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WIE IS PREVENTIE EN INTERIM?

Preventie en Interim (PI) is de Centrale Preventiedienst voor de Sector 
van de Uitzendarbeid, opgericht via het KB van 4 december 1997. 

De doelstellingen van PI zijn het verminderen van het aantal en de ernst van de ar-
beidsongevallen waarvan de uitzendkrachten het slachtoffer zijn, het verbeteren 
van het welzijn op het werk van de uitzendkrachten, en het opbouwen van een 
positief imago van uitzendarbeid wat betreft de risicoÊs voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk.

Daarom voert PI verscheidene acties zowel voor de uitzendkrachten als voor de 
uitzendbureaus en ontwikkelt een echt preventiebeleid, specifiek aangepast aan 
uitzendarbeid. Enkele van de taken van de centrale cel zijn o.a.:

SENSIBILISATIE-ACTIES: 

organiseren van sensibilisatiecampagnes (bv. actie jobstudenten, ⁄)
verzamelen en verspreiden van werkmiddelen die het welzijn op het 
werk van de uitzendkrachten verbeteren (bv. de technische documen-
tatie, de film „first mission‰, ⁄ )
samenwerken met officiële organisaties en andere instellingen met 
als doel het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid op het 
werk  (bv. dossiers in samenwerking met AXA, FOD WASO, Fortis, 
NAVB, Prevent, ⁄)

ADVISEREN EN RAAD GEVEN aan de directies van uitzendbureaus, 
aan uitzendkrachten en aan iedereen geïnteresseerd in en begaan met 
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de veiligheid van de uitzendkrachten (bv. via circulaires van PI).

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK:

analyseren van de arbeidsongevallenstatistieken
opsporen van de gevaren en de risicoÊs verbonden aan bepaalde 
functies en geschikte hulpmiddelen voorzien (bv. instructiekaarten, 
typefuncties, werkpostfiches, ⁄)

  

ONTWIKKELEN EN PROMOTEN inzake het welzijn op het werk 
voor zowel uitzendconsulenten als uitzendkrachten (bv. basisopleiding 
preventie en bescherming op het werk, e-learningmodules „werken in de 
hoogte‰, „brand‰, Safestart e-learningprogramma om het VCA-attest te 
behalen, ⁄)

Al deze acties verwoorden de wens 
van Preventie en Interim om de veilig-
heid en het welzijn van de uitzend-
krachten te verbeteren. Zo worden 
er tal van werkmiddelen (brochures, 

affiches, folders, handleidingen, cd-roms, ⁄) ter beschikking gesteld van de 
uitzendkantoren, de uitzendkrachten, de ondernemingen, de vormingsinstel-
lingen, ⁄ op eenvoudige aanvraag www.p-i.be 

Gratis nummer
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UITZENDARBEID: ALGEMENE CONTEXT 
Uitzendarbeid wordt gedefinieerd als een tijdelijke job die wordt uitgevoerd 
door een werknemer (uitzendkracht), voor rekening van een werkgever (het 
uitzendbureau), bij een derde (de inlener of gebruiker), waarbij het uitzend-
bureau haar gezag „overdraagt‰ op de inlener.

Bij uitzendarbeid zijn dus altijd drie partijen betrokken, namelijk:
het uitzendbureau (UZB),  dat de uitzendkrachten aanwerft 
om ze ter beschikking te stellen van een derde (de inlener) en 
alle administratieve lasten (arbeidscontract, lonen, extralegale 
voordelen, enz.) voor zijn rekening neemt 
de uitzendkracht, die er zich via het contract voor uitzendar-
beid toe verbindt ter beschikking te worden gesteld van een in-
lener  
het inlenende bedrijf (inlener), dat een beroep doet op een 
UZB om een tijdelijke behoefte aan personeel in te vullen 

Bij deze unieke driehoeksverhouding horen juridisch gezien twee con-
tracten:

een contract voor uitzendarbeid, dat wordt afgesloten tus-
sen de uitzendkracht en het UZB  
een commercieel contract, afgesloten tussen de inlener en 
het UZB, dat de toelating verleent uitzendkrachten tegen vergoe-
ding ter beschikking te stellen. Het betreft hier geen contract voor 
onderaanneming aangezien het UZB zelf geen werk verricht bij 
de inlener 



In alle veiligheid met Preventie en Interim 7

Tussen de inlener en de uitzendkracht wordt er geen contract afgesloten, 
maar, op basis van het contract tussen het UZB en de inlener, krijgt deze 
laatste de feitelijke bevoegdheid over de daden van de uitzendkracht die 
zich, op basis van het contract met het UZB, aan de eisen van de inlener 
moet houden. Daarom wordt de inlener ook beschouwd als de werkgever 
van de uitzendkracht gedurende de periode van de uitzendop-
dracht. In die zin heeft de uitzendkracht twee werkgevers. 

Zie bijlage 1: 

Wettelijk kader

Inlener Uitzendkracht

UZB

Commercieel 
contract 

Contract voor 
uitzendarbeid

Feitelijk gezag
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ZELF-EVALUATIEAUDIT INZAKE VEILIGHEID: DOELSTELLINGEN 
Aangezien de uitzendkracht twee werkgevers heeft, wordt het onderscheid 
tussen de verplichtingen op het vlak van veiligheid - van het UZB enerzijds 
en de inlener anderzijds - in de praktijk niet altijd even duidelijk opgevat en 
begrepen. Er rijzen dan ook heel wat vragen: 

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitzend-
krachten op de arbeidsplaats?
Wie zorgt voor het onthaal van de uitzendkracht?
Welke procedure moet worden gevolgd bij een arbeidson-
geval? 
⁄

Gezien al deze vragen worden de veiligheids- en de gezondheidsaspecten 
soms noch door de inlener noch door het UZB ingevuld. En toch gebeuren 
er heel wat ongevallen in de uitzendsector, want vaak gaat het om korte op-
drachten, uitgevoerd door jonge uitzendkrachten zonder werkervaring, die 
niet zo vertrouwd zijn met de werkpost, de collegaÊs en de interne organisatie 
van het inlenend bedrijf. 

De wetgeving inzake uitzendarbeid1 voorziet dat het inlenende be-
drijf verantwoordelijk is voor het welzijn op het werk van de 
uitzendkracht gedurende de opdracht. Dat betekent dat, hoewel de 
uitzendkracht via een arbeidscontract een verbintenis is aangegaan met een 
UZB, de inlener beschouwd wordt als werkgever voor de duur van de uit-
gevoerde opdracht. De afgelopen jaren is de wetgeving ook geëvolueerd 
naar een echte co-responsabilisatie van de inlener en het UZB op het 
gebied van veiligheid op het werk.

1 Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk III,  Afdeling 3, art. 19
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De bedoeling van deze brochure is de ondernemingen bewust te maken van 
hun verantwoordelijkheden en maatregelen die ze moeten nemen t.o.v. uitzend-
krachten, namelijk op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. 

Deze brochure is een AUDIT-HULPMIDDEL aan de hand waarvan:

de inleners een „zelfevaluatie‰ kunnen uitvoeren op hun veilig-
heids- en gezondheidsbeleid ten aanzien van uitzendkrachten. 
Op die manier kan de inlener zich aanpassen aan de wetgeving 
en een preventiebeleid invoeren om de veiligheid en de gezond-
heid van  de tewerkgestelde uitzendkrachten te garanderen
het uitzendbureau (uitzendconsulenten, commercieel verant-
woordelijken, office managers, enz.) kan oordelen of het preven-
tiebeleid van de inlener strookt met de wetgeving rond uitzend-
arbeid. Is dat laatste niet het geval, dan zal het UZB moeten 
weigeren uitzendkrachten ter beschikking te stellen van dat be-
drijf, zoals voorzien in artikel 12 quater van de wet op het wel-
zijn op het werk

Zie bijlage 2 : 
Wettelijke verplichtingen 

van de inlener en het UZB
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Onderneming-opdrachtgever

VCO

Inlenende onderneming

Contractor-onderneming Uitzendbureau

OF

VCA VCU

Deze brochure sluit aan bij de verschillende bestaande beoordelingslijsten, 
die u in het onderstaande schema vindt, namelijk: 

de certifiëringsbeoordeling VCA1: controlelijst Veiligheid, Ge-
zondheid en Milieu2 voor aannemers
de VCO3 - beoordeling: VGM-controle lijst voor opdracht-
gevers 
de certificerende evaluatie VCU4: veiligheids- en gezondheids-
checklist voor de UZB

1 Het VCA-certificaat werd al behaald door heel veel bedrijven die risicovolle activiteiten beoefenen (bv. bouwsector, 

burgelijke bouwkunde, industriële schoonmaak, hoogovens, chemie, ...) 

2 VGM: Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu Checklist

3 VCO: Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu Checklist Opdrachtgevers

4 VCU: Veiligheids- en GezondheidsChecklist voor Uitzendbureaus

5 VCI: Veiligheids- en GezondheidsChecklist voor Inleners

    VCI5 
   = DOELSTELLING 

      
van de brochure
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DEZE BROCHURE VCI  IS DUS EEN PRAKTISCH HULPMIDDEL VOOR 
ZELFEVALUATIE, TER BESCHIKKING VAN INLENENDE BEDRIJVEN, DIE 
ZICH CONFORM KUNNEN STELLEN MET DE WETGEVING DIE VAN 
KRACHT IS EN OP DIE MANIER GARANDEREN DAT UITZENDKRACHTEN 
HUN OPDRACHT OP EEN VEILIGE EN GEZONDE MANIER KUNNEN 
UITVOEREN.
HET IS OOK EEN AUDIT-HULPMIDDEL WAARMEE UITZENDBUREAUS 
HET PREVENTIEBELEID KUNNEN BEOORDELEN VAN EEN INLENEND BE-
DRIJF DAT EEN BEROEP WENST TE DOEN OP UITZENDARBEID.
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HANDLEIDING 
Om de inlener te verduidelijken met welke wettelijke verplichtingen en verant-
woordelijkheden hij rekening moet houden, werd een vragenlijst opgesteld die 
aangeeft aan welke criteria inzake veiligheid en gezondheid moet worden 
voldaan bij het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. 

Deze checklist omvat een niet-exhaustieve reeks vragen en wordt als volgt 
aangeboden: 

bij elke vraag hoort een theoretisch antwoord met verwij-
zingen naar de wetgeving en verificatiepunten

Om conform de wetgeving te handelen moeten alle opgenomen elementen 
gecontroleerd en toegepast worden door de inlener, van vóór de aan-
vraag om een uitzendkracht ter beschikking te hebben tot bij de eind-
beoordeling van de opdracht.

