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Voorwoord
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers om een lijst bij te houden van
arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Daarnaast is de
werkgever verplicht arbeidsongevallen die volgens de Arbowet meldingsplichtig zijn, bij de Inspectie SZW
(voorheen de Arbeidsinspectie) te melden. Onder meldingsplichtige ongevallen worden arbeidsongevallen
verstaan die leiden tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood.

Vo

Meldingsgegevens bevatten waardevolle informatie over de veiligheid op de werkplek. Gegevens van
meldingsplichtige ongevallen geven echter alleen inzicht in ernstige ongevallen. Niet-meldingsplichtige
ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties, gevaarlijke handelingen en ongevallen met EHBO geven
ook waardevolle informatie over de risico’s op het werk. Deze NTA kan worden gebruikt voor het registreren
van zowel meldingsplichtige als niet-meldingsplichtige arbeidsongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke
situaties, gevaarlijke handelingen en ongevallen met EHBO.
Naast de behoefte van marktpartijen aan een eenduidige registratie, is er een verplichting voor de Europese
lidstaten om de komende jaren informatie over arbeidsongevallen op een uniforme wijze aan het Europees
statistisch bureau aan te leveren. De door de Europese Unie gevraagde variabelen zijn in deze NTA
opgenomen. Voor meer informatie zie bijlage A.
Aan deze NTA werkten mee:

or

— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
— CGE Risk Management Solutions;
— Eurosafe Solutions B.V.;

be

— LLinxx software;
— Federatie Agrotechniek;
— Institute 4 Safety;

iew

ev

— KMO;

Pr

— Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO);

— NVVK/Periodieke Inspektiedienst B.V.;

— Shell;
— SSVV;
— Stichting Veilige Haven;
— Strukton Rail;
— Syncreon Netherlands BV;
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— Santon Switchgear;

— TenneT TSO B.V.;
— TNO;
— TÜV Nederland.
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Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze NTA beschrijft variabelen voor de registratie van arbeidsongevallen door werkgevers. Het betreft de
registratie van meldingsplichtige en niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties,
gevaarlijke handelingen en ongevallen waarbij behandeling met EHBO volstaat (zie figuur 1).
De NTA sluit aan bij denkwijze van OHSAS en VCA. Registratie die volgens de NTA wordt gedaan is
geschikt voor analyse en benchmarking. Analysemethoden zelf zijn niet opgenomen in deze NTA.

Vo

Deze NTA is van toepassing voor werkgevers van alle typen organisaties. De NTA staat los van de wettelijke
verplichting om een registratie bij te houden, maar kan wel worden gebruikt om aan de wettelijke verplichting
te voldoen (voor meer informatie hierover, zie http://www.inspectieszw.nl).

Arbowet:
Meldingsplichtig indien:
- dood
- blijvend letsel
- ziekenhuisopname
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Registratieplichtig indien:
- meldingsplichtig of
- verzuim van meer dan drie werkdagen

Figuur 1 — Ongevalspiramide
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2 Termen en definities

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities.

2.1
werkgever
1) degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden
is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor
het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten
2) degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als bedoeld onder
1
[Arbeidsomstandighedenwet, artikel 1, lid 1]
2.2
werknemer
de ander, bedoeld onder 2.1 werkgever, met uitzondering van degene die als vrijwilliger arbeid verricht

3
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[Arbeidsomstandighedenwet, artikel 1, lid 1]
2.3
arbeids- of bedrijfsongeval
aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis,
die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim,
of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad
[Arbeidsomstandighedenwet, artikel 1, lid 3]
OPMERKING

In dit document wordt in plaats van arbeids- of bedrijfsongeval verder gesproken van ongeval.

Vo

2.4
letsel
lichamelijke en/of geestelijke (immateriële) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval is
betrokken
2.5
dodelijk ongeval
ongeval dat leidt tot het overlijden van het slachtoffer

OPMERKING

or

2.6
ongeval met letsel met verzuim
ongeval waarbij het slachtoffer dusdanig letsel heeft opgelopen dat vanaf de dag nadat het ongeval heeft
plaatsgevonden het slachtoffer arbeidsongeschikt is en verzuimt
Het ongeval is registratieplichtig indien er sprake is van een verzuim van meer dan drie werkdagen.
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2.7
ongeval met letsel zonder verzuim
ongeval waarbij het slachtoffer dusdanig letsel heeft opgelopen, maar niet arbeidsongeschikt is geraakt en
niet verzuimt

iew

2.8
ongeval met EHBO
ongeval waarbij het slachtoffer dusdanig letsel heeft opgelopen dat het kan worden afgehandeld met EHBO

eld

2.9
bijna-ongeval
voorval waarbij geen lichamelijk letsel is opgetreden, er is geen sprake van (een) slachtoffer(s), maar de
situatie was dusdanig dat de kans daarop groot was
2.10
gevaarlijke situatie
situatie waarbij potentieel gevaar aanwezig is maar die niet heeft geleid tot een ongeval

2.11
gevaarlijke handeling
handeling waarbij potentieel gevaar aanwezig is maar die niet heeft geleid tot een ongeval

