
 
 
 
 
Rubriek 3 : De gegevens over het ongeval 
 

Aangifteformulier Toelichting 
ONGEVAL  

21 Dag van het ongeval:  …………………...……….  
datum : - -20....        uur :    
min :  

De volgende inlichtingen aangeven: voor de 
datum van het ongeval, dag/maand/jaar, voor 
het uur van het ongeval, een cijfer tussen 00 en 
23 en voor de minuten, een cijfer tussen 00 en 
59. 

22 Datum van kennisgeving aan de werkgever:      
- -      uur :    min : 
 

Dit is het ogenblik waarop de werkgever van het 
ongeval op de hoogte werd gesteld.   

23 Aard van het ongeval:   arbeidsongeval    
ongeval op de weg naar of van het werk    

Onder “ongeval op de weg naar of van het werk” 
verstaat men een ongeval dat zich voordoet op 
de weg die de werknemer neemt om zich van 
zijn/haar woonplaats naar het werk te begeven 
en omgekeerd.  
Indien een werknemer in het kader van de 
uitvoering van zijn/haar arbeidsovereenkomst 
(bvb. een chauffeur) het slachtoffer is van een 
ongeval op de openbare weg, wordt dat ongeval 
beschouwd als een arbeidsongeval en niet als 
een ongeval op de weg naar of van het werk.   

24 Werktijdregeling van de getroffene op de dag 
van het ongeval:   
van   u.   tot   u.      en     
van   u.   tot   u. . 

 

25 Plaats van het ongeval:   
 in de onderneming op het adres vermeld in 
veld 3  

 op de openbare weg.  In bevestigend 
geval, betrof het een verkeersongeval ?:   

 ja     neen 
 op een andere plaats:  

Indien u één van de twee laatste keuzes hebt aangekruist, 
vermeld het adres (in geval van een tijdelijke of mobiele 
werkplaats kan u het beperken tot de postcode en het 
werfnummer)                   
Straat, nummer 
……………….……………………………………..…….…………… 
Postcode :  
Gemeente : ………………………….………….… 
Land : …..…..….  
Werfnummer:      

Als het ongeval in de onderneming of in een 
vestiging van deze onderneming is gebeurd (zie 
rubriek 1, veld 1), volstaat het om het eerste 
vakje aan te kruisen.  
Heeft het ongeval zich echter ergens anders 
voorgedaan, dan moet u het adres van de plaats 
van het ongeval aangeven. Dat geldt niet voor  
tijdelijke of mobiele werkplaatsen: hier moet 
enkel het werfnummer en de postcode worden 
meegedeeld. Indien het ongeval op de openbare 
weg is gebeurd, moet u aangeven of het al dan 
niet om een “verkeersongeval” ging en de plaats 
van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk 
bepalen. De gevraagde informatie heeft zowel 
betrekking op arbeidsongevallen als op 
ongevallen op de weg naar of van het werk.  

26 Waar (omgeving of soort plaats) bevond de 
getroffene zich toen het ongeval zich 
voordeed  (bijvoorbeeld: onderhoudsruimte; 
bouwplaats van een tunnel; locatie voor 
veeteelt; kantoor; school; warenhuis; 
ziekenhuis; parkeerplaats; sporthal; op het dak 
van een hotel; particuliere woning; riool; tuin; 
autoweg; aan boord van een aangemeerd schip; 
onder water; enz.) ?  
…………………………………….…………………………………… 
 

Beschrijf zeer nauwkeurig de plaats waar de 
getroffene zich bevond op het ogenblik van het 
ongeval, ongeacht of hij/zij er aan het werken 
was, gewoon voorbijkwam of enkel aanwezig 
was.  
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27 Bepaal de algemene activiteit (soort werk) of 
de taak (in de ruime zin) die de getroffene 
aan het verrichten was toen het ongeval zich 
voordeed  (bijvoorbeeld: verwerking van 
producten, opslag, grondverzet, nieuwbouw of 
sloop van een bouwwerk, werk in de landbouw 
of bosbouw, werk met levende dieren, 
verzorging, bijstand aan een persoon of aan 
personen, opleiding, kantoorwerk, inkoop, 
verkoop, kunst,  of   de nevenactiviteiten van 
deze verschillende werkzaamheden, zoals 
installatie, losmaken, onderhoud, reparatie, 
schoonmaken, enz.). 
…………………………………….…………………………………… 
  