Om de taak van de inlener te verlichten worden ook een aantal hulpmiddelen 
aangereikt die door Preventie en Interim werden ontwikkeld. 

Er wordt ook ruimte voorzien waarin de gebruiker van de checklist (de in-
lener) eigen bedenkingen kan toevoegen, extra informatie, actieplannen, te 
voorziene maatregelen, ⁄
De checklist voor veiligheid en gezondheid bestaat uit 5 hoofdstukken:
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1. ALGEMEENHEDEN: 
vragen over het veiligheidsbeleid, de bestaande structuren, te beslissen en te 
nemen maatregelen, ⁄

2. AANVRAAG UITZENDKRACHTEN: 
vragen over de inventaris van werkposten, werkpostfiches, bezoek aan de 
arbeidsplaatsen, ⁄

3. TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN: 
vragen over onthaal, opleiding, persoonlijke beschermingsmiddelen, ⁄

4. TIJDENS DE OPDRACHT: 
vragen over het dragen van werkkledij, het naleven van veiligheidsvoorschrif-
ten, ⁄

5. NA DE UITZENDOPDRACHT: 
vragen over de beoordeling  
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GIDS VOOR DE GEBRUIKER

14
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INLENENDE BEDRIJVEN:
CHECKLIST VEILIGHEID EN GEZONDHEID  

I. Algemeen

JA NEEN REFERENTIE

1. Worden in de beleidsverklaring ook de veiligheid en 

de gezondheid van de uitzendkrachten behandeld?

p. 18

2. Houdt de preventieadviseur zich ook bezig met de vei-

ligheid en de gezondheid van de uitzendkrachten?

p. 20

3. Houdt het Comité voor Preventie en Bescherming 

op het Werk (of vakbondsafvaardiging) rekening met 

de aanwezigheid van uitzendkrachten in het inlenend 

bedrijf?

p. 22

4. Zijn de veiligheid en de gezondheid van de uitzend-

krachten geïntegreerd in het globaal preventieplan en 

het jaarlijks actieplan van de onderneming?

p. 24

5. Is er een procedure voor de behandeling van een 

arbeidsongeval van een uitzendkracht?

p. 26

6. Worden de arbeidsongevallen van de uitzend-

krachten onderzocht?

p. 32

7. Doet de inlenende onderneming een beroep op 

een VCU-gecertificeerd uitzendkantoor? 

p. 34

15
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7 bis. Bij afwezigheid van een VCU-certificaat van 

het uitzendkantoor, gaat de onderneming na of het 

uitzendkantoor een preventie- en gezondheidsbeleid 

heeft ten opzichte van uitzendkrachten?

p. 36

8. Bevat de geschreven kaderovereenkomst met het 

UZB specifieke afspraken i.v.m. de veiligheid en de 

gezondheid van de uitzendkrachten?

p. 38

II. Op het ogenblik van de aanvraag

JA NEEN REFERENTIE

9. Is er een interne procedure „aanvraag van uitzend-

kracht‰?

p. 41

10. Is er een inventaris van de verschillende werk-

posten?

p. 42

11. Werd er een werkpostfiche opgesteld voor elke 

werkpost waar een uitzendkracht kan tewerkgesteld 

worden?

p. 44

12. Was er een rondleiding in het bedrijf met een 

vertegenwoordiger van het UZB, met het oog op vei-

ligheid?

p. 48

III. Ter beschikking stellen

JA NEEN REFERENTIE

13. Wordt de vereiste beroepskwalificatie van de 

uitzendkracht nagekeken?

p. 50
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14. Wordt het formulier voor gezondheidsbeoorde-

ling van de uitzendkracht nagekeken?

p. 52

15. Zorgt de inlenende onderneming voor een speci-

fiek onthaal van de uitzendkracht? 

p. 54

16. Wordt er intern een specifieke veiligheidsoplei-

ding gegeven?

p. 59

17. Worden de werkkledij en de PBMÊs door de 

onderneming ter beschikking gesteld van de uitzend-

kracht of bestaat er een overeenkomst daaromtrent?

p. 61

18. Wordt het inzetten van de uitzendkracht gemeld 

aan de interne en de externe dienst PBW?

p. 62

IV. Tijdens het werk
JA NEEN REFERENTIE

19. Is er een procedure van peterschap voorzien voor 

de uitzendkracht?

p. 64

20. Is er toezicht op de uitvoering van het werk, het 

dragen van de werkkledij en de PBMÊs?

p. 66

V. Na de opdracht

JA NEEN REFERENTIE

21. Is er een evaluatie van de uitzendkracht en het 

UZB voorzien wat veiligheid betreft?

p. 68
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 I.   ALGEMEEN

1. WORDEN IN DE BELEIDSVERKLARING OOK DE VEILIGHEID EN 
DE GEZONDHEID VAN DE UITZENDKRACHTEN BEHANDELD?

De inlenende onderneming moet een maximum aan aandacht besteden aan 
de uitzendkrachten en ze beschouwen als volwaardige werknemers, die deel 
uitmaken van de onderneming. 

Hoe? 

Door in haar beleidsverklaring het preventiebeleid t.o.v. de uitzendkrachten 
op te nemen, nl.: 

door de nodige preventiemaatregelen te treffen voor hun veilig-
heid en gezondheid
door veiligheidsprioriteiten in het beleid van de onderneming 
vast te leggen 
door een voortdurende verbetering van het preventiebeleid t.o.v. 
hen

WETTELIJKE BASIS

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling II (het dynamisch risicobeheersings-
systeem)

VERIFICATIEPUNTEN 

Inhoud van de beleidsverklaring t.o.v. de uitzendkrachten 

Verspreiding van de beleidsverklaring in de onderneming, zowel onder 

۷
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het personeel als onder de uitzendkrachten:

o Via een onthaalbrochure, aanplakken in onderneming ⁄  
o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

Kennisneming van de intentieverklaring door elk personeelslid en elke 
uitzendkracht

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

HULPMIDDEL

„Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk van 
de inlener t.o.v. de uitzendkrachten‰ op www.p-i.be 

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷
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 2.  HOUDT DE PREVENTIEADVISEUR ZICH OOK BEZIG MET DE 
VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE UITZENDKRACHTEN?

De preventieadviseur van de inlener moet rekening houden met de tewerkstel-
ling van uitzendkrachten en alerter zijn voor de risicoÊs waaraan ze kunnen 
worden blootgesteld  de uitzendsector heeft de neiging meer arbeidsongeval-
len te hebben. De preventiemaatregelen moeten dus versterkt worden: werk-
postfiche (zie vraag 11), onthaal (zie vraag 15), opleidingen, ⁄

Doet een inlener een beroep op uitzendkrachten, dan moet zijn Dienst Preven-
tie en Bescherming op het Werk (DPBW) geraadpleegd worden:  

voor het opstellen van de werkpostfiches als deze verplicht zijn 
voor de specifieke maatregelen (bv. gezondheidstoezicht, vor-
ming, veiligheid, ⁄) die moeten getroffen worden bij de indienst-
neming van uitzendkrachten o.a. wanneer de werkpost bepaal-
de risicoÊs vertoont voor de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemer
voor de organisatie van het onthaal van nieuwe uitzendkrachten
voor de lijst van toegelaten werkzaamheden voor jobstudenten 
voor de analyse en het opstellen van het omstandig verslag van 
een ernstig arbeidsongeval, ⁄ 

Ter info:
Elke werkgever moet een Interne Dienst Preventie en Bescherming op het 
Werk oprichten (IDPBW). Telt de onderneming minder dan 20 werknemers, 
dan kan de werkgever de functie van preventieadviseur waarnemen, op voor-
waarde dat hij een basisopleiding veiligheid heeft gevolgd. Indien de IDPBW 
intern niet over de nodige of voldoende deskundigheid beschikt om de taken 
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opgelegd door de wet uit te voeren, moet de werkgever een beroep doen 
op een Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW), be-
staande uit een afdeling risicobeheer en een afdeling gezondheidstoezicht.

WETTELIJKE BASIS

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling III, art. 19 (verplichtingen 
van de gebruiker)

Wet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk VI, Afdeling I, art. 33 (DPBW) 

Codex, Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling I (IDPBW)

Codex, Titel II, Hoofdstuk II, Afdeling I (EDPBW)

VERIFICATIEPUNTEN 

Inhoud van het jaarverslag van de IDPBW/EDPBW t.o.v. uitzend-
krachten

Inhoud van de maandverslagen van de DPBW t.o.v. uitzendkrachten 

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄. 

۷

۷

۷

۷
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3. HOUDT HET COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP 
HET WERK (OF VAKBONDSAFVAARDIGING) REKENING MET DE 
AANWEZIGHEID VAN UITZENDKRACHTEN IN HET INLENEND 
BEDRIJF?

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) van de in-
lener heeft als belangrijkste taak de werkgever en de vertegenwoordigers van 
de werknemers te adviseren inzake alle beslissingen en reglementeringen in 
verband met veiligheid en gezondheid. Het controleert tevens de werking van 
de IDPBW. 

Wanneer men een beroep doet op uitzendarbeid, dan moet het CPBW de 
inlenende onderneming adviseren over:

de organisatie van het onthaal van uitzendkrachten
het globaal preventieplan 
de toegelaten werkzaamheden voor jobstudenten 
de werkpostfiche, ⁄ 

De uitzendkracht kan eveneens contact opnemen of informatie opvragen bij 
de vertegenwoordigers van de werknemers of de leden van het CPBW van 
de inlener, daar hij gelijkgesteld wordt met een personeelslid van de onderne-
ming voor de duur van zijn/haar opdracht.

Ter info: 
De ondernemingen met meer dan 50 werknemers moeten sociale verkiezin-
gen organiseren (behalve voor enkele sectoren die specifieke regels hebben, 
o.a. de bouwsector) om het CPBW op te richten. Het CPBW is een paritaire 
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organisatie bestaande uit vertegenwoordigers van de werknemers en verte-
genwoordigers van de werkgever. Wanneer er geen comité bestaat worden 
de taken van dit comité overgenomen door de werknemersvertegenwoordiging. 
Is er geen werknemersvertegenwoordiging, dan zijn het de werknemers zelf 
die de taken i.v.m. welzijn op het werk behandelen.

