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1 Inleiding 

In 2020 hebben de covid-19-pandemie evenals de maatregelen ter bestrijding daarvan een 

impact gehad op het aantal arbeidsongevallen. Daarom heeft de dienst Databank van Fedris het 

initiatief genomen een aanvullende analyse te maken bij het jaarlijks statistisch verslag over 

arbeidsongevallen in de privésector. In tegenstelling tot het jaarverslag bestrijkt deze analyse 

alleen de periode vanaf de eerste lockdown, die begon op 16 maart 2020, tot 20 december 2020, 

net voor de wintervakantie van 2020 (om verwarring tussen de impact van de maatregelen en de 

impact van de wintervakantie te voorkomen).  

Het doel is na te gaan welke invloed de verschillende maatregelen kunnen hebben gehad op 

de daling van het aantal arbeidsongevallen door een analyse volgens vier hoofdfasen uit te voeren: 

de volledige lockdown, de geleidelijke afbouw van de lockdown die wordt gekenmerkt door een 

vermindering van de beperkingen, de lockdown tijdens de zomer die werd gekenmerkt door een 

verruiming van de versoepelingen in alle sectoren en de tweede lockdown die werd gekenmerkt 

door nieuwe, maar minder strenge beperkingen dan tijdens de eerste lockdown. Een tweede doel 

bestond erin de impact te analyseren volgens verschillende factoren om na te gaan hoe de 

verschillende categorieën van de bevolking werden getroffen, maar ook om de mogelijke gevolgen 

voor de kenmerken van de ongevallen te zien. 

Uitgangspunt was de ontwikkeling van een automatische basisanalyse om de evolutie van het 

aantal ongevallen per week en per maand in 2020 te volgen via wekelijkse of maandelijkse updates. 

Naarmate de crisis zich ontwikkelde, werd duidelijk dat een analyse per fase relevanter was dan 

een maandelijkse analyse. Om die reden werd deze laatste vervangen. Aanvankelijk echter bestond 

deze analyse per fase uit een tiental verschillende fasen. Omwille van de leesbaarheid werden deze 

fasen gegroepeerd in de vier hierboven genoemde hoofdfasen. Aan de basisanalyses zijn ook enkele 

aanvullende analyses toegevoegd om antwoord te geven op vragen die zijn gerezen tijdens de 

opmaak van dit verslag, inzonderheid met betrekking tot de sectoren en de beroepen maar ook in 

verband met de impact van de werkgelegenheidsgegevens op het aantal arbeidsongevallen. Tot slot 

verschilt de statistische analyse van de analyse die wordt gemaakt in het statistisch jaarverslag 

2020, daar de voorgestelde gegevens systematisch gebaseerd zijn op een vergelijking met de 

gegevens voor 2019. 

2 Methodologie 

2.1 Gegevensbronnen 

De statistieken zijn gebaseerd op dezelfde gegevensbronnen (aangiften en betalingsstromen) 

als de bronnen die worden gebruikt voor het statistisch jaarverslag – privésector. Anderzijds zijn 

de gebruikte tabellen dynamische tabellen waarvan de gegevens elke week worden bijgewerkt. De 

gegevens voor dit verslag zijn in de week van 9 augustus verzameld. Dit kan verklaren waarom het 

absolute aantal ongevallen aanzienlijk verschilt van de cijfers in de jaarverslagen, die afkomstig 

zijn van vaste tabellen waarvan de gegevens begin juli worden vastgesteld. Sommige gegevens 

werden tussen 16 augustus en 30 september verzameld om aanvullende analyses uit te voeren 

(analyse van de gevolgen per sector en per beroep). Het verschil in het totale aantal ongevallen 

afkomstig van de gegevens die tijdens verschillende weken werden verzameld, is minimaal (minder 

dan 0,01%) of zelfs gelijk aan nul en heeft dus geen invloed op de eindresultaten. 

De gevolgen van de ongevallen worden berekend op basis van de betalingsstromen van de 

verzekeraars. Een ongeval zonder betaling door de verzekeraar van een vergoeding wegens TAO of 

zonder vaststelling van een percentage BO, wordt beschouwd als een ongeval zonder gevolgen. 

Arbeidsongevallen die aan het eind van het jaar gebeuren, worden echter niet altijd in hetzelfde 

jaar uitbetaald, maar pas in het volgende jaar. Daar de betalingsgegevens voor 2021 nog niet 
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beschikbaar zijn, zouden sommige ongevallen die eind 2020 hebben plaatsgevonden en worden 

beschouwd als "ongevallen zonder gevolg" kunnen worden geherkwalificeerd als ongevallen met 

TAO of BO wanneer de betalingsgegevens voor 2021 beschikbaar zullen zijn. Bijgevolg moeten de 

analyses in functie van de gevolgen van ongevallen tijdens de 2de lockdown met de nodige 

omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het is zeer waarschijnlijk dat het aantal ongevallen zonder 

gevolgen te hoog zal zijn en het aantal ongevallen met TAO of BO te laag (het verschil is gewoonlijk 

groter voor ongevallen met TAO). 

De werkgelegenheidsgegevens voor 2019 en 2020 worden in augustus 2020 door de RSZ 

verstrekt. Deze gegevens zijn uitgesplitst per kwartaal en zijn niet strikt vergelijkbaar met de 

hieronder beschreven grote fasen. De gegevens voor 2019 die in dit verslag zijn gebruikt, zijn 

gestegen ten opzichte van de gegevens die 1 jaar geleden zijn verstrekt voor het statistisch 

jaarverslag 2019. Dit is het gevolg van het feit dat met terugwerkende kracht nieuwe categorieën 

werknemers in de RSZ-cijfers zijn opgenomen. Deze nieuwe categorieën zijn daarom opgenomen 

in de cijfers voor zowel 2019 als 2020 die in dit verslag worden gebruikt, en zijn dus perfect 

vergelijkbaar. 

