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Ongevallen op het werk in de EU – Statistieken (1998-1999)
De Europese week voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
(EW 2001) vestigt de aandacht op de menselijke en financiële
verliezen als gevolg van ongevallen op het werk. In de campagne
wordt onder het motto “Succes komt niet per ongeluk” geprobeerd
een groter aantal organisaties ertoe aan te zetten hun maatregelen
voor veiligheid en gezondheid aan te scherpen door te benadrukken
dat het om zowel economische als menselijke redenen noodzakelijk
is de cijfers voor beroepsongevallen terug te brengen. 
Deze factsheet bevat de onlangs door Eurostat bekendgemaakte
statistieken waaruit blijkt dat de cijfers voor ongevallen op het werk
aanhoudend hoog blijven. 
■ In de loop van 1998 waren er 4,7 miljoen ongevallen op het werk

die geleid hebben tot een ziekteverzuim van meer dan drie dagen.
Dit betekent een daling van het incidentiecijfer met 0,4% tot 4 089
ongevallen per 100 000 werknemers. De oorspronkelijke
schattingen voor 1998 leken erop te wijzen dat de incidentie
toenam en opnieuw het niveau van 1996 zou bereiken (4 229). Dit
zou nog steeds een belangrijke verbetering betekenen ten opzichte
van de cijfers van 1994 (4 539). Het totale aantal ongevallen,
inclusief ongevallen die geen aanleiding gaven tot afwezigheid, liep
op tot 7,4 miljoen, ofwel 6 380 per 100 000 werknemers in 1998.

■ De incidentie van dodelijke ongevallen op het werk liep terug met
3% tot 5,0 per 100 000 werknemers. In totaal overleden 5 476
mensen op de werkplek. Voorts vonden 3 100 ongelukken met
dodelijke afloop plaats onderweg tussen huis en werk. Van deze
in totaal bijna 8 600 arbeidsgebonden sterfgevallen was 59% te
wijten aan verkeers- of vervoersongevallen. 

De visserij is de gevaarlijkste economische activiteit
■ De visseri jsector kende de hoogste incidentie voor

beroepsongevallen: 2,43 maal zo hoog als het EU-gemiddelde.
Andere sectoren met hoge risico’s waren de bouwnijverheid (1,41
maal het EU-gemiddelde), de gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening (1,34) en de landbouw (1,32). 

Cijfers blijven hoog in MKB
■ In bedrijven met 10 à 49 werknemers was de incidentie van

ongevallen leidend tot een ziekteverzuim van meer dan drie
dagen 1,26 maal hoger dan het gemiddelde. De hoogste cijfers
werden genoteerd in de vervoersector (1,43 maal het
gemiddelde) en de sectoren bouwnijverheid en industrie (1,2).

■ Vergelijkbare cijfers werden gevonden in bedrijven met 1 à 9
werknemers; ook hier stonden de industrie, bouwnijverheid en
vervoersector weer op kop (1,1 à 1,3 maal het sectorgemiddelde).

Nieuwkomers op de arbeidsmarkt en jongeren zijn het meest
kwetsbaar
■ Medewerkers die minder dan twee jaar in dienst waren, hadden 1,2

à 1,3 maal meer kans op een ongeval dan de gemiddelde

werknemer, los van het feit of het ging om een tijdelijk contract of
een vast dienstverband. In een aantal sectoren waren de cijfers nog
hoger. Personeel in hotels en restaurants met minder dan twee jaar
dienstjaren hadden 47% meer kans op een ongeval dan het
gemiddelde in deze sector. Voor mensen met een tijdelijk
dienstverband in de bouwnijverheid betekende dit 65% meer kans
op een ongeval dan andere werknemers in dezelfde sector. 

■ Het risico op een ongeval voor mensen tussen 18 en 24 jaar was
1,4 maal het gemiddelde. 

■ Mensen die ten minste 20 uur per week in de nachtdienst
werkzaam zijn, hadden 1,4 à 1,5 maal meer kans op een ongeval.

Arbeidsgebonden gezondheidsklachten 
■ In 1998 en 1999 hadden per jaar 7,7 miljoen mensen

arbeidsgebonden gezondheidsklachten, die niets te maken hadden
met letsel als gevolg van een ongeval. Bij de gezondheidsklachten in
verband met de op dat moment uitgeoefende hoofdactiviteit
bedroeg de prevalentie 5 372 gevallen per jaar per 100 000
werknemers. De prevalentie nam toe met de leeftijd; in de
leeftijdsgroep van 55- tot 64-jarigen liep dit cijfer op tot 7 150. 