2.12
meldingsplichtig ongeval
ongeval waarbij het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet
worden opgenomen
[Arbeidsomstandighedenwet, artikel 9, lid 1]
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2.13
registratieplichtig ongeval
meldingsplichtige ongevallen en ongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen
[Arbeidsomstandighedenwet, artikel 9, lid 2]
2.14
bedrijfsgrootte
aantal werknemers (voltijd equivalenten) in de lokale eenheid van de onderneming van het slachtoffer
[Verordening (EU) Nr. 349/2011]

Vo

2.15
NACE-code
code die door de Europese Unie en haar lidstaten wordt toegekend aan een bepaalde klasse van
economische activiteiten
2.16
ISCO-code
code van vier cijfers die het beroep aanduidt van de betrokken werknemer op het ogenblik van het ongeval

or

2.17
NUTS-code
code om geografische positie aan te duiden waar het ongeval zich heeft voorgedaan.

3 Symbolen en afkortingen

ISCO

International Standard Classification of Occupations

NACE

Nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne
("Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap")

NUTS

Nomenclature of territorial units for statistics

OHSAS

Occupational health and safety advisory services

VCA

Veiligheid checklist aannemers

iew
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Europese statistiek van arbeidsongevallen

Pr

ESAO
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4 Variabelen

In tabel 1 staan de variabelen voor de registratie van ongevallen. In de tabel is uitgegaan van slachtoffers
met letsel. De tabel is ook toepasbaar op bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties, gevaarlijke handelingen en
ongevallen met EHBO. Afhankelijk van het type ongeval, bijna-ongeval, gevaarlijke situatie, gevaarlijke
handeling of ongevallen met EHBO hoeft niet alles te worden ingevuld.
Bijlage B gaat in op een uitgebreidere registratie op basis van de ESAO-methodiek.
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Tabel 1 — Variabelen
Variabele

Opmerking

Verplichte variabelen 1)
Zaaknummer 2)
Algemene bedrijfsvariabelen
Economische indeling

NACE-code (minimaal vier cijfers),

Vo

Voor een meer gedetailleerde classificatie zie de
ESAO-methodiek.

Bedrijfsgrootte

Aantal werknemers omgerekend naar FTE’s

Slachtoffer variabelen
Beroep

ISCO-code (minimaal twee cijfers)
Voor een meer gedetailleerde classificatie zie de
ESAO-methodiek.

Leeftijd ten tijde van het ongeval

Nationaliteit
Dienstverband

Ongevalsvariabelen

— Vast/tijdelijk dienstverband full/part time
— Leerling/stageair/trainee
— Meewerkend familielid
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Geslacht

in jaren

Geografische locatie van het ongeval

— Zelfstandige
Voor een meer gedetailleerde classificatie zie
bijlage B en de ESAO-methodiek.

NUTS-code (5 cijfers, provincieniveau (NUTS3))

eld

Voor een meer gedetailleerde classificatie zie de
ESAO-methodiek.

Datum van het ongeval
Tijdstip waarop het ongeval plaatsvond

JJJJ-MM-DD

UU (24 uursnotatie)

1) Zie bijlage A.
2) Voor ieder slachtoffer moet een zaaknummer worden aangemaakt.
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Variabele

Opmerking

Letsel

— Verwonding/oppervlakkig letsel
— Botbreuk
— Verstuiking/verrekking
— Amputatie
— Hersenschudding/inwendig letsel

Vo

— Verbranding/brandwonden/bevriezing
— Infectie/vergiftiging
— Verdrinking/verstikking
— Effecten van geluid, trillingen of druk
— Effecten van extreme temperatuur

— Meervoudige letsels
— Psychische klachten
— Geen letsel
Voor een meer gedetailleerde classificatie zie
bijlage B.7 en de ESAO-methodiek.
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— Shock

iew

Locatie van het letsel op/in het lichaam

— Hoofd
— Hals
— Rug

— Romp/inwendige organen

eld

— Bovenste extremiteiten (armen/handen)
— Onderste extremiteiten (benen/voeten)
— Gehele lichaam

— Ander deel van het lichaam

Voor een meer gedetailleerde classificatie zie
bijlage B.8 en de ESAO-methodiek.

Aantal verzuimdagen3)

Aantal kalenderdagen dat het slachtoffer niet kan
werken met uitzondering van de dag van het
ongeval (indien er geen sprake is van een dodelijk
ongeval of permanente arbeidsongeschiktheid)

3) Kan mogelijk op moment van registratie nog niet worden ingevuld.

7

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Bestelformulier
Stuur naar:

NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft

NEN Standards Products & Services
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Ja, ik bestel

T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 271

__ ex. NTA 8031:2012 nl Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen

www.nen.nl/normshop

€ 41.00

Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via
www.nen.nl/normshop

Gratis e-mailnieuwsbrieven

Retourneren

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen,

Fax: 015 2 690 271
E-mail: klantenservice@nen.nl
Post: NEN Standards Products
& Services,
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft
(geen postzegel nodig).

normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze
e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven

Gegevens
Bedrijf / Instelling
T.a.v.

O M

E-mail
Klantnummer NEN
Uw ordernummer

BTW nummer

Postbus / Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)
Postbus / Adres
Postcode

Plaats

Datum

Handtekening

LEREN, WERKEN EN GROEIEN MET NEN

O V

Voorwaarden
• 	De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2018,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
• Bestelt u via de normshop een
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
• Meer informatie: telefoon
015 2 690 391, dagelijks
van 8.30 tot 17.00 uur.
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
www.nen.nl/leveringsvoorwaarden.

preview - 2018