WETTELIJKE BASIS

Wet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk VIIII, Afdeling II (CPBW)

Codex, Titel II, Hoofdstuk IV, Afdeling II (CPBW)

VERIFICATIEPUNTEN 

Inhoud van de verslagen van het CPBW, die de adviezen i.v.m uitzend-
krachten bevatten over o.a.

o de werkpostfiche
o het onthaalprogramma of onthaalbrochure
o de analyse van de arbeidsongevallen
o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

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

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

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

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷

۷
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4. ZIJN DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE UITZEND-
KRACHTEN GE˛NTEGREERD IN HET GLOBAAL PREVENTIEPLAN 
EN HET JAARLIJKS ACTIEPLAN VAN DE ONDERNEMING? 

Het globaal preventieplan van de inlener moet rekening houden met de 
eventuele tewerkstelling van uitzendkrachten en moet op basis van de risicoana-
lyse bepalen welke de te nemen preventiemaatregelen zijn op dit gebied.

Vanuit het vijfjaarlijks globaal preventieplan wordt een jaarlijks 
actieplan opgesteld dat bij uitzendarbeid volgende punten opneemt: 

de risicoanalyse voor de werkposten toevertrouwd aan uitzendkrachten 
en de preventiemaatregelen die erop betrekking hebben 
de omschrijving van de werkposten en de precieze functies die kunnen 
worden toevertrouwd aan uitzendkrachten (via de werkpostfiche)
de procedure van de indienstneming van uitzendkrachten
de eventuele overeenkomsten afgesloten met het UZB

Ter info:
Het dynamisch risicobeheersingssysteem voorziet twee werkinstrumenten:

het globaal preventieplan stelt het programma op van activiteiten die 
moeten ontwikkeld en toegepast worden inzake preventie voor een peri-
ode van 5 jaar
het jaarlijks actieplan omvat de prioritaire doelstellingen, de middelen, 
de methodes, ⁄ voor de uitvoering van de preventiemaatregelen

Het globaal preventieplan omvat ook een intern noodplan. Dit plan omvat 
alle te volgen procedures bij gevaarlijke situaties, eventuele ongevallen en 
incidenten, rekening houdend met de mogelijkheid dat er uitzendkrachten 
worden ingeschakeld (veiligheidsoefeningen, handelingen bij evacuatie en 
eerste hulp, maatregelen in geval van nood, ernstig en direct gevaar, enz.)
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WETTELIJKE BASIS

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling III, art. 19 (verplichtingen 
van de gebruiker)

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling II, art.10 (globaal preventieplan)

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling II, art.11 (jaarlijks actieplan)

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling IV, art. 22 (intern noodplan)

VERIFICATIEPUNTEN

Rekening houden met het eventueel inschakelen van uitzendkrachten:

o in het globaal preventieplan
o in het intern noodplan

Het bestaan van maatregelen betreffende de uitzendkrachten in het jaarlijks 
actieplan

Periodiek onderzoek van de maatregelen betreffende de uitzendkrachten 
getroffen om de doelstellingen te bereiken die opgenomen zijn in het 
jaarlijks actieplan

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

Persoonlijke notities:  
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷

۷

۷

۷
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5. IS ER EEN PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING VAN EEN 
ARBEIDSONGEVAL VAN EEN UITZENDKRACHT? 

Op het gebied van arbeidsongevallen moeten de inlener en het UZB samen-
werken wat betreft informatie-uitwisseling. Daarom moet er een proce-
dure worden vastgelegd die duidelijk stelt wie wat doet in deze materie en hoe 
de samenwerking praktisch zal gebeuren.

Ter info:

Voor ALLE ARBEIDSONGEVALLEN waarvan een uitzendkracht het 
slachtoffer is, moet de inlener altijd onmiddellijk het UZB verwittigen 
en, liefst schriftelijk, de nodige gegevens (omstandigheden, verzor-
ging, ⁄) verstrekken, zodat het kantoor de arbeidsongevallenaangifte 
kan opmaken en versturen naar zijn verzekeraar. Een kopie van de 
aangifte kan ter informatie bezorgd worden aan de inlener.

Voor ongevallen op  DE WERKPLAATS (dus geen wegwerkongevallen) 
met een arbeidsongeschiktheid van TEN MINSTE 4 DAGEN, moet de 
DPBW van de inlener het ongeval onderzoeken en een arbeidsongeval-
lensteekkaart opmaken. De inlener kan de arbeidsongevallenaangifte, 
opgemaakt door het uitzendbureau, hiervoor gebruiken, door ze aan te 
vullen met de preventiemaatregelen die werden genomen om de herha-
ling van het ongeval te voorkomen. De inlener bezorgt het UZB en zijn 
preventiedienst, gelast met het gezondheidstoezicht, een kopie van de 
steekkaart.          

1.

2.
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Voor ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN, moet de inlener onmiddellijk 
zijn preventiedienst (interne of externe1) verwittigen:

de DPBW van de inlener moet onmiddellijk het ongeval onder-
zoeken, de oorzaken vastleggen, preventiemaatregelen voorstellen 
om de herhaling van het ongeval te voorkomen en een omstandig 
verslag opstellen

het UZB kan de DPBW van de inlener helpen en moet hem alle 
nodige informatie met betrekking tot de uitzendkracht en zijn/haar 
uitzendcontract verstrekken 

de inlener maakt het omstandig verslag op en vermeldt de maatrege-
len die hij zal nemen, het actieplan en het advies van het CPBW. 
Dit verslag wordt overgemaakt aan het UZB, dat het verslag verder 
aanvult en vermeldt welke maatregelen het zal treffen, zijn actie-
plan en de termijnen waarin dit zal gebeuren

het verslag, eenmaal ondertekend door de inlener en aangevuld 
door het UZB, wordt binnen de 10 dagen die volgen op het on-
geval bezorgd aan de inspecteur van de administratie „Toezicht op 
het Welzijn op het Werk‰. Is deze termijn niet haalbaar, dan kan er 
een voorlopig verslag worden opgestuurd, waarna de ambtenaar 
vastlegt binnen welke termijn hij de aanvullingen moet ontvangen

de modaliteiten van de hierboven beschreven procedure kunnen 
worden opgenomen in een overeenkomst tussen inlener en uitzend-
kantoor (zie vraag 8)

3.

►

►

►

►

►

1 Voor de analyse van ernstige ongevallen moeten werkgevers behorende tot groep C die intern geen preventieadviseur niveau 1 of 2 hebben, een beroep doen op een EDPBW. 

Werkgevers behorende tot groep D moeten altijd een beroep doen op hun externe dienst (Codex Titel II,  Hfst. I,  art. 3 en art. 12)
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Voor een ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL MET BLIJVEND LETSEL OF DE 

DOOD TOT GEVOLG moet de inlener daarenboven de bevoegde inspecteur 
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Over-
leg, directie „Toezicht op het Welzijn op het werk‰ onmiddellijk verwittigen. 
Worden doorgegeven: 

o naam en adres van de inlenende onderneming
o naam van de uitzendkracht
o datum en plaats van het ongeval
o korte beschrijving van de omstandigheden en de vermoede-
 lijke gevolgen

Opgelet: op basis van de getroffen preventiemaatregelen om de herhaling 
van het ongeval te voorkomen, moet de inlener er ook op letten dat hij, indien 
nodig, ook de werkpostfiche aanpast (zie vraag 11). Een kopie van de aange-
paste en getekende werkpostfiche wordt aan het UZB bezorgd.

Opmerking: wanneer de inlener een onderaannemer is, moet hij in de 
overeenkomst met de opdrachtgever de modaliteiten opnemen van de samen-
werking tussen de respectievelijke preventiediensten wat het arbeidsongeval-
lenonderzoek betreft.

In het kort:
Alle AO (arbeidsongevallen): onmiddellijk het uitzendkantoor verwittigen
+ AO-analyse 

AO met minimum 4 dagen werkongeschiktheid: + AO-steekkaart

Ernstig AO: + omstandig verslag

met BO (blijvende ongeschiktheid) of dood: + onmiddellijk melden 
aan bevoegde inspectie

1.

2.

3.

►
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WETTELIJKE BASIS

Wet van 10 april 1971, art. 62 (aangifte van arbeidsongevallen)

Wet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk XI bis, art. 94 bis-94 ter (maatrege-
len om de herhaling van ernstige ongevallen te voorkomen)

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling V, onderafdeling 1, art. 26-27 
(maatregelen in geval van ernstig arbeidsongeval)

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling V, onderafdeling 2 (maatregelen te 
nemen bij alle arbeidsongevallen)

Codex, Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling II, art. 11 §2, 2  (enquête voor ar-
beidsongevallen met ten minste 4 dagen werkongeschiktheid)

VERIFICATIEPUNTEN
1. Alle AO

Onmiddellijk het uitzendkantoor verwittigen

Verstrekken (liefst schriftelijk) van de ongevalgegevens aan het uitzend-
kantoor 

Ontvangen van een kopie van de arbeidsongevallenaangifte opgemaakt 
door het uitzendkantoor

Te nemen preventiemaatregelen en te voorzien actieplan om de herha-
ling van het ongeval te voorkomen 

Nazien en aanpassen van de werkpostfiche indien nodig

Eventueel een aangepaste en ondertekende werkpostfiche bezorgen aan 
het uitzendkantoor

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

۷

۷

۷

۷

۷
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2. AO met ten minste 4 dagen werkongeschiktheid

Opstellen van de arbeidsongevallensteekkaart door de DPBW van de 
inlener

Uitzendkantoor een kopie van de arbeidsongevallensteekkaart bezor-
gen

De afdeling gezondheidstoezicht van de DPBW gelast met het ge-
zondheidstoezicht van de inlener een kopie van de arbeidsongevallen-
steekkaart bezorgen 

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

3. Ernstig AO

Opstellen van het omstandig verslag door de DPBW van de inlener

Tekenen van het omstandig verslag door de DPBW van de inlener

Beslissing (en handtekening) van de inlener en het UZB over de te tref-
fen preventiemaatregelen en het actieplan, opgenomen in het omstandig 
verslag

Met BO of dood als gevolg

Onmiddellijke melding aan de bevoegde inspectie FOD WASO „Toe-
zicht op het Welzijn op het Werk‰

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

►
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HULPMIDDEL  

Handleiding „Arbeidsongeval in de uitzendsector‰, beschikbaar bij PI

Thematische bladzijde „Arbeidsongeval‰ op www.p-i.be: 
o Model van „omstandig verslag‰
o Document „arbeidsongeval - ongevallenrelaas inlenend bedrijf‰ 
o Circulaires
o Checklist, ⁄

Persoonlijke notities:  
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷

۷
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6. WORDEN DE ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE UITZEND-
KRACHTEN ONDERZOCHT?

