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AANGIFTE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL 
 
Bestandsnaam (pad):  U:\09_INFO\B_HANDLEID\H_BED_PER_ArbeidsONGEVALLEN.docx 

 

Doel : 

 
Deze procedure zorgt ervoor dat bij een arbeidsongeval alle informatie die er nodig is 

wordt doorgegeven aan de administratie en dat alle documenten correct worden 

ingevuld. 

 

Doelgroep : 

 
Alle brandweermannen, zowel vrijwilligers als de beroeps brandweermannen. 

 

Procedure : 
 

Bij een arbeidsongeval dient steeds onderstaande procedure gevolgd te worden: 

 

 

Eerste zorgen

•Zorg voor eerste hulp voor het slachtoffer (112, spoed, huisarts,...)

•OPGELET!

•verzekering komt niet tussen in erelonen bij 1-persoonskamer

•indien mogelijk: vraag een geconventioneerde arts, verzekering komt niet tussen in erelonen van een niet-
geconventioneerde arts.

•Laat het document model B invullen of vraag een medisch attest van de arts

• Bij prik- of spatongevallen: laat de brief van Mensura (zie bijlage) bij de behandelende arts achter

•verwittig de officier van dienst

Aangifteformulieren

invullen

•De OVD vult samen met het SO of getuigen het 'Formulier arbeidsongevallen' in.

•Formulieren beschikbaar op papier (bijlage van deze SOP) of via de website: 
http://www.zuidwestlimburg.be/hulpverleningszone-zwl/personeel-formulieren

Versturen 
documenten

•Formulier arbeidsongevallen EN medisch attest (model B) onmiddellijk mailen naar:

• personeelsdienst@zuidwestlimburg.be

• robin.vandebroek@bwol.be

• jan.vanoeteren@mensura.be (altijd mailen bij een prik- of spatongeval of bij risico op besmetting - vb. 
Hepatitus, ...)

http://www.zuidwestlimburg.be/hasselt/contact/personeel
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Verdere afhandeling van de aangifte: 

 

Onze preventieadviseur Robin Vandebroek controleert de aangifte en gaat na of het al 

dan niet om een ernstig arbeidsongeval gaat. Daarna geeft hij aan de personeelsdienst 

groen licht voor de aangifte bij de verzekering. 

 

De personeelsdienst doet de aangifte bij de verzekering. 

 

Bij prik- of spatongevallen of risico op besmetting staat de arbeidsgeneesheer dr. Jan 

Vanoeteren in voor de verdere opvolging. Zijn mail: jan.vanoeteren@mensura.be . 

 

Contactgegevens: 

 

Preventieadviseur hulpverleningszones provincie Limburg: 

Robin Vandebroek 

Robin.vandebroek@bwol.be 

089/65 33 27 

 

Personeelsdienst zone Zuid-West Limburg: 

Personeelsdienst@zuidwestlimburg.be 

011/22 49 26 

 

Bijlagen: 
 

- Arbeidsongevallenformulier  

- Aangifteformulier Koninklijke Nationale Kas Onderlinge Hulp (K.N.K.O.H.) 

- Model B (medisch attest) 

- Handleiding invullen arbeidsongevallenformulier 

  

Aangifteformulier 
K.N.K.O.H.

•De OVD vult samen met het SO of getuigen het aangifteformulier  K.N.K.O.H. zo volledig 
mogelijk in:

• formulieren op papier beschikbaar in bijlage van deze SOP

Versturen 
documenten

•Formulier aangifte K.N.K.O.H. ingevuld mailen naar:

• cauwelier.dirk@skynet.be (KNKOH)

• of versturen met de post: Koninklijke Nationale Kas der Brandweerlieden van België, 
Westouterstraat 74, 8970 Poperinge.

mailto:jan.vanoeteren@mensura.be


 

Bijlage 1: Aangifte arbeidsongevallenformulier.   
 

Zone:

Brandweerpost:

Datum ongeval : Tijd :

Naam slachtoffer : Functie :

Rijksregisternummer: E-mail:

Adres: Bankrekeningnr.:

uur ongeval:

Normale werkuren die dag: mutualiteit:

Personeelsnummer: in dienst dd.:

Interventieplaats: Locatie:

Gedetailleerde beschrijving plaats ongeval

Bijna ongeval

Incident (met materiële schade)

Ongeval met éénmalige verzorging

Ongeval met EHBO verzorging

Ongeval met werkverlet

Ongeval naar en van het werk

Ja Neen Weet ik niet

Dood Blijvende ongeschiktheid Tijdelijke ongeschiktheid

Soort voorval

Is er ooit al een gelijkaardig ongeval gebeurt?

