
ARBEIDSONGEVALLENCIJFERS

van uitzendkrachten 

Preventie en Interim (PI), de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector, heeft als 
opdracht het verzamelen en in kaart brengen van arbeidsongevallencijfers van uitzend-
krachten. PI bevraagt jaarlijks alle uitzendbureaus, actief in België, over de gepresteerde 
uren en arbeidsongevallen van de door hen tewerkgestelde uitzendkrachten. 
Vanaf 2017 beschikt PI over de online tool PI-A.

    NIEUW IN 2017 

BELANGRIJKE DATA 

Vanaf 2017 
gebeurt de bevraging 
via de online tool PI-A.  

De gevraagde info blijft  
hetzelfde en dankzij 

deze tool is het 
gebruiksvriendelijker.

dankzij:

• vooraf ingevulde 
gegevens

• automatische 
berekeningen van 
de frequentie- en 
ernstgraden

Rapporten
• Alle statistieken worden samen-

gebracht in het Jaarverslag PI.

• Elk uitzendbureau krijgt een overzicht 
van de arbeidsongevallencijfers van 
hun uitzendkrachten in vergelijking 
met de cijfers van de uitzendsector in 
België en de cijfers in de privésector.

• 7 februari: je ontvangt als 
verbindingspersoon een login

• 15 februari: start bevraging

• 15 maart: einde bevraging
 Altijd één bevraging per erkenning!
 (Algemeen, Bouw of Artistiek)

Tijdswinst 

www.pi-a.be
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BOODSCHAPPENLIJST

voor PI-A

De arbeidsongevallencijfers van het voorbije jaar 

Alle arbeidsongevallencijfers worden per erkenning ingevuld. 
De arbeidsongevallenverzekeraar bezorgt je de arbeidsongevallencijfers van de 
uitzendkrachten. 

Welke cijfers heb je precies nodig?

Voor alle uitzendkrachten (inclusief jobstudenten) 

Afzonderlijk in te vullen per gewest (Vlaanderen, Wallonië en Brussel):

• Aantal gepresteerde arbeidsuren voor handarbeid

• Aantal gepresteerde arbeidsuren voor hoofdarbeid

• De cijfers over arbeidsongevallen zijn onderverdeeld in:

  Aantal dodelijke arbeidsongevallen en aantal werkelijk verloren kalenderdagen.

  Aantal arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid, aantal werkelijk verloren kalenderdagen en 

de som van alle percentages blijvende ongeschiktheid.

  Aantal arbeidsongevallen met tijdelijke ongeschiktheid en aantal werkelijk verloren kalenderdagen.

Voor jobstudenten 

Afzonderlijk in te vullen voor < 18 jaar en voor ≥ 18 jaar:

• Aantal jobstudenten

• Aantal gepresteerde arbeidsuren

• De cijfers over arbeidsongevallen zijn onderverdeeld in:

  Aantal dodelijke arbeidsongevallen en aantal werkelijk verloren kalenderdagen.

  Aantal arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid, aantal werkelijk verloren kalenderdagen en 

 de som van alle percentages blijvende ongeschiktheid.

  Aantal arbeidsongevallen met tijdelijke ongeschiktheid en aantal werkelijk verloren kalenderdagen.

• Het aantal medische onderzoeken uitgevoerd door de aangesloten Externe Dienst(en) PBW van de 
uitzendkrachten.

• Een actuele lijst met adresgegevens van de kantoren verbonden aan jouw uitzendbureau.

 Hou dit ook bij de hand 

Vanaf 15 februari start de bevraging op www.pi-a.be en dit loopt tot 15 maart. 
Vragen over de nieuwe tool? Neem de handleiding er even bij op www.pi-a.be of contacteer ons op info@p-i.be. 
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