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Dossier Arbeidsveiligheid
op je bedrijf
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Arbeidsveiligheid zou voor élke land- en tuinbouwer een topprioriteit moeten zijn. Uit het jaarverslag 2020 van Prevent Agri
– de preventieorganisatie die de veiligheid in de land- en tuinbouwsector moet bevorderen en mede door Boerenbond werd
opgericht – blijkt dat er vorig jaar alweer dertien dodelijke
arbeidsongevallen in onze sector te betreuren vielen. Dat zijn er
meer dan de drie voorgaande jaren. We polsten bij Mieke
Sevenans en Robin De Sutter, die bij Prevent Agri al jaren aan de
kar trekken om de arbeidsveiligheid op onze bedrijven te verhogen, hoe dat komt. We gingen ook langs bij melkveehouder Luc
Callemeyn, die in 2016 aan de dood ontsnapte tijdens een
arbeidsongeval. Tot slot geven we je nog enkele handige tips die
levens kunnen redden.
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Voorkomen is
beter dan genezen
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Hoe belangrijk is arbeidsveiligheid voor jou? Eigenlijk zou dat
bovenaan je ‘prioriteitenlijst’ moeten staan. Niet alleen je eigen leven
en welzijn én dat van je meewerkende familieleden hangt er immers
vanaf, vaak ook dat van je personeel en/of seizoenarbeiders. We
gingen langs bij Mieke Sevenans en Robin De Sutter, van Prevent
Agri, die onder meer via gratis audits land- en tuinbouwers al jaren
helpen om de arbeidsveiligheid op hun bedrijf te verhogen.

© FEDAGRIM EN PREVENT AGRI
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Jan Van Bavel

P

revent Agri registreerde in
2020 dertien dodelijke
arbeidsongevallen in onze
sector. Dertien, het ongeluksgetal bij
uitstek … Het zijn er dertien te veel.
Het aantal ligt ook hoger dan de
vorige jaren, toen dat met respectievelijk negen (2017), zeven (2018) en
weer negen (2019) nog onder de tien
lag. Na de bouw- en transportsector
is de land- en tuinbouw de derde
grootste risicogroep bij de beroepsbevolking als het om arbeidsongevallen gaat.

Machines, grootste
doodsoorzaak
Opvallend in het jaarverslag 2020 van
Prevent Agri is dat de helft van de
arbeidsongevallen wordt veroorzaakt
door verplettering door machines
(zie ook infographic op pagina 24).

“Dat was de vorige jaren ook zo”, vertelt Mieke Sevenans. “Logisch eigenlijk, want in onze sectoren wordt er
met heel wat groot en zwaar materiaal gewerkt. Vaak gaat er ook tijdsdruk met de werkzaamheden
gepaard, omdat men afhankelijk is
van teeltpieken, weersomstandigheden … Bovendien is er een sterke
verwevenheid tussen ‘het bedrijf’ en
‘de privésfeer’, waardoor werkdagen
en werkruimte minder afgebakend
zijn.”
Bij een dreigend ongeval met een
machine geldt slechts één advies: leg
ze meteen stil en blokkeer ze, ook als
je alleen aan het werk bent. “Een
machine die stilgelegd én vergrendeld
is, kan geen ongeval meer veroorzaken”, zegt Robin De Sutter. “Let hierbij
ook op dat de eventuele restenergie
ofwel geblokkeerd wordt, ofwel ver- ->
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13 dodelijke slachtoffers in 12 ongevallen

+++
+++
+++
+++
+

>50
jaar

onbekend
2 kinderen (5 en 11 jaar)
2 volwassenen tussen
25 en 30 (29 en 30 jaar)
8 volwassenen
ouder dan 50 jaar

1 ongeluk met een voertuig
1 aanval door een stier
1 door verbranden van afval
1 door werken met de kettingzaag
1 beknelling in een arbeidsmiddel (*)
2 door mestgassen
6 door verplettering door machines

bo

1 vrouw
2 kinderen
10 mannen

13

nd

(in 1 ongeval met mestgassen in een varkensstal vielen 2 slachtoffers)

er

niet noodzakelijk tot arbeidsongeschiktheid te leiden. Het ongeval moet
gebeurd zijn tijdens de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst.”

