
Rechten nabestaanden 
arbeidsongeval
Als nabestaande van een slachtoffer van een arbeidsongeval 
heeft u bepaalde rechten. Zoals het recht op informatie 
en hulp. De aan u toegewezen familie-inspecteur van de 
Nederlandse Arbeidsinspectie kan daarbij een onder-
steunende rol vervullen. 

De familie-inspecteur is de schakel tussen u en het 
onderzoeksteam en kan u helpen als u vragen heeft over 
het verloop van het ongevalsonderzoek, of over praktische 
zaken zoals het terugkrijgen van persoonlijke spullen. 
Hij of zij is daarvoor uw vaste aanspreekpunt.  
De familie-inspecteur kan u ook in contact brengen met 
gespecialiseerde hulpinstanties, zoals Slachtofferhulp 
Nederland.

Wat zijn uw rechten?
De Nederlandse Arbeidsinspectie voert een opsporings
onderzoek uit onder leiding van een officier van justitie. 
Doel van dit onderzoek is om te bepalen hoe het ongeval 
heeft kunnen gebeuren en hoe een soortgelijk ongeval in de 
toekomst kan worden voorkomen. Ook wordt bekeken of 
sprake is van een (vermoedelijke) overtreding van een strafbaar 
feit door de werkgever of door derden. 
Wij beschrijven hieronder enkele rechten die u als nabestaande 
heeft wanneer de Nederlandse Arbeidsinspectie het 
ongevalsonderzoek uitvoert. Voor een volledig overzicht van 
uw rechten verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/slachtofferbeleid/rechtenvoorslachtoffersen
nabestaanden. De familieinspecteur kan u ook meer uitleg 
geven over uw rechten.

• Informatie  
U heeft recht op informatie. Niet alleen over uw rechten, 
maar ook over wat er met uw zaak gebeurt. Als u dat wilt dan 
houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van het 
onderzoek. Heeft u zelf vragen over hoe het nu verder gaat met 
uw zaak? Neem dan contact op met de familieinspecteur. 

• Gratis hulp  
U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij een 
aantal organisaties, bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. 
Deze organisatie kan u helpen op juridisch, praktisch en 
emotioneel gebied. 

• Bijstand  
U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat. Tijdens een 
strafzitting kan een advocaat in een aantal gevallen gratis zijn.

• Tolk  
Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed en heeft u een 
gesprek met de Nederlandse Arbeidsinspectie? Vraag ons 
dan om een tolk. Regelen wij een tolk voor u? Dan is dit 
gratis. Ook kunnen documenten die betrekking hebben op 
het onderzoek vertaald worden.

• Goede behandeling  
Wij willen u goed behandelen en rekening houden met wat 
belangrijk voor u is. Vindt u dat u niet goed wordt behandeld 
tijdens het ongevalsonderzoek? Dan kunt u een klacht 
indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

• Overige rechten  
In het strafproces heeft u als nabestaande ook nog andere 
rechten, bijvoorbeeld:
 - u mag klagen wanneer het Openbaar Ministerie besluit dat 

er geen strafzaak komt;
 - u mag vragen om stukken van het dossier van de strafzaak 

in te zien;
 - in sommige gevallen mag u spreken in de rechtszaal;
 - u mag vragen om contact met de verdachte of dader.

Het Openbaar Ministerie en het Slachtofferloket informeren u 
over de overige rechten als het ongevalsonderzoek is afgerond.

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt contact opnemen met de aan u toegewezen 
familieinspecteur. De contactgegevens staan vermeld 
in de brief die u van de Nederlandse Arbeidsinspectie 
heeft ontvangen.
Via het telefoonnummer + 31 (0)70 333 6383 is de 
Inspectie ook bereikbaar.
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