Tuinaanleg- en onderhoud

Arbeidsongevallen blijven een probleem
Het aantal arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector daalt niet. Ook in de tuinaanleg zien we ondanks geleverde inspanningen geen daling van het aantal arbeidsongevallen. Volgens Fedris vonden er de afgelopen vijf jaar gemiddeld 547 ongevallen/jaar plaats
bij landschapsverzorgers.

Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg
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Uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Ferdris)
blijkt dat het aantal ongevallen nog
steeds heel hoog blijft. Het overgrote
deel van de ongevallen (74%) gebeurt
op het bedrijf zelf. Sinds begin dit jaar
werden 343 arbeidsongevallen aangegeven, waarvan 55 met machines en
vervoersmiddelen. Belangrijk om op
te merken is dat deze cijfers enkel de
arbeidsongevallen met werknemers
in kaart brengen. De ongevallen die
werkgevers of zelfstandigen overkomen worden hier niet mee in opgenomen. Ondanks de geleverde inspanningen blijft arbeidsveiligheid dus een
teer punt in de sector. Er moet blijven
ingezet worden op dit thema om de
sector veiliger te maken.
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Harde cijfers

Opleidingen rond valbescherming in de tuinaanleg blijven absoluut
noodzakelijk.
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Wat met de tuinaanleg?

Cijfers van arbeidsongevallen in de
sector van de landschapsverzorging
worden apart geteld, los van de globale cijfers voor land- en tuinbouw.
Van 2015 tot 2019 vonden in totaal
gemiddeld 547 ongevallen per jaar
plaats, met een maximum van 573
ongevallen in 2018. Het gaat over
arbeidsongevallen waarbij er sprake
is van minstens één dag arbeidsongeschiktheid. De afgelopen vijf jaar
vielen in totaal ook vijf dodelijke
slachtoffers bij het uitvoeren van
activiteiten in de landschapsverzorging. Opmerkelijk is dat er alleen al in
het jaar 2019 drie dodelijke ongevallen plaatsvonden. Van een dalende
trend is er helaas nog geen sprake.
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Maatregelen
De voorbije jaren zijn er nochtans
extra maatregelen genomen om de
veiligheid op bedrijven te verbeteren.
Preventie komt in de opleidingen voor
landbouwers aan bod bij veiligheid op
de weg, arbeidsveiligheid en gevaar
van mestgassen. Daarnaast organiseerden de erkende centra voor
landbouwvorming 138 opleidingen
waarin EHBO aan bod kwam. Het
Departement Landbouw en Visserij
organiseerde in het najaar van 2019,
samen met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en PreventAgri, een studiedag voor adviseurs over
het thema arbeidsveiligheid. Het doel
van deze studiedag was om de verschillende sectorinitiatieven en de
expertise over arbeidsveiligheid in de
land- en tuinbouwsector met de

adviseurs te delen. Zo kunnen zij deze
informatie in hun adviezen aan de
landbouwers en landschapsverzorgers doorgeven.

Extra aandacht is nodig
Preventie en arbeidsveiligheid verdienen volgens minister Crevits nog
extra aandacht. Deze thema’s werden
daarom opgenomen in de lijst van
beleidsprioriteiten die aan de centra
werden gecommuniceerd voor het
werkingsjaar 2020. Een belangrijke
mogelijkheid is om samen met de
landbouworganisaties, die in nauw
contact staan met hun leden, bijkomende campagnes op te zetten rond
arbeidsveiligheid in de sector. Hiervoor moeten uiteraard ook de nodige
extra financiële middelen voorzien
worden. n
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