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Arbeidsongevallen  

Betrokken preventiediensten bij een arbeidsongeval 

 
Wanneer bij een arbeidsongeval verschillende betrokken partijen en preventiediensten betrokken zijn, kan aan de 

hand van onderstaand schema bepaald worden welke preventiedienst uitgenodigd dient te worden om mee te 

werken aan het arbeidsongevallenonderzoek. 

 

EAO op 
arbeidsplaats

Betrokken preventiediensten 
bij ernstige arbeidsongevallenonderzoek

 Competence Center Arbeidsveiligheid – status: 19/01/2018

Is SO een werknemer van het 
bedrijf?

Heeft het (inlenend)  bedrijf 
een preventieadviseur 

niveau I of II?

Interne dienst 
(inlenend) bedrijf 

stelt omstandig 
verslag op

Externe dienst 
Mensura stelt 

omstandig verslag op 

Is SO een uitzendkracht?

Ja

Ja
Betrekken IPA 

uitzendkantoor bij 
onderzoek

Betrekken 
veiligheidscoördinator 
(ontwerp - uitvoering) 

bij onderzoek

Tijdelijke of mobiele bouwplaats? Ja

Betrekken IPA bij 
onderzoek

Werkt SO in onderaanneming? Ja

Betrekken IPA 
hoofdaannemer 

(opdrachtgever) bij 
onderzoek

Betrekken EPA 
 bij onderzoek

Is SO een stagiair?
Betrekken IPA school 

bij onderzoek(*)
Ja

(*) De school/VDAB is ten opzichte van de stagiair niet als werkgever te beschouwen in de zin van de welzijnswet.  
Bijgevolg heeft het bedrijf dat de stagiair/IBO tewerkstelt geen wettelijke verplichting vanuit de welzijnswet om 
samen te werken met de school/VDAB in geval van een ernstig arbeidsongeval. Dit sluit weliswaar niet uit dat de 
school/VDAB en het bedrijf op vrijwillige basis kunnen samenwerken hetgeen minstens kadert in de algemene 
zorgvuldigheidsplicht en een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Werkt SO in IBO 
(Individuele beroepsopleiding) ?

Betrekken IPA VDAB
 bij onderzoek(*)

Ja

Ja Neen

 

(*) De school/VDAB is ten opzichte van de stagiair niet als werkgever te beschouwen in de zin van de welzijnswet.  

Bijgevolg heeft het bedrijf dat de stagiair/IBO tewerkstelt geen wettelijke verplichting vanuit de welzijnswet om samen 

te werken met de school/VDAB in geval van een ernstig arbeidsongeval. Dit sluit weliswaar niet uit dat de 

school/VDAB en het bedrijf op vrijwillige basis kunnen samenwerken hetgeen minstens kadert in de algemene 

zorgvuldigheidsplicht en een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 