Beschrijf zeer nauwkeurig de algemene activiteit 
van de getroffene op het ogenblik van het 
ongeval. Het gaat hier niet om zijn/haar beroep 
of om een bepaalde handeling (specifieke 
fysische activiteit) in het kader van zijn/haar 
taken. Bedoeld wordt hier de activiteit in de 
brede zin die de betrokkene sinds een zekere tijd 
aan het uitvoeren was tot op het ogenblik dat het 
ongeval gebeurde.  
 

   
28 Bepaal de specifieke activiteit die de 

getroffene aan het verrichten was toen het 
ongeval zich voordeed (bijvoorbeeld: vullen 
van de machine, werken met 
handgereedschap, besturen van een 
transportmiddel, grijpen, optillen, een 
voorwerp rollen, een last dragen, een doos 
sluiten, een ladder opgaan, lopen, gaan 
zitten, enz.)  en de daarbij betrokken 
voorwerpen (bijvoorbeeld: gereedschap, 
machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, 
instrumenten, stoffen, enz.).  
…………………………………….……………………………………… 
 

Beschrijf zeer nauwkeurig de activiteit van de 
getroffene vlak vóór het ongeval.  Bedoeld wordt 
hier de opzettelijke, bewuste beweging die het 
slachtoffer vlak vóór het ongeval maakte.  
 

29 Aan welk soort werkplek stond het slachtoffer 
op het moment van het ongeval? 

(2) 
 gebruikelijke werkplek of lokale 

eenheid   
 occasionele of mobiele werkplek of 

onderweg voor rekening van de 
werkgever 

 andere werkplek  

Met deze informatie moet men kunnen uitmaken 
of de werknemer aan zijn/haar gebruikelijke 
werkplek stond toen het ongeluk gebeurde of 
aan een occasionele of mobiele werkplek stond.  
De term gebruikelijke werkplek moet in de strikte 
zin worden verstaan. Het gaat om een vaste 
werkplek in het kantoor, de werkplaats, de 
winkel, enz. waar de getroffene gewoonlijk werkt. 
Daarentegen wordt het begrip “occasionele of 
mobiele werkplek” in een bredere zin gebruikt. 
Chauffeurs, bouwarbeiders, reparateurs, enz. 
hebben een mobiele werkplek. Prestaties (zelfs 
op een vaste werkplek) in een ander lokaal van 
de onderneming of buiten de onderneming zijn 
occasioneel werk (vergadering, dienstreis, 
installatie, reparatie…. ). Hetzelfde geldt voor 
tijdelijke aanstellingen in andere ondernemingen 
(uitzendarbeid, onderhoudswerk, telewerk,….).  

30 Welke gebeurtenissen die afwijken van de 
normale gang van het werk, hebben tot het 
ongeval geleid? (bijvoorbeeld: elektrische 
storing; explosie; vuur; overlopen, kantelen, 
lekken, gasvorming, barsten, vallen of 
instorten van voorwerp; abnormaal starten of 
functioneren van een machine; verlies van 
controle over een transportmiddel of 
voorwerp; uitglijden of val van persoon; 
ongepaste handeling; verkeerde bewegingen; 
verrassing; schrik; geweldpleging; 
aangevallen worden; enz.).  Vermeld alle 
gebeurtenissen EN de voorwerpen die daarbij 
een rol hebben gespeeld (bijvoorbeeld: 