2.2 Selectie van de fasen 

Voor een duidelijker analyse wordt de crisisperiode in vier hoofdfasen verdeeld. Deze fasen 

werden vastgesteld op basis van de door de regering genomen maatregelen. De eerste grote fase 

betreft de totale lockdown bij het begin van de crisis, waarbij alleen bedrijven in cruciale sectoren 

en essentiële diensten zoals opgesomd in de opeenvolgende ministeriële besluiten (voeding, 

gezondheid, vervoer, veiligheid, media enz.) of bedrijven die 100% telewerken toestonden, hun 

activiteiten konden voortzetten. De tweede grote fase komt overeen met de fasen 1A, 1B en 2 van 

de periode van geleidelijke afbouw van de lockdown. Dit omvat de heropening van niet-essentiële 

handelszaken, terwijl sociale contacten nog steeds tot een minimum beperkt bleven (max. 4 

personen per huishouden). De derde grote fase betreft de fasen 3 en 4 van afbouw van de lockdown 

in juni en tijdens de zomer, met een uitbreiding van de versoepelingen (heropening van de sectoren 

horeca, cultuur en vrijetijdsbesteding, mogelijkheid tot reizen, uitbreiding van de sociale 

contacten tot 10 en vervolgens tot 15 personen en heropening van de scholen). De vierde grote fase 

komt overeen met de herinvoering van beperkingen in het najaar (sluiting van de horeca en van 

bepaalde handelszaken, vermindering van de omvang van de sociale bubbel). Deze beperkingen 

werden in oktober en november geleidelijk verscherpt, maar waren minder streng dan tijdens de 

eerste lockdown. Deze beperkingen werden vervolgens weer versoepeld in december. De sociale 

bubbel was eind juli al tot 5 personen herleid.  

De fasen worden afgebakend op basis van de volgende data: de periode voorafgaand aan de 

lockdown (30/12 tot 15/03; enkel gebruikt in het overzicht), de fase van lockdown (16/03 tot 

03/05), de fase van geleidelijke afbouw van de lockdown (04/05 tot 07/06), de fase van verdere 

afbouw van de lockdown tijdens de zomer (08/06 tot 04/10) en de fase van nieuwe lockdown (05/10 

tot 20/12). De wintervakantie wordt niet in aanmerking genomen, daar ze een grote invloed heeft 

op het aantal arbeidsongevallen. 

De data zijn zo aangepast dat elke periode begint op een maandag en eindigt op een zondag. 

Ze vallen dus niet noodzakelijk samen met de exacte data van inwerkingtreding van de 

overheidsmaatregelen, maar liggen er wel zo dicht mogelijk bij. De perioden die in 2019 voor de 

vergelijking zijn gebruikt, komen niet strikt overeen met dezelfde data als die van de perioden die 

voor 2020 zijn gekozen, maar wel met dezelfde weken van het jaar. Bijvoorbeeld: de periode die 

overeenkomt met de lockdown in 2020 loopt van maandag 18/03/2019 tot en met zondag 

05/05/2019. Op die manier is het effect van de weekends voor alle perioden gelijk en zijn de jaren 

2020 en 2019 beter vergelijkbaar. 
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2.3 Evolutiepercentage 

Om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang van de daling van het aantal 

arbeidsongevallen tijdens de covid-19-crisis in 2020, worden de meeste resultaten voorgesteld op 

basis van de evolutiepercentages. Op die manier is het mogelijk dalingen tussen verschillende 

categorieën te vergelijken. Dit zou niet mogelijk zijn indien de resultaten alleen in absolute 

aantallen van ongevallen zouden worden gepresenteerd. Elke categorie wordt dus vergeleken met 

de andere categorieën, maar ook met de gemiddelde daling van het aantal ongevallen (alle 

categorieën samen). Het evolutiepercentage wordt als volgt berekend: [(aantal ongevallen 2020 - 

aantal ongevallen 2019) / aantal ongevallen 2019]. Deze formule levert meestal een negatief 

percentage op, daar het aantal ongevallen in 2019 globaal hoger ligt dan in 2020.  
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3 Overzicht  

3.1 Per maand  

Het aantal arbeidsongevallen is tussen 2019 en 2020 gedaald. Deze daling is inzonderheid 

groot in de maanden maart (2019: 12.420 AO; 2020: 8.677 AO; of een daling met 30,1%), april (2019: 

11.615 AO; 2020: 5.124 AO; of een daling met 55,9%) en mei (2019: 11.763 AO; 2020: 7.185 AO; of 

een daling met 38,9%) alsook in de maanden oktober (2019: 13.942 AO; 2020: 10.529 AO; of een 

daling met 24,5%) en november (2019: 12.310 AO; 2020: 8.761 AO; of een daling met 28,8%). De 

grootste daling van het aantal arbeidsongevallen deed zich dan ook voor tijdens de volledige 

lockdown en vervolgens tijdens de tweede lockdown in het najaar (zie onderstaande grafiek). 

 

Onderstaande grafiek toont de daling van het aantal ongevallen op de werkplek (APO) tussen 

2019 en 2020. 

 

Onderstaande grafiek toont de daling van het aantal arbeidswegongevallen (AWO) tussen 

2019 en 2020. 
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3.2 Per fase 

Door de gegevens te analyseren in functie van de verschillende fasen van de crisis, en dus op 

basis van het belang van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de covid-19-crisis, kan de 

potentiële impact van deze maatregelen op de daling van het aantal arbeidsongevallen worden 

nagegaan.  

Het aantal arbeidsongevallen was vóór de lockdown al met 7,5% gedaald (2019: 33.951; 2020: 

31.391). Deze daling is gedeeltelijk toe te schrijven aan een sterke daling van het aantal ongevallen 

in het woon-werkverkeer in januari 2020 (zie supra). Tijdens de eerste lockdown bedroeg het aantal 

arbeidsongevallen 8 193, terwijl het in dezelfde periode in 2019 gelijk was aan 18.748, of een daling 

met 56,3%. Tijdens de eerste fasen van de afbouw van lockdown waren er 8.950 AO, tegenover 

13.610 in dezelfde periode in 2019, wat nog steeds een daling vertegenwoordigt met 34,2%. Deze 

daling was minder groot na de heropening van de niet-essentiële sectoren en de verschillende 

versoepelingen van de maatregelen die in de zomer werden doorgevoerd (2019: 47.062 AO; 2020: 

40.306 AO; of een daling met 14,4%). Tot slot waren er tijdens de nieuwe lockdown 24.858 AO 

tegenover 33.410 in dezelfde periode in 2019, een daling met 25,6% (zie onderstaande grafiek). 

 

 Onderstaande grafiek illustreert de daling van het aantal APO per fase. Uit deze cijfers blijkt 

met name een daling van het aantal APO met 54,5% tijdens de eerste lockdown. 