De maand- en de driemaandelijkse verslagen van de DPBW van de inlenende 
onderneming moeten de synthese van de arbeidsongevallen bevatten. Hierin 
zijn opgenomen: 

Voor het eigen personeel:

de analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de 
verslagen
de plaats van de ongevallen
de oorzaken en de preventiemaatregelen
de evolutie van de frequentie en de ernst van de ongevallen

Voor de uitzendkrachten:

de plaats, de oorzaken en de preventiemaatregelen 

De inlener moet dus in zijn statistieken de arbeidsongevallen opnemen van 
zowel zijn personeel als deze van de uitzendkrachten. Het is interessant, in de 
onderneming zelf, de evolutie van de frequentie- en ernstgraad te vergelijken 
van eigen personeel en uitzendkrachten. 

WETTELIJKE BASIS

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling III, art. 19 (verplichtingen 
van de gebruiker)

Codex, Titel II, Hoofdstuk I, Bijlage II, punt 4 (inhoud van de maand- en 
driemaandelijkse verslagen: synthese van de arbeidsongevallen)

►

►

۷

۷
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VERIFICATIEPUNTEN

Statistische analyse van de arbeidsongevallen op de werkplaats over-
komen aan uitzendkrachten

Intern de frequentie- en de ernstgraad vergelijken van het eigen perso-
neel en van de uitzendkrachten

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
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7. DOET DE INLENENDE ONDERNEMING EEN BEROEP OP EEN 
VCU-GECERTIFICEERD UITZENDKANTOOR?

Het VCU-attest van een uitzendkantoor is de vertaling van de kwaliteit 
van zijn veiligheidsbeleid t.o.v. de uitzendkrachten en is dus een garantie 
voor de inlener. Deze laatste is op basis van het artikel 12 ter van de welzijns-
wet gehouden „de diensten te weigeren van het uitzendbureau waarvan hij kan 
weten dat het zijn verplichtingen opgelegd door de welzijnswet ten aanzien 
van de uitzendkrachten niet naleeft‰. 

Ter info:

De VeiligheidsChecklist Uitzend- en detacheringbureaus (VCU) werd opgesteld 
om dezelfde veiligheid te garanderen aan de uitzendkrachten als deze van het 
personeel van inlenende ondernemingen die VCA-gecertificeerd zijn.

De VCU-certificatie, beheerd door de vzw BeSaCC-VCA, hecht veel belang 
aan de toepassing van de wetgeving, het selecteren en het informeren van de 
uitzendkracht maar ook aan de opvolging tijdens en na de uitzendopdracht. 
Het VCU-certificaat wordt toegekend door een certificerende instelling en ver-
plicht de consulenten en de leidinggevenden van het uitzendkantoor het attest 
„Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden van uitzendbureaus‰ (VIL-
VCU) te behalen. 

In 2007 behaalden 22 uitzendbureaus het VCU-attest, goed voor 220 uitzend-
kantoren. 

Vanaf 2008 moet een VCA-gecertificeerde onderneming systematisch een be-
roep doen op een VCU-gecertificeerd uitzendkantoor om uitzendkrachten in 
dienst te nemen.
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WETTELIJKE BASIS

Wet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk IV, Afdeling II, art. 12 ter (werk-
zaamheden van de uitzendkrachten bij gebruikers)

VERIFICATIEPUNT 

Nagaan of het uitzendkantoor een VCU-certificaat heeft 

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

HULPMIDDELEN 

Lijst van VCU-gecertificeerde uitzendkantoren op www.p-i.be 

Brochure VCU beschikbaar bij de vzw BeSaCC-VCA 
(www.vca-besacc.be)

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷

۷

۷
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7 BIS. BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN VCU-CERTIFICAAT VAN HET 
UZB, GAAT DE ONDERNEMING NA OF HET UZB EEN PRE-
VENTIE- EN GEZONDHEIDSBELEID HEEFT TEN OPZICHTE VAN 
UITZENDKRACHTEN?

Wanneer er geen VCU-attest is, moet de inlener nagaan of het uitzendkantoor 
een preventie- en gezondheidsbeleid voert t.o.v. haar uitzendkrachten. Ideaal 
natuurlijk is deze stappen te kunnen zetten vóór het afsluiten van het commer-
cieel contract.

WETTELIJKE BASIS 

Wet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk IV, Afdeling II, art. 12 ter (werk-
zaamheden van de uitzendkrachten bij gebruikers)

VERIFICATIEPUNTEN IN HET UZB

Bestaan in het UZB van een beleidsverklaring om een algemeen veilig-
heids- en gezondheidsbeleid te voeren t.o.v. de uitzendkrachten 

Aanwezigheid van een persoon die een basisopleiding veiligheid heeft 
gevolgd

Inhoud van de procedure „aanvraag en selectie van een uitzendkracht‰

Inhoud van de procedure „gezondheidstoezicht‰ op basis van de werk-
postfiche. Voorbeeld: 

o garantie dat het gezondheidstoezicht van de uitzendkrachten 
   wordt opgevolgd
o ...........................................................................................
o ...........................................................................................

۷
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Informatie aan en instructies voor de uitzendkrachten    
 Voorbeelden: 

o  onthaalbrochure
o informatiesessies
o veiligheidspaspoort 
o veiligheidstest
o  ...........................................................................................
o  ...........................................................................................

Inhoud van de procedure betreffende de mededeling, de registratie en de 
analyse van de ongevallencijfers overkomen aan uitzendkrachten

Veiligheidsvorming van de uitzendconsulenten en leidinggevenden

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

HULPMIDDELEN  

Brochure VCU beschikbaar bij de vzw BeSaCC-
VCA (www.vca-besacc.be)

Brochure „Veilig Uitzendwerk  cursus over veilig-
heid en gezondheid op het werk voor interceden-
ten en leidinggevenden‰ beschikbaar bij PI

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷

۷
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8. BEVAT DE GESCHREVEN KADEROVEREENKOMST MET HET 
UZB SPECIFIEKE AFSPRAKEN I.V.M. DE VEILIGHEID EN DE GE-
ZONDHEID VAN DE UITZENDKRACHTEN?

In de praktijk stelt men vast dat de inlener en het UZB een commercieel con-
tract afsluiten waarin het onthaal, de vorming en het ter beschikking stellen van 
werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn opgenomen. Er kan 
eveneens een overeenkomst worden opgesteld in verband met de te volgen pro-
cedure bij ernstige arbeidsongevallen (zie vraag 5). Het kan interessant zijn deze 
verschillende overeenkomsten te groeperen in één globaal akkoord.

Ter info:

Wat onthaal betreft (zie vraag 15) kunnen de inlener en het UZB maatregelen 
treffen om de integratie van de uitzendkracht te vergemakkelijken, door bv. een 
onthaalbrochure op te stellen.

Voor de vorming (zie vraag 16) kunnen overeenkomsten gesloten worden 
waarin opleidingen i.v.m. veiligheid worden voorzien, bv. VCA-basisopleiding, 
brevet voor heftruckchauffeur, kraanmachinist, rolbrugbestuurder, ...
 
Wat werkkledij en PBMÊs betreft kunnen overeenkomsten worden afge-
sloten waarbij het UZB gedeeltelijk of volledig zorgt voor de levering en het 
onderhoud van werkkledij en/of PBMÊs.
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Opgelet: de eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de inlenende 

onderneming, zowel voor het ter beschikking stellen als het onderhoud 
van werkkledij en/of gepaste PBMÊs. De inlener moet nagaan of de werkkledij 
en de PBMÊs geschikt zijn voor het uit te voeren werk, op basis van wat vermeld 
staat op de werkpostfiche (zie vraag 11) en of ze correct gedragen worden. 
Is dit niet het geval, dan moet hij de gepaste maatregelen treffen, wat er ook 
opgenomen is in het commercieel contract.

WETTELIJKE BASIS

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling II (overeenkomst gesloten 
tussen het uitzendbureau en de gebruiker)

Wet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk XI bis, Afdeling II, art. 94 ter 
(maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te 
voorkomen)

CAO van 9 maart 1998 betreffende de werkkledij en de persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor uitzendkrachten

CAO van 10 december 2001 betreffende het onthaal en de aanpassing 
van de uitzendkracht in de onderneming

VERIFICATIEPUNTEN

Bestaan van een globaal akkoord tussen UZB en inlener met de verschil-
lende overeenkomsten 

Bestaan en inhoud van de praktische overeenkomsten: 

o Onthaal: wanneer? Door wie? Duur? ...
o Werkkledij en PBMÊs: levering? Onderhoud? ...
o Vorming: soort vorming? Intern of extern? Specifieke veilig-
 heidsopleiding? Organisatie van een veiligheidsdag voor 

۷

۷

۷

۷
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 specifieke doelgroepen, bv. jobstudenten? ⁄
o Ernstig arbeidsongeval: procedure? ... 

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

HULPMIDDELEN  

„Charter voor de veiligheid van uitzendkrachten‰, beschikbaar bij PI 

Voorbeeld van overeenkomst betreffende de procedure bij ernstige ar-
beidsongevallen, www.p-i.be         

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.⁄...
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II.   O P   H E T   O G E N B L I K   V A N   DE   
A A N V R A A G 

9. IS ER EEN INTERNE PROCEDURE „AANVRAAG VAN UITZEND-
KRACHT‰? 

Het implementeren van een geschreven interne procedure „aanvraag uitzend-
kracht‰ kan efficiënt zijn en de taak van de inlener vergemakkelijken bij het 
contacteren van het UZB: op welk uitzendkantoor wordt meestal een beroep 
gedaan? Wie is de contactpersoon? Welke zijn de specifieke te treffen maatrege-
len? Welke overeenkomsten zijn er afgesloten met het uitzendkantoor? enz.

Zelfs al is het meestal de personeelsdienst of de uitzendconsulent die de selectie 
en de aanwervingprocedure van kandidaat-uitzendkrachten voor zijn rekening  
neemt, is het aangeraden vooraf de documenten te kennen die moeten be-
zorgd worden aan het UZB, bv. de werkpostfiche.

WETTELIJKE BASIS
Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling II (overeenkomst gesloten 
tussen het uitzendbureau en de gebruiker)

VERIFICATIEPUNTEN 
Implementeren van een interne procedure „aanvraag uitzendkrachten‰ 

Aanpassen van de procedure op basis van de evaluaties die gebeuren 
na de uitzendopdracht
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷
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10. IS ER EEN INVENTARIS VAN DE VERSCHILLENDE WERK-
POSTEN?

