
Wat is een arbeidsongeval?

Wat kan het ACV 
voor je doen?

Een arbeidsongeval is een ongeval op het werk of onderweg van en naar het werk. 
Jaarlijks zijn er in België 190.000 slachtoffers. 19.000 werknemers van hen houden een 

blijvende handicap over aan het arbeidsongeval. 130 van het overleven het ongeval niet.

Ongevallen thuis of op een telewerkplaats tijdens de voorziene telewerkuren zijn arbeidson-
gevallen. Dit geldt ook voor de ongevallen op de weg van de telewerkplaats naar de kinderop-
vang en de school of naar de plaats waar je je middagmaal koopt of nuttigt (of omgekeerd).

Weigert de verzekering het arbeidsongeval te erkennen? Loopt het mis bij de aangifte of 
gebeurt de uitbetaling niet zoals het hoort? Neem dan contact op met het ACV.

• Je krijgt advies over arbeidsongevallen.
• Je krijgt hulp als het fout loopt met de werkgever of verzekeraar.
• We helpen je om zelf aangifte te doen van een arbeidsongeval.
• Eventueel kan je op onze kosten naar de arbeidsrechtbank stappen.

Tijdens je arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval wordt een begrensd loon 
doorbetaald door de arbeidsongevallenverzekeraar. De verzekeraar betaalt ook alle 
medische kosten. Dat geldt ook voor schade aan brillen, hoorapparaten enzovoort.

En wat met thuis-
en telewerk?

Problemen?

Hoe zit het met je loon?

Heb je een vraag? Neem dan contact op met  



Meld elk arbeidsongeval onmiddellijk bij je werkgever.

Meld ook de kleine ongevallen!

Voor een arbeidsongeval moeten drie elementen bewezen zijn:

Voeg een bewijs toe bij de aangifte.

Breng je ziekenfonds op de hoogte.

De werkgever moet een ongeval binnen de 8 dagen aangeven bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar. 
Vraag een kopie van de aangifte. Doet de werkgever geen aangifte, dan kan het ACV je hierbij helpen.

De gevolgen van een onschuldig ongeval kunnen erger worden en leiden tot langdurige ongeschiktheid of grote medische kosten. 
Ongevallen waarbij een kleine verzorging in de onderneming volstaat, worden niet aangegeven, maar wel verplicht in het EHBO-
register genoteerd. Als er een dokter nodig was, dan is de aangifte verplicht. 

1. Het gaat om een plotse gebeurtenis 
2. Het is gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van en naar het werk;
3. Er is sprake van ‘schade’ (een fysiek of mentaal letsel).

Dit kan gaan van namen van getuigen van het ongeval, personen met wie je sprak over het ongeval, of attesten van een dokter 
of een verzorgende. Teken nooit een verklaring die de feiten onjuist beschrijft.

In afwachting van een definitieve beslissing van de verzekering, komt het ziekenfonds op jouw vraag tussen in de medische 
kosten en betaalt het een eventuele uitkering door arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongevallen zijn geen toeval. Voorkom ze.


