
  

 
01 Vraag van mevrouw Maggie De Block aan 
de vice-eersteminister en minister van Werk 
en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, over "de onderbemanning van de 
veiligheidsinspectie" (nr. 4398)  
 
(Uit Beknopt verslag, commissie Sociale Zaken, 

Dinsdag  24/05/2011 in de voormiddag) 

 

 
01.01 Maggie De Block (Open Vld): Uit recente 
cijfers blijkt dat er in België ongeveer 25 
arbeidsongevallen per uur gebeuren. In een jaar 
zou dat 127 dodelijke slachtoffers opleveren en 
15.891 werknemers met een kleine tot grote 
levenslange handicap.  
Het ACV heeft die cijfers aangegrepen om aan te 
klagen dat de overheid te weinig controleert ten 
gevolge van onderbemanning van de inspectie. 
Vier jaar geleden beloofde de regering 14 nieuwe 
inspecteurs, maar die zijn er nog steeds niet.  

 
Klopt het dat er zoveel arbeidsongevallen zijn 
met de dood of met een levenslange handicap tot 
gevolg? Klopt de bewering dat de 
veiligheidsinspectie onderbemand is? Zijn er 
problemen met de extra aanwervingen? Klopt het 
dat een onderneming maar een keer per zeven 
jaar wordt gecontroleerd? Zijn er sectoren waar 
meer ongevallen gebeuren? Waarom zijn er zo 
weinig boetes?  

 
01.02 Minister Joëlle Milquet (Nederlands): Er 
zijn 182 inspecteurs werkzaam bij de algemene 
directie Toezicht op het Welzijn op het Werk 
(TWW). Het gaat om 172 voltijdse equivalenten, 
7 plaatsen zijn  

 
er vacant. Die plaatsen zullen in de loop van 
2011 worden ingevuld. Bijkomende 
aanwervingen zijn mogelijk, afhankelijk van de 
budgettaire ruimte. De veiligheidsinspectie werd 
onlangs versterkt met 25 mensen.  

 



De cijfers inzake arbeidsongevallen worden 
bijgehouden door het Fonds voor 
Arbeidsongevallen. De cijfers staan op de 
website en ik kan ze ook schriftelijk 
overhandigen. In 2009 daalde het aantal 
ongevallen met blijvende ongeschiktheid van 
14.000 naar 13.146 en het aantal dodelijke 
ongevallen van 103 in 2008 naar 76 in 2009.  
De inspectiedienst louter en alleen beoordelen 
op het aantal controles is een eenzijdige 
benadering, de kwaliteit van de inspecties is 
minstens zo belangrijk. De inspectiedienst heeft 
de laatste jaren veel inspanningen geleverd om 
de inspectiecapaciteit doeltreffend in te zetten. Er 
werd aan informaticatoepassingen gewerkt en 
kwaliteitsnorm ISO 9001 werd toegepast voor de 
organisatie en de uitvoering. Daarvan wordt een 
periodieke audit gemaakt door een extern 
auditbureau, die uitwijst dat de dienst behoorlijk 
functioneert.  

 
Als men het aantal ondernemingen deelt door het 
aantal inspecties, komt men inderdaad uit op één 
controle om de zeven jaar. Er wordt uiteraard 
geen vaste frequentie voor de controles 
gehanteerd, waardoor dat cijfer eigenlijk een 
vertekend beeld geeft.  

 
De inspecties worden zo veel mogelijk gericht op 
de bedrijven met de hoogste risico’s, rekening 
houdend met het verleden. De systematische 
inspectiecampagnes in bepaalde sectoren 
bereiken meer bedrijven dan alleen de 
gecontroleerde. België beschikt ook, meer dan 
andere landen, over goed uitgebouwde 
preventiediensten die de zelfcontrole van 
bedrijven stimuleren.  
Met betrekking tot de strafrechterlijke en 
administratieve vervolgingen van de vastgestelde 
inbreuken kan ik mevrouw De Block een tabel 
bezorgen met een overzicht van de gevolgen, 
gegeven aan de opgestelde processen-verbaal in 
de periode 2000-2007. Voor latere jaren lopen de 
procedures nog. De cijfers maken geen 
onderscheid tussen preventieve pv’s en pv’s na 
een ongeval. Uit de cijfers blijkt dat 66 procent 
van de inbreuken aanleiding gaf tot 
strafvervolging of tot een administratieve 
geldboete en dit komt overeen  
 

 



met het gemiddelde van het sociale strafrecht. 
Voor inbreuken op de welzijnswetgeving worden 
meer strafvervolgingen ingesteld.  
De gemeenschappelijke rondzendbrief van de 
minister van Justitie en het College van 
procureurs-generaal inzake het strafrechtelijk 
beleid vraagt om voorrang te geven aan 
strafvervolgingen als werknemers ernstige 
gezondheidsrisico’s lopen of het slachtoffer zijn 
van een zwaar ongeval.  
TWW zal binnenkort ook in het ePV-project 
stappen dat het elektronisch proces-verbaal zal 
invoeren evenals de elektronische 
gegevensuitwisseling tussen alle actoren in de 
strijd tegen de illegale arbeid en de sociale 
fraude.  

 
 

  

 