 

Onderstaande grafiek toont de daling van het aantal arbeidswegongevallen per fase. De 
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grootste daling deed zich voor tijdens de eerste lockdown met 3 keer minder (-66,8%) ongevallen 

dan tijdens dezelfde periode in 2019. 

 

 

3.3 In functie van het volume van de werkgelegenheid 

Het is heel goed mogelijk dat de waargenomen daling van het aantal ongevallen alleen het 

gevolg is van een afname van het werkgelegenheidsvolume. Om dit te verifiëren hebben we de 

daling van de werkgelegenheid per kwartaal in 2020 vergeleken met 2019. 

 

In de bovenstaande grafiek is te zien dat het werkgelegenheidsvolume in elk kwartaal van 2020 

daalt ten opzichte van 2019. Vergelijken we deze gegevens met de daling van het aantal 

arbeidsongevallen per kwartaal, dan zien we dat de daling van het aantal arbeidsongevallen groter 

blijft dan de afname van het werkgelegenheidsvolume (zie onderstaande grafiek). Hieruit blijkt dat 

de daling van het aantal arbeidsongevallen niet alleen het gevolg is van een afname van de 

werkgelegenheid. 
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Dit geldt ook wanneer alleen wordt gekeken naar de arbeidsplaatsongevallen (1ste KWARTAAL: 

-12,0%; 2de KWARTAAL: -34,5%; 3de KWARTAAL: -12,3%; 4de KWARTAAL: -21,0%) of de 

arbeidswegongevallen (1ste KWARTAAL: -23,8%; 2de KWARTAAL: -42,2%; 3de KWARTAAL: -21,9%; 

4de KWARTAAL: -42,1%). Over het hele jaar daalde het aantal arbeidsplaatsongevallen met 19,9%, 

het aantal arbeidswegongevallen met 32,2% en het volume werkgelegenheid met 7,4%. 

Ook het aantal arbeidsplaatsongevallen en het aantal arbeidswegongevallen per 1.000 VTE 

neemt af (zie de twee grafieken infra). Deze dalingspercentages zijn die welke niet afhankelijk zijn 

van het volume werkgelegenheid. 
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4 Evolutie van de arbeidsplaatsongevallen 

Om de impact van de covid-19-crisis op de daling van het aantal arbeidsongevallen te 

nuanceren, is het nuttig de factoren te analyseren die deze daling moduleren. Het aantal APO 

daalde met 54,5% tijdens de eerste lockdown, met 33,2% bij aanvang van de fase van afbouw van 

de lockdown, met 12,7% tijdens de afbouw van de lockdown in de zomer en met 21,1% tijdens de 

tweede lockdown.  

4.1  Analyse per categorie 

4.1.1 Volgens gender 

Er zijn weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen zijn op nagenoeg 

dezelfde wijze betrokken bij de daling van het aantal APO tijdens de eerste lockdown (mannen: -

54,2%; vrouwen: -55,1%). Er wordt echter een groter verschil waargenomen tijdens de fase van 

afbouw van de lockdown (mannen: -31,7%; vrouwen: -36,2%) en tijdens de tweede lockdown 

(mannen: -19,6%; vrouwen: -24,1%).  

 

 

4.1.2 Volgens leeftijd 

 Tijdens de eerste lockdown neemt de daling van het aantal APO toe naargelang de afname 

van de leeftijd. Voor de leeftijdsgroep van 15-19 jaar is deze daling bijzonder significant (-68,4%). 

Ze is echter kleiner dan gemiddeld tijdens de afbouw van de lockdown (-30,7%) en tijdens de 

tweede lockdown (-13,6%). Dit is ook het geval voor de 20- tot 29-jarigen tijdens de tweede 

lockdown (-17,0%). 

Het aantal APO daalt daarentegen aanzienlijk minder bij mensen ouder dan 50 jaar tijdens 

de eerste lockdown en de hele fase van afbouw van de lockdown. Het cijfer komt dichter bij het 

gemiddelde tijdens de tweede lockdown, maar blijft er iets onder.  
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4.1.3 Volgens het gewest en de provincie van het ongeval 

Het aantal APO is tijdens de eerste lockdown sterker gedaald in Brussel (-65,7%) en Wallonië 

(-60,7%) dan in Vlaanderen (-50,0%). Dit was ook het geval tijdens de tweede lockdown (Brussel: -

29,7%; Wallonië: -23,9%; Vlaanderen: -18,4%).  

Tijdens de 2 fasen van afbouw van de lockdown was de daling van het aantal APO 

vergelijkbaar in Vlaanderen en Wallonië, maar bleef ze groter in Brussel. 

 

 In Wallonië daalde het aantal APO met 60,7% tijdens de lockdown, met 32,7% tijdens de fase 

van geleidelijke afbouw van de lockdown, met 11,0% tijdens de zomer en met 23,9% tijdens de 

tweede lockdown.  

We zien geen significante verschillen in de dalingspercentages van de verschillende 

provincies tijdens de eerste en de tweede lockdown. Er zijn echter grotere verschillen tijdens de 

fase van afbouw van de lockdown. Tijdens de eerste fase van afbouw van lockdown daalt het aantal 

APO in de provincies Namen (-23,9%) en Luxemburg (-28,6%) veel minder dan het gemiddelde (-

33,2%), terwijl het in de provincie Luik (-37,9%) sterker daalt. Tijdens de zomer wordt de kleinste 

daling waargenomen in Luxemburg (-6,5%) en de grootste daling in Waals-Brabant (-17,5%). 
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 In Vlaanderen daalde het aantal APO met 50,0% tijdens de lockdown, met 32,1% tijdens de 

fase van geleidelijke afbouw van de lockdown, met 11,9% tijdens de zomer en met 18,4% tijdens 

de tweede lockdown. 

De daling van het aantal APO is in Vlaams-Brabant groter dan het gemiddelde in alle fasen. 

