
 
 

 

 

Artikel 

Aanpak arbeidsongevallen: maatregelen 
treffen loont 
bouwkwaliteit 

De Inspectie SZW hanteert sinds kort een nieuwe aanpak bĳ lichte 
arbeidsongevallen. Als het bedrĳf het ongeval goed heeft onderzocht en 
adequate maatregelen heeft genomen ter verbetering, dan kan dit voldoende 
zĳn. Het bedrĳf kan hiermee een boete voorkomen. Ook bĳ zwaardere 
(dodelĳke) arbeidsongevallen kan het treffen van maatregelen om meerdere 
redenen in het voordeel zĳn van het bedrĳf. 

 
 
Als een werknemer letsel oploopt naar aanleiding van een arbeidsongeval, zal de Inspectie 
SZW (de voormalige arbeidsinspectie) veelal een onderzoek starten. Bij licht letsel riskeerde 
het bedrijf voorheen vaak een boete. Als een bedrijf het ongeval echter zelf goed heeft 
onderzocht, adequate maatregelen heeft genomen ter verbetering en die maatregelen ook 
aan de Inspectie SZW voorlegt, kan het bedrijf daarmee een boete voorkomen. Dit volgt uit 
de nieuwe aanpak van de  Inspectie SZW. 

Bij het treffen van maatregelen valt te denken aan het inschakelen van een (extern) 
deskundige; een extra paar ogen ter controle voor een specifieke (risicovolle) activiteit. 
Daarnaast kan worden gedacht aan het aanscherpen van de RI&E en/of overige procedures 
en instructies voor werknemers. Dit is in alle gevallen maatwerk en hangt af van de 
specifieke zaak. 

In mijn praktijk heeft enkele bedrijven die hebben meegedaan aan de pilot rondom deze 
nieuwe aanpak hiermee een goede ervaring. Zij hebben adequate maatregelen getroffen na 
een licht arbeidsongeval en hebben daardoor een boete kunnen voorkomen. 

  

https://www.cobouw.nl/bouwkwaliteit
https://www.cobouw.nl/bouwkwaliteit/nieuws/2020/02/nooit-meer-alphen-verplichte-coordinator-moet-burgers-tegen-bouwongevallen-beschermen-101282317


 
 

 

Veiligheid 

 
Pas in 2022 verplicht nummer in aanbestedingen 

 

Dodelijk arbeidsongeval 
Als sprake is van een dodelijk arbeidsongeval, zal de inspectie SZW veelal een 
strafrechtelijk onderzoek uitvoeren onder leiding van een Officier van Justitie. 
Laatstgenoemde kan vervolgens besluiten om de zaak te seponeren (dan wordt de zaak 
beëindigd zonder sanctie), hij/zij kan besluiten om de verdachte(n) op te roepen voor een 
openbare zitting of er kan een transactie worden aangeboden ter voorkoming van 
strafvervolging. Veelal houdt dit laatste in dat er een bepaald geldbedrag dient te worden 
voldaan door het bedrijf aan het Openbaar Ministerie (OM). Het voorkomen van verdere 
reputatieschade kan een reden zijn voor het bedrijf om te transigeren. 

Recentelijk, op 4 september jl., is er een nieuwe Aanwijzing hoge transacties voor het OM 
gepubliceerd en in werking getreden. Het OM schetst hierin de kaders om een transactie te 
kunnen aanbieden. Hierbij is onder meer van belang of de onderneming maatregelen heeft 
getroffen of toezegt te treffen ter voorkoming. Ook bij zwaardere arbeidsongevallen wordt 
dus rekening gehouden met de maatregelen die een bedrijf heeft getroffen. 

Conclusie en aanbeveling 
Het treffen van maatregelen is allereerst van belang voor de veiligheid. Daarnaast speelt 
het een steeds belangrijkere rol bij de aanpak en afdoening van arbeidsongevallen. Dit geldt 
zowel voor lichte als zwaardere arbeidsongevallen. Bij lichte arbeidsongevallen kan door het 
treffen van maatregelen een boete worden voorkomen. Bij zwaardere arbeidsongevallen kan 
dit een gunstig effect hebben op de afdoening van de zaak. 
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Het is van belang om direct na een arbeidsongeval rechtsbijstand in te schakelen van een 
gespecialiseerd advocaat om voorbereid te zijn op het verdere traject en daarop ook te 
kunnen acteren om verdere schade voor u en uw bedrijf te voorkomen. 

 

Elisa Benhaim, advocaat/partner Legaltree, gespecialiseerd in strafrecht voor bedrijven 
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