Defecte gereedschappen, materieel

Te w einig ruimte voor normale bew eging

Afwijkende gebeurtenis OF voorwerp EN letsel = ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL

Afwijkende gebeurtenis *:

Aard van het letsel *:

Verwond deel v/h lichaam *:

* u kan de lijsten op volgende tabbladen consulteren.

Ernst (vermoedelijk)

Vastgestelde oorzaken

Substandaard condities:Substandaard handelingen:Onmiddelijke oorzaken

Gevaarlijke atmosfeer (gas, stof, rook, damp)

Brandweerzone Zuid west Limburg  

Willekensmolenstraat 120                                                                        

3500 Hasselt

Betrokken voorwerp *:

FORMULIER ARBEIDSONGEVALLEN 
AANGIFTE/ONDERZOEK ONGEVAL OF INCIDENT

Classificatie van het ongeval: #N/B

Onjuist gebruik materieel

Niet/niet juist gebruiken van PBM's

Werken zonder bevoegdheid/toelating

Niet (tijdig) w aarschuw en

Niet borgen, veilig stellen

Werk op onjuiste snelheid

….

Veiligheiden buiten w erking stellen

Gebruik van defect gereedschap

Onvoldoende ventilatie

Onjuist (be)laden

Onjuist plaatsen

Onjuist tillen, duw en, trekken

Onjuiste houding

Blootstelling aan straling

Stoeien, afleiden

….

Ontoereikende afscherming/beveiliging

Kw aliteit PBM's

Te hoge/lage temperatuur

Te veel/w einig verlichting

Niet toereikende alarmsystemen

….

Brand -/explosiegevar

Gebrek an orde en netheid

Te veel law aai

Omschrijving omstandigheden van het ongeval (evt. met schets) Welke beschermkledij droeg je op het moment van het ongeval

Werk op/aan bew egende machines
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Due date

Due date

Opsteller: Functie :

Aangiftedatum Handtekening

Extra verslag toegevoegd :

Preventiemaatregelen:

Ontbrekende risico-evaluatie

Onefficiënte w erking IDPB-EDPB

Derden

….

Persoonsgebonden factoren:

Onvoldoende fysieke geschiktheid voor het uitvoeren van 

w erk

Onvoldoende mentale geschiktheid voor het uitvoeren van 

het w erk

Vastgestelde oorzaken

Onjuist gereedschap/apparatuur

Slijtage

Getuigen voorval : Functie :

Actie te nemen door

Actie te nemen doorMaatregelen op korte termijn:

Vermoeidheid

Mentale stress

Gebrek aan kennis

Ontbrekende instructie

Dit formulier volledig ingevuld, samen met Model B, inscannen en doorsturen naar personeelsdienst@zuidwestlimburg.be

Onvoldoende leiding/toezicht

Ongeschikt ontw erp

Onjuiste inkoop

Onvoldoende preventief onderhoud

Onjuiste w erkmethode

Maatregelen op lange termijn:

Onjuiste motivatie

….

Basisoorzaken Werkgebonden factoren:



 

Bijlage 2: Aangifteformulier K.N.K.O.H.   

 KONINKLIJKE NATIONALE KAS der brandweerlieden van België 
Westouterstraat, 74 - 8970 POPERINGE   -   tel. 057/ 33.56.51  fax : 057/ 33.34.38 

e - mail : cauwelier.dirk@skynet.be 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ONGEVALSAANGIFTE  

N° : 
 

vak voorbehouden aan N.K.O.H. 

 

Aangifte opgemaakt door : 

 

Brandweerdienst van : 

 

................................................................... 

naam van de Officier-Dienstchef  

 

.......................................................... 

 

 

Correspondentie adres : ( tel., fax, GSM) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

VRAGEN ANTWOORDEN 

1. SLACHTOFFER : 

a) Naam en voornamen : 

b) geboortedatum en - plaats : 

c) adres : 

d)  graad :  

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

2. FAMILIALE TOESTAND : 

a) burgerlijke stand : 

b) naam en voornaam van de echtgenoot, 

 echtgenote of samenwonende partner : 

c) naam, voornamen en geboortedatum  

 van elk kind ten laste : 

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

3. VERZEKERING arbeidsongevallen : 

 

a) Bij welke maatschappij is de brandweer- 

 dienst verzekerd tegen ongevallen ? 

b) op basis van welk hypothetisch jaarloon : 

 

..............................................................................................................................

................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

 

4. DATUM, PLAATS VAN ONGEVAL : 

a) datum en uur : 

b) plaats van het ongeval : 

 

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

5. OMSCHRIJVING van het ongeval. 

a) In welke omstandigheden gebeurde het 

 ongeval ? 

 Wat is de oorzaak van het ongeval ? 

 

 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

b) Welke zijn de huidige menselijke  

 gevolgen ?   

