijzen aan de onderneming waar ze werken en waar ze dus het meeste risico op een
arbeidsongeval lopen. Een dergelijk voorstel werd echter niet geformuleerd.

41 Dit is overeenkomstig de wettelijke verplichting van de klant-gebruiker om in te staan voor de preventie en bescherming van de uitzendkracht voor de duur van zijn opdracht bij deze gebruiker (artikel 19 van de wet van
24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten
behoeve van gebruikers).
42 Vr. en Antw. Senaat, 18 mei 2004, QRVA 3 16, Vraag nr. 3-890 van de heer Mahoux van 2 april 2004 aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, p. 1071, www.senaat.be.
43 Meer en meer werkgevers besteden taken op hun werkvloer uit aan andere bedrijven (onderaannemingen, uitzendkantoren). Het idee is een grotere en afdwingbare verantwoordelijkheid te leggen bij een opdrachtgever ten
aanzien van werknemers van onderaannemers, of ten aanzien van zelfstandige werknemers of uitzendkrachten.
Eerdere voorstellen voor maatregelen zoals co-aansprakelijkheid van gebruikers en aannemers bij arbeidsongevallen zijn uiteindelijk niet doorgevoerd ondanks voorafgaand overleg met de verschillende actoren.
44 Artikel 49 bis, zesde lid, 8°, Arbeidsongevallenwet, ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 3 juni 2007.
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Uitzendkrachten
Na onderzoek bij Fedris en de RSZ stelde het Rekenhof vast dat het aantal uren waarin de
tewerkgestelde uitzendkracht is blootgesteld aan het risico op een arbeidsongeval bij de
gebruiker alleen kan worden berekend als het arbeidsongeval rechtstreeks aan de gebruiker
kan worden gekoppeld en als de Dimona 45- en DmfA 46 -aangiften van het uitzendbureauwerkgever worden aangepast.
• Koppeling van het arbeidsongeval aan de gebruiker
Sinds 2008 moet het uitzendbureau bij een arbeidsongeval van een uitzendkracht in de arbeidsongevallenaangifte de gebruiker en zijn KBO-nummer invullen47. Ook het preventieinstituut van de uitzendsector, Preventie en Interim (PI), vraagt sinds 2016 aan haar leden
om het KBO-nummer van de gebruiker te vermelden in de arbeidsongevalsaangifte van een
uitzendkracht 48. Het instituut doet dit expliciet met het oog op de uitwisseling van informatie met Fedris, en om als basis te dienen voor de uitwerking van een koninklijk besluit
over de rol van uitzendkrachten bij de bepaling van het verzwaard risico. In 2019 werd bij
92,9 % van de arbeidsongevallen in de uitzendsector de gebruiker van de uitzendkracht op
de arbeidsongevallenaangifte vermeld. Voor 7,1 % van de arbeidsongevallen blijft de gebruiker dus onbekend49.
De werkgever kan een arbeidsongeval op drie manieren aangeven: op papier, elektronisch
via de applicatie van de verzekeraar of elektronisch via de aangifte van sociaal risico (ASR)
op de portaalsite van de sociale zekerheid. Binnen de sociale zekerheid lopen er onderhandelingen met de verzekeraars om de arbeidsongevallenaangifte verplicht elektronisch te
doen via de portaalsite van de sociale zekerheid (de ASR-aangifte) of via de toepassingen
van de verzekeraars. Ook de Nationale Arbeidsraad vroeg dat in 2014, maar de meeste verzekeraars verkiezen vooralsnog hun eigen applicatie50 (zie ook hoofdstuk 5). In 2018 werd de
ASR-aangifte voor minder dan 5 % van alle arbeidsongevalsaangiften gebruikt.

45 De werkgever moet elke in- en uitdiensttreding onmiddellijk aangeven via de Dimona (Déclaration Immédiate/
Onmiddellijke Aangifte).
46 Bij de RSZ dient de werkgever met de DmfA de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers in.
47 De aangifte van een arbeidsongeval gebeurt op papier, elektronisch via de applicatie van de verzekeraar of elektronisch via de aangifte van sociaal risico (ASR) op de portaalsite van de sociale zekerheid. De toelichting op de
website (glossarium ASR) vermeldt dat indien het slachtoffer een arbeidsongeval heeft op een andere plaats dan
bij zijn werkgever, zijn werkgever in de ongevalsaangifte het ondernemingsnummer (zone 00131- blok 90107) van
de gebruiker of het inleenbedrijf moet opnemen, voor zover het om een uitzendkracht gaat (portaalsite Sociale
Zekerheid, Aangifte arbeidsongevallen); zie ook aanschrijving van Fedris 2007/04: het nieuw aangifteformulier:
vermelding van KBO-nummer van de gebruiker (veld 19) en van onderneming-inlener (veld 20) in de aangifte arbeidsongeval.
48 Preventie en Interim, Verzwaard risico arbeidsongevallen, circulaire 2016/01, 31 juli 2017, www.p-i.be.
49 Fedris, Statistisch jaarverslag 2019. Statistische tabellen. Onderverdeling van aantal arbeidsplaatsongevallen volgens
economische activiteitensector van de gebruikersfirma. Evolutie 2012-2018, vergelijking met 2019, www.fedris.be.
50 Nationale Arbeidsraad, Veralgemening van de elektronische aangifte van sociaal risico, adviezen
nr. 1901 (25 maart 2014) en 1909 (15 juli 2014), www.cnt-nar.be; planning voor arbeidsongevallensector op portaalsite Sociale Zekerheid, Op weg naar de elektronische ASR.
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Box 1 – Voorwaarden voor de koppeling van een arbeidsongeval aan de gebruiker van een
uitzendkracht
Om een arbeidsongeval met een uitzendkracht rechtstreeks en correct te kunnen koppelen aan de gebruiker, moet Fedris beschikken over eenvormige gegevens, ongeacht de
methode van aangifte. Daartoe moeten:
•

•

alle data die de verzekeraars via hun eigen elektronische aangifte opvragen, voldoen
aan de vereisten van de elektronische aangifte van de portaalsite en overeenstemmen
met de reglementair verplichte velden (waaronder de gebruiker) op dit portaal;
bij de aangifte van een arbeidsongeval met een uitzendkracht de gebruiker en zijn
KBO-nummer zijn ingevuld.

• Bepaling van het aantal aan risico blootgestelde uren bij de gebruiker
Een aangepaste risico-index van gebruikers kan alleen maar worden berekend als het aantal uren tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker uit de Dimona- en DmfAaangiften van het uitzendbureau kan worden gefilterd.
Werkgevers moeten aanwervingen- en uitdiensttredingen van werknemers onmiddellijk
aangeven via Dimona. In het geval van uitzendkrachten moeten ze ook de gebruiker opgeven. De RSZ kan dan ook uit het Dimona-personeelsbestand technisch alle uitzendkrachten per gebruiker filteren. Uitzendkrachten kunnen immers sinds oktober 2016 via de tool
Interim@work de aangiften van hun arbeidsrelaties controleren op datum, type, uitzendkantoor en gebruiker. Ook de inspectie van de RSZ kan binnenkort de uitzendkrachten per
gebruiker filteren via de tool Dolsis 51.
Bij controle op de driemaandelijkse definitieve DmfA-aangifte van de werkgever-uitzendbureau vergelijkt de RSZ onder meer de werknemers in het Dimona-personeelsbestand met
degene die zijn opgenomen in de DmfA, om te onderzoeken of alle werknemers waarvoor
bijdragen moeten worden betaald, in de DmfA voorkomen. De uitzendkrachten worden
daarin onderscheiden van het eigen personeel van het uitzendbureau aan de hand van een
andere werkgeverscategorie52. Daardoor zou de RSZ in principe de uitzendkrachten in de
DmfA-aangiften kunnen filteren en vergelijken met die in het Dimona-personeelsbestand
van de werkgever en/of met de gegevens in de Interim@work-tool. Op die manier kan de
RSZ in de DmfA-aangifte van het uitzendbureau (werkgever) het aantal uren tewerkstelling
bij de gebruiker identificeren. Daartoe is echter een aanpassing van de Dimona- en DmfAaangiften nodig.

