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Melden van incidenten 
Elke aannemer op de bouwplaats dient incidenten en (bijna-)ongevallen te melden aan de uitvoerder / VG 
coördinator uitvoeringsfase (Hurks). Hurks beschikt over een interne incidentenprocedure en registreert alle 
projectgebonden incidenten en bijna-ongevallen die plaatsvinden op de projecten in een eigen systeem.  
 
Elke aannemer is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een onderzoek. De onderzoeksresultaten worden 
vervolgens of gedeeld met de uitvoerder / VG coördinator uitvoeringsfase of Hurks krijgt de mogelijkheid 
zelfstandig een onderzoek uit te mogen voeren. Hierdoor zal er duidelijkheid ontstaan over de toedracht van het 
incident of (bijna-)ongeval. Het uiteindelijke doel is om van incidenten en ongevallen te leren en hier naar te 
handelen zodat de bouwplaats een veiligere omgeving wordt. 
 
Wat te doen bij een ernstig (meldingsplichtig) arbeidsongeval 
Meldingsplichtige arbeidsongevallen moet een werkgever direct aan de Inspectie SZW melden. Als een 
werkgever een meldingsplichtig ongeval niet binnen de gestelde termijn meldt, dan kan hij een boete krijgen van 
maximaal € 50.000,-. Meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u (ook buiten kantoortijden) het snelst melden 
via telefoonnummer 0800 - 5151 (24 uur per dag bereikbaar en gratis). Ook kunt u het ongeval digitaal bij 
Inspectie SZW melden. In dat geval ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Doorgaans zal de 
Inspectie SZW zo snel mogelijk na de melding een onderzoek instellen. De inspecteur moet de situatie ter 
plaatse kunnen beoordelen. Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd 
blijft. 
 
Wat is een ‘meldingsplichtig arbeidsongeval’  
1. 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, enzovoort. Kortom, overal waar werknemers aan het werk kunnen 
zijn. NB! (Verkeers)ongevallen die tijdens het woon-werkverkeer plaatsvinden worden niet als 
arbeidsongevallen aangemerkt. 
 
2. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend 
letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. 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 (Hieronder valt ook 
een dagopname). Een poliklinische behandeling wordt dus niet als ziekenhuisopname beschouwd. 
 
Ongevalsprocedure: 
Noodprocedure bij ernstig ongeval, brand, explosie en dergelijke: 

- (Laat) uitvoerder en/of BHV-er/EHBO-er waarschuwen 
- Voorkom uitbreiding van de situatie en let daarbij op gevaar voor uzelf 
- Blijf indien mogelijk bij het slachtoffer en praat met hem/haar (geruststellen) 
- Volg verdere instructies van uitvoerder/BHV-er/EHBO-er op 

 

 