 

 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

c ) getuigen van het ongeval : 

 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
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6. AARD VAN DE KWETSUREN OF 

 KNEUZINGEN. 

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

7. EERSTE ZORGEN VERSTREKT : 

a) door :   naam behandelende arts : 

   adres : 

b) op : datum en uur : 

c)  ziekenhuis : naam 

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

8. LEDENLIJST N.K.O.H.. 

a) Datum van verzending van de ledenlijst : 

b) Datum van betaling van de bijdragen : 

 voor het lopend jaar : 

 

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

9. INLICHTINGEN SLACHTOFFER : 

a) In dienst getreden op : 

b) Aangesloten bij de N.K.O.H. sedert : 

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

 

       Opgemaakt te ....................................................., de 

......................................(datum). 

 

           De Officier-Dienstchef 

 

 

         

 .............................................................................(handtekening) 

 

8. GETUIGSCHRIFT VAN DE GENEESHEER : 

a) Juiste beschrijving van de kwetsuren of 

 kneuzingen. 

 

 

............................................................................................................................ 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

b) Vermoedelijke duur van de totale

 arbeidsongeschiktheid : 

...................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

 
       Gedaan te ..................................................... de
 ......................................................  
 
      De behandelende geneesheer 
 ............................................................................... 
 
 
      (stempel)      (handtekening) 
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HANDLEIDING INVULLEN VAN ARBEIDSONGEVALLENFORMULIER 
 
Invullen van het document ‘aangifte/onderzoek ongeval of incident’ 
 

Bij voorkeur wordt het formulier digitaal ingevuld, zodanig dat de keuzelijsten gehanteerd kunnen worden. 

 

1) Persoonlijke gegevens 

 

In de bovenste blok van het formulier worden de persoonlijke gegevens ingevuld.  

De persoonlijke gegevens kunnen opgezocht worden in Abifire (bvb. personeelsnummer, in dienst dd., 

rijksregisternummer). De overige gegevens zoals bankrekeningnr, email en mutualiteit moet door het slachtoffer 

ingevuld worden. 

Bij de locatie dient het adres van de plaats van het ongeval ingevuld te worden. 

 

Zone:

Brandweerpost:

Datum : Tijd :

Naam slachtoffer : Functie :

Rijksregisternummer: E-mail:

Adres: Bankrekeningnr.:

uur ongeval:

Normale werkuren die dag: mutualiteit:

Personeelsnummer: in dienst dd.:

Interventieplaats: Locatie:

Brandweerzone Zuid west Limburg  

Willekensmolenstraat 120                                                                        

3500 Hasselt

FORMULIER ARBEIDSONGEVALLEN 
AANGIFTE/ONDERZOEK ONGEVAL OF INCIDENT

 

2) Beschrijving van het ongeval 

 

Vul het soort ongeval in. Of er al dan niet werkverlet is kan je terugvinden op het medisch attest.  

Omschrijf duidelijk de plaats van het ongeval (openbare weg, privé tuin, gebouw, op een stelling, …) en 

omschrijf ook zo duidelijk mogelijk de omstandigheden van het ongeval  (de opeenvolging van gebeurtenissen 

die tot het ongeval hebben geleidt).  

 

 
3) Classificatie van het ongeval 
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Om te bepalen of het voor de wetgever al dan niet om een ernstig arbeidsongeval gaat, moeten de onderstaande 

parameters ingevuld worden. Hiervoor moet de criteria gehanteerd worden die opgelijst zijn in de lijsten van 

bijlage 1 van dit document of via de keuzemenu bij het digitaal invullen. 

 

Opgelet! De gebeurtenissen, voorwerpen en aard van letsel die mogelijk leiden tot een ernstig arbeidsongeval  

zijn oranje gekleurd. Kijk altijd goed na of je de best passende omschrijving uit de lijst hebt gehanteerd. 

 

Voorbeeld: iemand heeft een serieuze schaafwonde opgelopen en blijft de dag nadien thuis: 

Aard letsel = 011 Oppervlakkige letsels  OF 013 Vleeswonden met verlies van weefsel met meerdaagse AO   

Bij keuze voor 013 geeft dit mogelijk aanleiding tot een ernstig arbeidsongeval, terwijl het eigenlijk om een 

oppervlakkig letsel ging. 

 

 
 

4) Vastgestelde oorzaken 

 

Vul dit zo volledig mogelijk in, eventueel aangevuld met andere handelingen of factoren. 

 

 
5) Preventiemaatregelen 

 

Bij preventiemaatregelen kunnen voorstellen geformuleerd worden voor maatregelen op korte en lange termijn.  

Dit mag opengelaten worden als er niet dadelijk zinvolle of realistische maatregelen kunnen voorgesteld worden. 
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6)  Opsteller en getuigen 

 

Bij opsteller wordt steeds de officier van dienst ingevuld. Indien er getuigen zijn worden deze ook best ingevuld. 