51 In juni 2021 was het opzoeken van uitzendkrachten op basis van de gebruiker nog niet beschikbaar in Dolsis. Deze
aanpassing heeft nog geen exacte startdatum, maar zou prioritair worden doorgevoerd na migratie van de webservice Dolsis bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
52 Het eigen personeel van het uitzendbureau wordt in de DmfA aangegeven onder werkgeverscategorie 10; voor
de uitzendkrachten worden de werkgeverscategorieën 097, 497, specifiek voor de bouwsector 224, 226, 244 en
254 gebruikt in de aangiften.
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Box 2 – Voorwaarde voor koppeling arbeidstijdgegevens aan de gebruiker
Aangezien alleen het uitzendbureau het aantal uren effectieve tewerkstelling bij de gebruiker kent (met het oog op facturatie), zou de uitzendsector in zijn Dimona- en DmfAaangiften steeds de naam van de gebruiker en van de uitzendkracht met het overeenstemmende aantal (vooropgestelde en nadien effectieve) uren tewerkstelling bij de gebruiker
moeten meedelen. Momenteel voorziet de DmfA-aangifte van het uitzendbureau deze velden niet en moeten de uitzendbureaus deze ook niet wettelijk meedelen. Die arbeidstijdsgegevens van de uitzendkracht kan Fedris vervolgens koppelen met de arbeidsongevallengegevens in de arbeidsongevallenaangiften. Op die manier zou Fedris een zicht kunnen
hebben op het aantal uren waarin de uitzendkracht was blootgesteld aan het risico.
Erkende havenarbeiders
In België mag een specifieke soort havenarbeid alleen worden verricht door erkende havenarbeiders. Havenbedrijven kunnen een beroep doen op vaste en losse havenarbeiders
via een havenpool53, een erkende werkgeversorganisatie die optreedt als lasthebber van de
havenbedrijven-werkgevers voor het nakomen van de meeste sociaalrechtelijke verplichtingen die voortvloeien uit de tewerkstelling van deze havenarbeiders54. Als werkgever moeten de havenbedrijven daarentegen zelf de arbeidsongevallen van hun personeel aangeven.
Daarbij kunnen ze eventueel de hulp van hun gemeenschappelijke interne dienst voor preventie inroepen.
De havenpools dienen de Dimona- en DmfA-aangiften in van de havenarbeiders die werken
voor de werkgevers-havenbedrijven en betalen de sociale bijdragen55. Ze vorderen die vervolgens terug van de havenbedrijven.
Noch de Dimona-aangiften van de erkende havenarbeiders, noch de DmfA-aangiften van
de havenpools bevatten echter informatie over de juridische werkgever (het havenbedrijf)
waarvoor ze werken. Bijgevolg kan Fedris bij de RSZ niet het aantal uren tewerkstelling
opvragen van een erkende havenarbeider die is blootgesteld aan het risico op een arbeidsongeval bij een bepaald havenbedrijf.
Bovendien kan de RSZ aan de hand van de DmfA-toepassingen de specifieke werknemerscategorieën (het algemeen contingent vaste havenarbeiders en losse havenarbeiders)56 niet
onderscheiden van de andere categorieën van werknemers, omdat er geen aparte codes
zijn57.

53 In totaal zijn er vier erkende werkgeversorganisaties of havenpools in de havengebieden Antwerpen, Zeebrugge,
Gent en Brussel-Vilvoorde.
54 Artikel 3 bis van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid.
55 De DmfA-aangiften staan op naam van de havenpools en zij betalen de bijdragen in de plaats van de havenbedrijven.
56 Het algemeen contingent bestaat uit vaste of losse havenarbeiders, erkend voor het verrichten van alle havenarbeid in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van
de benaming en van de bevoegdheid van het paritair comité van het havenbedrijf. Vaste havenarbeiders hebben
een contract voor onbepaalde duur met een havenbedrijf, terwijl losse havenarbeiders niet door een contract van
onbepaalde duur verbonden zijn aan een onderneming en zich dus elke dag opnieuw moeten aanmelden voor het
beschikbare werk.
57 De vaklui en het logistiek contingent zijn geen erkende havenarbeiders, maar worden ook in de DmfA aangegeven
door de havenpools.
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Doordat de havenpools intern wel over de nodige informatie beschikken, stellen ze zelf aan
de hand van de arbeidsongevallengegevens van de havenbedrijven arbeidsongevallenstatistieken op met vermelding van het aantal uren blootstelling aan het risico op een arbeidsongeval58.
Box 3 – Methode om arbeidsongevallen met erkende havenarbeiders toe te wijzen
Om zicht te krijgen op het aantal uren blootstelling aan het risico bij erkende haven
arbeiders, kan Fedris overleggen met de havenpools om te kunnen beschikken over hun
arbeidstijd- en arbeidsongevallengegevens. Fedris kan vervolgens in samenwerking met
alle actoren overwegen om de erkende havenarbeiders op te nemen in het stelsel van het
verzwaard risico of minstens het risico op een arbeidsongeval in die sector nauwer te
monitoren.
Fedris antwoordde dat het al een analyse heeft gemaakt om ongevallen met uitzendkrachten en havenarbeiders mee te laten tellen bij de berekening van het verzwaard risico van
de ondernemingen die met dergelijke werknemers werken. Het stelde daarbij echter problemen vast om de risico-indexen te berekenen, zoals het uitblijven van noodzakelijke
reglementaire wijzigingen en onvolledige authentieke gegevensbronnen. De oplossingen
vereisen informatica-investeringen en een diepgaande analyse, samen met de RSZ en de
KSZ. Fedris zal hiervoor de mogelijkheden onderzoeken van het project Digitaal Platform,
getrokken door de RSZ in het kader van het herstel- en weerbaarheidsplan van de regering. Ondertussen zal Fedris samenwerken met Preventie en Interim om de preventie van
arbeidsongevallen bij uitzendkrachten te verbeteren, voornamelijk bij wie werkt bij een
onderneming met verzwaard risico.
3.2.2
Ongevallen bij gedetacheerde werknemers
Met het oog op een betere bescherming van alle werknemers op het Belgische grondgebied
engageerde Fedris zich om, overeenkomstig de vraag van de Europese Commissie en de
nationale strategie 2016-202059, statistieken op te stellen om een globaal zicht te krijgen op
het arbeidsongevallenrisico bij gedetacheerde werknemers die in opdracht van een buitenlandse werkgever bij een aannemer of klant op Belgisch grondgebied werkten60. De arbeidsongevallen van gedetacheerde werknemers ontbreken in de statistieken in België, terwijl
hun aantal toeneemt61 en ze vaak in risicovolle sectoren zoals de bouwsector werken.
De gegevens ontbreken omdat de buitenlandse werkgever niet bijdraagt aan de sociale zekerheid voor zijn gedetacheerde werknemers, die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid in België, en omdat hij in België geen aangifteplicht heeft voor de arbeidsongevallen

58 De grootste havenpool maakt jaarlijks arbeidsongevallenstatistieken op en publiceert ze op zijn website.
59 Europese Commissie, Mededeling inzake een strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 20142020, COM/2014/0332 definitief, 6 juni 2014, p. 2 en 12, https://ec.europa.eu ; minister van Werk, Nationale strategie welzijn op het werk 2016-2020: Strategische en operationele doelstellingen, p. 11, https://werk.belgie.be/.
60 De klant-gebruiker is bijvoorbeeld een Belgische hoofdaannemer die een gedetacheerde werknemer van een buitenlandse onderaannemer werk laat uitvoeren in België. De termen “inleenbedrijf” of “inlener” worden ook gebruikt.
61 Het aantal gedetacheerde personen in brede zin (werknemers en zelfstandigen die niet aan het Belgische socialezekerheidsstelsel onderworpen zijn) in de bouwsector steeg tussen 2018 en 2020 met 23,3%. Eind 2020 waren er
79.963 gedetacheerde personen actief in België in de bouwsector, waarvan 60.846 werknemers en 19.117 zelfstandigen.
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van die gedetacheerde werknemers en dus in België geen arbeidsongevallenverzekering
moet afsluiten.
Fedris engageerde zich ertoe die statistieken op te stellen als eerste stap naar toekomstige
preventieve acties, maar loste dit engagement in 2020 niet in.
Het Rekenhof stelt vast dat de RSZ, de FOD WASO en Fedris bepaalde informatiebronnen,
die hierna worden besproken, beter elektronisch kunnen koppelen om aldus arbeidsongevallenstatistieken over de gedetacheerde werknemers te kunnen opstellen en de gevaren en
preventiemaatregelen te kunnen identificeren62. De ministers gaven aan dat ze de bevoegde
administraties zullen samenbrengen om in de toekomst deze blinde vlek in te vullen. De
FOD WASO heeft zich geëngageerd om arbeidsongevallen van gedetacheerden, die hem
worden gemeld in uitvoering van de notificatieplicht van ernstige arbeidsongevallen, aan
Fedris te bezorgen. Ook zal de FOD preventiemaatregelen formuleren die gedetacheerden
beter beschermen, op basis van een studie van de omstandige verslagen van arbeidsongevallen met gedetacheerden.
Kruising van de arbeidsongevallen- en identiteitsgegevens van de werkgevers en slachtofferswerknemers met de gegevens in de omstandige verslagen van de FOD WASO
Volgens de Welzijnswet63 moet elke werkgever bij een ernstig arbeidsongeval een omstandig
verslag bezorgen aan de FOD WASO. De FOD WASO registreert via het systeem Quaestor
alle ontvangen verslagen van (buitenlandse en binnenlandse) werkgevers en gaat nadien
na of de gemelde arbeidsongevallen in die omstandige verslagen ook opgenomen zijn in de
arbeidsongevallendatabank van Fedris. Dit moet manueel gebeuren doordat Quaestor de
informatie maar beperkt digitaliseert, codeert en technische beperkingen heeft64. De regionale directies van de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD
kunnen momenteel alleen via de aparte applicatie Cryfa de gegevens van de verslagen vergelijken met de aangegeven ernstige arbeidsongevallen in de arbeidsongevallendatabank,
maar doen dat niet systematisch.
De sociale zekerheid evolueert naar een veralgemening van de verplichte elektronische
aangifte voor alle sociale risico’s (zie eerder, punt 3.2.1). Sinds 2006 beschikt de portaalsite van de sociale zekerheid over de mogelijkheid om de werkgever na aangifte van het
ernstig ongeval eraan te herinneren het omstandig verslag op te stellen en te verzenden
naar de FOD WASO. De FOD WASO kent deze informatiestroom niet, terwijl Fedris stelt
dat het gebruik ervan verwaarloosbaar is omdat de ASR-aangifte amper wordt gebruikt65.
Onderhandelingen met de verzekeraars over de verdere evolutie van de ASR-aangifte zijn
dan ook volop aan de gang.