Tijdens de eerste lockdown en de eerste fase van afbouw van de lockdown deed de grootste daling 

zich echter voor in de provincie Limburg (-56,2% en -35,0%). De daling van het aantal APO in deze 

provincie is echter veel kleiner dan gemiddeld in de zomer (-8,4%) en tijdens de tweede lockdown 

(-15,0%). Tijdens de eerste lockdown kende Oost-Vlaanderen de kleinste daling van het aantal APO 

(-46,2%). In de zomer en tijdens de tweede lockdown is de daling van het aantal APO het kleinst in 

West-Vlaanderen (-5,0% en -9,9%). In de provincie Antwerpen tot slot is er ook een aanzienlijk 

sterkere daling van het aantal APO in de zomer (-14,0%) en tijdens de afbouw van de lockdown (-

23,1%) ten opzichte van het gemiddelde. 
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4.1.4 Volgens de beroepscategorie 

De daling van het aantal APO voor uitzendkrachten is groter dan gemiddeld tijdens de eerste 

lockdown (-58,0%) en de twee fasen van afbouw van de lockdown (-48,6% en -19,4%). Ze is echter 

veel kleiner dan gemiddeld tijdens de tweede lockdown (-11,2%). Anderzijds is de daling van het 

aantal APO voor bedienden minder groot tijdens de eerste lockdown (-47,4%) en de fasen van 

afbouw van de lockdown (-27,6% en -11,0%), terwijl de afname van het aantal APO sterker is tijdens 

de tweede lockdown (-26,6%). Voor arbeiders ligt de daling van het aantal ongevallen tijdens alle 

fasen dicht bij het gemiddelde.  

 

 

4.1.5 Beroepsanciënniteit 

Een soortgelijk fenomeen kan worden waargenomen met betrekking tot de 

beroepsanciënniteit. Terwijl het aantal APO voor personen met de grootste beroepsanciënniteit 

beduidend minder is gedaald dan het gemiddelde tijdens de eerste lockdown (11-20 jaar: -50,3%; 

+20 jaar: -42,3%) en de 2 fasen van afbouw van de lockdown, was de afname ervan groter tijdens 

de tweede lockdown (inzonderheid voor personen met 11 tot 20 jaar anciënniteit: -27,2%). Bij 

personen met minder dan één jaar anciënniteit of 5 tot 10 jaar anciënniteit was de daling van het 

aantal APO groter tijdens de eerste lockdown (-59,7% en -56,9%) en ook tijdens de fasen van afbouw 

van de lockdown. Tot slot kenden personen met 1 tot 4 jaar anciënniteit alleen tijdens de 2 fasen 

van afbouw van de lockdown een daling van het aantal APO die kleiner was dan de gemiddelde 

daling (-29,1% en -6,4%). 
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4.1.6 Grootte van de onderneming 

Tijdens de eerste lockdown daalde het aantal APO het minst in grote ondernemingen met 

ten minste 500 werknemers (500-999 werknemers: -52,6%; +999 werknemers: -42,7%). De daling 

was groter in kleine bedrijven (1-49 werknemers) en het grootst in bedrijven met 50-99 werknemers 

(-59,8%). Tijdens de fasen van afbouw van de lockdown daalde het aantal APO het sterkst in 

bedrijven met 50-499 werknemers en het minst in bedrijven met 500-999 werknemers (29,7% en 

6,9%). Tijdens de tweede lockdown was de daling van het aantal APO het kleinst in bedrijven met 

ten minste 1.000 werknemers (-13,9%) en het grootst in bedrijven met 1 tot 19 werknemers (-

26,9%). 

 

 

4.1.7 Soort plaats 

In alle fasen daalde het aantal verkeersongevallen aanzienlijk in vergelijking met de totale 

afname van het aantal APO (lockdown: -66,8%; afbouw lockdown: -48,3%; zomer: -27%; 2de 

lockdown: -36,6%). Het aantal APO in de ondernemingen daalde tijdens de eerste lockdown iets 

minder dan gemiddeld (-50,8%), maar bleef daarna gemiddeld. Anderzijds daalde het aantal 

ongevallen op de openbare weg die geen verkeersongevallen zijn tijdens alle fasen minder dan het 

gemiddelde (lockdown: -52,3%; afbouw lockdown: -23,7%; zomer: -6,8%; 2de lockdown: -15,3%). 

-70,0%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

1ste lockdown Uit-Lockdown Zomer 2de lockdown

Evolutiepercentage 2019-2020 van het aantal APO 
volgens anciënniteit tijdens de covid-19-crisis

Gemiddelde
Minder dan 1 jaar
1 tot 5 jaar
5 tot 11 jaar
11 tot 21 jaar
Meer dan 21 jaar

-70,0%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

1ste lockdown Uit-Lockdown Zomer 2de lockdown

Evolutiepercentage 2019-2020 van het aantal APO volgens grootte 
onderneming tijdens de covid-19-crisis

Gemiddelde
1-19 werknemers
20-49 werknemers
50-99 werknemers
100-199 werknemers
200-499 werknemers
500-999 werknemers
1.000 werknemers en meer



16 
 

 

4.1.8 Verdeling van de gevolgen (TO / BO ...) 

Daar de gevolgen worden berekend op basis van de jaarlijkse betalingen vanwege de 

verzekeraars, zijn de gegevens voor de fase van de tweede lockdown in 2020 niet volledig 

betrouwbaar. Ongevallen die aan het eind van het jaar gebeuren, worden immers niet altijd in het 

lopende jaar uitbetaald, maar pas in het volgende jaar. Een deel van deze ongevallen zonder 

gevolgen zal in feite worden beschouwd als ongevallen met TAO of BO eens de verzekeraars de 

jaarlijkse betalingen voor 2021 zullen hebben gemeld.  

Tijdens de eerste lockdown en de twee fasen van afbouw van de lockdown daalde het aantal 

ongevallen met TAO het sterkst (lockdown: -57,0%; afbouw lockdown: -38,3%; zomer: -20,0%). Het 

aantal ongevallen zonder gevolgen daalde minder dan het gemiddelde en steeg zelfs licht tijdens 

de zomer (+0,4%). Ongevallen met een verwachte blijvende ongeschiktheid nemen eveneens minder 

af tijdens de eerste lockdown en de eerste fase van afbouw van de lockdown, maar nemen meer af 

in de zomer. De daling is het kleinst voor de dodelijke ongevallen. Tijdens de zomer is er zelfs een 

toename. In de 4 fasen waren er 44 dodelijke ongevallen en in 2019 waren er in dezelfde periode 

precies evenveel (3 minder in de zomer en 3 meer in de periode die overeenstemt met de eerste 

lockdown). 
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4.1.9 Volgens de aard van het letsel 

De groepen 4, 8, 9 en 10 zijn de groepen met de minste APO in 2019. Ze tellen minder dan 

100 ongevallen per periode (ook wanneer groepen 8, 9 en 10 worden samengevoegd). Daardoor zijn 

de evolutiepercentages minder nauwkeurig en moeilijker te interpreteren. Toch valt op te merken 

dat traumatische amputaties (groep 4) de letsels zijn die het minst in aantal afnemen tijdens alle 

waargenomen fasen (lockdown: -26,7%; afbouw lockdown: -19,2%; zomer: +3,7%; 2de lockdown: 

+17,6%). Hun aantal stijgt zelfs tijdens de zomer en de tweede lockdown. In 2020 waren er 187 APO 

die in de 4 fasen tot een amputatie leidden, tegenover 188 in 2019 voor dezelfde periode. 