De functie is steeds de graad van de betrokken personen. 

 

Indien het formulier rechtstreeks wordt doorgestuurd volstaat het om uw voornaam in te vullen als 

‘handtekening’. Mail het document dan wel door vanuit uw eigen mailadres. 
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BIJLAGE 1: lijsten voor classificatie arbeidsongeval 
 

Afwijkende gebeurtenis 
  

10 Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, 
explosie, brand – niet gespecificeerd  

11  Elektrische storing door een defect in de installatie – met indirect 
contact als gevolg  

12  Elektrische storing - met direct contact als gevolg  

13  Explosie  

14  Brand, vuurzee  

19  Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 10, hierboven 
niet vermeld  

20 Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, 
verdampen, vrijkomen – niet gespecificeerd  

21 In vaste toestand - overlopen, kantelen  

22  In vloeibare toestand - lekken, sijpelen, leeglopen, spatten, sproeien  

23  In gasvormige toestand - verdampen, aerosolvorming, gasvorming  

24  In poedervorm - rookontwikkeling, stof, deeltjes  

29  Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 20, hierboven 
niet vermeld  

30 Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken 
voorwerp – niet gespecificeerd  

31  Breken van materiaal, op de voegen of verbindingen  

32  Breken, barsten, waarbij scherven/spanen ontstaan (hout, glas, metaal, 
steen, kunststof, overige)  

33  Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp – hoger gelegen 
(op het slachtoffer vallend)  

34  Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp – lager gelegen 
(het slachtoffer meeslepend)  

35  Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp – op gelijke 
hoogte gelegen  

39  Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 30, hierboven 
niet vermeld  

40 Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, 
vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier – niet 
gespecificeerd  

41  Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een machine 
(inclusief onbedoeld starten) en over het met de machine bewerkte materiaal  

42  Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een vervoer- of 
transportmiddel (al dan niet gemotoriseerd)  

43  Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een 
handgereedschap (al dan niet gemotoriseerd) en over het met het 
gereedschap bewerkte materiaal  

44  Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een voorwerp (dat 
wordt gedragen, verplaatst, gehanteerd enz.)  

45  Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een dier  

49  Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 40, hierboven 
niet vermeld  
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50 Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen – niet 
gespecificeerd  

51  Vallen van personen - van hoogte  

52  Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen – op ongeveer 
dezelfde hoogte  

59  Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 50, hierboven 
niet vermeld  

60 Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans 
leidend tot uitwendig letsel) – niet gespecificeerd  

61  Op een snijdend voorwerp stappen  

62  Knielen, gaan zitten, tegen iets leunen  

63  Door een voorwerp of de vaart daarvan gegrepen of meegesleept 
worden  

64  Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen  

69  Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 60, hierboven 
niet vermeld  

70 Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting 
(doorgaans leidend tot inwending letsel) – niet gespecificeerd  

71  Optillen, dragen, opstaan  

72  Duwen, trekken  

73  Neerzetten, bukken  

74  Buigen, draaien, zich omdraaien  

75  Zwaarbeladen lopen, misstap of uitglijden zonder vallen  

79  Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 70, hierboven 
niet vermeld  

80 Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig 
zijn – niet gespecificeerd  

81 Verrassing, schrik  

82 Geweldpleging, agressie, bedreiging tussen personeelsleden van de 
werkgever  

83 Geweldpleging, agressie, bedreiging door buitenstaanders jegens de 
slachtoffers in het kader van hun beroepsuitoefening (bankoverval, 
buschauffeurs enz.)  

84 Aangevallen, omvergelopen worden - door een dier  

85 Aanwezig zijn van het slachtoffer of van een ander waardoor gevaar 
voor de persoon zelf en eventueel ook voor anderen ontstaat  

89 Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 80, hierboven 
niet vermeld  
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Betrokken voorwerp  

  
00.00 Geen betrokken voorwerp of geen informatie  

00.01 Geen betrokken voorwerp  

00.02 Geen informatie  

00.99 Overige situaties, behorend tot groep 00, maar hierboven niet vermeld  

 
01.00 Gebouwen, constructies, oppervlakken – gelijkvloers (binnen of buiten, vast of verplaatsbaar, 
tijdelijk of permanent) – niet gespecificeerd  

01.01 Onderdelen van gebouwen, constructies - deuren, muren, wanden,... en obstakels die als zodanig 
bedoeld zijn (ramen, schuiframen,...)  
01.02 Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - vloeren (binnen of buiten, landbouwgrond, sportterreinen, 
gladde vloeren, vloeren met obstakels, planken met spijkers,...)  
01.03 Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - drijvend  

01.99 Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers, behorend tot groep 01, maar hierboven 
niet vermeld  