Bo

wijderd wordt. Normaal gezien kan er
op deze manier geen beknelling gebeuren.” De meeste slachtoffers zijn ouder
dan 50 jaar. Maar dat wil niet zeggen
dat jonge land- en tuinbouwers a priori
meer aandacht voor veiligheid op hun
bedrijf hebben. “Er is geen lijn te trekken in de leeftijd van de bedrijfsleider,
noch in de aard van de subsector”, verduidelijkt Robin. Wat verstaan we precies onder een arbeidsongeval? “Het
veronderstelt een plotselinge gebeurtenis door een of meerdere uitwendige
oorzaken, met het ontstaan van een letsel tot gevolg”, aldus Mieke. “Dat hoeft

en

(*) Arbeidsmiddel = machines, apparaten,
gereedschappen, installaties

Procedure bij een ongeval
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Wat moet je doen als iemand op je
bedrijf een arbeidsongeval heeft
gehad? Binnen acht kalenderdagen na
het ongeval moet je het als werkgever
aangeven bij je arbeidsongevallenverzekeraar. Vanaf het ogenblik dat je één
iemand tewerkstelt, moet je verzekerd
zijn, ongeacht de tewerkstellingsvorm.
Elk ongeval moet je ook melden aan je
externe dienst. Heeft het de dood of
een blijvende arbeidsongeschiktheid
tot gevolg, dan moet je meteen aangifte doen bij de overheidsdiensten
Toezicht Welzijn op het Werk. Meld
een arbeidsongeval ook steeds aan
Prevent Agri, want zo kunnen zij het
totaalbeeld nog beter schetsen. Dat
kan heel eenvoudig door het invullen
van een beknopt formulier op het tabblad ‘Ongeval melden’ van de website
van Prevent Agri. Jouw bericht wordt
met de nodige discretie behandeld.
“Het verzamelen van correcte cijfers is
zeer belangrijk om een beeld te kunnen vormen van de situatie op het terrein”, zegt Robin. “Als er met een
machine meer ongevallen gebeuren
dan gemiddeld, kunnen we samen met

Robin De Sutter:

“Correcte cijfers zijn
belangrijk om een beeld
te kunnen vormen van
de situatie op
het terrein.”
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de fabrikanten kijken of er technische
aanpassingen nodig en mogelijk zijn.”

Gratis audit
Wist je dat Mieke en Robin gratis
audits uitvoeren bij tuinaannemers en
op alle land- en tuinbouwbedrijven?
Vorig jaar waren dat er 100. “Zo’n audit
neemt circa twee uur in beslag”, zegt
Mieke. “Om het bedrijf te kunnen
schetsen en een persoonlijk verslag op
te maken, vullen we eerst een theoretische vragenlijst in. Daarbij moet de
bedrijfsleider, interne preventieadviseur of een verantwoordelijke aanwezig zijn. Daarna volgt een rondgang op
het bedrijf, waarbij we de diverse
machines en werkposten inventariseren. Tijdens deze rondgang worden alle
problemen en aandachtspunten
gescoord, zodat de bedrijfsleider of
preventieadviseur een idee krijgt van
de dringend en minder dringend aan te
pakken zaken. Nadien krijgt men een
vertrouwelijk verslag, op maat van het
bedrijf en voorzien van de nodige standaarddocumenten en info rond nog
ontbrekende zaken toegestuurd. Dit
kan dienen als leidraad om het veiligheidsbeleid op de werkplaats op te volgen en (verder) uit te bouwen.”

Welzijn op het werk
Ook het onthaalbeleid voor personeel

Totaal aantal arbeidsongevallen verdeeld volgens provincie
(bron: Fedris)
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www.preventagri.vlaanderen,
info@preventagri.vlaanderen
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Aantal uren vorming dat
Boerenbond al rond arbeidsveiligheid organiseerde:

er

Over ons, tweede item ‘De wet op welzijn’) vind je een inleiding tot de wetgeving ‘Welzijn op het werk’ op maat
van de sector. “We raden aan om als
bedrijfsleider of preventieadviseur bij
voorkeur een opleiding preventieadviseur niveau 3 (zes dagen) te volgen en
de situatie op je bedrijf door ons in
kaart te laten brengen. Zo weet je waar
je staat en waaraan je in de toekomst

Bo

kan op veel bedrijven nog beter.
“Meestal wordt er wel een ‘mondeling
onthaal’ tijdens de werkzaamheden
gegeven. Maar daardoor heeft zowel de
werkgever als de werknemer weinig
om op terug te vallen. Zo kun je ook
niets aantonen ingeval van een inspectie naar aanleiding van een ongeval of
een onverwachte controle.” Op de
website van Prevent Agri (tabblad

best meer aandacht schenkt.” Op de
website vind je bij elke sector onder de
rubriek ‘Machines’ ook veiligheidsinstructiekaarten. Aan de hand hiervan
kun je makkelijk instructies geven aan
het personeel, informatie over de risico’s waaraan het blootgesteld is en de
te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen bij het uitvoeren van hun
werk. n

ht

Mieke Sevenans:

waarvan

879 uren EHBO
(eerste hulp bij ongevallen)

408 uren EHBV
(eerste hulp bij vergiftiging)
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“Een gratis audit van je bedrijf
neemt twee uur in beslag.”