62 Artikel 3 (punten 2 en 4) van het samenwerkingsprotocol tussen Fedris en FOD WASO, maart 2020.
63 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Hoofdstuk IV,
Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten. Voormelde wet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn ondertussen opgenomen in de Codex Welzijn op
het Werk (art. I 6-4, I 6-5 en I 6-6), Titel 6: Maatregelen in geval van arbeidsongevallen (bijlage I 6-4).
64 Het operationeel plan voor de afdeling van het regionaal toezicht van TWW 2021 vermeldt dat door aanhoudende
moeilijkheden met Quaestor de meeste doelstellingen voor 2020 ook voor 2021 worden behouden.
65 Bij toepassing ervan wordt zowel Fedris als de bevoegde regionale inspecteur van TWW verwittigd.
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Als een ernstig arbeidsplaatsongeval niet kan worden gekoppeld aan een omstandig verslag
bij de FOD WASO, bestaat de kans dat het ongeval niet is aangegeven bij de verzekeraar,
bv. wegens het verbreken van de polis of omdat er al dan niet terecht geen verzekering is66.
Volgens hun samenwerkingsprotocol uit 2020 zou de FOD WASO maandelijks een lijst aan
Fedris moeten bezorgen met de werkgevers die niet verzekerd bleken te zijn, en jaarlijks de
overzichtslijst met de tussenkomsten voor niet-aangifte67. Die controle kan enkel gebeuren
door de arbeidsongevallendatabank te raadplegen via bovenstaande Cryfa-toepassing. De
FOD stipte aan dat hij al sinds 1 juli 2017 toegang vraagt tot het register van arbeidsongevallenpolissen.
Verantwoordelijkheid van de buitenlandse werkgever volgens de Welzijnswet
De buitenlandse werkgever die werknemers detacheert naar België, moet in principe samen
met alle betrokken partijen instaan voor het verzenden van een omstandig verslag naar
de FOD WASO bij een arbeidsongeval in België. De Belgische gebruiker of Belgische aannemer waar de gedetacheerden werken, is mee verantwoordelijk voor het opmaken van dat
verslag68. In theorie moet daarbij ook een beroep worden gedaan op een interne of externe
dienst voor preventie, maar in de praktijk blijkt dat dit vaak afgeschoven wordt naar de
Belgische gebruiker, omdat buitenlandse werkgevers veelal geen Belgische externe dienst
voor preventie aanstellen69.
Ondanks de verplichtingen uit de Welzijnswet kan de FOD WASO nooit met zekerheid
stellen dat voor alle arbeidsongevallen met gedetacheerden een omstandig verslag werd
opgesteld en dat ze dus geregistreerd zijn in Quaestor.
Een beperkt aantal arbeidsongevallen met gedetacheerden wordt a posteriori vastgesteld na
een strafrechtelijk onderzoek en dan pas meegedeeld aan de FOD WASO. De FOD WASO
en Fedris beslisten recent om in de toekomst minstens alle bij de FOD geregistreerde dodelijke arbeidsongevallen van gedetacheerden mee te delen aan Fedris70.
Limosa-gegevens in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ)
Elke geplande tewerkstelling van een gedetacheerde werknemer op Belgisch grondgebied
moet vooraf door zijn buitenlandse werkgever worden aangemeld via een Limosa-aangifte71.
Dit geldt voor iedereen die niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid en die
tijdelijk en/of deeltijds in België komt werken (detachering in de brede zin). De Belgische
eindgebruiker moet op zijn beurt nagaan of alle gedetacheerde werknemers via Limosa
werden gemeld.

66 Arbeidsongevallen van werknemers van buitenlandse werkgevers die wel onderworpen zijn aan de sociale zekerheid
in België, worden wel opgenomen in de arbeidsongevallendatabank. De buitenlandse werkgever die werknemers
detacheert hoeft daarentegen niet noodzakelijk een verzekering in het land van oorsprong afsluiten, omdat het
principe van de verzekering voor het risico arbeidsongevallen niet in alle EU-landen via privéverzekeraars loopt.
67 Bij melding van een ongeval bij een niet verzekerde werkgever treedt Fedris als waarborgfonds op (art. 58 Arbeidsongevallenwet).
68 Bij schriftelijke overeenkomst kan worden bepaald wie het omstandig verslag effectief opstelt.
69 Een buitenlandse werkgever is niet verplicht om aan te sluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming in België als hij gevestigd is binnen de EU en in zijn land is aangesloten bij een erkende externe dienst. De
buitenlandse werkgever voldoet aldus aan zijn nationale wetgeving en aan de Belgische welzijnswetgeving.
70 Volgens de FOD WASO zou ongeveer 20% van alle bij TWW geregistreerde dodelijke ongevallen betrekking hebben op ongevallen van gedetacheerden en schijnzelfstandigen.
71 Artikel 137 tot 141 van de Programmawet (I) van 27 december 2006.
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Alle gegevens van de Limosa-aangiften bij de RSZ zijn momenteel voor de periode 20102020 beschikbaar in het datawarehouse van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ). Dat biedt de FOD WASO en Fedris de mogelijkheid om na een voorafgaande machtiging bij de KSZ, de geanonimiseerde gegevens uit de Limosa-aangiften (identificatie van
werknemer, werkgever en gebruiker) te koppelen aan de beschikbare arbeidsongevallengegevens bij andere instanties, zoals de externe preventiediensten in geval van omstandige
verslagen, en de FOD WASO. Bijkomend zou bij de Limosa-aangiften technisch moeten
worden gecontroleerd of de naam van de Belgische klant of gebruiker daarin wel degelijk
wordt opgenomen, aangezien dit wettelijk is voorgeschreven72.
Box 4 - Voorwaarden voor koppeling arbeidsongeval aan de gebruiker
Als Fedris en de FOD WASO de Limosa-gegevens uit het datawarehouse van de KSZ met
de andere beschikbare gegevens over arbeidsongevallen kruisen, kunnen ze, in uitvoering
van hun samenwerkingsprotocol73, nagaan:
• of de gedetacheerde werknemers voor wie bij de FOD WASO een ernstig arbeidsongeval geregistreerd is, ook voorkomen in de Limosa-toepassing;
• in welke sectoren en bij welke Belgische klanten of gebruikers er een hoger risico op
arbeidsongevallen is.
Fedris kan deze informatie over gedetacheerde werknemers opnemen in haar jaarlijkse
sectorfiches over de omvang, aard en evolutie van het arbeidsongevallenrisico in verschillende sectoren. De FOD WASO kan dan op basis van die informatie meer gericht inspecties en preventieacties uitvoeren in die sectoren74.
Fedris gaf aan dat het de juridische en technische mogelijkheden zal analyseren voor de
registratie van arbeidsongevallen met gedetacheerden in een Belgische gegevensbank.
Afhankelijk van die analyse en de administratieve last voor de betrokken actoren, zal worden voorgesteld om rekening te houden met de ongevallen van gedetacheerde werknemers
bij de berekening van het verzwaarde risico van Belgische ondernemingen waar de detachering plaatsvindt.