 
02.00 Gebouwen, constructies, oppervlakken – in de hoogte (binnen of buiten) – niet gespecificeerd  

02.01 Bovengrondse delen van gebouwen - vast (daken, terrassen, openingen, trappen, kades) 

02.02 Constructies oppervlakken in de hoogte - vast (loopbruggen, vaste ladders, pijlonen)  

02.03 Constructies, oppervlakken in de hoogte - beweegbaar, rolsteigers, verplaatsbare ladders, werkbakken, 
hefplatformen)  
02.04 Constructies, oppervlakken in de hoogte - tijdelijk (tijdelijke stellingen, harnasgordels, vanglijnen)  

02.05 Constructies oppervlakken in de hoogte - drijvend (boorplatform, steigers op lichters)  

02.99 Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte, behorend tot groep 02, maar hierboven 
niet vermeld  

 
03.00 Gebouwen, constructies, oppervlakken – ondergronds (binnen of buiten) – niet gespecificeerd  

03.01 Graafwerkzaamheden, kuilen, putten, steile hellingen, werkkuilen  

03.02 Onderaardse gangen, tunnels  

03.03 Onderwateromgeving  

03.99 Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds, behorend tot groep 03, maar hierboven 
niet vermeld  

 
04.00 Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen – niet gespecificeerd  

04.01 Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - vast - voor gassen, vloeistoffen, vaste 
stoffen, incl. laadtrechters  
04.02 Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - verplaatsbaar  

04.03 Drainage, rioleringen  

04.99 Overige distributiesystemen voor materialen, toevoer, leidingen, behorend tot groep 04, maar 
hierboven niet vermeld  

 
05.00 Motoren, systemen voor transmissie en opslag van energie – niet gespecificeerd  

05.01 Motoren, generatoren (thermische, elektrische of stralingsenergie) compressors, pompen  

05.02 Systemen voor transmissie en opslag van energie (mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, 
incl. batterijen en accu's)  
05.99 Overige systemen voor transmissie en opslag van energie, behorend tot groep 05, maar hierboven niet 
vermeld  

 
06.00 Handgereedschap – niet gespecificeerd  

06.01 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor zagen  

06.02 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, 
snoeischaren)  
06.03 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien  

06.04 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor krabben, polijsten, schuren  

06.05 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor boren, draaien, schroeven  

06.06 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor spijkeren, klinken, nieten  

06.07 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor naaien, breien  
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06.08 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor lassen, lijmen  

06.09 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. 
landbouwwerktuigen)  
06.10 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken  

06.11 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor schilderen  

06.12 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor vasthouden, grijpen  

06.13 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)  

06.14 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, 
snijdend  
06.15 Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - overige niet-
snijdend  
06.99 Overig handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 06, 
maar hierboven niet vermeld  
 

07.00 Mechanisch gereedschap met de hand bediend – niet gespecificeerd  

07.01Mechanisch handgereedschap - voor zagen  

07.02 Mechanisch handgereedschap - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)  

07.03 Mechanisch handgereedschap - voor slijpen, steken, beitelen (grootte lager zie 09.02), snoeien, 
maaien  
07.04 Mechanisch handgereedschap - voor krabben, polijsten, schuren (incl. doorslijpmachine)  

07.05 Mechanisch handgereedschap - voor boren, draaien, schroeven  

07.06 Mechanisch handgereedschap - voor spijkeren, klinken, nieten  

07.07 Mechanisch handgereedschap - voor naaien, breien  

07.08 Mechanisch handgereedschap - voor lassen, lijmen  

07.09 Mechanisch handgereedschap - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. 
landbouwmachines, betonbrekers)  
07.10 Mechanisch handgereedschap - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken (incl. stofzuiger, 
hogedrukreiniger)  
07.11 Mechanisch handgereedschap - voor schilderen  

07.12 Mechanisch handgereedschap - voor vasthouden, grijpen  

07.13 Mechanisch handgereedschap - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)  

07.14 Mechanisch handgereedschap - voor verwarmen (incl. droger, verfafbrander, strijkijzer)  

07.15 Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend  

07.16 Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - overige, niet snijdend  

07.17 Pneumatische spuitwerktuigen (zonder het werktuig nauwkeurig weer te geven)  

07.99 Met de hand bediend mechanisch gereedschap, voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 07, 
maar hierboven niet vermeld  

 
08.00 Handgereedschap – zonder aanduiding over aandrijving – niet gespecificeerd  

08.01 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor zagen  

08.02 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor snijden, afsnijden (incl. scharen, 
kniptangen, snoeischaren)  
08.03 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, 
maaien  
08.04 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor krabben, polijsten, schuren  

08.05 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor boren, draaien, schroeven  

08.06 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor spijkeren, klinken, nieten  

