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I. Wat is een arbeidsongeval?

III.  Arbeidsongevallen in cijfers ³

II.	 Efficiëntie	van	het	Belgische	systeem

De arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt het kader waaronder deze ongevallen vallen.

Een arbeidsongeval kan dan ook worden gedefinieerd als elke plotselinge gebeurtenis die zich voordoet 
op de arbeidsweg of bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die bij de werknemer een letsel 
veroorzaakt1.

² Sinds 2016 neemt Fedris alle taken van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor beroepsziekten over om toe 
te zien op de naleving van de rechten van de getroffenen. http://fedris.be/nl 
³ Interne statistieken AXA Belgium 2013-2016 

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een arbeidsongeval en een ongeval op het werk. 
In het tweede geval doet het ongeval zich voor op de werkplek maar is er geen enkel specifiek verband met 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv.: gewond raken door een val, ten gevolge van problemen 
met de bloeddruk).Dit type ongeval is niet gedekt door het stelsel van de arbeidsongevallen. 

Arbeidsongeval

Arbeidsweg Letsel

een ongeval op het werk

       De arbeidsweg is het traject dat de 
werknemer aflegt om van zijn woonplaats naar 
zijn werkplek te gaan en omgekeerd. Op dit traject 
kunnen uiteraard een of meerdere tussenstops 
zijn (bijvoorbeeld aan de school van de kinderen 
of aan de supermarkt). Uitgebreid gaan shoppen 
valt echter niet in het kader van het gebruikelijke 
traject tussen de woonplaats en de werkplek.  

        In een appartement begint de arbeidsweg 
in de hal, voor een huis begint hij op de drempel 
buiten. Struikelen op de trap bij het verlaten 
van zijn appartement zal dus wettelijk worden 
beschouwd als een arbeidswegongeval. In een 
huis wordt dit gezien als een privéongeval is 
aangezien de trap privaat terrein is.

  Het begrip letsel moet worden gezien in 
de ruime betekenis van het woord aangezien een 
ongeval dat schade veroorzaakt aan prothesen of 
orthopedische toestellen, ook wordt beschouwd 
als een arbeidsongeval, hoewel er geen sprake is 
van een lichamelijk letsel.  

1 http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=644

Is een burn-out 
ook gedekt door 
het stelsel van de 
arbeidsongevallen?
Ziektes, beroepsgebonden of niet, vallen 
niet binnen het wettelijk bepaalde kader en 
zijn dus niet gedekt door het stelsel van de 
arbeidsongevallen. De verzekeringsoplossingen 
“gewaarborgd inkomen” voorzien echter in een 
optie die de ongeschiktheid als gevolg van een 
psychische ziekte, dekt. Bij AXA Belgium is de 
tegemoetkoming beperkt tot 3 jaar. 

Van de meer dan 140.000 arbeidsongevallen die 
tussen 2013 en 2016 bij AXA Belgium werden 
aangegeven, kenden 85 een fatale afloop en 
hebben er meer dan 8000 geleid tot blijvende 
invaliditeit. 

Hoewel dat cijfer nog hoog lijkt, moet toch 
worden gewezen op de rol van de verschillende 
maatregelen ter preventie en verbetering van 

de veiligheid op het werk, waardoor het aantal 
dodelijke ongevallen op de werkplek in 30 jaar tijd 
met 71 % is gedaald. 

In het verlengde van deze sensibilisering heeft 
AXA Belgium zich gebogen over de statistieken 
van de arbeidsongevallen aangegeven tussen 
2013 en 2016.

Het Belgische systeem van arbeidsongevallen 
heeft als bijzonder kenmerk dat de wetgever 
ervoor gekozen heeft om het beheer ervan toe te 
vertrouwen aan de privésector. Het privébeheer 
van de verzekering tegen arbeidsongevallen werkt 
op basis van een kapitalisatiesysteem en niet op 
basis van een verdelingsstelsel zoals de meeste 
andere takken van de sociale zekerheid, en dus 
realiseert het zijn eigen financiële evenwicht 
en garandeert het aan de getroffenen dat hun 
schade vergoed zal worden. 

Door dit specifieke kenmerk is het mogelijk de 
beschrijving van het risico meer te personaliseren. 
Dit biedt ook voordelen voor de privésector, meer 
bepaald op het vlak van bepaling van de premies 
in een competitieve omgeving.  Tot slot is er ook 
meer proactiviteit in de preventie of begeleiding 
van de getroffenen en hun naasten.
Merk op dat het Belgische stelsel voor vergoeding 
van arbeidsongevallen een van de meest 

genereuze blijft van Europa en dat het daarom 
belangrijk is om het te verdedigen tegen de risico’s 
op afwijkingen en misbruik. Door deze materie 
toe te vertrouwen aan privéverzekeraars heeft 
de wetgever een onafhankelijk controleorgaan 
van de sector opgericht: Fedris, het federaal 
agentschap voor beroepsrisico’s² . Deze instelling 
heeft toegang tot alle dossiers en heeft een 
bevelbevoegdheid ingeval er wetsovertredingen 
worden vastgesteld. Zo heeft ze een uiterst 
gedetailleerde controle op de beheerpraktijken 
van elke maatschappij en houdt ze toezicht op de 
correcte toepassing van de wet. Een belangrijke 
plaats bij deze controles wordt ingenomen door het 
nagaan van de gegrondheid van de weigeringen 
om tot vergoeden over te gaan. We wijzen erop 
dat iedere weigering bovendien kan worden 
aangevochten voor de arbeidsrechtbanken; de 
kosten hiervan vallen exclusief ten laste van de 
betrokken verzekeraar. 