1672
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Luc Callemeyn ontsnapte nipt aan de dood bij een arbeidsongeval

rig
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“ Ik heb geluk gehad,
ik kan het navertellen”

py

Melkveehouder Luc Callemeyn uit het West-Vlaamse Zerkegem
ontsnapte in mei 2016 aan de dood toen de dissel van zijn kipper zich bij
een arbeidsongeval door de achterruit van zijn tractor boorde. “Ik kwam
er met de schrik en wat glasscherven in mijn arm vanaf”, vertelt Luc.
“Elk jaar gebeuren er gelijkaardige ongevallen met dramatische afloop,
zelfs in onze kennissenkring …”

co

Jan Van Bavel

L

uc en Krista Callemeyn-Stroo
baten in Zerkegem, een deelgemeente van Jabbeke, kaas- en
zuivelboerderij Baliehof uit. Ze namen
het bedrijf in 1988 over van Lucs
ouders en breidden het uit met 95 Holsteinkoeien en 40 ha areaal. Zo’n 60%
van de melk verwerken ze op het
bedrijf en verkopen ze rechtstreeks aan
de consument via hun hoevewinkel en
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markten in de regio. De overige 40%
leveren ze aan Milcobel. Met dochter
Sofie en schoonzoon Matthias is de
opvolging al verzekerd. Zij plannen op
1 september het bedrijf over te nemen.

Vergrendeling vergeten
Luc ontsnapte in mei 2016 ternauwernood aan de dood bij een arbeidsongeval. “Het was een warme zondagna-

middag tijdens de grasoogst, die we
zouden gebruiken als wintervoer voor
de koeien”, vertelt Luc. “Op een veld in
de buurt hadden we het gras gemaaid,
geschud en in rijen gelegd. De loonwerker zou langskomen om het te hakselen. Na het middagmaal had ik nog
twee uur tijd en ik besloot nog vlug om
enkele kippers met mest op het land op
een hoop te brengen, zodat ik na het
hakselen de straat niet op moest met
een vuile mestwagen. Maar ik was verstrooid en had de vergrendelpen van de
dissel niet goed vastgemaakt aan de
tractor. Onderweg naar het veld passeerde ik een buurman op zijn fiets en
het huis van een andere buurman, waar
in de tuin een communiefeest aan de
gang was. Toen ik de kar begon uit te
kippen, verschoof de lading. Vermits de

bo

en

risico’s misschien wat beter in dan
vroeger. Uiteraard kun je je in een carrière van 30 jaar als boer nog wel situaties voor de geest halen die slecht hadden kunnen aflopen. Meestal heeft dat
te maken met haast en het onvoldoende in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften. Veel bedrijven
worden groter, waardoor ook de
arbeidsdruk verhoogt. We hangen vaak
af van externe factoren, zoals de inzet
van een loonwerker of grillige weersomstandigheden. Het moet allemaal
snel gebeuren, en net daar schuilt het
gevaar ...

Wat ik vreemd vind, is dat de aan- en
uitknop van de aftakas bij een tractor
zich altijd in de cabine aan de rechterkant van de bestuurder bevindt. Eigenlijk is dat een totaal onbereikbare
plaats voor iemand die bij een arbeidsongeval de tractor zou willen uitzetten,
maar die niet kent. Een noodstop voor
de aftakas vooraan de cabine zou een
aanrader kunnen zijn.” Volgens
Fedagrim, de Belgische federatie van de
toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de landbouw,
zit er in de nieuwste tractoren een systeem dat de aftakas uitschakelt als er
niemand op de cabinestoel zit.
Toen Luc en Matthias anderhalf jaar
geleden een nieuwe verreiker kochten,
hielden ze bewust rekening met een
goede zichtbaarheid vanuit de cabine.
“Dat was doorslaggevend bij onze merkenkeuze, want je wil het niet meemaken dat je zo een spelend kind op het
erf niet zou zien terwijl je aan de slag
bent met de verreiker.” Dit voorjaar
volgde Luc ook een gratis namiddagopleiding ‘Omgaan met mestgassen’ in
Zedelgem, die georganiseerd werd door