08.07 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor naaien, breien  

08.08 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor lassen, lijmen  

08.09 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor extractie van materialen en 
grondbewerking (incl. landbouwmachines)  
08.10 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor poetsen, smeren, wassen, 
schoonmaken  
08.11 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor schilderen  

08.12 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor vasthouden, grijpen  

08.13 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd 
messen)  
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08.14 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - 
prikkend, snijdend  
08.15 Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - 
overige niet-snijdend  
08.99 Overig handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving, behorend tot groep 08, maar hierboven 
niet vermeld  

 
09.00 Machines en uitrusting – draagbaar of verplaatsbaar – niet gespecificeerd  

09.01 Draagbare of verplaatsbare machines - voor opgravingen en grondbewerking, mijnbouw, 
steen/zandgroeven en machines voor de bouw openbare werken  
09.02 Draagbare of verplaatsbare machines - voor grondbewerking, landbouw  

09.03 Draagbare of verplaatsbare machines (niet voor grondbewerking) - voor bouwplaatsen  

09.04 Verplaatsbare vloerreinigingsmachines  

09.99 Overige draagbare of verplaatsbare machines, behorend tot groep 09 maar hierboven niet vermeld  

 
10.00 Machines en uitrusting – vast gemonteerd – niet gespecificeerd  

10.01 Vast gemonteerde machines voor opgravingen en grondwerkzaamheden  

10.02 Machines voor het voorbewerken van materialen, breken, vermalen, filteren, scheiden, mengen, 
kneden  
10.03 Machines voor het verwerken van materialen - chemische procedes (reactoren, fermentoren)  

10.04 Machines voor het verwerken van materialen - warmteprocedes (oven, drooginstallaties, droogruimtes)  

10.05 Machines voor het verwerken van materialen - koudeprocedes (koudeopwekking)  

10.06 Machines voor het verwerken van materialen - andere procedes  

10.07 Machines voor vormen - persen, pletten  

10.08 Machines voor vormen - kalanderen, lamineren, machines met rollen (incl. voor papierfabricage)  

10.09 Machines voor vormen - door injectie, extrusie, inblazing, spinnen, afgieten, smelten  

10.10 Bewerkingsmachines - voor schaven, frezen, vlakslijpen, slijpen, polijsten, draaien, boren  

10.11 Bewerkingsmachines - voor zagen  

10.12 Bewerkingsmachines - voor snijden, splijten, snoeien (incl. decoupeerpers, schaar, snijmachine, 
snijbrander)  
10.13 Machines voor oppervlakbewerking - schoonmaken, wassen, drogen, schilderen, drukken  

10.14 Machines voor oppervlakbewerking - galvaniseren, elektrolytische oppervlakbehandeling  

10.15 Machines voor assembleren (lassen, lijmen, spijkeren, schroeven, klinken, spinnen, kabeldraaien, 
naaien, nieten)  
10.16 Machines voor conditioneren, verpakken (vullen, etiketteren, sluiten enz.  

10.17 Overige machines voor specifieke industriele doeleinden (machines voor controle, testen, diverse 
machines)  
10.18 Speciale machines voor landbouw, veeteelt, niet behorend tot de hierboven genoemde machines  

10.99 Overige machines en uitrusting, vast gemonteerd, behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld  

 
11.00 Systemen voor gesloten of open transport en opslag – niet gespecificeerd  

11.01 Vaste transportbanden, materialen en systemen voor ononderbroken - loopbanden, roltrappen, 
kabelbanen, rolbanden,…  
11.02 Vracht- en personenliften, hefinstallaties - goederenlift, hijsemmer, krik  

11.03 Vaste of verplaatsbare kranen, op voertuigen gemonteerd, loopkranen, hefmateriaal voor hangende 
lasten  
11.04 Verplaatsbare transportsystemen, transportwagentjes (al dan niet gemotoriseerd) - kruiwagen, 
palethefwagentje, enz.  
11.05 Installaties voor heffen, vastmaken, grijpen, en diverse transportmiddelen (incl. stroppen, haken, takels 
enz.)  
11.06 Systemen voor opslag, verpakking, containers (silo's, reservoirs, tanks, bassins) vast gemonteerde  

11.07 Systemen voor opslag, transport, containers laadbakken - verplaatsbaar  

11.08 Hulpmiddelen voor opslag, stellingen, palletstellingen, palletten  

11.09 Diverse verpakkingen, klein en middelgroot, verplaatsbaar (diverse bakken en vaten, flessen, kisten, 
gasflessen, brandblussers enz.)  
11.99 Overige systemen voor gesloten of open transport en opslag, behorend tot groep 11, maar hierboven 
niet vermeld  
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12.00 Voertuigen voor transport over land – niet gespecificeerd  

