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Benaming van de openbare instelling 
 
Fonds voor Arbeidsongevallen  
 
Benaming van het project  
 
Valorisatie van de Datawarehouse Arbeidsongevallen 
 
Acroniem  
 
AcciTrav 
 
Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de openbare instelling 
 
Context van het project 
 

a) Vanaf 2005 zal het Fonds voor Arbeidsongevallen verschillende databases waarover het be-
schikt, met elkaar koppelen. In de databases van het Fonds zijn de volgende gegevens op-
geslagen:  

 
1. de arbeidsongevallengegevens die door de verzekeringsondernemingen worden ver-

strekt (gegevens uit de ongevalsaangifte en over de regeling [vergoeding] van het 
ongeval); 
De ongevallengegevens hebben betrekking op bepaalde kenmerken van het slachtof-
fer (identificatienummer van het slachtoffer bij de sociale zekerheid [INSZ], leeftijd, 
geslacht, beroepscategorie enz.), van de onderneming (activiteitssector, aantal 
werknemers), van het ongeval (oorzaken en omstandigheden van de ongevallen en 
de gevolgen ervan voor het slachtoffer: duur van de tijdelijke ongeschiktheid, ernst 
van de voorziene blijvende ongeschiktheid); de gegevens betreffende de vergoeding 
uitgekeerd door de verzekeringsonderneming handelen onder meer over de betaling 
van de vergoedingen en van de medische kosten. Het gaat om gecodeerde gegevens 
die, nadat sommige ervan door de informaticadienst van het FAO verwerkt en ge-
classificeerd zijn, als variabelen voor statistische doeleinden worden gebruikt.  

2. de gegevens met betrekking tot de regeling van de ongevallen in het kader van de 
bekrachtiging door het Fonds voor Arbeidsongevallen of bij vonnis van de arbeids-
rechtbank (ruwe administratieve gegevens: naam van het slachtoffer, datum van de 
bekrachtiging, graad van blijvende ongeschiktheid, basisloonbedrag, consolidatieda-
tum, behoefte aan prothesen); 

3. de gegevens in verband met de bijslagen die het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft 
uitbetaald (ruwe administratieve gegevens: bedragen van de betalingen); 

4. de gegevens in verband met de betalingen van medische kosten die het Fonds voor 
Arbeidsongevallen heeft verricht (ruwe administratieve gegevens). 

 
De referentie-eenheid van deze gekoppelde databases zal het INSZ van het arbeidsslacht-
offer zijn. De koppeling zal in een eerste fase betrekking hebben op de database over de 
arbeidsongevallen en over hun vergoeding door de verzekeringsonderneming (1) en op de 
database over de regeling van de ongevallen (2). 

 
b) Vanaf 2004 werkt het Fonds voor Arbeidsongevallen samen met de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid (KSZ); het samenwerkingsakkoord houdt in dat het Fonds één van zijn 
databases («gegevens over de ongevallen en over hun regeling door de verzekeringson-
derneming») ter beschikking stelt voor opname in het datawarehouse «arbeidsmarkt». 
Informatie over het datawarehouse «arbeidsmarkt» is te verkrijgen op de site van de KSZ 
(http://ksz.fgov.be). Op dit ogenblik is het Fonds niet in staat zijn andere administratieve 
gegevens door te sturen. Dat zal kunnen gebeuren bij de de koppeling van de databases en 
bij het inventariseren van de gegevens die erbij betrokken zijn. 

 
c) De inhoud van de database over de arbeidsongevallen en over hun regeling door de verze-

keringsonderneming zal vanaf de ongevallen van 2005 gevoelig worden uitgebreid ingevol-
ge de lancering van een nieuwe gegevensstroom tussen de verzekeringsondernemingen en 
het Fonds voor Arbeidsongevallen. Deze stroom zal gegevens bevatten die reeds voorko-
men in de in punt a.1 beschreven database, maar ook meer gedetailleerde gegevens. 

 
d) Ter informatie: het Fonds onderzoekt hoe het zijn gegevens kan verrijken in het kader van 

een samenwerkingsproject met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit 
kadert niet in het hier besproken AGORA-project. 
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Beschrijving van het project 
 
Het project heeft tot doel betere informatie over de verschillende aspecten van de arbeidsongeval-
lenproblematiek te krijgen in het kader van de algemene opdracht van de instelling, die erin be-
staat actief bij te dragen tot de optimale werking van de arbeidsongevallensector. 
 