3.3

Deelconclusie

Het stelsel van het verzwaard risico wil de 200 ondernemingen met het meeste risico op
arbeidsongevallen selecteren. Door de huidige criteria haalt Fedris sinds 2015 dat aantal
niet meer. Bovendien dient jaarlijks gemiddeld 10% van de geselecteerde ondernemingen

72 Buitenlandse werkgevers moeten de naam van de Belgische gebruiker en een KBO-nummer vermelden, alsook of
hun werknemers al dan niet werkzaam zijn in de bouwsector. Artikel 4, § 1, 3° en 7°, en artikel 4 § 2, 2 ° en 5°, van
het gewijzigd koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.
73 Artikel 3 van het protocol betreffende de samenwerking tussen de FOD WASO en Fedris, maart 2020.
74 In 2018 daalde het aantal buitenlandse gedetacheerde arbeiders op de Belgische werven. Dit komt doordat de
bouwsector (PC 124) in de Limosa-aangiften sinds 2017 enger omschreven wordt. Bij activiteiten in de bouwsector
moet de buitenlandse werkgever een premie betalen die vergelijkbaar is met de premie ‘getrouwheidszegels’ in
België. De kans is reëel dat buitenlandse ondernemingen deze vraag ‘ontwijken’, hoewel ze toch actief zijn in de
bouwsector. Dit bemoeilijkt een betrouwbare monitoring van de detacheringen in de bouwsector (F. De Wispelaere, De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector - een stand van zaken, HIVA - KU Leuven, 2020, p. 17.,
https://hiva.kuleuven.be).
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succesvol bezwaar in tegen zijn selectie. Het stelsel blijkt door zijn criteria vooral kleine
ondernemingen te selecteren. Grote ondernemingen ontbreken in de selectie, terwijl daar
nochtans de helft van de arbeidsongevallen gebeurt.
Nieuwe regelgeving zou de criteria verruimen om opnieuw 200 ondernemingen te kunnen
selecteren. Tegelijk zal die regelgeving ook de bezwaarmogelijkheden verruimen, waardoor
het onduidelijk is of Fedris effectief meer ondernemingen zal kunnen selecteren. Fedris
verstuurt een sensibiliseringsbrief naar ondernemingen die net buiten de selectie vallen.
De nadere regels ontbreken om ook arbeidsongevallen waarbij uitzendkrachten of erkende
havenarbeiders betrokken zijn, te laten meetellen voor de berekening van het verzwaard
risico. Die twee sectoren zijn nochtans gekenmerkt door een bovengemiddeld risico, maar
het ontbreekt Fedris aan de nodige arbeidstijdgegevens. Ongevallen met uitzendkrachten
kunnen meetellen voor de risico-index van hun gebruiker (die onderneming die hen inhuurt), als Fedris via de RSZ de uitzendkracht kan linken met de gebruiker. Dit kan pas als
de uitzendbureaus wettelijk worden verplicht om de arbeidstijdgegevens van de uitzendkracht bij een gebruiker mee te delen en de aangiften daartoe ook worden aangepast. Bij
de havenpools kunnen, in overleg met de havensector, de gegevens over arbeidstijd en ongevallen met erkende havenarbeiders worden opgevraagd en kan Fedris in samenwerking
met alle actoren overwegen om de erkende havenarbeiders op te nemen in het stelsel van
het verzwaard risico of minstens het risico op een arbeidsongeval in die sector nauwgezet
te monitoren.
Fedris heeft ook geen zicht op arbeidsongevallen met gedetacheerde werknemers, omdat
hun buitenlandse werkgevers geen aangifteplicht hebben voor arbeidsongevallen in België
en omdat zij de ernstige arbeidsongevallen niet altijd aan de FOD WASO meedelen via een
omstandig verslag overeenkomstig de Welzijnswet. Arbeidsongevallen van gedetacheerde
werknemers zouden beter kunnen worden opgespoord als Fedris, de FOD WASO en de RSZ
gerichter samenwerken om de Limosa-gegevens van gedetacheerden en gebruikers te koppelen aan de gegevens bij de FOD WASO.
De ministers antwoordden dat terecht wordt aanbevolen om, naast de ongevallen met gedetacheerden, ook de ongevallen met uitzendkrachten in aanmerking te nemen voor de
berekening van het verzwaard risico. De ministers brachten de administraties al samen
om hun samenwerking te optimaliseren, onder meer om data die soms verspreid zijn bij de
verschillende instanties, uit te wisselen en maximaal te gebruiken.
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Hoofdstuk 4

Inning van de
preventiecontributie
Het stelsel van het verzwaard risico is maar effectief als daardoor arbeidsongevallen worden voorkomen via de actieplannen met preventiemaatregelen die de preventiediensten
met de geïnde contributies uitwerken. De financiering van de preventiemaatregelen hangt
dus af van de inning van de preventiecontributie.

4.1

Verloop van de inning

Fedris bezorgt ten laatste op 30 november de verzekeraars de lijst met geselecteerde ondernemingen, waarna de verzekeraar verplicht is om binnen 30 dagen de onderneming op de
hoogte te brengen en de betaling van de preventiecontributie te vragen75. Zodra de onderneming die contributie betaalt, kan de preventiedienst van de verzekeraar een voorstel van
actieplan opstellen.
De preventiecontributie is een forfaitair bedrag dat afhangt van het aantal voltijdse equivalente werknemers (VTE) van de onderneming. In 2019 bedroeg ze 3.445,8 euro voor de
ondernemingen met minder dan 50 VTE. Dat bedrag verhoogt met 2.297,2 euro per bijkomende schijf van 50 VTE. Fedris indexeert deze bedragen jaarlijks. De basisbedragen
werden in 2008 in het uitvoeringsbesluit vastgelegd, maar sindsdien evalueerde Fedris niet
of ze nog volstaan voor de taak van de preventiediensten. Fedris heeft weinig zicht op de
tijd die preventiediensten nodig hebben om de preventiemaatregelen op te stellen en op te
volgen.

4.2 	

Beperkte globale inningsgraad

Het stelsel van het verzwaard risico kent al altijd een lage inningsgraad. Dat werd de laatste
zes jaren herhaaldelijk aangekaart binnen het beheerscomité en het Technisch Comité voor
de preventie van arbeidsongevallen76.
Op vraag van haar leden onderzocht het Technisch Comité voor de preventie in oktober 2018 en opnieuw in mei 2019 de inningsgraad77. Voor de selectiejaren 2017 en 2018 betaalden respectievelijk 52 % (74 op 143) en 58 % (82 op 142) van de ondernemingen hun

75 De betalingstermijn is opgenomen in artikel 49 bis derde lid Arbeidsongevallenwet.
76 Het Technisch Comité voor de preventie voor arbeidsongevallen geeft advies aan het beheerscomité voor de arbeidsongevallen over de preventie van arbeidsongevallen, over de samenwerking tussen de verschillende preventiediensten en -organen en over een financiële bijdrage van Fedris in preventieprojecten. Het comité bestaat uit
leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en vertegenwoordigers van Fedris en de FOD WASO.
77 Tijdens de audit werd vastgesteld dat niet alle (financiële) gegevens van betrokken selectiejaar al beschikbaar waren op het tijdstip van de analyse. De financiële gegevens werden nadien nog aangepast.
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preventiecontributie78. Het Rekenhof berekende dat het gemiddelde voor 2015-2019 62,2 %
is. Het percentage ondernemingen dat betaalde, verschilt echter sterk per verzekeraar. Bij
sommige verzekeraars betaalde meer dan 80 % van de ondernemingen de contributie, bij
andere slechts 5% of minder. Op vraag van het Rekenhof heeft Fedris uitzonderlijk het
bedrag aan misgelopen contributies berekend: voor de selectiejaren 2017-2019 bedraagt dit
555.445 euro.
Fedris berekent niet systematisch welk percentage van het totale bedrag aan verschuldigde
contributies werd geïnd. De verzekeraars berekenen immers alleen de bedragen per onderneming 79 en delen die niet mee aan Fedris. Ook de eventueel te betalen opslagen en interesten bij laattijdige betaling kent Fedris niet. Vanuit beheersmatig oogpunt is het nochtans
aangewezen dat Fedris over die informatie beschikt en die percentages berekent.
De analyse door het Technisch Comité voor de preventie uit 2018 en 2019 en een analyse
door het Rekenhof van de bestuursdocumenten van Fedris wijzen uit dat volgende elementen, die in de punten hierna verder worden besproken, de beperkte inningsgraad verklaren:
•
•
•

de niet-uniforme opvolging van de inning door de verzekeraars;
een opvallend lage inningsgraad in sommige sectoren met een hoog risico op arbeidsongevallen;
een beperkte wettelijke afdwingbaarheid van de preventiecontributie.