12.01 Zware voertuigen: vrachtwagens, goederenvervoer: bussen, touringcars (personenvervoer)  

12.02 Lichte voertuigen - vracht- of personenvervoer  

12.03 Voertuigen - met twee of drie wielen, al dan niet gemotoriseerd  

12.04 Overige vervoermiddelen over land: ski's, rolschaatsen,…  

12.99 Overige voertuigen voor transport over land, behorend tot groep 12, maar hierboven niet vermeld  

 
13.00 Overige transportvoertuigen – niet gespecificeerd  

13.01 Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: vrachtvervoer 13.02 Voertuigen - op rails, incl. 
hangende monorail: personenvervoer  

13.03 Vaartuigen: vrachtvervoer  

13.04 Vaartuigen: personenvervoer  

13.05 Vaartuigen: visserij  

13.06 Luchtvoertuigen: vrachtvervoer  

13.07 Luchtvoertuigen: personenvervoer  

13.99 Overige transportvoertuigen, behorend tot groep 13, maar hierboven niet vermeld  

 
14.00 Materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, breukmateriaal, stof – niet 
gespecificeerd  

14.01 Bouwmaterialen - groot en klein: prefab-elementen, bekistingsonderdelen, bakstenen, dakpannen enz.  

14.02 Bouwmateriaal of onderdelen van machines, voertuigen: chassis, kettingkast, kruk, wiel,…  

14.03 Bewerkte stukken of elementen, machinewerktuigen (incl. deeltjes en splinters afkomstig van deze 
voorwerpen)  
14.04 Assemblage-elementen: schroeven, spijkers, bouten enz.  

14.05 Deeltjes, stof, scherven, stukjes, spatten, splinters en andere breukdeeltjes  

14.06 Landbouwproducten - (incl. graankorrels, stro, overige landbouwproducten)  

14.07 Producten - voor de landbouw, veeteelt (incl. meststoffen, veevoeder)  

14.08 Opgeslagen producten - incl. voorwerpen en verpakkingen in opslag  

14.09 Opgeslagen producten - in rollen, klossen  

14.10 Lasten - dmv mechanisch transportmiddel verplaatst  

14.11 Lasten, hangend aan hefinstallaties, kraan  

14.12 Lasten - met de hand gebruiken  

14.99 Overige materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, behorend tot groep 14, maar 
hierboven niet vermeld  
 

15.00 Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen; biologische stoffen – niet gespecificeerd  

15.01 Bijtende, corrosieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)  

15.02 Schadelijke, giftige stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)  

15.03 Ontvlambare stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)  

15.04 Explosieven, reactieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)  

15.05 Gassen, dampen zonder specifieke uitwerking (biologisch inert, verstikkend)  

15.06 Radioactieve stoffen  

15.07 Biologische stoffen  

15.08 Stoffen, materialen zonder specifieke risico's (water, inerte materialen enz.)  

15.99 Overige chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen, behorend tot groep 
15, maar hierboven niet vermeld  
 

16.00 Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting – niet gespecificeerd  

16.01 Veiligheidssystemen - op machines  

16.02 Persoonlijke beschermingssystemen  

16.03 Systemen en uitrusting voor hulpverlening  

16.99 Overige veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting, behorend tot groep 16, maar hierboven niet 
vermeld  

 
17.00 Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, huishoudelijke apparaten – 
niet gespecificeerd  
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17.01 Meubilair  

17.02 Apparatuur - informatica, bureautica, reprografie, communicatie  

17.03 Benodigdheden - voor onderwijs, schrijven, tekenen (schrijfmachine, frankeermachine, 
vergrotingsapparaat, prikklok  
17.04 Artikelen en uitrusting voor sport en spel  

17.05 Wapens  

17.06 Persoonlijke bezittingen, kleding  

17.07 Muziekinstrumenten  

17.08 Huishoudelijke apparaten, gebruiksartikelen, voorwerpen, linnengoed (voor professioneel gebruik)  

17.99 Overige kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, behorend tot groep 17, 
maar hierboven niet vermeld  

 
18.00 Levende organismen en mensen – niet gespecificeerd  

18.01 Bomen, planten, kweekproducten  

18.02 Dieren - huisdieren, vee  

18.03 Dieren - wilde dieren, insecten, slangen  

18.04 Micro-organismen  

18.05 Virussen  

18.06 Mensen  

18.99 Overige levende organismen, behorend tot groep 18, maar hierboven niet vermeld  

 
19.00 Bulkafval – niet gespecificeerd  

19.01 Bulkafval - stoffen, producten, materialen, voorwerpen  

19.02 Bulkafval - chemische stoffen  

19.03 Bulkafval - biologische, plantaardige, dierlijke stoffen  

19.99 Overig bulkafval, behorend tot groep 19, maar hierboven niet vermeld  

 
20.00 Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen – niet gespecificeerd  

20.01 Fysische verschijnselen - lawaai, natuurlijke straling, licht, lichtboog, overdruk, onderdruk, druk  

20.02 Natuurlijke en atmosferische elementen (incl. watervlaktes, modder, regen, hagel, sneeuw, ijzel, 
windstoot enz.)  
20.03 Natuurrampen (incl. overstroming, vulkanisme, aardbeving, vloedgolf, vuur, brand, enz.)  

