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Vorig jaar kwamen in Vlaanderen 21 mensen om tijdens hun werkzaamheden in de
land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit tellingen van het ILVO op basis van pers
berichtgeving. PreventAgri doet opnieuw een dringende oproep om de nodige maatregelen te nemen om gevaren zo veel mogelijk te beperken. – Naar: ILVO-PreventAgri
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Het aantal doden dat er in 2012 te betreuren viel, toont een
status quo ten opzichte van het jaar voordien (22 doden). Een
statistische schatting van het aantal niet-dodelijke arbeidsongevallen in de landbouwsector (per dodelijk ongeval telt men 30
ernstige arbeidsongevallen en 300 ongevallen met letsels) komt
uit op ongeveer 7000 arbeidsongevallen, een duizelingwekkend
hoog cijfer. De land- en tuinbouw komen in de ongevallenstatistieken op een trieste vierde plaats.
ILVO-PreventAgri werkt sinds 2001 als technischedienstverlener aan de preventie van dergelijke ongevallen, onder meer via
gratis veiligheidsscans op de individuele bedrijven, en via opleidingen en voorlichting. PreventAgri doet opnieuw een dringende
oproep aan de boeren en tuinders om de nodige maatregelen te
nemen om gevaren zo veel mogelijk te beperken. De meeste
van de bestudeerde ongevallen hadden vermeden kunnen
worden. Een risicoanalyse van het bedrijf door experts van
PreventAgri is mogelijk op eenvoudige aanvraag. Wie gehoor
geeft aan de beveiliging van de gedetecteerde gevarenzones
verhoogt zijn kans aanzienlijk om ernstige ongevallen te vermijden.
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Ongevallencijfers van dichtbij bekeken
De ongevallen zijn enkel meegeteld wanneer ze betrekking
hadden op de feitelijke activiteiten op het bedrijf: ongevallen met
de land- of tuinbouwer en zijn personeel (15 dodelijke slacht
offers), alsook derden die werkzaamheden uitvoeren aan de
infrastructuur op het bedrijf (6 dodelijke slachtoffers). Verkeersongevallen die leiden tot dodelijke slachtoffers (landbouwer of
derden) werden niet in meegenomen in deze cijfers. Alle dodelijke ongevallen die in 2012 gebeurden met derden, vonden hun
oorzaak in ofwel valpartijen (4) ofwel verplettering (2). Alle
slachtoffers van dodelijke ongevallen in 2012 waren mannen.
De oorzaak van de dodelijke ongevallen kan gedeeltelijk gerelateerd worden aan een bepaalde periode. Zo zijn er meer ongevallen met machines tijdens de oogstperiodes en gebeuren er
meer ongevallen met dieren tijdens de stalperiode …
In de helft van de gevallen (11) is de bedrijfsleider zelf het
slachtoffer, terwijl 3 arbeiders het leven lieten tijdens het
uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast stierven ook 6
externen (bijvoorbeeld installateurs van zonnepanelen) en één
kind op een land- of tuinbouwbedrijf in Vlaanderen.
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Nog te veel ongevallen in
land- en tuinbouw
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Als de slachtoffers ingedeeld worden in leeftijdscategorieën
stellen we vast dat 4 van de 21 slachtoffers gepensioneerde
land- en tuinbouwers zijn, die nog een actieve rol speelden in
de werkzaamheden op het bedrijf. Zestien dodelijke slachtoffers behoorden tot de actieve beroepsbevolking en tot slot
gebeurde er in 2012 één dodelijk ongeval met een kind.
Valpartijen met een niveauverschil was opnieuw de grootste
oorzaak van dodelijke ongevallen (7). Vijf dodelijke ongevallen
werden veroorzaakt door verplettering. Werken met machines en verdrinking/verstikking lagen elk driemaal aan de
basis van een dodelijk ongeval. Op de laatste plaatsen komen
de ongevallen met dieren en vergiftiging (respectievelijk 2 en
1 slachtoffer). Het is moeilijk om deze cijfers met de voorgaande jaren te vergelijken, aangezien een beperkte toename
van dodelijke ongevallen in een bepaalde categorie een
volledig ander beeld geeft. Dit is te wijten aan de (gelukkig)
relatief lage cijfers, waardoor er door een beperkte wijziging
in het aantal ongevallen direct grote procentuele verschillen
ontstaat.

Sensibilisering en preventie blijven nodig
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De kans dat er de komende jaren ‘iets’ gebeurt op jouw
land- of tuinbouwbedrijf is niet denkbeeldig. De cijfers
bewijzen dat sensibilisering en preventie meer dan nodig
blijven. De land- en tuinbouwsector heeft nood aan meer
aandacht voor het veiligheidsthema. Bij het ILVO werkt het
team van PreventAgri in opdracht van de Vlaamse overheid
aan een driesporenbeleid. Dit beleid leggen we hieronder
kort even uit.

De land- en tuinbouwsector heeft nood aan
meer aandacht voor veiligheid.
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Risicoanalyses Op aanvraag kan je op je bedrijf een risico
analyse laten uitvoeren. Hierbij worden zowel de statische
situatie van je bedrijf op dat moment, als je manier van
werken geëvalueerd. Op basis hiervan wordt een lijst gemaakt
met de voornaamste risico’s. Bovendien wordt voor elk van de
risico’s een advies geformuleerd inzake preventie.
Vorming Medewerkers van het ILVO geven op aanvraag
vorming rond een bepaald onderwerp. Dit kan zeer ruim zijn,
van preventie van rugklachten tot het correct omgaan met
runderen. En dit in heel Vlaanderen.
Informatieverstrekking ILVO-PreventAgri beschikt over veel
informatie rond veiligheid en gezondheid op landbouwbedrijven. Een belangrijke taak is deze informatie tot bij de mensen
te brengen. Hiervoor gebruikt men verschillende kanalen:
persartikels, aanwezigheid op een aantal belangrijke beurzen,
een elektronische nieuwsbrief, brochures en boekjes die
gratis worden verstuurd. Verder is het een kenniscentrum
rond veiligheid en gezondheid in de groene sector door het
verspreiden van informatie via diverse kanalen. n
Voor meer informatie kan je terecht bij Robin De Sutter van
ILVO-PreventAgri, tel. 09 272 26 00, preventagri@ilvo.vlaanderen.be of op de website http://ilvo-preventagri.be.
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