Deze elementen komen bovenop het gebrek aan consensus (tot 2018) over de aanpak van de
inning (zie verder punt 4.3).
4.2.1
Niet-uniforme opvolging van de inning
In de eerste plaats verloopt de inningsprocedure volgens het Technisch Comité voor de preventie bij de verzekeraars niet uniform. Bepaalde verzekeraars beperken zich tot het wettelijk bepaalde minimum, namelijk de verzending van één aangetekende brief, en ondernemen geen verdere invorderingsstappen. Andere verzekeraars daarentegen treden proactief
op door vooraf de onderneming te bezoeken, door nog een tweede aanmaning tot betalen te
sturen, door een goede werking van hun preventiedienst of door de contributie uiteindelijk
te laten invorderen door een rechtbank.
4.2.2

Lage inningsgraad in sommige sectoren met een hoog risico op
arbeidsongevallen
Fedris stelt vast dat de inningsgraad verschilt naargelang van de sector80. Tabel 2 toont de
vijf sectoren met het laagste inningspercentage in de selectiejaren 2015 tot en met 2019,
waarbij enkel rekening is gehouden met sectoren die meer dan vijf geselecteerde ondernemingen telden. Daaruit blijkt dat een lage inningsgraad in alle vijf sectoren samengaat met

78 De geschrapte ondernemingen (zoals faillissementen, verkeerde NACE-code enz.) zijn niet meegeteld in de berekening van de inningsgraad. Deze cijfers zijn gebaseerd op de boordtabellen die Fedris jaarlijks bij de verzekeraars
opvraagt.
79 Deze berekening baseert zich o.a. op de geïndexeerde jaarbedragen en het aantal van uren tewerkstelling (VTE,
voltijdse tewerkgestelde equivalenten) blootgesteld aan het risico zoals deze door Fedris na navraag bij de RSZ
worden bezorgd aan de verzekeraars.
80 Nota van 11 juni 2020 over verzwaarde risico's – aanpassing wetgeving – voorstel sociale partners van Fedris aan het
Technisch Comité voor de Preventie van Arbeidsongevallen.
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een ernstgraad die hoger is dan het gemiddelde van de privésector. Binnen de houtindustrie betaalt bijvoorbeeld maar 25 % van de geselecteerde ondernemingen de contributie,
terwijl het een sector is met een hoge ernstgraad. Ook binnen de bouwsector innen de
verzekeraars weinig, terwijl deze hoogrisicosector het meest vertegenwoordigd is binnen
de selectie 2020 (25 % van de geselecteerden) en sterk steeg (42 ondernemingen in 2020 ten
opzichte van 27 ondernemingen in 2019)81.
Tabel 2 – Vergelijking van sectoren met laagste percentage aan betalende ondernemingen met hun
ernstgraad arbeidsongevallen
Sector (NACE-code)

Percentage ondernemingen dat
de contributie betaalde
(selectiejaren 2015-2019)

Ernstgraad
(kalenderjaar
2019)

Houtindustrie (NACE 16)

25,0%

0,84

Verhuur en lease (NACE 77)

37,0%

0,44

Weg- en waterbouw (NACE 42)

45,0%

0,99

Diensten in verband met gebouwen,
landschapsverzorging (NACE 81)

47,9%

0,57

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
(NACE 43)

48,1%

1,00

Privésector

61,5%

0,41

Bron: Rekenhof op basis van gegevens Fedris
4.2.3
Beperkte wettelijke afdwingbaarheid van de preventiecontributie
In 2018 en 2019 gaven enkele preventiediensten te kennen dat ondernemingen in bepaalde
sectoren de preventiecontributie niet betaalden omdat ze wisten dat dit geen verdere gevolgen had82. De wet bevat immers geen specifieke sanctie voor niet-betalers, noch specifieke
maatregelen om de bedragen in te vorderen, zoals een dwangbevel. De afdwingbaarheid
van de betaling beperkt zich tot het opleggen van een opslag en interesten bij laattijdige
betaling83, wat blijkbaar niet voldoet. Fedris weet trouwens niet in detail of de verzekeraars
deze opslag en interesten effectief innen, omdat de ministeriële aanschrijving, die bepaalt
welke informatie de preventiediensten via hun jaarverslag aan Fedris moet bezorgen, dat
niet expliciet vraagt84.

81 Nota van 8 februari 2021 over verzwaarde risico’s – mededeling van de lijst van geselecteerde ondernemingen in 2020,
Beheerscomité voor de arbeidsongevallen.
82 Nota van 16 september 2019 over verzwaarde risico’s – advies van het Technisch comité voor de preventie van arbeidsongevallen, Beheerscomité voor de arbeidsongevallen.
83 Als een onderneming de contributie niet betaalt vóór 1 februari van het jaar dat volgt op de selectie, wordt ze verhoogd met 10% opslag en interesten.
84 Ministeriële aanschrijving nr. 253 van 18 mei 2000 betreffende het jaarlijks verslag van de werking van de preventiediensten van de verzekeraars, gewijzigd door ministeriële aanschrijving nr. 268 van 27 juli 2009 en aangevuld
door nr. 272 van 13 december 2012.
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4.3

Aanpak van de beperkte inningsgraad sinds 2018

4.3.1
Aanpassingen van de inningsprocedure in 2018
Al sinds 2013 groeide bij alle actoren de overtuiging dat het inningsproces moest worden
gewijzigd. Het duurde echter tot 2018 voordat het beheerscomité hierover een consensus
bereikte en de wijzigingen leveren voorlopig geen resultaat op.
Door een eerste wijziging aan de regelgeving kunnen verzekeraars sinds oktober 2019 hun
inningstaak overdragen aan een preventie-instituut van een paritair comité dat hiervoor
een erkenning heeft. Op die manier kunnen de verzekeraars bij het voorstellen van preventiemaatregelen een beroep doen op de ervaring van die instituten85. Deze instituten blijken
echter de contributie wel te willen besteden, maar ze willen ze niet zelf innen. Pas nadat
bleek dat Fedris in hun plaats zou gaan innen (zie punt 4.3.2), vroegen twee preventieinstituten een erkenning voor hun sector. De wijziging aan de regelgeving draagt voorlopig
dus niet bij tot een betere inning of tot betere preventiemaatregelen.
Sinds oktober 2019 moet Fedris bovendien de lijst van niet-betalers formeel aan TWW bezorgen86, maar die deelde al bij het bespreken van de nieuwe regelgeving mee dat ze deze
lijst niet zal gebruiken. TWW vindt het niet haar rol om de preventiecontributie te helpen
innen. In 2020 voerde TWW wel eenmalig een inspectie ter plaatse uit bij niet-betalers,
namelijk bij tien ondernemingen die sinds 2015 minstens drie keer geselecteerd waren en
nooit betaald hadden. TWW zal dit naar eigen zeggen echter niet verder jaarlijks opvolgen.
De kans is reëel dat, als TWW niet actief optreedt bij de niet-betalers (bv. door systematisch ter plaatse te gaan inspecteren), de verzekeraars bij deze ondernemingen geen verdere
stappen meer zetten qua preventie, omdat de actieplannen in dat geval niet kunnen worden
gefinancierd.
4.3.2
Aanpassingen van de inningsprocedure na 2018
Aangezien de aanpassingen uit 2018 niet leidden tot een betere inning, stelden de sociale partners in juli 2020 binnen het beheerscomité voor dat Fedris de bijdragen zou innen
bij sectoren met een erkend preventie-instituut. Fedris kan bij niet-betaling immers ook
de FOD Financiën inschakelen om de contributies in te vorderen. De twee sectoren met
een erkend preventie-instituut zijn sectoren met een lage inning, namelijk de hout- en de
bouwsector (zie punt 4.2.2). Fedris zal de geïnde contributies aan de preventie-instituten
doorstorten, zodat die het actieplan met preventiemaatregelen blijven opstellen. De wijziging aan de regelgeving daartoe werd echter nog niet gepubliceerd. Daarbij kan ook worden
nagegaan of de contributie, die al sinds 2008 ongewijzigd is, moet worden aangepast.
Na drie jaar zou Fedris zijn inningspercentage vergelijken met die van de verzekeraars om
de meest efficiënte methode vast te stellen en die eventueel uit te breiden tot alle sectoren.

