Naam ________________________________________ Klas�������� Datum ___ /___ /20__

5 – Aan het werk…
Infofiche
Vanaf zestien jaar verdienen veel jongeren een centje bij. Misschien ga jij babysitten. Of je krijgt een studentenbaan bij een bakker of winkelier. Je staat er wellicht
niet bij stil, maar in dat geval ben je dikwijls al verzekerd.
Een werkgever moet namelijk voor elke werknemer een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Dat is verplicht.
Wat verstaat men onder een arbeidsongeval? Wordt een beroepsziekte daar ook toe gerekend? Lees even mee
de volgende kenmerken:
−− Een arbeidsongeval is het gevolg van een plotse gebeurtenis.
−− Het slachtoffer loopt daarbij een letsel op.
−− De gebeurtenis die het letsel veroorzaakte, vindt plaats tijdens het werk en is er het gevolg van.
Uit deze kenmerken kun je afleiden dat een beroepsziekte niet tot de arbeidsongevallen behoort, maar ook dat
een sportongeval tijdens je vrije tijd evenmin voor een arbeidsongeval kan doorgaan.
Samengevat: een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens de uitvoering van zijn werk overkomt.
Als jij dus aan de slag gaat bij de lokale bakker of supermarkt, dan ben je een werknemer. Je baas zal je dus moeten
beschermen tegen arbeidsongevallen.

Opdracht - Vul de hiaten en de gaten op
Lees de onderstaande tekst over de arbeidsongevallenverzekering.
Vul de hiaten in de tekst op met de woorden uit de rechterkolom.
arbeidsongeschikt – beroepsziekte – stage – van en naar het werk – werknemers – wetgever

De arbeidsongevallenverzekering
Elke werkgever moet voor al zijn ______________________________ een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Doet hij
dat niet, dan draait hij zelf op voor de kosten wanneer een van zijn werknemers iets overkomt tijdens het werk.
Met werknemers bedoelt de ____________________________________ niet enkel iedereen die in een vast dienstverband tewerkgesteld is, maar ook alle tijdelijke krachten, jongeren met een leercontract of stagiairs. Als je dus tijdens je
opleiding _________________________________ loopt in een bedrijf, ben je verzekerd tegen arbeidsongevallen.
Arbeidsongevallen spelen zich niet altijd tijdens het werk af. Ook een ongeval op de weg ___________________________
wordt als arbeidsongeval gezien. Maar dan enkel wanneer dit gebeurt op je normale route. Je mag een kleine omweg maken. Je moet zelfs geen vast traject volgen. Maar een grote omweg voor boodschappen of je traject onderbreken om op café te gaan: dat kan niet.
Nog goed om te weten: een arbeidsongevallenverzekering komt enkel tussenbeide wanneer de lichamelijke schade
niet het gevolg is van een ziekte of van je gedrag. Longkanker is voor een roker nooit een argument. Zelfs niet wanneer hij enkel rookt op het werk. Maar wat wanneer de kanker veroorzaakt wordt door het inademen van giftige
stoffen – bijvoorbeeld door het bewerken van asbest? Ook dan is er geen sprake van een arbeidsongeval.
In dat geval gaat het om een __________________________________.
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