1. Ongevallenpreventie door een betere kennis te verwerven over de manier waarop de 
ongevallen gebeuren en over de oorzaken ervan. Via de statistische verwerking van de ge-
gevens moet men b.v. kunnen aantonen in welke sectoren de risico’s het grootst zijn en 
welke vormen van zware ongevallen het meest voorkomen. Met de sectoren in kwestie 
kunnen akkoorden worden gesloten met het oog op een verbetering van de ongevallenpre-
ventie.  

 
2. Vergoeding van de ongevallen 
 

a. Om na te gaan in hoeverre de toepassing van de arbeidsongevallenwet beant-
woordt aan de daarbij nagestreefde doelstellingen, namelijk het herstel van het 
slachtoffer, en meer bepaald zijn wedertewerkstelling, alsook de vergoeding van 
zijn economisch verlies. Zo kan men via een analyse van de socio-economische 
route van de slachtoffers na het ongeval, waarbij de gegevens van het Fonds wor-
den aangevuld met de gegevens uit het datawarehouse «arbeidsmarkt», nagaan in 
welke mate het doel dat de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 nastreeft, 
wordt bereikt. 

 
b. Om te beschikken over een statistisch instrument dat moet helpen bij het nemen 

van beslissingen bij aanpassingen van de arbeidsongevallenwetgeving. Zo kan b.v. 
het te voeren beleid om de werkhervatting van de slachtoffers te vergemakkelijken 
stoelen op statistische gegevens die ontstaan zijn uit een toetsing van de gegevens 
van het Fonds aan de gegevens over de socio-economische positie in het datawa-
rehouse «arbeidsmarkt». 

 
Om dit doel te bereiken wil het Fonds over kwalitatief hoogstaande statistische gegevens beschik-
ken over de verschillende aspecten van de arbeidsongevallen. Om dit verwezenlijken acht de in-
stelling het nodig:  
 

 de gegevens van haar gekoppelde databases open te stellen voor gebruik als statistische 
instrumenten (definities, indeling in klassen, enz.); 

 te onderzoeken of er uitgaande van de reeds beschikbare gegevens geen nieuwe variabe-
len kunnen gecreëerd worden die het Fonds voor Arbeidsongevallen moeten helpen bij het 
nemen van beslissingen;  

 te onderzoeken welke inbreng van buiten de instelling, binnen het hierboven beschreven 
kader (preventie en vergoeding van de arbeidsongevallen), een verrijking kan betekenen 
voor de datawarehouse «arbeidsongevallen». De inbreng van het datawarehouse «ar-
beidsmarkt» zou b.v. waardevol kunnen zijn. 

 
Het Fonds wenst de statistieken waarover het beschikt en waarvoor het regelmatig aanvragen ont-
vangt, ook ter beschikking te stellen van de overheidsinstellingen, van de vorsers en van het pu-
bliek. Het overweegt daarvoor basistoepassingen uit te werken waartoe men op zijn site toegang 
zou krijgen.  
 
 
Uit te voeren taken 
 

a. door de onderzoeksploeg 
  

 vergelijkende studie van de goede werkwijzen inzake arbeidsongevallengegevens op 
Europees vlak. De ploeg stelt hiervoor een rapport op; 

 onderzoek van de Europese gegevens om ervoor te zorgen dat de gegevens voor 
België in overeenstemming zijn met de Europese standaard, onder meer door gebruik 
te maken van de methodologie van Eurostat; 

 analyse van de gegevens van de gekoppelde databases van het FAO; 
 definitie van de variabelen voor statistisch gebruik die het voorwerp zullen uitmaken 

van het datawarehouse «arbeidsongevallen»; 
 combinatie van gegevens waardoor nieuwe variabelen met meerwaarde worden ge-

creëerd die het Fonds moeten helpen bij het nemen van beslissingen; 
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 opzoeken van externe gegevens (b.v. over de arbeidsmarkt en over de arbeidsvoor-
waarden in de ondernemingen); 

 het concept bedenken voor het datawarehouse «arbeidsongevallen»; 
 documentatie aanleggen over de variabelen van het datawarehouse; 
 relevante verbanden tussen de gegevens van het datawarehouse aantonen om de in-

formatie te verrijken binnen de context van de opdrachten van het Fonds voor Ar-
beidsongevallen; 

 een basistoepassing uitdenken die op de site van het Fonds voor Arbeidsongevallen 
zal worden geplaatst en die antwoord zal geven op de meest courante vragen van 
buitenaf (doelpubliek: journalisten, studenten, preventieadviseurs, enz.)  

 overdracht aan het Fonds voor Arbeidsongevallen van de know-how die bij de uitvoe-
ring van dit project wordt opgedaan, zodat onze instelling vakmanschap verwerft in-
zake het product; 

 
b. door de openbare instelling 
  

1. voorafgaand aan het werk van de onderzoeksploeg:  
 
Koppeling van databases «arbeidsongevallen» en inventarisering van de gegevens die 
erin moeten opgeslagen worden.  
 