■ In 53% van de gevallen betroffen de klachten aandoeningen aan het
bewegingsapparaat. Deze kwamen het vaakst voor in de
gezondheidszorg en  maatschappelijke dienstverlening (1,6 maal het
gemiddelde), gevolgd door de bouwnijverheid en de vervoersector. 

■ 18% van de gevallen hield verband met stress, depressiviteit of
angst; in 26 % van de gevallen gaven deze klachten aanleiding
tot minimaal twee weken ziekteverzuim per jaar. In het onderwijs,
de gezondheidszorg en  maatschappelijke dienstverlening liepen
de incidentiecijfers op tot tweemaal het gemiddelde.

■ Aandoeningen aan de longen en luchtwegen kwamen bij 0,6
miljoen mensen voor. De incidentie in de mijnbouw bedroeg
tweemaal het gemiddelde. 

Sociale en economische kosten
■ Als gevolg van ongevallen op het werk moest ongeveer 5% van

de werknemers van functie of werkplek te veranderen of het
aantal werkuren inkorten. 0,2% stopte definitief met werken.

■ Het aantal verloren werkdagen in de EU vanwege
arbeidsongevallen op het werk werd voor de jaren 1998 en 1999
geschat op 150 miljoen. Nog eens 350 miljoen werkdagen gingen
verloren door arbeidsgebonden gezondheidsproblemen. In totaal
bedroeg de ‘rekening’ 500 miljoen dagen per jaar. 
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Aantal ongevallen op het werk leiden tot een ziekteverzuim van meer dan 3
dagen per 100 000 werknemers - per economische activiteit- EU15 - (bron: ESAW)
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Ongevallen op het werk die leiden tot een ziekteverzuim van meer dan 3 dagen

NACE rev1 (Economische activiteit) Medewerkers
Aantal ncidentie (aantal per 100 000 werknemers)

Sectie (branche) 1998 1998 1999* 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Tendens %

Subsectie of afdeling (sector) (1 000) 94-98 96-98 98-99*

Totaal – alle economische branches 136 150 4 678 586 4 850 120* 4 539 4 266 4 229 4 106 4 089 4 206* -9,9% -3,3% 2,9%*
waarvan (indien gespecificeerd) :
Mannen 5 960 5 534 5 458 5 291 5 268 : -11,6% -3,5% .
Vrouwen 1 936 1 864 1 924 1 865 1 890 : -2,4% -1,8% .
18-24 jaar 5 751 5 613 5 725 : -0,5% .
25-34 jaar 4 390 4 210 4 179 : -4,8% .
35-44 jaar : : 3 766 3 696 3 678 : -2,3% .
45-54 jaar : : 3 558 3 548 3 543 : -0,4% .
55-64 jaar : : 4 063 3 671 3 602 : -11,4% .

A Landbouw, jacht en bosbouw 5 092 345 766 373 340* 6 496 6 123 6 771 6 647 6 790 7 510* 4,5% 0,3% 10,6%*

D Industrie 30 156 1 354 762 1 369 376* 5 071 4 962 4 660 4 607 4 492 4 546* -11,4% -3,6% 1,2%*

F Bouwnijverheid 10 375 830 873 883 045* 9 014 9 080 8 023 7 963 8 008 8 261* -11,2% -0,2% 3,2%*

I Vervoer, opslag en communicatie 7 509 440 143 461 309* 6 139 5 790 6 018 5 937 5 862 5 999* -4,5% -2,6% 2,3%*

N Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening (schatting uit de ad-hocmodule 
van het Community Labour Force Survey uit 1999) 5 100

* : Voorlopige schatting op grond van ESAW-gegevens uit 1998 en nationale ontwikkelingen tussen 1998 en 1999 voor niet-geharmoniseerde nationale gegevens.