© FAMILIE CALLEMEYN
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“Ik controleer nu niet
alles twee keer, maar
drie keer.”
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dissel niet verzekerd was, kwam die
iets omhoog. Intussen schoof de mest
uit de kar. De kipper wilde wat vooruitlopen en de tractor stond stil; ik zat in
de cabine. Gelukkig zag ik de dissel tijdig op mij afkomen, recht naar mijn
hoofd. Ik aarzelde niet en sprong uit de
cabine, waarna de dissel zich langzaam
door de achterruit van de tractor
boorde. De stalen arm kwam daarna
tot stilstand in de bovenkant van de
cabine. Ik kreeg enkel wat glasscherven
in mijn arm.” Luc beseft dat hij veel
geluk heeft gehad. “Niemand heeft het
zien gebeuren, dus niemand zou het
geweten hebben …” Luc besloot thuis
hulp in te roepen. “Met de verreiker
hebben we voorzichtig de kipper
omlaaggeduwd en achteruitgetrokken
en de tractor vooruit. De zwarte plek
aan de plafondbekleding van de cabine
waar de dissel tot stilstand kwam, laat
ik als aandenken.” Nadat hij het voorval
op Facebook had gezet, kreeg hij veel
reacties. “Het was voor veel boeren een
herkenbaar verhaal.”
Overigens was het niet de eerste keer
dat Luc met een arbeidsongeval werd
geconfronteerd, want zijn vader verloor
in 1990 een been bij een ongeluk met
een kraan tijdens de aanleg van een
verharde weg op het bedrijf.
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Bewuster omgaan met
veiligheid
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Volgens Luc hebben machineconstructeurs zeker veel oog voor arbeidsveiligheid. “Maar het onderhoud van een
tractor is je eigen verantwoordelijkheid
als boer. Een van de belangrijkste
zaken is de bescherming van de aftakassen.” Wat heeft Luc geleerd uit het
ongeval? “Sinds het incident zal ik geen
twee keer, maar drie keer controleren
of de veiligheidspennen op elke
machine wel goed vergrendeld zijn.
Ik zeg nu ook altijd tegen mijn familieleden waar ik naartoe ga. En ik heb
steeds mijn gsm bij me, zodat ik indien
nodig iemand kan waarschuwen. Met
ouder te worden, schat ik bepaalde

De dissel van de mestkar boorde zich
door de tractorcabine waarin Luc zat.

Boerenbond en de provincie WestVlaanderen. Nadien realiseerde hij zich
hoe belangrijk het is om niet onbeschermd in een mestkelder af te dalen.

Tragisch ongeval
In 2018 kwam de 36-jarige overbuurman van Luc, een collega-melkveehouder, om bij een tragisch ongeval met
een kniklader. “Uiteraard dachten we
meteen terug aan mijn ongeval. Voor
mij is het gelukkig goed afgelopen,
maar voor mijn overbuurman helaas
niet. Voor dat jonge gezin lag hun familiale droom aan diggelen … Je wil het
niet meemaken.” n
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10 gouden tips

Wees voorbereid
op een noodgeval;

3

Gebruik je gsm niet als je
op de tractor zit;
Laat geen spelende kinderen
toe bij gevaarlijke werken;

5

Let op bij het gebruik
van ladders;

6

Geef je personeel duidelijke
instructies;

Ongeval zit vaak
in klein hoekje

ht

Orde + netheid = veiligheid;
Ken de gevaren
van je producten;

rig
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8

hoofd Sociale Zaken
chris.botterman@boerenbond.be
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Chris Botterman
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Visualiseer gevaren op je bedrijf
op een duidelijke manier;

er
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Oog hebben voor arbeidsveiligheid is echt niet zo moeilijk.
We geven je tien tips die je kunnen helpen om de veiligheid
op jouw bedrijf nog te verbeteren.

9

 org ervoor dat iedereen
Z
goed gezien wordt.

py

10

Pas op voor brand
en elektrocutie;

co

Op onderstaande websites vind je nog veel meer tips, video’s en
info over producten (kentekenplaten, signalisatieborden,
pictogrammen …) die je via Boerenbond kunt bestellen om
zo de arbeidsveiligheid op je bedrijf te verhogen. Maak er gebruik van!
www.boerenbond.be/arbeidsveiligheid
www.boerenbond.be/shop
www.preventagri.vlaanderen
www.ilvo.vlaanderen.be/nl/dossiers/arbeidsveiligheidin-de-landbouw
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Arbeidsongevallen in de land- en
tuinbouw zijn vaak zeer ernstig. Dit
heeft te maken met het feit dat er
meestal gewerkt wordt met grote
machines en werktuigen of levende
dieren. Soms wordt er ook gewerkt in
stresserende en moeilijke omstandigheden, zoals bij het binnenhalen van
de oogst of het hakselen van mais.
Boerenbond lanceerde in 2013 een
project rond veilig werken. In 2015
werd Prevent Agri Vlaanderen opgericht. Neem de tijd om de website
van Prevent Agri (www.preventagri.
vlaanderen) eens te bekijken. Je vindt
er veel modeldocumenten die je op
jouw bedrijf kan gebruiken. Prevent
Agri werkt samen met meer dan
tien freelancelesgevers, die voor een
lokale bedrijfsgilde diverse aspecten
van veilig werken – al dan niet digitaal – kunnen toelichten. De medewerkers kunnen ook een gratis audit
op jouw bedrijf uitvoeren. Zo merk je
waar er mogelijke risico’s zijn die je
best aanpakt. Voor elk Boerenbondlid
zou veilig werken een topprioriteit
moeten zijn!

“Maak van veilig werken
een topprioriteit.”