Het opstellen van een lijst van de verschillende werkposten laat de inlener toe een 
overzicht te hebben van de taken die aan een uitzendkracht of jobstudent kunnen 
worden toevertrouwd.

Op basis van de risicoanalyse, uitgevoerd voor elke werkpost, kan de inlener 
bepalen voor welke werkpost er een gezondheidstoezicht vereist is en de werk-
postfiche opmaken. 

Ter info:

De inlenende onderneming moet ook de eventuele tewerkstelling van jobstuden-
ten voorzien, evenals de specifieke veiligheidsmaatregelen, of enkel bepaalde 
werkposten toevertrouwen onder bepaalde voorwaarden, na eerst nagegaan te 
hebben of deze taak toegelaten is door de wetgeving.

WETTELIJKE BASIS

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling II, art. 7-9 (risicoanalyse)

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling I, art. 8 (jongeren op het werk: 
verbodsbepalingen)

VERIFICATIEPUNTEN

Inventaris van de werkposten voor uitzendkrachten

Inventaris van de werkposten toegelaten voor jobstudenten

Regelmatige bijwerking van de inventaris

Resultaat van de risicoanalyse per werkpost 

۷

۷
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⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

HULPMIDDELLEN 

„Lijst van werkzaamheden verboden voor student-werknemers‰ op 
www.p-i.be 

Typefuncties1 op www.p-i.be

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷

۷

1  Preventie en Interim heeft voor een dertigtal typefuncties de basisvereisten inzake gezondheidstoezicht, risico’s, preventiemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 

beschreven
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11. WERD ER EEN WERKPOSTFICHE OPGESTELD VOOR ELKE 
WERKPOST WAAR EEN UITZENDKRACHT KAN TEWERKGESTELD 
WORDEN? 

Bij de aanvraag van een uitzendkracht moet de inlenende onderneming, via de 
overeenkomst afgesloten met het UZB, steeds het volgende vermelden: 

de kenmerken eigen aan de in te nemen werkpost

de omschrijving van de vereiste beroepskwalificatie of specifieke vor-
ming (bv. in het bezit zijn van een basisattest VCA)

het resultaat van de risicobeoordeling voor het voorgestelde werk:

Indien de werkpost risicoÊs vertoont die een gezondheids-
toezicht vereisen, dan moet deze informatie verplicht worden 
meegedeeld via de werkpostfiche (WPF): sleuteldocument 
voor de informatie-overdracht „veiligheid‰ tussen inlener, UZB 
en uitzendkracht 

Indien de werkpost geen specifieke risicoÊs vertoont en dus 
geen gezondheidstoezicht vereist, moet de WPF niet verplicht 
worden ingevuld maar ten stelligste aangeraden voor de infor-
matieoverdracht tussen inlener en UZB. Opgelet: wanneer er geen 
WPF is moet expliciet in het contract tussen inlener en uitzendkan-
toor worden opgenomen dat er geen specifieke risicoÊs zijn en er 
geen specifieke maatregelen moeten getroffen worden

►

►
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Opgelet: 
Deze informatie moet meegedeeld worden voor elke uitzend-
kracht en voor elke werkpost
De inlener is de enige verantwoordelijke voor de juist-
heid van de gegeven informatie aan het uitzendkantoor. Door de 
WPF te tekenen en te dateren bevestigt hij dat: 

de inhoud van de fiche correct is
de preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeids-
geneesheer van de DPBW (intern of extern) werden ger-
aadpleegd
het CPBW zijn advies heeft gegeven over de inhoud van 
de WPF

Bij elke aanvraag voor een nieuwe opdracht moet de 
inlener nagaan of de inhoud van de WPF nog overeenstemt met 
de werkelijkheid

Ter info:
De inhoud van de WPF is doorslaggevend voor de selectie en de keuze van 
de uitzendkracht voor de in te nemen werkpost, want ze bevat noodzakelijke 
informatie, nl.: 

een korte en precieze omschrijving van de uit te voeren activiteiten

een vermelding van de activiteiten of de werkomstandigheden die een 
blootstellingrisico geven 

een opsomming van verplichtingen waaraan de uitzendkracht is onder-
worpen in functie van de werkpostgebonden risicoÊs, nl:

het dragen van werkkledij en het gebruik van PBMÊs
het verplicht gezondheidstoezicht wanneer de uitzendkracht:

1.

2.

3.
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o een veiligheidsfunctie uitoefent of een functie met verhoogde 
    waakzaamheid
o werkt in ploegen of Âs nachts 
o op een werkpost tewerkgesteld wordt waar hij blootgesteld 
    wordt:

aan een risico op beroepsziekte
aan contact met voedingswaren
aan psychosociale belasting 
aan ergonomische belasting (manueel hanteren van lasten 
met risico op rugletsel, meer dan 4 uur beeldschermwerk 
per dag)

WETTELIJKE BASIS

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling 2, art. 17§1, 10  (over-
eenkomst gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker)

Codex, Titel I, Hoofdstuk IV, Afdeling V, Onderafdeling 8, art. 44 (de 
verschillende vormen van gezondheidsbeoordeling)

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk IV, art. 2 (WPF)

VERIFICATIEPUNTEN

Bestaan (minimum) van een WPF wanneer gezondheidstoezicht vereist is

Advies DPBW over de inhoud van de WPF

Advies CPBW over de inhoud van de WPF

Handtekening van de WPF

Systeem van regelmatige bijwerking van de WPF

۷

۷

۷
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⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

HULPMIDDELLEN  

Handleiding „Werkpostfiche‰ beschikbaar bij PI 

Typefuncties beschikbaar op www.p-i.be 

Blancoformulier en modellen van werkpostfiches op www.p-i.be

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷

۷

۷
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12. WAS ER EEN RONDLEIDING IN HET BEDRIJF MET EEN VER-
TEGENWOORDIGER VAN HET UZB, MET HET OOG OP VEILIG-
HEID?

De mogelijkheid een bezoek te organiseren aan de inlenende onderneming met 
een medewerker van het UZB (preventieadviseur, uitzendconsulent, commercieel 
medewerker, enz.) laat toe:

de interne werking van de onderneming beter te kennen
bewuster de werkpost en zijn risicoÊs te verstaan 

Na dit „veiligheids‰-bezoek zal de uitzendconsulent beter een geschikte kandidaat 
kunnen selecteren en hem/haar ook beter sensibiliseren voor de te nemen preven-
tiemaatregelen om hem/haar een veilige job te garanderen.

WETTELIJKE BASIS

Wet van 4 augustus1996, Hoofdstuk IV, Afdeling II, art. 12 quater (werk-
zaamheden van de uitzendkrachten bij de gebruikers)

VERIFICATIEPUNTEN 

Bedrijfsbezoek op vlak van veiligheid (checklist)

Speciale rondleiding voor de werkposten die worden toevertrouwd aan 
uitzendkrachten 

Inhoud van het verslag van het ‰bedrijfsbezoek‰ opgemaakt door het 
inlenend bedrijf en/of het UZB 

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

۷
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HULPMIDDEL
Technische documentatie „Inlener: bedrijfsbezoek‰ op www.p-i.be

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷
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III.   T E R   B E S C H I K K I N G   
S T E L L E N   

Opgelet: de inlenende onderneming is VERANTWOORDELIJK, 
op de werkplaats, voor de veiligheid en de gezondheid van de uitzend-
krachten. Deze laatste moeten hetzelfde niveau van bescherming ge-
nieten als de werknemers van de onderneming zelf!

13. WORDT DE VEREISTE BEROEPSKWALIFICATIE VAN DE 
UITZENDKRACHT NAGEKEKEN?

Alvorens een uitzendkracht te werk te stellen moet de inlenende onderneming 
de bijzondere beroepskwalificatie en beroepsvaardigheden van de uitzend-
krachten nagaan in functie van de uit te voeren taken. 

Indien er overeenkomsten werden afgesloten, tussen de inlener en het UZB, in 
verband met vorming (bv. organisatie door het uitzendkantoor van VCA-basis-
opleiding, opleiding over het gebruik van gevaarlijke producten, enz.), moet de 
inlener nagaan of wat overeengekomen is of vereist, op basis van de werkpost-
fiche, wel werd nageleefd.

WETTELIJKE BASIS

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling III, art. 19 (verplichtingen 
van de gebruiker)

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk IV, art. 5 §2 (bijzondere beroepskwalificatie 
en  vaardigheden van de uitzendkrachten)

۷

۷
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VERIFICATIEPUNTEN

Nagaan of de vereisten inzake vorming werden nageleefd. 
Voorbeelden:

o VCA-attest:
basis
voor leidinggevenden
risicovolle taken

o veiligheidsvorming bouw van 16 uur1 
o brevet van heftruckchauffeur
o attest kraanmachinist (portaalkraan)
o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.
o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.

Taalkennis nagaan, zeker voor wat de taal betreft waarin de instructies 
en de veiligheidsinstructies worden gegeven

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
1 Om in de bouwsector te werken moet de uitzendkracht in het bezit zijn van een VCA-attest of kunnen aantonen 

dat hij een veiligheidsopleiding genoten heeft van minimum 16 uur, georganiseerd door een instelling erkend door 

het NAVB (www.navb.be). Dit attest is nochtans niet altijd vereist (zie CAO van 22 november 2001 betreffende het 

toelaten van uitzendarbeid in de bouw of www.p-i.be  ).
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14. WORDT HET FORMULIER VOOR GEZONDHEIDSBEOORDE-
LING VAN DE UITZENDKRACHT NAGEKEKEN?

De inlenende onderneming moet nakijken of het formulier voor gezondheids-
beoordeling van de uitzendkracht geldig is voor de in te nemen werkpost.

Daarom moet het UZB aan de inlener een kopie van het formulier voor gezond-
heidsbeoordeling bezorgen, nadat het de geldigheid van de geschiktheid van 
de uitzendkracht naging indien dit vereist was door de werkpostfiche.

Ter info: 
De EDPBW van het UZB is verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht  (in-
entingen en moederschapbescherming inbegrepen) van de uitzendkrachten. 
Maar om te weten welke medische onderzoeken moeten gebeuren, moet de 
inlenende onderneming de werkpostfiche correct invullen (nl. Luik B) en 
hiervoor zijn DPBW raadplegen.