85 Wijziging van artikel 49 bis Arbeidsongevallenwet bij wet van 21 december 2018, wijziging van koninklijk besluit
van 23 december 2008 bij koninklijk besluit van 19 september 2019.
86 Artikel 8/1 van het koninklijk besluit van 23 december 2008. In praktijk houdt dit in dat de algemene directie TWW
deze lijst voor het eerst ontving voor het selectiejaar 2019 in 2020.
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4.4

Deelconclusie

Gemiddeld betaalde maar 62,2 % van de geselecteerde ondernemingen de preventiecontributie voor de selectiejaren 2015 tot en met 2019. Bovendien is de inningsgraad lager bij
hoogrisicosectoren, terwijl de ernstgraad van de arbeidsongevallen in deze sectoren beduidend hoger is dan het gemiddelde voor de volledige privésector. De inning is moeilijk
afdwingbaar, omdat er geen sanctie staat op het niet-betalen en de inspanningen die verzekeraars doen om de contributie te innen erg uiteenlopend zijn.
De wetswijziging van 2018 bracht hierin geen verandering, doordat de preventie-instituten
wel de contributies willen besteden door het opstellen van preventiemaatregelen, maar ze
niet willen innen. Als de regelgeving opnieuw wordt aangepast en Fedris in hun plaats zou
innen, zal de inningsgraad wellicht stijgen aangezien Fedris de FOD Financiën kan laten
invorderen.
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Hoofdstuk 5

Opvolging door Fedris en de
FOD WASO
Hoewel de rol van Fedris beperkt is (zie punt 2.1), moeten Fedris en de FOD WASO dit stelsel opvolgen en horen zij elkaar te versterken in hun preventieaanpak.

5.1

Opvolging van het aanwenden van de preventiecontributie

Als de werkgever op voorstel van de preventiedienst een actieplan heeft opgesteld, moet
die preventiedienst gedurende drie jaar toezicht houden op de uitvoering van het plan en
bij Fedris jaarlijks verslag uitbrengen over de naleving ervan door de werkgever en over
zijn medewerking. Dit jaarverslag van de preventiediensten bevat in de praktijk vooral
een boordtabel met de gegevens van het advies van de preventiedienst, van de trimestriële opvolging van de verschillende acties en de gepresteerde uren. Die boordtabellen blijken echter niet altijd volledig en bevatten niet altijd informatie over het uitvoeren van de
maatregelen. Als blijkt dat de onderneming na het betalen van de contributie niet verder
meewerkt, kan de preventiedienst geen medewerking afdwingen87. De actieplannen zelf
ontvangt Fedris veelal niet.
Fedris heeft niet de bevoegdheid om het gebruik van de contributie te controleren. Zelfs als
het die rol zou krijgen, beschikt het maar over een beperkt aantal medewerkers die de actieplannen inhoudelijk kunnen analyseren en via inspecties de uitvoering nagaan. Daarom
is het aangewezen dat Fedris in dat geval nauw zou samenwerken met de FOD WASO.
In zijn bestuursovereenkomst 2019-2020 vermeldt Fedris immers al dat het de FOD WASO
de nodige informatie geeft om de toepassing van de voorgestelde preventiemaatregelen te
controleren. De FOD WASO doet dat echter niet, hoewel hij door de omstandige verslagen
en de expertise van zijn inspecteurs de mogelijkheden heeft om de bijkomende preventiemaatregelen van ondernemingen te beoordelen. De FOD WASO antwoordde dat op termijn
ook de mogelijkheid voor de inspectie moet worden onderzocht om de voorgestelde maatregelen in het preventieplan op te leggen, als de onderneming zijn preventiecontributie
heeft betaald maar het preventieplan van de verzekeraar of van het preventie-instituut niet
of onvolledig wil uitvoeren88.
Het opstellen van een actieplan overlapt deels met het opstellen van het omstandig verslag
na een ernstig ongeval door de werkgever en de externe preventiedienst. Zo moet een omstandig verslag al aanbevelingen bevatten om een herhaling van het ongeval te voorkomen,

87 Wanneer een onderneming het jaar nadien opnieuw voldoet aan de criteria voor een verzwaard risico, dan schrapt
Fedris deze enkel uit de selectie van ondernemingen met een verzwaard risico als ze betaald heeft en goed meewerkt bij het opstellen en uitvoeren van het actieplan (art. 3/1 van het uitvoeringsbesluit).
88 Dit vergt volgens FOD WASO een wijziging van artikel 45, § 2, van het Sociaal Strafwetboek.
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incl. een actieplan met timing, verantwoording en aanduiding van verantwoordelijken. De
externe preventiediensten en de preventiediensten van de verzekeraars wisselen die informatie echter niet uit, waardoor het actieplan dat wordt uitgewerkt na de betaling van de
preventiecontributie niet noodzakelijk aansluit bij het actieplan volgend op het omstandig
verslag, en ook dubbel werk niet kan worden vermeden.
Door het gebrek aan opvolging van de uiteindelijke preventie, kan Fedris niet inschatten
of het stelsel van het verzwaard risico effectief leidt tot meer preventie. Ondernemingen
komen bijvoorbeeld veelvuldig terug in opeenvolgende selecties89. Nochtans vroegen de
sociale partners in januari 2020 nog aan Fedris om de effectiviteit van de preventie door het
stelsel na te gaan, nu het meer dan tien jaar bestaat90. Een dergelijke evaluatie voerde Fedris
intussen nog niet uit.

5.2

Afstemming van preventiebeleid tussen de publieke actoren

De nationale strategie 2016-2020 wou alles in het werk stellen om het aantal arbeidsongevallen te verminderen, onder meer door middel van een doelgerichte en systematische
aanpak van recidive werkgevers. Dit vereist volgens de strategie een nauwe samenwerking
tussen FOD WASO en Fedris, evenals overleg met de sociale partners. Deze vooropgestelde
nauwe samenwerking bestaat momenteel niet voor de preventie-opdrachten van Fedris.
De regelgeving bevatte bij het opzetten van het stelsel verzwaard risico geen expliciete rol
voor TWW91. Sinds 2019 vermeldt het uitvoeringsbesluit wel dat de FOD WASO de lijst met
niet-betalers ontvangt, maar in het Technisch Comité voor Preventie bleek TWW niet akkoord te gaan met de verwachting dat ze iets met deze lijst moeten doen (zie punt 4.3.1). De
FOD engageerde zich in zijn antwoord op het ontwerpverslag om jaarlijks een twintigtal
ondernemingen die voor een langere periode (2015-2020) minstens twee keer op de lijst
verzwaard risico voorkwamen, aan een verscherpt toezicht te onderwerpen.
Fedris sloot met de FOD WASO in 2020 een samenwerkingsprotocol, maar dat protocol
had niet tot doel om de preventieopdracht van Fedris af te stemmen op die van de FOD.
Niettemin bevestigt Fedris dat de nauwe samenwerking op het vlak van gegevensdeling
moet worden geoptimaliseerd, gelet op de nieuwe bezwaarmogelijkheden binnen het stelsel van het verzwaard risico. Fedris heeft bijvoorbeeld geen rechtstreekse toegang tot de
informatie uit de omstandige verslagen die de FOD ontvangt. Deze verslagen zijn niet
gedigitaliseerd, waardoor ze niet vlot kunnen worden geraadpleegd of vergeleken met de
arbeidsongevallendatabank van Fedris. Het is immers niet uit te sluiten dat de arbeidsongevallendatabank niet alle ernstige arbeidsongevallen bevat die werkgevers melden via
de omstandige verslagen. Omgekeerd kan de FOD WASO die arbeidsongevallendatabank
niet rechtstreeks raadplegen om na te gaan of hij voor alle ernstige ongevallen wel een

89 Fedris berekende dat bij de selecties van 2015 tot 2019 753 unieke bedrijven betrokken waren. 77 van deze bedrijven
werden meer dan eens geselecteerd, waarvan negen ondernemingen drie keer. Drie ondernemingen werden zelfs
bij vier van de vijf selecties geselecteerd.
90 Brief van 16 januari 2020 met gemeenschappelijk standpunt VBO-ACV-ABVV-ACLVB inzake bijsturingen regeling
verzwaard risico’s.
91 De selectie van ondernemingen en later de lijst van niet-betalers werden wel voorgelegd aan het Technisch Comité
voor Preventie, waarin twee leden van TWW zetelen.
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omstandig verslag ontving (zie ook punt 3.2.2)92. De FOD antwoordde dat hij in nauwe samenspraak met Fedris een functionele analyse zal uitvoeren met het oog op de oprichting
van een databank ernstige arbeidsongevallen, op basis van de omstandige verslagen. Hij zal
ook onderzoeken welke middelen daartoe nodig zijn. Daarbij zal hij nagaan of de bestaande
arbeidsongevallendatabank van Fedris zich daartoe leent, na aanvulling met een aantal
minimale gegevens die de AD TWW moet aanreiken op basis van de omstandige verslagen.
Een bijkomende bezwaarmogelijkheid zal het mogelijk maken dat het beheerscomité een
onderneming schrapt uit de selectie als die recent voldoende maatregelen heeft genomen
om arbeidsongevallen te voorkomen (zie punt 3.1.4). Opdat Fedris de motivatie van dit
soort bezwaren voldoende zou kunnen controleren, zal de inbreng van de FOD nodig zijn.
Fedris gaf aan dat er overeenstemming is bereikt over een versterkte samenwerking. De
concrete uitwerking daarvan zal worden vastgelegd bij de opvolging en evaluatie van het
samenwerkingsprotocol tussen Fedris en de FOD WASO.

