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Onderzoek van een arbeidsongeval 
 

Om gerichte preventieve maatregelen te kunnen nemen na een arbeidsongeval is het uitermate 

belangrijk dat steeds een degelijk onderzoek wordt gedaan naar de omstandigheden hiervan.   

 

Alle arbeidsongevallen moeten door de hiërarchische lijn onderzocht worden. Dit is nodig om de 

arbeidsongevallenaangifte aan de verzekering degelijk te kunnen invullen maar ook om de gepaste 

preventiemaatregelen te kunnen uitwerken. De materiële situatie ter plaatse moet ongewijzigd 

blijven tot na dit onderzoek of nadat hiervan enkele foto’s zijn genomen.  De situatie mag uiteraard 

wel gewijzigd worden om het slachtoffer te evacueren.   

 

Bij ernstige arbeidsongevallen (waarvan de criteria bij wet zijn vastgelegd) doet ook de GIDPB een 

onderzoek waarvan de resultaten worden verwerkt in het omstandig verslag dat aan de FOD WASO 

dient bezorgd. Zie hiervoor de procedure van Veiligheidsbericht 2010/3. Ook hierbij moet de 

materiële situatie ongewijzigd blijven tot na het onderzoek door de hiërarchische lijn. Hierbij kunnen 

getuigenverklaringen en fotomateriaal verzameld worden en ter beschikking worden gehouden van 

de GIDPB. Ook bij markante arbeidsongevallen, waarbij slachtoffers misschien niet ernstig verwond 

zijn, maar de gevolgen veel groter konden zijn, doet de GIDPB een onderzoek. Zij kan zich hierbij 

baseren op het onderzoek dat de betrokken ploegleiding heeft uitgevoerd zonder dat de situatie 

werd gewijzigd. Ernstige en markante arbeidsongevallen moeten daarom steeds zo snel mogelijk 

aan de GIDPB gemeld worden. 

 

De omstandigheden van een dodelijk of zeer ernstig arbeidsongeval, worden ook ambtshalve 

onderzocht door de officiële instanties. Dit onderzoek gebeurt door de Politie, Arbeidsinspectie van 

de FOD WASO en/of het Parket en door de GIDPB. In dit geval moet de materiële situatie absoluut 

ongewijzigd blijven tot na het onderzoek door deze instanties.   

 

Wij rekenen er op dat u hiertoe de nodige interne instructies verstrekt. 
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