=
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2. De meest kwetsbare delen van het lichaam

3. Leeftijd en anciënniteit: bepalende factoren?

4. De omstandigheden van het ongeval

5. De oorzaken

In bijna een derde van de gevallen doen de 
letsels zich voor aan de handen. Daarna volgen 
de voeten en enkels (13,7 %), de armen (12,6 %) 
en de benen (10,3 %). 
Meervoudige letsels daarentegen komen slechts 
in 4 % van de dossiers voor.

1. De letsels die het vaakst tot invaliditeit leiden
Van 2013 tot 2016 hebben drie grote groepen 
letsels op zich meer dan 80 % van de aangiften 
en dagen ongeschiktheid met zich meegebracht: 
oppervlakkige letsels, ontwrichtingen en breuken.
Onderaan in de rangschikking staan onder 
andere intoxicaties, stralingen of elektrocuties 
en amputaties die minder dan 1 % van het totaal 
uitmaken.

Ander vastgesteld feit: het gemiddelde aantal 
dagen ongeschiktheid neemt toe met de 
leeftijd. 

30 dagen voor 50-60 jaar
27 dagen voor 40-50 jaar
22 dagen voor 30-40 jaar
17 dagen voor 25-30 jaar
12 dagen voor < 25 jaar 

Een toename die grotendeels kan worden 
toegeschreven aan het feit dat de genezing 
langer duurt bij oudere werknemers.

Bijna de helft van de arbeidsongevallen doet zich 
voor tussen 30 en 50 jaar. Werknemers van 20 
jaar en jonger, alsook die van 60 jaar en ouder zijn 
het minst vertegenwoordigd (ongeveer 2 % elk).

Ook de anciënniteit speelt mee want bijna 18 % 
van de ongevallen die leiden tot ongeschiktheid 
doet zich voor in het eerste arbeidsjaar. 
Ongevallen bij werknemers met een anciënniteit 
van minder dan drie jaar maken op zich al 39,5 % uit 
van alle dagen ongeschiktheid. Wanneer we deze 
berekening uitbreiden naar de werknemers met 
minder dan 5 jaar ervaring, komen we aan 51,6 %. 

Een cijfer dat bewijst hoe belangrijk het is om een 
werknemer goed te begeleiden op het vlak van 
veiligheid en preventie zodra hij van start gaat in 
een bedrijf.

Maar  ervaring en de kennis van de omgeving 
kunnen er soms ook toe leiden dat de 
waakzaamheid vermindert. Zo hebben 
werknemers met 30 jaar of meer anciënniteit 
de voorbije 4 jaar meer dan 22,8 % ongevallen 
aangegeven. 
Werknemers met 20 tot 30 jaar ervaring hebben 
het minste ongevallen aangegeven, met minder 
dan 6 % van het totaal.

Terwijl bijna 1 op 5 ongevallen te maken heeft 
met het verlies van controle over een machine, 
wordt 15,6 % veroorzaakt door een verkeerde 
beweging en 13,6 % door een val, twee risico’s 
die op het eerste gezicht onschuldig lijken.  

Ongevallen die te maken hebben met elektriciteit, 
vuur of explosies zijn dan weer bij de minst 
voorkomende omstandigheden (minder dan 2 %).

De werkomgeving wordt in 21 % van de gevallen 
als oorzaak gezien. Ook materialen als chemische 
producten (17 %), handgereedschap (13,4 %) 
en transportmiddelen (10,7 %) zoals heftrucks 
worden vaak vermeld in de aangiften.
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6. Potentiële risico’s 

Een ongeval van of naar het werk is mogelijk 
zwaarder dan een ongeval op de werkplek. 
De kans op een fatale afloop is bij ongevallen 
van of naar het werk immers 1/370 tegenover 
1/1700 bij ongevallen op de werkplek4 . 
Dezelfde tendens voor blijvende invaliditeit waar 
de kans 1/11 is bij ongevallen van of naar het 
werk en 1/16 bij ongevallen op de werkplek. 

Deze vaststelling bewijst hoe belangrijk het is om 
permanent aan preventie te doen, zowel voor de 
risico’s verbonden aan de werkomgeving als aan 
de verplaatsingen.

IV.		Preventie	bij	AXA	Belgium
Het is voor AXA Belgium al meer dan 100 jaar 
een traditie om ondernemingen te begeleiden in 
hun preventieaanpak van ongevallen, hoewel de 
middelen met de jaren wel zijn geëvolueerd.