5.3

Deelconclusie

Als de ondernemingen de contributie betaald hebben, stellen de preventiediensten van de
verzekeraars een actieplan op om arbeidsongevallen te voorkomen. De verzekeraars rapporteren jaarlijks aan Fedris aan de hand van een boordtabel de gegevens van het advies
van de preventiedienst, van de trimestriële opvolging van de verschillende acties en de
gespresteerde uren. Noch Fedris noch de FOD WASO beoordeelt de kwaliteit van de voorstellen of kan de uitvoering van de voorgestelde maatregelen nagaan. De effectiviteit van
het stelsel van het verzwaard risico is dus onzeker.
Het actieplan overlapt bovendien vaak met wat de interne of externe preventiediensten van
de onderneming in samenwerking met de werkgever al heeft voorgesteld naar aanleiding
van een ernstig arbeidsongeval. De omstandige verslagen die ondernemingen na een ernstig arbeidsongeval opstellen en bezorgen aan de FOD WASO, worden niet gedigitaliseerd
zodat Fedris ze niet kan gebruiken bij het beoordelen van bezwaren. Daardoor zal het beheerscomité bij de beoordeling van de nieuwe bezwaarmogelijkheid (voldoende preventiemaatregelen genomen) alleen kunnen steunen op de argumenten van de onderneming.
Ook omgekeerd gebruikt de FOD WASO de informatie uit het stelsel van het verzwaard
risico, zoals de lijst van niet-betalende ondernemingen, niet voor zijn eigen controleaanpak.
Omdat de omstandige verslagen niet digitaal ontsloten zijn, kunnen ze niet worden vergeleken met de informatie uit de arbeidsongevallendatabank van Fedris. De FOD WASO kan
de arbeidsongevallendatabank trouwens ook niet rechtstreeks raadplegen.
Het preventiebeleid van de FOD WASO en Fedris zijn dus onvoldoende op elkaar afgestemd, waardoor ook de besteding van de preventiecontributies niet wordt gecontroleerd.
De ministers benadrukten dat al overeenstemming bereikt werd over het principe van een
versterkte samenwerking tussen Fedris en de FOD WASO. De concrete uitwerking daarvan
zal worden vastgelegd tijdens de volgende vergadering over de opvolging en evaluatie van
het protocol dat deze samenwerking regelt.

92 De regionale directies kunnen via de omweg van de toepassing Cryfa de arbeidsongevallendatabank raadplegen,
maar ze doen dat niet systematisch maandelijks.
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Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen
6.1

Conclusies

Om het aantal arbeidsongevallen sterk te doen dalen, wilde de regering – naast een reeks
andere maatregelen - de werkgevers meer financieel verantwoordelijk maken voor arbeidsongevallen. Daarvoor kreeg Fedris in 2009 twee bijkomende preventie-opdrachten: het opzetten van een stelsel van premiedifferentiatie en een stelsel van ondernemingen met een
verzwaard risico. Sinds de opstart van de beide maatregelen daalde het aantal arbeidsongevallen weliswaar verder, maar de maatregelen hebben daar maar beperkt toe bijgedragen.
Sinds 2014 stagneren de cijfers.
De eerste opdracht, de premiedifferentiatie op basis van een bonus-malussysteem, werd
niet uitgevoerd, onder meer omdat het uitvoeringsbesluit vernietigd werd. Fedris verkent
tot op heden andere mogelijkheden om het wettelijke principe van financiële beloning of
bestraffing naargelang van het preventiebeleid te kunnen uitvoeren.
De tweede opdracht, het stelsel van ondernemingen met een verzwaard risico, werd beperkt ingevuld doordat maar een klein aantal ondernemingen (200) moet worden geselecteerd (minder dan 0,1 % van het totaal aantal ondernemingen met tewerkstelling in België).
Sinds 2015 slaagt Fedris er zelfs niet meer in dat aantal te selecteren. De selectiecriteria
zorgen ervoor dat Fedris vooral kleine ondernemingen selecteert, terwijl daar slechts 19,1 %
van de arbeidsongevallen gebeuren. Belangrijke risicosectoren met aanzienlijke tewerkstelling zoals de uitzendsector of de havenarbeid vallen buiten het stelsel, hoewel zij veel zware
arbeidsongevallen kennen. De minister bepaalde namelijk nog geen nadere regels voor de
uitzendsector en Fedris kwam de verbintenis uit zijn bestuursovereenkomst niet na, nl. een
voorstel formuleren om de arbeidsongevallen met havenarbeiders toe te wijzen aan de onderneming waar zij werkten. Fedris kwam evenmin zijn engagement na om tegen 2020 statistieken op te stellen van gedetacheerde werknemers met een arbeidsongeval in België.
De verzekeraars waren de voorbije jaren niet in staat om de preventiecontributie voldoende
te innen. Voor de selectiejaren 2015 tot 2019 betaalde gemiddeld maar 62,2 % van de ondernemingen; bij de andere gevallen leidt het stelsel van het verzwaard risico niet tot meer
preventie. Bovendien is de inningsgraad lager bij hoogrisicosectoren. De regelgeving bevat
geen sanctie bij niet-betalen. Ook kan niet worden uitgesloten dat het actieplan, gefinancierd door de preventiecontributie en opgesteld door de verzekeraars, overlapt met de acties
die de preventiediensten van de onderneming zelf opstarten, bv. naar aanleiding van het
opstellen van het omstandig verslag voor FOD WASO.
De nationale strategie Welzijn op het werk 2016-2020 moest ervoor zorgen dat de FOD
WASO en Fedris samen de toepassing van de regelgeving ter voorkoming van ernstige arbeidsongevallen zouden verbeteren. Het samenwerkingsprotocol tussen Fedris en de FOD
uit 2020 waarborgt nog geen voldoende onderlinge afstemming, omdat de informatie in de
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omstandige verslagen over ernstige arbeidsongevallen bij de FOD WASO (waaronder de
preventiemaatregelen) niet gedigitaliseerd is, en de informatie van die omstandige verslagen en de genomen preventiemaatregelen momenteel niet rechtstreeks kan worden gekoppeld met de informatie uit de arbeidsongevallendatabank van Fedris.
De wijzigingen aan het stelsel van het verzwaard risico in 2015 en 2019 verhoogden de doeltreffendheid van het stelsel nog niet voldoende. Het aantal van 200 te selecteren ondernemingen werd niet meer gehaald en de preventie-instituten en de FOD WASO lieten na een
meer actieve rol op te nemen.
De recent voorgestelde wijzigingen aan de regelgeving kunnen leiden tot meer geselecteerde ondernemingen en tot een betere inning van de preventiecontributie. De selectiecriteria
en het aantal te selecteren ondernemingen wijzigen echter niet substantieel, waardoor de
mogelijke impact van het stelsel verzwaard risico op de preventie van arbeidsongevallen
zeer beperkt blijft. De bestaansreden zelf van het stelsel komt daardoor op de helling te
staan.
De ministers antwoordden dat het belang van het instrument niet mag worden onderschat.
Naast de selectie van 200 ondernemingen die de bijdrage verschuldigd zijn, voert Fedris
immers jaarlijks een bewustmakingscampagne bij 2.000 ondernemingen die dan worden
aangemoedigd om contact op te nemen met hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, om een preventiestrategie in te voeren gericht op het verminderen van
het aantal arbeidsongevallen.

