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Wij wel! En bij ons sta je er niet alleen voor. CM biedt je 
graag hulp en ondersteuning. Ga naar cm.be/mantelzorg.

HERKEN JIJ EEN MANTELZORGER? 

‘Mijn tante die 
elke woensdag 
op mij past’

Veiligheid geen prioriteit
Eén controle om de 25 jaar om veiligheid op werk te garanderen

Er is nauwelijks controle van de vei-
ligheid op de werkvloer. Inspecteurs 
kunnen iedere werkplek gemiddeld 
slechts één keer om de 25 jaar 
bezoeken. De oorzaak? Steeds min-
der personeel voor de inspectie-
diensten. Nochtans daalt het aantal 
ernstige of dodelijke arbeidsonge-
vallen al drie decennia niet. Regels 
alleen zijn niet goed genoeg. 
Controle is ook belangrijk.

TEKST NILS DE NEUBOURG 

Slechts één keer om de 25 jaar. 
Zo ‘vaak’ kan een inspecteur 
gemiddeld langskomen op de 
werkvloer om het welzijn van 

werknemers te controleren. Door een 
personeelstekort bij de inspectiedienst 
zijn regelmatige controles onmogelijk. 
Het ACV kwam tot die conclusie op basis 
van recente cijfers en berekeningen. 
‘Een werkgever kan gerust zijn: tot 2046 
hoeft hij slechts één controle te ver-
wachten’, zegt Kris Van Eyck van de 
dienst Onderneming van het ACV. In 
2012 duurde het gemiddeld nog 21,5 
jaar voor een inspecteur een bezoek kon 
brengen aan iedere werkgever.

Het aantal inspecteurs is al lange tijd 
aan het dalen. Waar de inspectiedienst 
Toezicht op het Welzijn op het Werk in 
2004 nog 164 inspecteurs in dienst had, 
zijn dat er dit jaar nog slechts 139. Van 

Eyck: ‘Een daling van 25 inspecteurs dus, 
terwijl in 2004 eigenlijk nog de belofte 
gedaan werd om net meer inspecteurs 
in te zetten.’ Die belofte maakte deel uit 
van het roemruchte Federaal actieplan 
voor de reductie van arbeidsongevallen. 
177 inspecteurs werden beloofd. ‘Daar 
staan we momenteel dus ver vanaf.’

Daling, maar ...
Dat plan moest het aantal arbeidsonge-
vallen gevoelig doen dalen. Het Federaal 
agentschap voor beroepsrisico’s Fedris 
tekende in 2006 nog 185 000 arbeids-
ongevallen op in de privésector, in 2019 
waren er dat nog 146 500. Een daling 
is er ondertussen dus wel, zij het on-
voldoende voor Van Eyck. ‘Die daling is 
maar de helft van het verhaal, want het 
aantal ernstige ongevallen, waarbij de 
werknemer het leven laat of levenslang 
de gevolgen draagt, is eigenlijk de laat-
ste dertig jaar niet gedaald.’ De statis-
tieken van Fedris laten zelfs een kleine 

stijging zien bij blijvende arbeidsonge-
schiktheid.

En de controles blijken nodig. In de helft 
van de uitgevoerde controles werd een 
overtreding op de welzijnsreglemente-
ring vastgesteld door de controleurs. 
Dat schreef de inspectie nog in het 
laatste gepubliceerde jaarverslag uit ... 
2012. Want door het gebrek aan perso-
neel wordt ook een jaarverslag sinds-
dien niet meer opgemaakt. 

‘Met het personeelsaantal kan de in-
spectie onmogelijk alle opdrachten naar 
behoren uitvoeren, ondanks de harde en 
efficiënte inzet van de inspecteurs zelf’, 
zucht Van Eyck. ‘Zeker als je weet dat 
ze nog meer op hun bord krijgen. Want 
sinds een tijdje hebben ze – terecht – 
ook aandacht voor psychosociale risico’s 
en worden ze ingeschakeld in de pro-
cedures voor re-integratietrajecten bij 
langdurige ziekte.’  

Onderzoek

Controle nog  
meer onder druk 
tijdens corona

De pandemie bezorgde controlediensten 
nog meer werkdruk. Want sinds maart 2020 
moeten inspecteurs ook nog eens toekijken 
op hygiënevoorschriften als afstandsregels 
en mondmaskers of het naleven van de 
thuiswerkplicht voor wie dat kan. ‘De vraag 
is zelfs of we met meer en betere controle 
op de gezondheid en veiligheid op het werk 
de pandemie misschien niet sneller had-
den kunnen beheersen.’ Die vraag rijst bij 
Frederic De Wispelaere en Dirk Gillis. De 
onderzoekers van het onderzoeksinstituut 
HIVA aan de KU Leuven gingen na hoe con-
trolediensten handelden tijdens de corona-
pandemie. ‘Het besluit is dat zeker tijdens de 
eerste maanden van de pandemie de hand-
having van de veiligheidsregels ruimschoots 
onvoldoende was. De schade voor de volks-
gezondheid en economie hadden we zo mis-
schien zelfs nog meer kunnen beperken.’

Naast de regels om onze gezondheid te ga-
randeren, werden er ook allerlei compensa-
ties en ondersteuningsmaatregelen aange-
boden om bedrijven door de storm loodsen. 
Maar ook daar werden fouten gemaakt, vin-
den de onderzoekers. ‘De aanpak was vooral 
preventief en adviserend, om in eerste in-
stantie de economische brand te blussen. Dat 
was naïef, want net in economisch moeilijke 
periodes zien we fraude toenemen.’ Andere 
schattingen lijken de wetenschappers gelijk 
te geven. Het onderzoeksbureau Graydon 
schatte in april dat tussen vijf en tien procent 
van alle corona-overheidssteun misbruikt 
werd. Het advies van De Wispelaere en Gil-
lis na hun onderzoek? ‘Nood aan meer geld 
en personeel voor inspectiediensten, naast 
meer aandacht voor veiligheid en gezondheid 
op het werk en de handhaving ervan.’  

Tijdens de coronapandemie controleren de inspectiediensten ook de naleving van 
de veiligheidsmaatregelen, zoals hier in de kantoren van de Audi-fabriek in Vorst.
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