In een KB dat nog moet verschijnen, is voorzien dat de EDPBW van de in-
lener ook de medische onderzoeken zal mogen verrichten, MAAR onder de 
verantwoordelijkheid van het UZB. De samenwerkingsmodaliteiten (opvolging 
dossier, nakijken of uitzendkracht wel geschikt is voor de werkpost, ⁄) moeten 
opgenomen zijn in een overeenkomst.

De uitzendkracht, beschouwd als volwaardige werknemer bij de inlener, heeft 
eveneens het recht de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de inlener te 
raadplegen wanneer hij gezondheidsklachten heeft die in verband staan met 
de werkplaats.

WETTELIJKE BASIS

Codex, Titel I, Hoofdstuk IV, Afdeling 5, onderafdeling 1 (voorafgaande 
gezondheidsbeoordeling)

Codex, Titel I, Hoofdstuk IV, Afdeling 5, onderafdeling 4 (spontane raad-
pleging)

۷

۷
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Codex, Titel VIII, Hoofdstuk IV, art. 6 (medische geschiktheid nagaan)

VERIFICATIEPUNTEN

Nagaan van het formulier voor gezondheidsbeoordeling, indien dit ver-
eist is voor de werkpost 

Nagaan van de inentingskaart, indien ze vereist is

Nagaan en toepassen van de maatregelen inzake moederschapsbe-
scherming

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

۷
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15. ZORGT DE INLENENDE ONDERNEMING VOOR EEN SPECI-
FIEK ONTHAAL VOOR DE UITZENDKRACHT?

De inlenende onderneming moet het onthaal van de uitzendkracht organi-
seren en de nodige maatregelen terzake treffen. Daarom kan de werkgever:

zelf het onthaal organiseren. In dat geval kan de werkge-
ver een ervaren werknemer aanduiden die gelast zal zijn met het 
begeleiden van de startende werknemer of zelf de werknemer 
begeleiden (zie vraag 19)
een lid van de hiërarchische lijn aanduiden die gelast zal zijn 
met het organiseren van het onthaal, bv. de meestergast. Deze 
laatste zal de uitzendkracht zelf begeleiden of een ervaren werk-
nemer aanduiden om de uitzendkracht de eerste dagen te volgen 
(zie vraag 19)

Tijdens het onthaal moet volgende informatie medegedeeld worden aan de 
uitzendkracht: 
  1.   activiteit, algemene structuur en specifieke risicoÊs van de onderneming
  2.   rol van de uitzendkracht in de onderneming en beschrijving van de 
        werkpost 
        Opgelet: wanneer de werkpost een veiligheids- en gezondheidsrisico 
        inhoudt, moet de inlener: 
          o de uitzendkracht de veiligheidsinstructies geven en uitleggen
          o hem informeren over gevaarlijke toegangszones
          o hem voldoende en gepaste opleiding geven
  3.   het al of niet bestaan van een ondernemingsraad, een CPBW en/of een 
        vakbondsafvaardiging (namen, lokalisatie van de werknemersvertegen-
        woordigers, ⁄) 
  4.   de voorschriften van het arbeidsreglement 
  5.   de interne procedure inzake EHBO, brand, evacuatie en ongeval
  6.   organisatie van de preventie in de onderneming (preventieadviseur, ver-
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        trouwenspersoon inzake pesten op het werk, ⁄)

Daarenboven moet de persoon die het onthaal organiseert (de werkgever zelf 
of een lid van de hiërarchische lijn aangeduid door de werkgever):

zich ervan vergewissen dat de uitzendkracht de instructies begre-
pen heeft en ze in de praktijk kan toepassen 
toezicht houden over het naleven van de instructies
een document ondertekenen waaruit blijkt dat het onthaal werd 
georganiseerd en dat de nodige informatie en instructies werden 
doorgegeven 

De registratie van het onthaal kan geïntegreerd worden: 
o ofwel wordt een kopie van de werkpostfiche, met de ge-
gevens van de uitzendkracht, aangevuld met de gegevens over: 

het onthaal (datum, inhoud en handtekening van de 
persoon die het onthaal organiseerde). Het is eveneens 
aangeraden het document door de uitzendkracht te 
laten tekenen die aldus bevestigt dat hij de informatie 
gekregen en begrepen heeft 
de begeleiding (naam peter, periode)
de bevestiging dat de uitzendkracht de nodige instruc-
ties heeft gekregen

o ofwel heeft de inlener een afzonderlijk registratiesysteem 
waarbij per uitzendkracht de gegevens over onthaal en begelei-
ding bijgehouden worden

Het registratiedocument (werkpostfiche of ander) wordt bijgehouden door de 
preventiedienst van de inlener.

Het onthaal hoeft niet opnieuw georganiseerd te worden voor een uitzendkracht 
wanneer éénzelfde uitzendkracht nogmaals tewerkgesteld wordt bij dezelfde 
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inlener aan een identieke werkpost in zoverre geen 6 maanden verstreken zijn 
tussen de verschillende tewerkstellingen.

Het opmaken van een onthaalbrochure kan de integratie van de uitzend-
kracht in de onderneming vergemakkelijken. Daarenboven kan ze vooraf in 
het uitzendkantoor overhandigd en uitgelegd worden. De uitzendkracht kan 
ze dan bij het onthaal verder aanvullen met de specifieke punten voor zijn 
werkpost. 

WETTELIJKE BASIS

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling II, art. 13,8  (de hiërarchische lijn)

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling III, art. 16 bis (de werkgever)

Codex, Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling II, art. 5, 9  en art. 7 §1, 6  
(IDPBW)

Codex, Titel II, Hoofdstuk IV, Afdeling II, art. 5 (CPBW)

CAO van 10 december 2001 betreffende het onthaal en de aanpassing 
van de uitzendkracht in de onderneming

VERIFICATIEPUNTEN

Organisatie van het onthaal: 
 o door de werkgever zelf
 oidoor een lid van de hiërarchische lijn aangeduid door de 
 werkgever

Veiligheidsgericht onthaal:
 o Overzicht van de activiteiten en de werkpost van de uitzendkracht:

Door wie? Preventieadviseur, peter, ⁄ ?
Wanneer? Duur?
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷

۷

۷

۷

۷
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 o Informaties en instructies:
betreffende veiligheid en gezondheid
over de gevaarlijke zones
over de specifieke werkpostgebonden risicoÊs
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

Registratie van het onthaal:
 o Register? Werkpostfiche, ... ? 
 o Getekend en gedateerd document:

Door de uitzendkracht
Door de persoon die het onthaal organiseert

 o Document overgemaakt aan en bewaard door de interne preventie-
    dienst

Overmaken van het arbeidsreglement

Onthaalbrochure met:
 o voorstelling van de onderneming: activiteit, situering, toegang 
 o plan van de onderneming met vermelding van de sanitaire installa-
    ties, refter, vestiaire, rookkamer, EHBO-post, ⁄
 o uitleg over werkrooster
 o algemene veiligheidsvoorschriften
 o te volgen procedure in geval van arbeidsongeval, brand en evacu-
    atie (nooduitgangen, verzamelplaats, ⁄)
 o informatie over:

meestergast
IDPBW en/of EDPBW
werknemersvertegenwoordigers (CPBW, vakbond)
vertrouwenspersoon wat pesten betreft

 o gegevens van het uitzendkantoor
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 o  ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

Handtekening van uitzendkracht in onthaalbrochure

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

HULPMIDDELEN  

Drieluik met signalisatieborden, beschikbaar bij PI 

Instructiekaarten op www.p-i.be:
 o beeldschermwerk
 o transpallet
 o stapelen en afstapelen van goederen
 o gebruik van messen
 o persoonlijke hygiëne
 o ladders
 o kaas- of vleessnijmachine
 o ⁄

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

۷

۷
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16. WORDT ER INTERN EEN SPECIFIEKE VEILIGHEIDSOPLEIDING 
GEGEVEN? 

Zelfs wanneer er praktische overeenkomsten zijn afgesloten tussen de inlener 
en het UZB blijft de inlener verantwoordelijk voor veiligheidsvorming. 
Hij moet dus alle maatregelen treffen om de werknemer intern een opleiding 
te geven die én voldoende is én aangepast aan de werkpost (gereedschap, 
machine, arbeidsmiddelen, PBM, ⁄), evenals de specifieke instructies die erbij 
horen.

WETTELIJKE BASIS

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling III, art. 19 (verplichtingen van de 
gebruiker)

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling III (verplichtingen van de werkgever in-
zake onthaal, begeleiding, informatie en vorming van de werknemers) 

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk IV, Afdeling II, art. 5 §3 (verantwoordelijkheid van 
de gebruiker)

VERIFICATIEPUNTEN

Intern veiligheidsopleidingen organiseren: 
 o Wanneer? De eerste dag?
 o Duur?
 o Door wie? Preventieadviseur? Werfverantwoordelijke? ⁄
 o Frequentie? Maandelijks, driemaandelijks, ⁄?
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

Specifieke opleidingen organiseren voor risicovolle werkposten

Registreren van de opleiding: wanneer? Hoe?
 o Overhandigen attest
 o Dateren en tekenen door uitzendkracht van intern document  

۷

۷

۷
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 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

HULPMIDDELEN  

Instructiekaarten beschikbaar op www.p-i.be:
 o beeldschermwerk, transpallet, gebruik van een cutter, ⁄

E-learning modules beschikbaar op www.p-i.be 
(DVD beschikbaar bij PI):

 o beeldschermwerk
 o transpallet
 o stapelen en afstapelen van goederen
 o gebruik van messen
 o persoonlijke hygiëne
 o ladders
 o kaas- of vleesnijmachine
 o ⁄

E-learning-programma Safestart om het 
      basis VCA-attest te behalen op www.p-i.be 
     (DVD beschikbaar bij PI) 

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.........⁄⁄ 

۷

۷

۷
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17. WORDEN DE WERKKLEDIJ EN DE PBMÊS DOOR DE 
ONDERNEMING TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE UITZEND-
KRACHT OF BESTAAT ER EEN OVEREENKOMST DAAROMTRENT?

Voor elke activiteit moeten de uitzendkrachten beschikken over dezelfde 
werkkledij en dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) als de werknemers van de onderneming die aan dezelfde risicoÊs zijn 
blootgesteld.

De inlener moet dus de gepaste werkkledij en persoonlijke beschermingsmid-
delen leveren. Hij staat ook in voor het behoud in normale, gebruiksklare staat, 
d.w.z. onderhoud, reiniging, herstelling.

Zelfs wanneer er overeengekomen is dat het uitzendkantoor de werkkledij en 
PBMÊs levert (zie vraag 8), blijft de eindverantwoordelijkheid bij de in-
lener.