Dodelijke ongevallen op het werk

NACE rev1 (Economische activiteit) Werknemers
Aantal ncidentie (aantal per 100 000 werknemers)

Sectie (branche) 1998 1998 1999* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Tendens %

Subsectie of afdeling (sector) (1 000) 94-98 96-98

Totaal – alle economische branches 136 150 5 476 : 6,09 5,9 5,18 5,22 5,03 : -17,5% -3,0%
waarvan (indien gespecificeerd) :
Mannen : : 7,70 7,70 7,40 : . -3,8%
Vrouwen : : 0,76 0,82 0,84 : . 11,6%
18-24 jaar : : 3,88 3,71 3,60 : . -7,3%
25-34 jaar : : 4,10 3,94 3,85 : .-6,2%
35-44 jaar : : 4,58 4,87 4,60 : . 0,5%
45-54 jaar : : 6,28 6,00 6,12 : . -2,5%
55-64 jaar : : 8,31 8,94 8,06 : . -3,0%

A Landbouw, jacht en bosbouw 5 092 631 : 14,0 13,8 12,9 12,6 12,4 : -11,4% -3,9%

D Industrie 30 156 1 101 : 4,6 4,2 3,9 4,0 3,7 : -19,6% -5,1%

F Bouwnijverheid 10 375 1 330 : 14,7 14,8 13,3 13,1 12,8 : -12,9% -3,8%

I Vervoer, opslag en communicatie 7 509 883 : 13,7 13,7 12,0 12,1 11,8 : -13,9% -1,7%

Referenties:

Eurostat Statistics in Focus – Population and Social Conditions –
2001 – “Accidents at work in the EU 1998-1999“ (KS-NK-01-016-
EN-C) and “Work-related health problems in the EU 1998-1999”
(KS-NK-01-017-EN-C).

Bronnen en opmerkingen betreffende methodologie:

Europese Statistieken over ongevallen op het werk
(ESAW) – Eurostat.

In het ESAW-project werden alle ongevallen opgenomen die
geleid hebben tot een ziekteverzuim van meer dan drie
kalenderdagen. Een ongeval op het werk wordt gedefinieerd als
een “losstaande gebeurtenis tijdens het werk die aanleiding
geeft tot fysiek of mentaal lijden”. Dit sluit gevallen van acute
vergiftiging en opzettelijk handelen van derden in maar zich zelf
aangedane verwondingen en ongevallen op weg van en naar het
werk (pendelongevallen) uit. “Tijdens het werk” betekent bij de
uitoefening van een beroepsactiviteit of tijdens de arbeidstijd.
Hiertoe behoren verkeersongevallen tijdens het werk. Een
dodelijk ongeval wordt gedefinieerd als een ongeval dat binnen
een jaar na de dag van het ongeval tot de dood van het
slachtoffer leidt. Naargelang de rapportageprocedures in de
lidstaten (al dan niet op verzekeringen gebaseerde systemen)
variëren de cijfers voor ongevallen op het werk. In het algemeen
zijn de cijfers voor gerapporteerde gevallen zeer hoog bij op
verzekeringen gebaseerde systemen en worden geschat rond
100%. Niet op verzekeringen gebaseerde systemen kennen
slechts een gemiddelde rapportage van in het algemeen 30 à

50% voor alle economische sectoren samen. De uit beide 
bronnen, te weten op basis van verzekeringen en niet op basis 
van verzekeringen verkregen en overeenkomstig het aantal
gerapporteerde gevallen gecorrigeerde gegevens, zijn geheel
niet vergelijkbaar.
Ad-hocmodule over gezondheid en veiligheid op het werk
in het onderzoek onder de beroepsbevolking in de
Gemeenschap 1999 (Community Labour Force Survey) –
Eurostat
Het onderzoek onder de beroepsbevolking wordt jaarlijks
uitgevoerd. Onderzocht wordt een representatieve steekproef
van de gehele bevolking die in particuliere huizen leeft. De ad-
hocmodule van1999 over gezondheid en veiligheid betrof
gesprekken met meer dan 500 000 mensen in 11 lidstaten.

Verdere inlichtingen
‘Ongevallenpreventie op het werk’ is het thema van de Europese
Week voor veiligheid en gezondheid op het werk die door de
lidstaten wordt georganiseerd in oktober 2001; meer informatie
hierover is te vinden op de website over de Week
http://osha.eu.int/ew2001/. De website van het Agentschap heeft
links naar websites van de lidstaten waar u nationale wetgeving en
richtsnoeren kunt vinden: http://osha.eu.int.
Eurostat is het Bureau voor de statistiek van de Europese
Gemeenschappen Het publiceert officiële geharmoniseerde
statistieken over de Europese Unie en de euro-zone. Meer
informatie is beschikbaar op de website van Eurostat op
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/.