6.2

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt de minister(s) aan om een standpunt in te nemen over het al dan
niet uitvoeren van de wettelijke bepaling over de verplichte premiedifferentiatie. Als dit
principe wordt verlaten en de wetsbepaling dus wordt opgeheven, moet in overleg met alle
betrokken actoren worden overwogen of een alternatief systeem kan bijdragen tot dezelfde
doelstellingen op het vlak van preventie.
Het beheerscomité van Fedris moet op basis van een evaluatie de toegevoegde waarde van
het stelsel van het verzwaard risico in kaart brengen en op basis daarvan het stelsel eventueel heroverwegen. In afwachting daarvan kan het beheer van dit stelsel verbeteren. Volgens
de sociale partners behoudt dit stelsel zijn bestaansreden, maar ze staan open voor de voorstellen tot verbetering die in de aanbevelingen naar voren worden geschoven.
Om opnieuw de 200 slechtst presterende ondernemingen te kunnen selecteren, moet de
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de voorgestelde wijzigingen aan de regelgeving publiceren, zodat de ruimere selectiecriteria van kracht worden. Arbeidsongevallen
met uitzendkrachten of met erkende havenarbeiders moeten worden opgenomen in de
risico-index van ondernemingen. Daartoe moeten de nadere regels voor de uitzendsector
worden bepaald, zoals de wet voorschreef. Fedris kan hiervoor een project opstarten met de
RSZ en de KSZ om te kunnen beschikken over de arbeidstijdsgegevens van uitzendkrachten. De Dimona- en DmfA-aangiften van uitzendbureaus en de Dimona-tool bestemd voor
de uitzendkrachten moeten daartoe worden aangepast.
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Om arbeidsongevallen met erkende havenarbeiders niet langer buiten beschouwing te laten, beveelt het Rekenhof Fedris aan om bij de havenpools de arbeidstijds- en arbeidsongevallengegevens van de erkende havenarbeiders op te vragen. In afwachting hiervan kan
Fedris erop toezien dat een aangifte van een arbeidsongeval steeds het inleenbedrijf of de
gebruiker vermeldt, zodat bij ondernemingen met een verhoogd risico op arbeidsongevallen
toch gerichte preventie buiten het stelsel van het verzwaard risico kan worden gerealiseerd.
Het beheerscomité kwam in september 2020 overeen om ook Fedris de contributies te laten
innen, in plaats van de verzekeraars, maar de minister moet daartoe de regelgeving nog
wijzigen. Fedris moet ook een akkoord sluiten met de FOD Financiën zodat die bij nietbetaling efficiënt kan invorderen. Het Rekenhof beveelt de minister aan om te evalueren of
Fedris een groter aandeel contributies int dan de verzekeraars, en als dat het geval is, om
Fedris op langere termijn alle preventiecontributies te laten innen. Tegelijk zou het aangewezen zijn de hoogte van de contributie te herbekijken. Bij gebrek aan sancties bij nietbetaling, moet de FOD WASO systematisch al een inspectie uitvoeren bij de niet-betalers.
Zoals de Nationale Arbeidsraad, beveelt ook het Rekenhof aan om de aangifte van arbeidsongevallen volledig elektronisch en eenvormig te laten verlopen. In samenspraak met de
verzekeraars kan dit gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid (ASR). Als het
huidige systeem van aangifte via de eigen applicaties van verzekeraars behouden blijft,
moeten Fedris en de verzekeraars daarover minstens spoedig concrete afspraken maken,
opdat alle aangiftes dezelfde informatie bevatten zoals reglementair bepaald. Op die manier kan bijvoorbeeld een arbeidsongeval met een uitzendkracht rechtstreeks en correct
worden gekoppeld aan de gebruiker. Zo kan alle informatie over de ongevallen en de preventiemaatregelen vlot beschikbaar zijn voor Fedris en de FOD WASO.
Het Rekenhof beveelt de FOD WASO aan om de omstandige verslagen over ernstige arbeidsongevallen die hij ontvangt, te digitaliseren in een databank, zodat de FOD alle ernstige
ongevallen gelijktijdig met Fedris snel kan opsporen. Een rechtstreekse digitale uitwisseling van data tussen de FOD WASO en Fedris moet ervoor zorgen dat de arbeidsongevallen
die oorspronkelijk niet bij Fedris aangegeven zijn, kunnen meetellen voor de risico-index
van een onderneming. Die databank kan het best ook de genomen preventiemaatregelen
bevatten. Om ontbrekende gegevens in de arbeidsongevallendatabank te kunnen opmerken, moet de FOD WASO met hulp van de KSZ die databank rechtstreeks kunnen raadplegen. De ministers antwoordden dat het project Digitaal Platform, getrokken door de RSZ in
het kader van het herstel- en weerbaarheidsplan, zou kunnen bijdragen aan de volledigheid
en eenvormigheid van de data en bronnen, om zo betwistingen te voorkomen.
Om een vollediger beeld te krijgen van alle arbeidsongevallen in België, beveelt het Rekenhof
Fedris aan om in samenspraak met de FOD WASO statistieken op te stellen over arbeidsongevallen met gedetacheerden. Dit kan alleen in een gezamenlijk project met de RSZ en
de KSZ om de Limosa-gegevens te gebruiken en te kruisen met de beschikbare gegevens bij
de FOD WASO. Op die manier kan de FOD WASO zijn preventieacties en inspecties meer
afstemmen op specifieke sectoren.
In hun antwoord geven de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister
van Economie en Werk aan met de betrokken instellingen te hebben besproken hoe ze gevolg kunnen geven aan de aanbevelingen en hoe ze kunnen komen tot een echt actieplan.
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Het rapport geeft volgens hen terecht aan dat de samenwerking en de gegevensdeling tussen Fedris en FOD WASO moeten worden geoptimaliseerd.

6.3

Synthese van de aanbevelingen
Aanbeveling

Punt in het
verslag

Minister van Werk en de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid
1

Beslis over het al dan niet handhaven van de wettelijke bepaling van premiedifferentiatie of overweeg een alternatief systeem.

2.2

2

Laat evalueren of het stelsel van het verzwaard risico effectief leidt tot
een daling van het aantal arbeidsongevallen.

5.1

3

Publiceer de geplande wijzigingen aan de regelgeving van het stelsel
van het verzwaard risico, met daarin de nieuwe selectiecriteria en de inning door Fedris in de plaats van de erkende preventie-instituten.

3.1.3 en 4.3.2

4

Bepaal de nadere regels om ook arbeidsongevallen in de uitzendsector
te laten meetellen voor de berekening van het verzwaard risico, zoals
de wet voorschrijft, en om arbeidsongevallen bij havenarbeid te laten
meetellen of minstens te monitoren.

3.2.1

5

Verbeter de beschikbare informatie over arbeidsongevallen door een
verplichte elektronische aangifte en door het optimaliseren van de elektronische informatiestromen tussen verzekeraars, Fedris en de FOD
WASO.

3.2.2 en 5.2

6

Laat evalueren of de inning door Fedris beter verloopt dan de inning
door de verzekeraars, om zo de instelling op termijn alle preventiecontributies te laten innen. Herbekijk op dat moment de hoogte van de contributie in overleg met Fedris.

4.3.2

Fedris
7

Neem de uitzendsector op in het stelsel van het verzwaard risico. Werk
daartoe een gezamenlijk project uit met de RSZ en de KSZ om over de
arbeidstijdsgegevens van de uitzendkrachten te kunnen beschikken.

3.2.1

8

Neem de arbeidsongevallen met erkende havenarbeiders op in het stelsel van het verzwaard risico, via de terbeschikkingstelling van gegevens
over de arbeidstijden en arbeidsongevallen bij de havenpools, of monitor minstens deze arbeidsongevallen.

3.2.1

9

Stel statistieken op over arbeidsongevallen bij gedetacheerden, in samenspraak met de FOD WASO. Werk daartoe een gezamenlijk project
uit met de RSZ en de KSZ, om de Limosa-gegevens van de betrokken
sectoren te gebruiken.

3.2.2

FOD WASO
10

Gebruik de verbeterde informatie over arbeidsongevallen bij gedetacheerden bij het bepalen van inspectiebezoeken.

3.2.2

11

Organiseer inspecties bij de ondernemingen die de preventiecontributie
niet betalen.

4.3.1

12

Digitaliseer de databank van omstandige verslagen zodat alle ernstige
ongevallen kunnen meetellen voor de risico-index van een onderneming. Neem in die databank ook de genomen preventiemaatregelen op.

5.2

Bijlagen

2)

1)

2018

2019

RI = risico-index
'Arbeidsongeval' = minstens 4 dagen arbeidsongeschiktheid

RIonderneming ≥ 3*RIactiviteitssector
RIonderneming ≥ 5*RIprivésector
minstens 2 arbeidsongevallen
RIonderneming ≥ 3*RIactiviteitssector
RIonderneming ≥ 5*RIprivésector
minstens 2 arbeidsongevallen

in totaal minstens 6 arbeidsongevallen

Observatieperiode 2017-2019 voor selectie 2020: 2 voorwaarden

2017
2021

2022

2023

Opvolging van onderneming met verzwaard risico a.h.v. actieplan door
preventiedienst

Betalen contributie

Selectie

2020
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Bijlage 1

Tijdslijn voor een onderneming die geselecteerd werd als onderneming met verzwaard risico
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Bijlage
2
Bijlage
2

Gezamenlijke brief van de vice-eersteminister en minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid en de vice-eersteminister en minister van
en Werk
Gezamenlijke briefEconomie
van de minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
de minister van Economie en Werk
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