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Toelichting 
 
Op de procedure voor het melden van ongevallen en/of VGM incidenten 

 
1. Voorvallen in de werkomstandigheden, waaruit persoonlijk letsel is ontstaan, moeten worden geregistreerd. 

Deze registratieplicht is eveneens van toepassing op gebeurtenissen en situaties waarbij de kans op dit soort 
gevolgen reëel aanwezig is/was. De hier aangegeven verplichting is aan bedrijven en instellingen opgelegd 
middels artikel 9 van de Arbowet. 
 

2. Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn in een 
bedrijf of instelling, op een (bouw)locatie, op het land of boerenerf, bij het werken aan de weg, bruggen, 
viaducten, op of in het water, etc. Kortom overal waar werknemers aan het werk kunnen zijn, of het nu op een 

vaste of een mobiele werkplek is. 
 

3. In deze meldingsprocedure worden de volgende voorvallen onderscheiden: 
 

 PSA; 

 ongeval; 

 onveilig gedrag; 

 onveilige situatie; 

 incident/bijna ongeval; 

 voorval tijdens werktijd waarbij persoonlijk letsel is ontstaan wat heeft geleid tot behandeling door BHV, 

een arts of EHBO in het ziekenhuis; 

 voorval waarbij de risico’s van persoonlijk letsel aanwezig waren. Bijvoorbeeld het vallen van een trap of 

op een gladde vloer (zonder verdere gevolgen), een beginnende brand en dergelijke. 

 Een situatie die aanleiding zou kunnen zijn tot een incident of een ongeval. Hierbij kan gedacht worden 

aan losliggende snoeren, gladde vloeren, afgesloten nooddeuren, apparaten zonder deugdelijke 
beschermkappen, niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. 

 persoonlijk letsel waarbij met behandeling door een hulpverlener kan worden volstaan, waarna het werk 

kan worden hervat. Dit zijn zogenaamde pleisterongevallen; 

 persoonlijk letsel dat als gevolg heeft dat het slachtoffer het werk moet staken en niet meer dezelfde 
dag kan hervatten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld ernstige kneuzingen. 

 persoonlijk letsel dat schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft 
geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.  

 
4. Door het melden en registreren van PSA, ongevallen, incidenten, onveilige situatie en onveilig gedrag ontstaat 

een beter inzicht in de nog aanwezige onveilige werksituaties alsmede in het veiligheidsbewustzijn. Het kan dus 
zo zijn dat door melding en registratie verbetermaatregelen getroffen kunnen worden. 
 

5. Er is sprake van een meldingsplicht arbeidsongeval als het slachtoffer door een ongeval tijdens het werk 
blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt. Onder ‘blijvend letsel’ wordt onder 
andere verstaan: amputatie, blindheid of chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten.  
 

Onder ziekenhuisopname wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen (ook dag 
opname). Een poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd. Voor het niet direct 
melden van een meldingsplicht ongeval, wordt aan het bedrijf een boete opgelegd door Inspectie SZW 
(voorheen de arbeidsinspecties). 
 

6. Verplichte melding van arbeidsongevallen aan Inspectie SZW. 
 
Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht ernstige arbeidsongevallen onverwijld 
telefonisch aan de Inspectie SZW te melden. De melding moet daarna zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de 
inspectie SZW worden bevestigd. Doorgaans zal de Inspectie SZW zo snel mogelijk na de melding een 
onderzoek instellen. 
 

7. Intern onderzoek naar de melding 
 

8. Een melding en registratie kan intern de organisatie aanleiding zijn tot een onderzoek. Veelal worden 
onderzoeken verricht door een veiligheidskundige. Het onderzoek wordt in de meeste gevallen uitgevoerd aan 
de hand van een methode. Het doel van een meldingsonderzoek is om de aard en oorzaak van de melding te 
analyseren, zodat er kennis ontstaat met het leereffect tot gevolg.   

 

 