Botbreuken (groep 2) daalden ook minder dan gemiddeld tijdens de 4 waargenomen fasen 

(lockdown: -47,4%; afbouw lockdown: -26,2%; zomer: -8,7%; 2de lockdown: -13,2%). Multipele 

letsels (groep 12) daalden ook minder tijdens alle waargenomen fasen (lockdown: -50,0%; afbouw 

lockdown: -8,6%; zomer: -0,8%; 2de lockdown: +0,7%). De soorten letsels die in alle bestudeerde 

fasen het sterkst afnamen, waren shocks (groep 11) en schuddingen en inwendige letsels (groep 5). 

Vergiftigingen en infecties nemen ook meer dan gemiddeld af tijdens alle fasen behalve in de 

zomer. Daar er in 2019 slechts 51 APO als gevolg van vergiftiging waren en 45 in 2020 over de hele 

studieperiode, is dit cijfer minder betrouwbaar. De afname voor verbrandingen (groep 6) en 

oppervlakkige wonden en letsels (groep 1) ligt dicht bij het gemiddelde. Ontwrichtingen, 

verstuikingen en verrekkingen (groep 3) daalden iets meer dan gemiddeld tijdens de eerste 

lockdown (-58,8%) maar bleven tijdens de andere fasen dicht bij het gemiddelde. 

 

 

4.1.10  Soort werk 

De daling van het aantal APO was veel geringer voor werk in de landbouw, bosbouw, 

tuinbouw ... (groep 3) dan voor alle andere soorten werkzaamheden, ongeacht de fase (lockdown: 

-34,1%; afbouw lockdown: -10,1%; zomer: -10,3%; 2de lockdown: +1,2%). De daling is ook significant 

lager voor productie, verwerking, bewerking en opslag (groep 1) in de 4 fasen (lockdown: -45,5%; 

afbouw lockdown: -30,0%; zomer: -9,6%; 2de lockdown: -9,3%). 
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De grootste afname van het aantal APO tijdens de 4 fasen betreft echter de groep "verkeer, 

sportbeoefening en kunst" (groep 6) (lockdown: -62,3%; afbouw lockdown: -48,8%; zomer: -25,1%; 

2de lockdown: -32,2%). Een meer dan gemiddelde daling van het aantal APO wordt ook 

waargenomen voor werkzaamheden in verband met 10-, 20-, 30- en 40-activiteiten (groep 5), 

behalve tijdens de zomer (lockdown: -60,7%; afbouw lockdown: -38,3%; zomer: -11,4%; 2de 

lockdown: -28,8%). 

De daling van het aantal APO voor dienstverlening (groep 4) blijft dicht bij het gemiddelde, 

terwijl er voor bouwwerkzaamheden (groep 2) een sterke daling is tijdens de eerste lockdown (-

66,1%), gevolgd door een kleine daling tijdens de eerste fase van afbouw van de lockdown (-22,7%) 

en opnieuw een sterke daling in de zomer (-17,7%) om te eindigen met een iets kleiner dan 

gemiddelde daling tijdens de tweede lockdown (-19,0%). 

 

 

4.1.11  Afwijkende gebeurtenis 

Globaal zijn er geen opvallende afwijkende gebeurtenis van de gemiddelde daling van het 

aantal APO tijdens de 4 bestudeerde fasen, met uitzondering van de afwijkende gebeurtenis door 

overlopen (groep 2) die minder dalen dan het gemiddelde tijdens alle fasen (lockdown: -52,0%; 

afbouw lockdown: -29,0%; zomer: -8,0%; 2de lockdown: -14,9%). Afwijkende gebeurtenis door 

elektrische storingen … (groep 8) dalen het meest tijdens de eerste lockdown maar dalen beduidend 

minder dan het gemiddelde tijdens de fasen van afbouw van de lockdown en tweede lockdown 

(lockdown: -62,7%; afbouw lockdown: -11,0%; zomer: -9,3%; 2de lockdown: -17,3%). Afwijkende 

gebeurtenis door elektrische storingen komen het minst voor, wat misschien een verklaring biedt 

voor de grote variabiliteit van hun evolutiepercentage (lockdown: -49,5%; afbouw lockdown: -

52,6%; zomer: +2,9%; tweede lockdown: -18,1%). De daling van de andere afwijkende gebeurtenis 

blijft relatief dicht bij de gemiddelde daling van het aantal APO over de 4 bestudeerde fasen. 
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6 Verkeer, sportbeoefening, kunst 99 Overige soorten werk, niet in deze lijst vermeld
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4.1.12  Volgens de betrokken voorwerp 

Gezien het grote aantal groepen betrokken voorwerp en het beperkte aantal APO in sommige 

van deze groepen, werden de meeste groepen samengevoegd op basis van een vergelijkbaar thema. 

Om te beginnen stellen we vast dat het aantal APO met betrekking tot kantooruitrusting tijdens de 

4 fasen meer dan gemiddeld is gedaald (lockdown: -63,5%; afbouw lockdown: -39,4%; zomer: -

21,7%; 2de lockdown: -26,6%). APO waarbij gebouwen betrokken zijn (groepen 1 tot en met 3) 

nemen tijdens de eerste lockdown meer dan gemiddeld af, terwijl ze in de latere fasen minder 

afnemen (lockdown: -57,5%; afbouw lockdown: -28,4%; zomer: -8,1%; 2de lockdown: -18,3%). APO 

met handgereedschap (groepen 6 tot en met 8) daalden tijdens de 4 fasen aanzienlijk minder dan 

het gemiddelde (lockdown: -49,9%; afbouw lockdown: -30,4%; zomer: -8,6%; 2de lockdown: -11,7%). 