De eerste motivatie is ongetwijfeld om bij te 
dragen tot een vermindering van het aantal 
ongevallen en de ernst ervan. 

Arbeidsongevallen vormen ook voor bedrijven 
een zware last, zelfs na de tegemoetkoming 
van de verzekeringsmaatschappij. Een duidelijk 
omkaderd en goed gevoerd preventiebeleid is dus 
een echte troef. Uit verschillende cijferstudies is 

het verband tussen arbeidsongevallen en de 
rentabiliteit van een onderneming of zelfs een 
land gebleken. De conclusies zijn unaniem: België 
kan nog vooruitgang boeken om tot de beste 
leerlingen te behoren op het vlak van preventie 
van arbeidsongevallen5. 

1. Meer dan een verzekeraar, een echte partner

AXA Belgium heeft een team opgericht met 
experts uit verschillende disciplines: ingenieurs, 
informatici, chemici, architecten, … ondersteund 
door juristen die gespecialiseerd zijn in 
arbeidsrecht. Hun deskundigheid werd tot twee 
keer toe erkend op nationaal en Europees niveau, 
door de toekenning van de Safety Award voor 
geslaagde samenwerkingen met klanten.

Dit team staat ter beschikking van de klanten en 
biedt diensten en advies die aangepast zijn aan 
de vragen, aan de opgespoorde risico’s en aan de 
interventietermijnen.

Hoewel dergelijke resultaten mogelijk zijn, 
vragen ze toch bepaalde voorwaarden op lange 

termijn: een directie die zich bewust is van haar 
onvervangbare verantwoordelijkheden en haar rol 
in de bepaling en de opvolging van actieplannen, 
een hiërarchische lijn die is opgeleid om acties uit 
te werken en medewerkers die betrokken zijn in 
het beschermen van hun welzijn en dat van hun 
collega’s. En er is ook nog de preventieadviseur, 
wiens rol erin bestaat advies en ondersteuning 
te bieden aan alle spelers van de onderneming.

De preventiedienst van de verzekeraar is er 
ook om een externe kijk en zijn ervaring met 
oplossingen die hij heeft vastgesteld en/of 
ontwikkeld bij het contact met verschillende 
klanten, ten dienste te stellen.

2. Preventie en nieuwe technologieën 

Aan de evolutie van de manieren van werken, 
de transformatie van de organisaties, de nieuwe 
gebruiken en behoeften die ontstaan door de 
digitalisering, is ook de – noodzakelijke – evolutie 
van de communicatie- en preventiemiddelen 
verbonden.
AXA Belgium heeft dus tal van elektronische 
middelen en documenten ontwikkeld om een 
antwoord te bieden op de nieuwe behoeften van 
haar verzekerden. 

Zo krijgen meer dan 5000 klanten verschillende 
keren per jaar e-mails met praktische informatie 
inzake preventie van arbeidsongevallen. Ook in 
hun klantenzone vinden ze veel documentatie.

Om de twee jaar werkt AXA Belgium samen met 
haar klanten aan de publicatie van een dossier 

met de risico’s van een specifieke sector, 
gekozen op basis van de frequentie en de ernst 
van de ongevallen die er werden vastgesteld. Na 
de meer risicogevoelige sectoren zoals de bouw 
en de gezondheidszorg, komt dit jaar de HORECA 
aan bod. Het dossier waarschuwt de lezer voor 
risico’s die eigen zijn aan deze sector en geeft 
informatie en sensibiliseringsmiddelen om ze te 
vermijden. 

Voor meer informatie over de diensten en de 
activiteiten aangeboden door de preventieteams 
van AXA Belgium, verwijzen wij naar de 
preventiepagina van AXA Belgium.

 4 Berekening op basis van de arbeidsongevallen aangegeven bij AXA Belgium tussen januari 2012 en juni 2016.
 5 Zie studie ILO. 

Voor meer informatie
Persdienst van AXA Belgium
Gianni De Muynck
gianni.a.demuynck@axa.be
+32.476.62.77.16

AXA Belgium
AXA Belgium, dat zijn ongeveer 4000 makelaars, 750 bankagenten en 4300 medewerkers die hun 
deskundigheid ten dienste stellen van 2,9 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden 
die afgestemd zijn op de reële behoeften van de klanten. Door zijn rol als verzekeraar is AXA Belgium ook 
een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit AXA Belgium in de genen, en dit vertaalt zich 
dagelijks in aanzienlijke investeringen in onderzoek en bewustmaking van risico’s. In 2016 realiseerde AXA 
Belgium een omzet van 3,3 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 357 miljoen EUR.

https://www.axa.be/ab/NL/grote-ondernemingen/diensten/arbeidsongevallenverzekering/Pages/preventie.
https://www.axa.be/ab/NL/grote-ondernemingen/diensten/arbeidsongevallenverzekering/Pages/preventie.
mailto:gianni.a.demuynck%40axa.be%0D?subject=