20.99 Overige fysische verschijnselen en natuurlijke elementen, behorend tot groep 20, maar hierboven niet 
vermeld  

 
99.00 Overige betrokken voorwerpen die niet in deze lijst vermeld worden  
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Aard letsel  

  
010 Wonden en oppervlakkige letsels  

011 Oppervlakkige letsels  

012 Open wonden  

013 Vleeswonden met verlies van weefsel met meerdaagse AO  

019 Andere soorten wonden en oppervlakkige letsels  

020 Botbreuken  

021 Gesloten botbreuken  

022 Open botbreuken  

029 Andere soorten botbreuken  

030 Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen  

031 Ontwrichtingen  

032 Verstuikingen en verrekkingen  

039 Andere soorten ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen  

040 Traumatische amputaties (verlies van ledematen)  

041 Afzettingen  

050 Schuddingen en inwendige letsels  

051 Schuddingen  

052 Inwendige letsels  

053 Schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen 
zijn  

054 Schadelijke gevolgen van elektriciteit met meerdaagse AO  

059 Andere soorten schuddingen en inwendige letsels  

060 Verbrandingen, brandplekken (door kokende vloeistof) en bevriezing  

061 Brandplekken (thermische – door kokende vloeistof) en Verbrandingen  

062 Chemische verbrandingen (corrosie)  

063 Bevriezing  

069 Andere soorten verbrandingen, brandplekken door kokende vloeistof en bevriezing  

070 Vergiftigingen en infecties  

071 Acute vergiftigingen  

072 Acute infecties  

079 Andere soorten vergiftigingen en infecties  
 

080 Verdrinking en verstikking  

081 Verstikking  

082 Verdrinking en niet dodelijke onderdompeling  

089 Andere soorten verdrinking en verstikking  

 
090 Effecten van lawaai, trillingen en druk  

091 Acuut gehoorverlies  

092 Effecten van druk  

099 Andere effecten van lawaai, trillingen en druk  

 
100 Effecten van extreme temperaturen, licht en straling  

101 Hitte en zonnesteken  

102 Effecten van straling (niet-thermische)  

103 Effecten van temperatuurdaling  

109 Andere effecten van extreme temperaturen, licht en straling  

110 Shocks  

111 Shocks na agressie en bedreigingen  

112 Traumatische shocks  
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119 Andere soorten shocks  

 
120 Multipele letsels  
 
999 Andere, niet onder andere punten opgenomen gespecificeerde letsels  
 

Plaats letsel 

10 Hoofd, niet nader gespecificeerd 

11 Hoofd, hersenen en hersenzenuwen en -bloedvaten 

12 Aangezicht 

13 Oog/ogen 

14 Oor/oren 

15 Tanden 

18 Hoofd, diverse plaatsen gewond 

19 Hoofd, andere hierboven niet genoemde delen 

20 Hals, inclusief ruggengraat en halswervels 

21 Hals, inclusief ruggengraat en halswervels 

29 Hals, andere hierboven niet genoemde delen 

30 Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 

31 Rug, inclusief ruggengraat en rugwervels 

39 Rug, andere hierboven niet genoemde delen 

40 Romp en organen, niet nader gespecificeerd 

41 Borstkas, ribben met gewrichten en schouderbladen 

42 Borststreek met organen 

43 Bekken en buik met organen 

48 Romp, diverse plaatsen gewond 

49 Romp, andere hierboven niet genoemde delen 

50 Bovenste ledematen, niet nader gespecificeerd 

51 Schouder en schoudergewrichten 

52 Arm, inclusief elleboog 

53 Hand 

54 Vinger(s) 

55 Pols 

58 Bovenste ledematen, diverse plaatsen gewond 

59 Bovenste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen 

60 Onderste ledematen, niet nader gespecificeerd 

61 Heup en heupgewricht 

62 Been, inclusief knie 

63 Enkel 

64 Voet 

65 Teen/tenen 

68 Onderste ledematen, diverse plaatsen gewond 

69 Onderste ledematen, andere hierboven niet genoemde delen 

70 Gehele lichaam en diverse plaatsen, niet nader gespecificeerd 

71 Gehele lichaam (systemische gevolgen) 

78 Diverse plaatsen van het lichaam gewond 

99 Andere hierboven niet genoemde delen van het lichaam verwond  
 