Beschrijf zeer nauwkeurig de gebeurtenis (of 
opeenvolging van gebeurtenissen) die tot het 
ongeval heeft geleid, alsook het bij het ongeval 
betrokken voorwerp (of betrokken voorwerpen). 
Onder afwijkende gebeurtenis  (of 
gebeurtenissen) wordt verstaan de gebeurtenis 
(of opeenvolging van gebeurtenissen) die het 
ongeval heeft veroorzaakt. Gewoonlijk is bij deze 
gebeurtenis een voorwerp (werktuig, voorwerp, 
gereedschap… ) betrokken. Bvb.: Als een ladder 
verschuift en daardoor een arbeider van deze 
ladder valt, is de afwijkende gebeurtenis het 
“verschuiven” van deze ladder en het voorwerp 
“de ladder”.  
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gereedschap, machine, uitrusting, materialen, 
voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.).  
…………………………………….………………………………… 
 

 

31 Laatst afwijkende gebeurtenis die tot het 
ongeval heeft geleid 

(3): 
…….………………………….……....……………………………………. 
Code  (3):  

Als het ongeval het gevolg was van een 
opeenvolging van afwijkende gebeurtenissen, 
moet hier de laatste van deze gebeurtenissen en 
haar code worden aangegeven. Als er slechts 
één enkele afwijkende gebeurtenis was, moet 
uiteraard deze gebeurtenis met haar code 
worden opgenomen.  
Gebruik voor het bepalen van de code tabel A uit 
bijlage IV van het KB van 27 maart 1998 
betreffende de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. U vindt de lijst met 
deze codes in de helpschermen onder de titel 
« bijlagen ». 

32 Voorwerp betrokken bij deze gebeurtenis: (3): 
………………………....………………..……………………………….. 
Code  (3):   .  

Geef het voorwerp op dat was betrokken bij de 
laatste afwijkende gebeurtenis. Indien bij deze 
afwijkende gebeurtenis verscheidene 
voorwerpen betrokken waren, moet u de code 
geven van het voorwerp dat in de tijd het dichtst 
betrokken was bij het contact dat het letsel heeft 
veroorzaakt.  
Gebruik voor het bepalen van de code tabel B uit 
bijlage IV van het KB van 27 maart 1998 
betreffende de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. U vindt de lijst met 
deze codes in de helpschermen onder de titel 
« bijlagen ». 

33 Werd er een proces-verbaal opgesteld?  

   ja    neen    weet niet 
Zo ja, proces-verbaal met identificatienummer 
……………………… opgesteld te …………………..…..…… 
op   - -   
door ………………………………… 

Aan het proces-verbaal opgesteld door de 
politiediensten wordt een uniek 
identificatienummer toegekend. Noteer ook de 
plaats en de dag waarop het proces-verbaal 
werd opgesteld. Als het gaat om een ongeval in 
het buitenland, vermeld dan ook het land waar 
het zich heeft voorgedaan.  
 

34 

Kan een derde aansprakelijk gesteld worden 
voor het ongeval?: 
   ja    neen    weet niet 
Zo ja,  naam en adres: 
…………………………………………………………………………………… 
naam en adres van de verzekeraar: 
……………………….……. ………………………………………………………………. 

Polisnummer: ……………………….. 

Als een derde bij het ongeval betrokken is, 
vermeld zijn/haar naam en adres. Zo kan bvb. bij 
een verkeersongeval een derde verantwoordelijk 
worden gesteld voor het ongeval.  
De aangever wordt hier niet verzocht om een 
juridisch advies te geven, maar om in 
voorkomend geval de eventuele 
verantwoordelijkheid van een derde te 
vermelden.   
 

35 

Waren er getuigen aanwezig?: 
    ja    neen    weet niet 
Zo ja:  Naam  -  Straat, nr., bus  -  Postcode   -  
Gemeente  - Land - Soort(4) 
…………………………………………………………………..…………………. 
………...…………………………………………………………………………… 
 

De inlichtingen in veld 35 zijn belangrijk voor het 
bewijs van het ongeval.  Vermeld dus alle 
gegevens waarover u beschikt. 
Soort getuige: aan te duiden met « direct-
visueel » of  « indirect ». Een directe getuige 
heeft de feiten gezien. Een indirecte getuige 
heeft kort na het ongeval de verwondingen of 
eventuele schade kunnen vaststellen of werd 
van de feiten op de hoogte gesteld.   

 