2. in de loop van het project 

  
1. de nodige personeelsondersteuning bieden om de arbeidsongevallenwetgeving, 

in zoverre daar behoefte aan is, en de inhoud van de databases van het Fonds 
te doen begrijpen; 

2. implementatie van de gegevenbank met statistische doeleinden (de datawa-
rehouse «arbeidsongevallen») aan de hand van het project dat de onderzoeks-
ploeg daarvoor heeft uitgedacht; 

3. realisatie van de basistoepassing waarmee de gegevens ter beschikking van 
het publiek worden gesteld aan de hand van het project dat de onderzoeks-
ploeg daarvoor heeft uitgedacht.  

 
Op te leveren eindproduct 
 

a) door de onderzoeksploeg 
 

 documentatie over de huidige en de nieuwe variabelen; 
 vergelijkende studie van de goede werkwijzen inzake arbeidsongevallengegevens op 

Europees vlak 
 het concept van een database met statistische doeleinden (datawarehouse «arbeids-

ongevallen») die het Fonds voor Arbeidsongevallen moet helpen bij het nemen van 
beslissingen; 

 een basistoepassing die op de site van het Fonds voor Arbeidsongevallen moet wor-
den gezet en waarmee antwoord kan worden gegeven op de meest gestelde vragen 
van het publiek;  

 een verslag met een beschrijving van het concept van de datawarehouse «arbeidson-
gevallen» en van de toepassing waarmee de gegevens op de site van het Fonds ter 
beschikking worden gesteld;  

 een voorstel tot verrijking van de datawarehouse «arbeidsongevallen» door de in-
breng van externe databases;  

 
b) voor de openbare instelling 
 

 de realisatie van de datawarehouse «arbeidsongevallen»;  
 de uitwerking van de basistoepassing door de informaticadienst. Deze toepassing zal in 

de toekomst model kunnen staan voor andere basistoepassingen in het kader van de 
terbeschikkingstelling van statistische gegevens aan het publiek.  

 
Valorisatie van het eindproduct 
 

1. voor de overheidsinstelling:  
 
Een betere kennis inzake arbeidsongevallen moet helpen bij het uitstippelen van het passende be-
leid. Het betreft het beleid in de volgende domeinen: 
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i) Het Fonds voor Arbeidsongevallen speelt via het technische comité voor de preventie 
en het beheerscomité een rol op het vlak van de preventie. 

ii) Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft via zijn beheerscomité een adviserende be-
voegdheid op het vlak van de wetgeving betreffende de vergoeding van de slachtof-
fers van ongevallen en de herinschakeling van de slachtoffers op de arbeidsmarkt.  

 
2. voor het publiek  
 

iii) De wetenschappelijke wereld zal toegang hebben tot het datawarehouse «arbeidsonge-
vallen». 

iv) Het publiek zal via de beschikbare basistoepassingen op de site over statistische gege-
vens kunnen beschikken.  

v) Het FAO en het wetenschappelijk team zullen een valorisatieactie voeren bij de toe-
komstige gebruikers van het datawarehouse «arbeidsongevallen». 

 
Timing, planning van de werkzaamheden en budget 
 
a) Timing van de werkzaamheden: 
 
1 september 2005 – 28 februari 2007. 
 
b) Planning van de werkzaamheden:  
 
fasering van het werk: 

1) voor de onderzoeksploeg: september 2005 - februari 2007 
2) voor de overheidsinstelling: voorbereiding van de terbeschikkingstelling van via het INSZ 

aan elkaar gekoppelde databases: december 2004 - augustus 2005 
 
 
 
Bijzondere voorwaarden 
 

a) suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité:  
 
Naast het wetenschappelijke beleidsvoerders, de groep gebruikers van de KSZ en de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 
 
b) vertrouwelijkheidclausule:  
 
De gegevens van de datawarehouse zijn niet anoniem; ze moeten vertrouwelijk blijven.  
 
c) eventuele aanwezigheid van het team in de instelling:  
 
Af en toe, naargelang dat nodig is voor het werk.  
 
d) Andere  
 
De onderzoeksploeg moet ervaring hebben inzake sociale statistieken, op het vlak van de 
Belgische sociale zekerheid en, indien mogelijk, op het vlak van het beroepsrisico. De infor-
maticadienst van het FAO zal bevoegd zijn voor het informaticagedeelte van het project.   

 