Opgelet: bepaalde arbeidsmiddelen (zoals veiligheidsharnas, persluchtmas-
ker, ⁄) vereisen een specifieke opleiding, die moet voorzien en georganiseerd 
worden door de inlenende onderneming.

WETTELIJKE BASIS

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk IV, Afdeling II, art. 5 §3 (levering van de 
werkkledij en de PBMÊs)

CAO van 9 maart 1998 betreffende de werkkledij en de persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor uitzendkrachten

VERIFICATIEPUNTEN

Werkkledij:
 o Procedure: terbeschikkingstelling en levering? Tijdens het onthaal?
 o Procedure: onderhoud, reiniging, herstelling?

۷

۷
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 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

Persoonlijke beschermingsmiddelen:
 o Procedure: terbeschikkingstelling en levering? Tijdens het onthaal?
 o Procedure: onderhoud, reiniging, herstelling?
 o Specifieke opleiding vereist?
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.



In alle veiligheid met Preventie en Interim 63

18. WORDT HET INZETTEN VAN DE UITZENDKRACHT GEMELD 
AAN DE INTERNE EN DE EXTERNE DIENST PBW?

De inlenende onderneming moet de preventieadviseur en de preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer verwittigen dat er uitzendkrachten worden tewerkgesteld, 
voor zover zij die informatie nodig hebben om hun beschermings- en preven-
tieactiviteiten ten behoeve van de uitzendkrachten op een adequate wijze te 
kunnen uitvoeren.

Daarenboven moet de inlener hen een lijst bezorgen van alle tewerkgestelde 
uitzendkrachten met vermelding van hun naam en werkpost.
 
WETTELIJKE BASIS

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk IV, art. 5 §4 (lijst van alle tewerkgestelde 
uitzendkrachten)

VERIFICATIEPUNTEN

Melden aan de preventieadviseur op welke werkposten uitzendkrachten 
tewerkgesteld zijn

Melden aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op welke werk-
posten uitzendkrachten tewerkgesteld zijn 

Bijhouden van de lijst met werkposten waar uitzendkrachten worden te-
werkgesteld

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷
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IV.    TIJDENS HET WERK  

19. IS ER EEN PROCEDURE VAN PETERSCHAP VOORZIEN VOOR 
DE UITZENDKRACHT?

De werkgever (inlener) of een lid van de hiërarchische lijn moet een persoon 
aanduiden, een „peter‰, waar naar kan verwezen worden, die ervaring 
heeft, en  de beginnende uitzendkracht begeleidt tijdens de hele duur van de 
opleiding (zie vraag 15). 

Ter info: 
In 2006 was meer dan 45% van de uitzendkrachten jonger dan 25 jaar (de 
120.000 jobstudenten-uitzendkrachten die tijdens de schoolvakantie werken 
niet meegerekend). Aangezien er steeds gezegd wordt dat meestal jongeren 
het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, o.a. wegens hun tekort aan erva-
ring, is het van het allergrootste belang deze jongeren te begeleiden, hen be-
wust te maken van de risicoÊs van het vak en hen te sensibiliseren om een veilig 
gedrag aan te nemen.

WETTELIJKE BASIS

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling III, art. 19 (verplichtingen 
van de gebruiker)

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, Afdeling III, art. 16 bis (werkgever)

VERIFICATIEPUNTEN

Aanduiden van een „peter‰: 
 o Wie?
 o Hoe lang?

۷

۷
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Het bestaan van een checklist veiligheid voor de taken die de peter moet 
uitvoeren:

 o Aanduiden van de risicozones
 o Nakijken of de veiligheidsinstructies worden nageleefd
 o Controle op het correct dragen van de PBMÊs
 o Controle op de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

HULPMIDDEL 

„Peterschap: checklist uitzendkracht‰ op www.p-i.be  

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

۷
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20. IS ER TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN HET WERK, HET 
DRAGEN VAN DE WERKKLEDIJ EN DE PBMÊS?

Op de werkplaats is de inlenende onderneming verantwoordelijk voor de 
veiligheidsmaatregelen. Ze moet dus toezicht houden op het uitvoeren van het 
werk en er voor zorgen dat de uitzendkrachten hun werkkledij en persoonlijke 
beschermingsmiddelen correct dragen.

Opgelet: bij veranderen van werkpost, moet de inlener:
 o  nagaan of de werkpostfiche moet aangepast worden 
 o nagaan of het formulier voor gezondheidsbeoordeling geldig is 
     wanneer de werkpost een gezondheidstoezicht vereist  
 o de beroepsbekwaamheid en de ervaring van de uitzendkracht 
     nagaan
 o  nagaan of een specifieke opleiding vereist is
 o  de nieuwe opdracht melden aan het uitzendkantoor
 o  de uitzendkracht informeren over de eventuele risicoÊs van zijn/haar 
     nieuwe werkpost 
 
WETTELIJKE BASIS

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling III, art. 19 (verplichtingen 
van de gebruiker)

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk IV, Afdeling II, art. 5 (verantwoordelijkheid 
van de gebruiker)

VERIFICATIEPUNTEN

Controle op het uitvoeren van het werk: 
 o Methode (audit, checklist, ...)? 
 o Door wie? 
 o Frequentie? 
 o Sancties?

۷

۷
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 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

Controle op het dragen van de werkkledij: 
 o Methode (audit, checklist, ...)? 
 o Door wie? 
 o Frequentie? 
 o Sancties?
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

Controle op het dragen van de PBMÊs: 
 o Methode (audit, checklist, ...)? 
 o Door wie? 
 o Frequentie? 
 o Sancties?
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

Vastleggen van procedure bij veranderen van werkpost

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
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V.   NA DE OPDRACHT 

21. IS ER EEN EVALUATIE VAN DE UITZENDKRACHT EN HET UZB 
VOORZIEN WAT VEILIGHEID BETREFT?

Na de opdracht is het nuttig dat de inlenende onderneming het werk evalueert 
van:

de uitzendkracht: globale prestatie en veiligheidsgedrag

het uitzendkantoor

Op basis van de resultaten van de evaluatie kunnen de inlener en het UZB: 
de werkpostfiche aanpassen (indien nodig)
bepaalde taakonderdelen verbeteren of verdiepen, zoals bv.:

de vereiste beroepskwalificatie voor een kandidaat 
uitzendkracht verduidelijken
het onthaal van de uitzendkracht verbeteren
werken aan een echte samenwerking in verband met 
het arbeidsongevallenonderzoek
enz.

VERIFICATIEPUNTEN

Vastleggen van een evaluatieprocedure: wie evalueert? Binnen welke 
termijn? 

Bestaan van een document: 
 o evaluatie van de uitzendkracht
 o evaluatie van het uitzendkantoor 

►

►
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Feedback van de evaluatie wordt meegedeeld aan:
 o de uitzendkracht
 o het uitzendkantoor
 o de preventieadviseur
 o de HR-afdeling 
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..
 o ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

Persoonlijke notities: 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..
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Gebruikte afkortingen

AO   Arbeidsongeval

BO  Blijvende ongeschiktheid

BS   Belgisch Staatsblad

CAO   Collectieve Arbeidsovereenkomst

CPBW   Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

DPBW   Dienst Preventie en Bescherming op het Werk 

EDPBW   Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk 

FOD WASO  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
  Overleg

IDPBW   Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk

KB   Koninklijk Besluit

NAVB   Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het 
  Bouwbedrijf

PBM   Persoonlijke Beschermingsmiddelen

PI   Preventie en Interim

UZB   Uitzendbureau
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VCA   Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers

VCI   Veiligheid en Gezondheid Checklist voor Inleners

VCO   Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Opdrachtgevers

VCU   Veiligheid en Gezondheid Checklist voor Uitzendbureaus

VIL   Veiligheid voor leidinggevenden en intercedenten van 
  uitzendkantoren

WPF   Werkpostfiche
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BIJLAGEN 
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  Bijlage 1: wetgeving betreffende uitzendarbeid

Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid 
en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebrui-
kers (B.S van 20/8/1987)

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk I, Afdeling 1, art. 1:

§1. „Tijdelijke arbeid in de zin van deze wet is de activiteit die op grond van een 
arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend en tot doel heeft in de vervanging 
van een vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden aan een tijdelijke 
vermeerdering van werk of te zorgen voor de uitvoering van een uit-
zonderlijk werk‰

§6. „De artistieke prestaties die worden geleverd en/of de artistieke werken 
die worden geproduceerd (⁄) kunnen tijdelijke arbeid uitmaken‰

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling 1, art. 7:

2 . „... arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid: de overeenkomst 
waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om, 
tegen loon, een bij krachtens hoofdstuk I van deze wet toegelaten tijdelijke 
arbeid bij een gebruiker te verrichten‰

 
Verboden werkzaamheden

                         
OPGELET: uitzendarbeid is verboden: 

     - door een CAO: 
bij economische werkloosheid of schorsing van arbeidsovereenkomst 
omwille van slecht weer voor arbeiders
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bij staking of lock-out in de inlenende onderneming
in de sector van de verhuizing en meubelbewaring voor arbei-
ders 
in de binnenscheepvaart 

     - door het KB van 19 februari 1997 betreffende uitzendarbeid

Codex over het welzijn op het werk, Titel VIII, Hoofdstuk IV, 
art. 11:  

§1. „Het is verboden uitzendkrachten tewerk te stellen voor het verrich-
ten van volgende werkzaamheden: 1  afbraak en verwijdering van 
asbest, 2  begassingswerken, 3  verwijderen van giftige afvalstof-
fen (⁄)‰
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Bijlage 2: wettelijke verplichtingen van inlener en uitzendbu-
reau

Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid 
en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebrui-
kers (B.S. van 20/8/1987)

Geheel de wet van 24 juli 1987 heeft tot doel de uitzendkracht, gelijkgesteld 
met een volwaardige werknemer van de onderneming, te beschermen en hem/
haar alle beschermingen te laten genieten die voorzien zijn in de wet inzake 
welzijn op het werk.