Dit is ook het geval voor APO met machines en uitrusting (groepen 4, 5, 9 en 10), behalve in de 

zomer (lockdown: -46,6%; afbouw lockdown: -29,3%; zomer: -14,1%; 2de lockdown: -3,2%). APO 

waarbij transportmiddelen betrokken zijn (groep 11), daalden het minst tijdens de eerste lockdown 

(-45,0%), maar bleven daarna dicht bij het gemiddelde. APO met voertuigen (groepen 12 en 13) 

daalden tijdens de eerste lockdown iets minder dan gemiddeld (-52,8%), terwijl de daling daarna 

groter was (afbouw lockdown: -33,1%; zomer: -17,9%; 2de lockdown: -27,9%). APO waarbij levende 

organismen betrokken zijn (groep 18), zijn minder sterk afgenomen tijdens de eerste lockdown en 

de eerste fase van afbouw van lockdown, maar zijn daarna sterker gedaald (lockdown: -49,0%; 

afbouw lockdown: -29,6%; zomer: -15,1%; 2de lockdown: -31,4%). Tot slot zijn de APO waarbij 

gevaarlijke stoffen of fysische verschijnselen betrokken zijn (groepen 15 en 20), het sterkst gedaald 

tijdens de eerste fase van afbouw van de lockdown en tijdens de tweede lockdown, terwijl ze 

minder dan gemiddeld zijn gedaald tijdens de eerste lockdown en in de zomer (lockdown: -52,7%; 

afbouw lockdown: -44,4%; zomer: -9,6%; 2de lockdown: -35,3%). 
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Gemiddelde 1 Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing …
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4 Verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel … 5 Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen

6 Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting 7 Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting

8 Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn 99 Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld
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4.1.13  Contactwijze 

APO met verdrinking en begraving (groep 2) daalden het sterkst tijdens de eerste lockdown 

en in de twee fasen van afbouw van lockdown (lockdown: -70,7%; afbouw lockdown: -48,1%; zomer: 

-25,3%), maar hun daling was kleiner dan het gemiddelde tijdens de tweede lockdown (-16,4%). 

APO als gevolg van een stoot door een bewegend voorwerp (groep 4) volgen hetzelfde patroon, 

hoewel de daling iets minder sterk is (lockdown: -58,9%; afbouw lockdown: -40,1%; zomer: -14,9%; 

2de lockdown: -18,0%). APO als gevolg van contact met elektrische stroom, een gevaarlijke stof ... 

(groep 1) daalden meer dan het gemiddelde tijdens alle onderzochte fasen (lockdown: -60,4%; 

afbouw lockdown: -44,7%; zomer: -17,4%; 2de lockdown: -29,5%). Dit is ook het geval voor APO na 

fysiek contact of psychische belasting (groep 7), hoewel het zeer dicht bij het gemiddelde ligt in 

de eerste fase van afbouw van de lockdown (lockdown: -58,9%; afbouw lockdown: -33,8%; zomer: 

-17,0%; 2de lockdown: -30,1%).  

APO met als contactwijze een verplettering (groep 3), beknelling (groep 6) of een beet, 

steek of een trap (groep 8) daalden in alle fasen minder dan gemiddeld. De ongevallen van groep 8 

daalden het minst tijdens de eerste lockdown en de twee fasen van afbouw van de lockdown 

(lockdown: -21,7%; afbouw lockdown: -14,1%; zomer: -2,4%), terwijl ongevallen in groep 6 het 

meest daalden tijdens de tweede lockdown (-11,5%). 
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01-03 Gebouwen, constructies, oppervlakken
06-08 Handgereedschap
04-05+09-10 Machines en uitrusting, motoren, systemen …
11 Systemen voor gesloten of open transport en opslag
12-13 Voertuigen
14 Materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines …
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6 Beknelling, verplettering enz. 7 Fysieke belasting van het lichaam, psychische belasting

8 Beet, trap enz. (van dier of mens) 99 Overige contacten - wijzen niet in deze lijst vermeld
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4.2 Analyse van de sectoren 

4.2.1 Top 10 van sectoren met de kleinste en de grootste daling  

Er zijn grote verschillen tussen de sectoren wat betreft de daling van het aantal 

arbeidsongevallen. Gelet op het grote aantal sectoren (zelfs indien beperkt tot de tweede positie 

van de NACE-code), hebben we gefocust op de eerste en de tweede lockdown om de sectoren met 

elkaar te vergelijken. Bij het maken van de analyse hebben we enkel rekening gehouden met de 

sectoren met ten minste 50 APO tijdens de periode van 2019 die overeenstemt met de periode van 

de eerste lockdown, met als doel een betrouwbaar percentage te kunnen berekenen. 

Tijdens de eerste lockdown was de daling van het aantal arbeidsongevallen in sommige 

sectoren veel groter dan het gemiddelde. Dit is meer bepaald het geval voor de sectoren sport, 

ontspanning en recreatie, verschaffen van accommodatie, eet- en drinkgelegenheden, activiteiten 

van verenigingen, vervaardiging van motorvoertuigen, diensten in verband met gebouwen, 

onderwijs en handel in voertuigen, waar de APO met ten minste 75% zijn gedaald (zie onderstaande 

grafiek). 

In sommige sectoren was de daling van de APO dan weer veel kleiner dan gemiddeld. Dit is 

het geval voor de sectoren teelt van gewassen en veeteelt, vervaardiging van voedingsmiddelen, 

menselijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening met huisvesting alsook de 

vervaardiging van chemische producten, waar de APO zijn gedaald met minder dan 36% of zelfs een 

toename van 10,5% lieten optekenen (zie onderstaande grafiek).  

 

Rekening gehouden met de evolutie van het aantal VTE per sector tussen het tweede 

kwartaal van 2019 en 2020 zien we dat de aanzienlijke daling van de APO in sommige sectoren niet 

alleen is toe te schrijven aan een daling van het aantal gewerkte uren, daar het aantal APO/1.000 

VTE tussen 2019 en 2020 ook aanzienlijk daalt (meer dan het gemiddelde). Dit is het geval voor de 

sectoren verschaffen van accommodatie, sport en ontspanning, activiteiten van verenigingen, 
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onderwijs, vervaardiging van voertuigen, diensten in verband met gebouwen (zie onderstaande 

grafiek). In andere sectoren is de daling van het aantal APO/1.000 VTE echter kleiner dan 

gemiddeld, terwijl ze groter was dan gemiddeld zo er geen rekening wordt gehouden met het aantal 

VTE. Dit is het geval voor de sectoren eet- en drinkgelegenheden (-13,6%; niet weergegeven in 

onderstaande grafiek), de handel in voertuigen (-15,1%) en weg- en waterbouw. Voor deze sectoren 

is de sterke daling van de APO dan ook grotendeels het gevolg van een daling van de 

werkgelegenheid. 

Onder de sectoren met de kleinste daling van het aantal APO/1.000 VTE vinden we de 

sectoren teelt van gewassen en veeteelt, de detailhandel, de vervaardiging van meubelen, 

houtindustrie, bouw (NACE 41+42+43) en onroerend goed.  

Vreemd genoeg geldt dit niet voor de gezondheidssectoren (86+87) waar het aantal 

APO/1.000 VTE daalde met respectievelijk 15,1% en 19,7% tijdens het 2de semester 2020 noch in de 

voedingsindustrie (NACE 10; -17,9%) of in de chemische industrie (NACE 20; -27,1%). Overigens was 

er in deze sectoren geen grote afname van de werkgelegenheid in het 2de semester (NACE 86: -

2,4%; NACE 87: 0,0%; NACE 10: -7,6%; NACE 20: -2,7%). In deze sectoren is er dus een daling van de 

APO die over het algemeen niet kan worden toegeschreven aan een afname van de 

werkgelegenheid. 

 

We hebben dezelfde analyse gemaakt voor de tweede lockdown en het laatste kwartaal wat 

betreft de werkgelegenheidsgegevens. Over het geheel genomen zijn de sectoren met de grootste 

daling van APO dezelfde als tijdens de eerste lockdown (NACE 45, 55, 56, 93, 94). Hier komen nog 

enkele sectoren bij, inzonderheid de sector beveiligings- en opsporingsdiensten waar de APO tijdens 

zowel de eerste als de tweede lockdown zijn gedaald (respectievelijk -40,0% en -40,6%), de sector 

architecten en ingenieurs waar de APO tijdens de eerste lockdown evenveel waren gedaald als het 

gemiddelde, en ook de sector vervaardiging van chemische producten waar de APO tijdens de eerste 
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lockdown minder waren gedaald dan het gemiddelde. Ook in de automobielindustrie was de daling 

van het aantal APO tijdens de tweede lockdown kleiner dan gemiddeld, terwijl deze sector tot de 

sectoren met de grootste daling van het aantal APO behoorde tijdens de eerste lockdown. 

Tijdens de tweede lockdown is het aantal APO gestegen in de sector vervaardiging van 

producten van rubber, maar ook in de sectoren weg- en waterbouw en vervaardiging van textiel, 

terwijl ze tijdens de eerste lockdown sterk waren gedaald (respectievelijk -66,0% en -60,5%). De 

activiteiten in verband met onroerend goed, waar de APO tijdens de eerste lockdown meer dan 

gemiddeld waren gedaald (-58,8%), is de sector met de kleinste daling van de APO tijdens de tweede 

lockdown. Er was ook een kleiner dan gemiddelde daling in de sectoren terbeschikkingstelling van 

personeel, vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, teelt van gewassen en 

veeteelt, vervaardiging van papier en karton en vervaardiging van elektrische apparatuur.  

 

Over het geheel genomen zijn de sectoren met de kleinste of grootste daling van de APO 

tijdens de tweede lockdown ook de sectoren waarvan de APO/1.000 VTE het minst zijn gedaald of 

gestegen in het laatste kwartaal van 2020 (vervaardiging van textiel, vervaardiging van producten 

van rubber, vervaardiging van elektrische apparatuur, vervaardiging van voertuigen, weg- en 

waterbouw, onroerend goed en terbeschikkingstelling van personeel). Dit wijst erop dat de 

werkgelegenheid weinig invloed heeft op deze daling of stijging. Niettemin is de daling van het 

aantal APO per 1.000 VTE aanzienlijk kleiner dan de daling van het aantal APO in absolute termen 

en omgekeerd voor de sectoren waar het aantal arbeidsongevallen is toegenomen. Dit wijst erop 

dat de daling van het aantal VTE in het laatste kwartaal van 2020 in deze sectoren de geringe daling 

van het absolute aantal AO heeft versterkt of de stijging ervan heeft beperkt. Een uitzondering 

hierop vormen de sectoren teelt van gewassen en veeteelt, vervaardiging van papier en karton en 

vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, waar de daling van het aantal 

APO/1.000 VTE groter is dan de daling van het absolute aantal APO. Deze daling is dus niet het 
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gevolg van een afname van het aantal VTE. Bovendien stellen we ook vast dat het aantal APO/1.000 

VTE in de sector eet- en drankgelegenheden met 0,8% is gestegen, terwijl deze sector tijdens de 

tweede lockdown een van de grootste dalingen van het aantal APO heeft gekend. Deze daling is dus 

volledig toe te schrijven aan de afname van het aantal VTE in deze sector. Hetzelfde fenomeen 

doet zich voor in de sector sport, ontspanning en recreatie, waar het aantal APO/1.000 VTE met 

slechts 4,6% is gedaald, terwijl het aantal APO tijdens de tweede lockdown met 40,6% is gedaald. 

In de detailhandel daalde het aantal APO/1.000 VTE ook minder dan het aantal APO tijdens de 

tweede lockdown, maar het verschil is minder groot (-8,0% tegenover -18,1%). 

 Van de sectoren waar het aantal APO tijdens de tweede lockdown het sterkst is gedaald, 

daalt het aantal APO/1.000 VTE in het vierde kwartaal in dezelfde mate voor de sectoren 

vervaardiging van chemische producten, architecten en ingenieurs en activiteiten van verenigingen. 

De daling van het aantal APO wordt derhalve weinig beïnvloed door de evolutie van de 

werkgelegenheid in deze sectoren. In de sectoren handel in en reparatie van voertuigen en 

beveiligings- en opsporingsdiensten daalde het aantal APO/1.000 VTE aanzienlijk minder dan het 

aantal APO. De afname van de werkgelegenheid in deze sectoren heeft de daling van het aantal 

APO dus versterkt. Voor de sector verschaffen van accommodatie daalde het aantal APO/1.000 VTE 

in de tweede helft van het jaar aanzienlijk minder dan het absolute aantal APO (-32,9% tegenover 

-75,3%). De afname van de werkgelegenheid is dus gedeeltelijk verantwoordelijk voor de daling van 

het aantal APO. 