Wet van 24 juli 1987, Hoofdstuk II, Afdeling 3, art. 19: 
„Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt, 
staat deze in voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake 
de reglementering en de bescherming van de arbeid welke gelden op de plaats 
van het werk.
Voor de toepassing van het eerste lid worden de bepalingen die betrekking 
hebben op de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, 
de arbeid van jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de 
gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salu-
briteit van het werk en de werkplaatsen, beschouwd als bepalingen die gelden 
op de plaats van het werk‰ 

De inlener is dus, als werkgever, verantwoordelijk voor het naleven van 
de voorschriften in verband met bescherming op het werk gedurende de 
periode waarin de uitzendkracht in zijn onderneming is tewerkgesteld. Aan 
het UZB worden echter ook verplichtingen opgelegd. Bepaalde modaliteiten 
tussen inlener en UZB werden vastgelegd in het KB van 19 februari 1997.
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Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk (B.S. van 18/9/1996)

De wet van 4 augustus 1996 is de basiswet voor veiligheid, gezondheid 
en welzijn op het werk.

De domeinen van het welzijnsbeleid zijn arbeidsveiligheid, bescherming 
van de gezondheid van de werknemer op het werk, psychosociale belasting 
veroorzaakt door het werk (veroorzaakt door geweld, pesterijen en onge-
wenst seksueel gedrag op het werk), ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing 
van de arbeidsplaatsen en maatregelen van de onderneming inzake leef-
milieu (Codex over het Welzijn op het Werk, Titel I, Hoofdstuk II, art. 4). 
Deze wet heeft als doel de werknemers te beschermen tegen de risicoÊs op de 
werkplaats en is van toepassing op alle werkgevers en alle werkne-
mers, inleners en uitzendkrachten inbegrepen.

Wet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk IV, Afdeling II: werkzaam-
heden van de uitzendkrachten bij gebruikers

Art. 12 bis. „De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de 
gebruiker en het uitzendbureau zoals bedoeld in de wet van 24 juli 1987 
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stel-
len van werknemers ten behoeve van gebruikers‰
 
Art. 12 ter. „Elke gebruiker van uitzendkrachten is ertoe gehouden de dien-
sten te weigeren van het uitzendbureau waarvan hij kan weten dat het zijn 
verplichtingen opgelegd door deze wet en door de wet van 24 juli 1987 be-
treffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen 
van werknemers ten behoeve van gebruikers en hun respectievelijke uitvoe-
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ringsbesluiten ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft‰

Art. 12 quater. „Elk uitzendbureau is ertoe gehouden te weigeren zijn uitzend-
krachten ter beschikking te stellen van de gebruiker van wie hij kan weten dat 
deze de verplichtingen opgelegd door deze wet en door de wet van 24 juli 
1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en hun respectievelijke 
uitvoeringsbesluiten ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft‰         

KB van 19 februari 1997 betreffende uitzendarbeid 

Dit Koninklijk Besluit definieert de verplichtingen eigen aan de inlener, het 
uitzendbureau en de uitzendkracht, zodat allen hun inspanningen bundelen 
om de veiligheid en de gezondheid op het werk te garanderen.

Het preventiebeleid t.o.v. de uitzendkrachten in de inlenende onderneming 
stoelt op het principe dat de uitzendkracht recht heeft op hetzelfde niveau van 
veiligheid als de werknemers van de onderneming zelf.

Codex over het welzijn op het werk, Titel VIII, Hoofdstuk IV, 
art. 5 §1:

„De gebruiker staat in voor de voorwaarden voor het verrichten van de ar-
beid wat betreft arbeidsveiligheid en hygiëne, zodanig dat de uitzend-
kracht hetzelfde niveau van bescherming geniet als de andere 
werknemers van de onderneming‰
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Bijlage 3: testen van de veiligheids- en de gezondheidschecklist 
door AXA

Om de impact en de praktische toepassing van de check-
list na te gaan bij inleners en eventuele wijzigingen aan te 
brengen, heeft de groep „uitzendarbeid‰ van verzekeraar 
AXA de vragenlijst voorgelegd aan 15 van hun klanten. In 
de meeste gevallen ging het om grote bedrijven met meer dan 150 werkne-
mers die dagelijks een beroep deden op meer dan 50 uitzendkrachten, actief 
in zeer verscheiden sectoren (metaal, bouw, productie, voeding, farmaceutica, 
distributie).

De globale resultaten van deze enquête worden voorgesteld in onderstaande 
grafiek. De analyse ervan leidt tot de volgende vaststellingen: 

1. ALGEMEENHEDEN: GEMIDDELDE SCORE 58 %

Deze score toont aan dat de algemeenheden op het vlak van veiligheid voor 
uitzendkrachten nog steeds weinig gekend zijn bij de inlenende bedrijven. Dat 
blijkt uit volgende vaststellingen:
 

geen intentieverklaring of een algemene intentieverklaring waarin 
niets vermeld staat ten aanzien van uitzendkrachten
de preventieadviseur waakt over de veiligheid van alle werkne-
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mers, uitzendkrachten inbegrepen, zonder dat voor deze laatste 
groep een specifiek kader wordt voorzien
het CPBW wordt doorgaans enkel geraadpleegd wanneer een 
uitzendkracht een ongeval overkomt, bij alle andere aangele-
genheden (onthaal, werkpostfiche,⁄) wordt het zelden geraad-
pleegd
er is geen enkel specifiek actieplan voor uitzendkrachten voor-
zien, ze worden wat dit betreft op één lijn gezet met vaste werk-
nemers
in geval van een arbeidsongeval is er geen enkele procedure 
voorzien waar het UZB bij betrokken wordt en de procedure in 
geval van een ernstig arbeidsongeval is niet gekend
VCU-certifiëring is niet gekend bij de inlenende bedrijven en er 
wordt niet nagegaan welk veiligheidsbeleid er wordt gevoerd bij 
het UZB
de overeenkomsten tussen de inlener en het UZB betreffen vooral 
het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmidde-
len en soms ook het onthaal van de uitzendkracht

2. BIJ DE AANVRAAG VOOR UITZENDKRACHTEN: GEMIDDELDE 
SCORE 86 %

Deze score ligt vrij hoog, onder andere omdat bij de meeste van de geën-
quêteerde bedrijven de personeelsdienst betrokken wordt bij de aanvraag van 
uitzendkrachten, volgens de procedure die daartoe intern vastligt. De aanvraag 
wordt ook nog vergemakkelijkt in bedrijven waar er een „inhouse‰ uitzendkan-
toor aanwezig is. Hierbij de volgende vaststellingen:

er bestaat een inventaris van alle werkposten, maar er wordt niet 
altijd gepreciseerd op welke posten uitzendkrachten mogen worden 
ingezet
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er zijn werkpostfiches voorzien voor elke werkpost waar uitzend-
krachten worden ingezet, maar de inhoud van de fiches is soms 
onvolledig of te vaag
in de meeste gevallen heeft er vooraf een bedrijfsbezoek plaatsge-
vonden met een vertegenwoordiger van het uitzendkantoor, maar 
dat bezoek is niet zozeer gericht op het veiligheidsaspect

3. TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN: GEMID-
DELDE SCORE 64 %

Bij het ter beschikking stellen van uitzendkrachten stellen we vast dat de inlener 
minder aandacht besteed aan zijn verplichtingen en ze overlaat aan het uit-
zendkantoor:

de kandidaat-uitzendkracht wordt geselecteerd door de HR-afde-
ling van het inlenende bedrijf, ofwel vertrouwt de inlener de se-
lectie toe aan het uitzendkantoor
het formulier voor gezondheidsbeoordeling wordt bijna nooit ge-
controleerd door de inlener, die wat dat betreft vertrouwt op het 
uitzendkantoor
het onthaal van uitzendkrachten is vaak hetzelfde als dat voor 
personeel van het bedrijf zelf. Sommige inleners voorzien een 
onthaalbrochure
als er een veiligheidsopleiding wordt voorzien, dan wordt de-
zelfde gegeven als aan het eigen personeel en heel wat inleners 
geven ze bij het onthaal
de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
doorgaans geleverd door het uitzendkantoor, volgens de ge-
maakte afspraken. Heeft de uitzendkracht specifiekere middelen 
nodig, dan zorgt de inlener ervoor
de interne preventiedienst wordt er meestal wel van op de hoogte 
gebracht dat er uitzendkrachten ingezet worden, maar wordt niet 
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altijd geïnformeerd over het beëindigen van de opdracht. De exter-
ne preventiedienst wordt daarentegen nooit op de hoogte gesteld

4. TIJDENS HET WERK: GEMIDDELDE SCORE 76 %

De controle op het uit te voeren werk, het dragen van de werkkledij en de per-
soonlijke beschermingsmiddelen is dezelfde voor de uitzendkrachten als voor 
het eigen personeel van de onderneming. Wat het peterschap betreft, bestaat 
de procedure in een op de twee ondernemingen.

5. NA DE OPDRACHT: GEMIDDELDE SCORE 60 %

Deze score lijkt normaal wanneer men weet dat de inlenende onderneming het 
uitzendkantoor niet evalueert op het einde van een uitzendopdracht. Daaren-
tegen wordt de uitzendkracht bijna systematisch geëvalueerd, maar niet altijd 
wat zijn veiligheidsgedrag betreft.

Bij het beëindigen van deze enquête moet gezegd worden dat alle geauditeerde onder-
nemingen beschikten over een IDPBW, gezien hun grootte et hun activiteiten. Hierdoor 
wordt ook de globale score van bijna 70% verklaard. Een preventiebeleid t.a.v. de uit-
zendkrachten wordt gevoerd, aangezien ze beschouwd worden als eigen werknemers. 
Nochtans blijven belangrijke tekortkomingen bestaan bij de inlener. De inlener moet 
steeds in gedachte houden dat de uitzendkracht, door de aard van zijn tijdelijke opdracht, 
niet altijd bewust is van de gevaren eigen aan de onderneming en aldus sneller blootge-
steld wordt aan risicoÊs die kunnen leiden tot het gebeuren van een arbeidsongeval.

Daarom is het van essentieel belang de inlener bewust te maken van 
zijn verantwoordelijkheid inzake veiligheid. De inlenende on-
dernemingen helpen zich te houden aan de wettelijke ver-
plichtingen inzake uitzendarbeid is de doelstelling van deze brochure.

Het spreekt vanzelf dat deze brochure ook zeer handig zal zijn voor kleine en mid-
delgrote ondernemingen die gezien hun omvang niet over een IDPBW beschikken 
en het gevaar lopen aan bepaalde wettelijke aspecten van uitzendarbeid geen aandacht 
te besteden door onwetendheid.



Samen voor veiligheid
Gebruik de digitale versie op 

www.audit-interim.be 
en evalueer het veiligheidsniveau van 

uw onderneming ten aanzien van 
uitzendkrachten 

Zo ontdekt u uw sterke, 
maar ook uw zwakke 
punten en de hulpmiddelen 
om deze te verbeteren!
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