 

Hierna maken we een meer gedetailleerde analyse van de APO in sectoren waar de crisis de 

grootste impact kan hebben gehad, ofwel omdat ze tot de essentiële sectoren behoren waarvan de 

activiteit nooit is stilgelegd (gezondheidszorg en voedingsindustrie), ofwel omdat hun activiteiten 

tijdens de eerste en tweede lockdown sterk werden beperkt (horeca en cultuur, sportbeoefening 

en recreatie).  
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4.2.2 Gezondheidssector 

In deze sector zijn de sectoren van de NACE-groepen 86 (menselijke gezondheidszorg) en 87 

(maatschappelijke dienstverlening met huisvesting) samengevoegd. We hebben er de NACE-groep 

88 (maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting) niet aan toegevoegd, daar deze groep 

sectoren omvat waarvan de activiteit ten minste tijdens de eerste lockdown werd stopgezet of 

sterk verminderd (bv. activiteiten van kinderdagverblijven en kinderopvang).  

Tijdens de eerste lockdown daalden de APO met 30,8%. Ongevallen met tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid kenden een grotere daling (-41,2%) dan ongevallen zonder gevolgen (-24,4%) 

of met blijvende arbeidsongeschiktheid (-25,9%). Tijdens de studieperiode gebeurden er geen 

dodelijke ongevallen. In het begin van de periode van afbouw van de lockdown daalden de 

ongevallen met 18,2% en in dezelfde verhouding, ongeacht de gevolgen van de ongevallen. 

Anderzijds is het aantal ongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid in de zomer aanzienlijk 

gedaald (-19,0%), terwijl het aantal ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid licht is gedaald 

(-3,9%) en het aantal ongevallen zonder gevolgen is gestegen (+1,3%). Tijdens de tweede lockdown 

daalden de APO met 19,0%, maar de ongevallen met TAO daalden sterk (-62,3%), de ongevallen met 

BO daalden eveneens sterk (-45,9%), terwijl de ongevallen zonder gevolgen een toename lieten 

optekenen (+13,5%). 

  

Over het geheel genomen is het aantal APO in de gezondheidssector minder dan gemiddeld 

gedaald wanneer we deze gegevens per kwartaal analyseren (ongeveer half zo veel in de eerste 

drie kwartalen van 2020). Houden we echter rekening met de evolutie van de werkgelegenheid 

(APO/1.000 VTE), dan zien we dat het verschil tussen het evolutiepercentage in de 

gezondheidssector en het gemiddelde evolutiepercentage per kwartaal veel minder groot is. In het 

vierde kwartaal was de daling voor de APO/1.000 VTE nog groter dan het gemiddelde. Eigenlijk is 

het aantal VTE in de gezondheidssector lichtjes gestegen tussen 2019 en 2020 (behalve tijdens het 

2de kwartaal voor de sector NACE 86). De daling van het aantal APO is dus niet toe te schrijven aan 

een afname van het aantal VTE in deze sector. 
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4.2.3 Voedingsindustrie 

Voor de analyse van de voedingsindustrie hebben we de sectoren levensmiddelenindustrie 

(NACE 10) en drankenproductie (NACE 11) samengevoegd, daar ze complementair zijn en deel 

uitmaakten van de essentiële sectoren tijdens de eerste lockdown. 

 Tijdens de eerste lockdown daalden de AO met 24,2%. Ongevallen met tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid kenden een grotere daling (-28,5%) dan ongevallen zonder gevolgen (-21,3%). 

De ongevallen die blijvende ongeschiktheid tot gevolg hebben, zijn zeer weinig gedaald (-3,6%). Er 

was één dodelijk ongeval tijdens de bestudeerde periode in 2020 en ook in 2019. Bij het begin van 

de afbouw van de lockdown zijn de ongevallen met 31,8% gedaald. Opnieuw daalden de ongevallen 

met tijdelijke arbeidsongeschiktheid het sterkst (-38,5%), gevolgd door ongevallen zonder gevolgen 

(-25,2%), terwijl de ongevallen met blijvende ongeschiktheid met 15,9% daalden. In de zomer 

echter daalde het aantal AO globaal minder (-6,5%), maar steeg het aantal ongevallen zonder 

gevolgen (+16,9%), terwijl het aantal ongevallen met TAO of BO daalde (respectievelijk -16,0% en 

-15,3%). We zien dezelfde tendens tijdens de tweede lockdown: de AO daalden globaal met 18,1%, 

maar de ongevallen met TAO daalden sterk (-51,9%), de ongevallen met BO daalden eveneens (-

22,6%), terwijl de ongevallen zonder gevolgen een sterke toename lieten optekenen (+60,5%).  

 

Over het geheel genomen is het aantal APO in de voedingsindustrie minder dan gemiddeld 

gedaald wanneer we deze gegevens per kwartaal analyseren. Net als in de gezondheidssector is het 

verschil met het gemiddelde minder groot wanneer rekening wordt gehouden met het aantal VTE. 

Anderzijds is het aantal VTE in beide sectoren tussen 2019 en 2020 gedaald (NACE 10: -2,9%; NACE 

11: -6,2%). De grootste daling doet zich voor in beide sectoren in het tweede en het vierde kwartaal. 

Deze daling van het aantal VTE is slechts deels verantwoordelijk voor de daling van het aantal APO. 
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4.2.4 Verschaffen van accommodatie en eet- en drinkgelegenheden 

De sectoren verschaffen van accommodatie (NACE 55) en eet- en drinkgelegenheden (NACE 

56) volgden dezelfde neerwaartse trend wat betreft het aantal AO tijdens de covid-19 crisis. 

Daarom hebben we beide sectoren samengebracht. In de zomer was de daling groter in de sector 

verschaffen van accommodatie (-59,9%) dan voor de eet- en drinkgelegenheden (-26,4%). 

Tijdens de eerste lockdown daalden de AO met 91,8%. Ongevallen met blijvende 

ongeschiktheid daalden aanzienlijk minder (-86,0%) dan ongevallen met tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid (-92,6%) en ongevallen zonder gevolgen (-91,7%). Er was één dodelijk 

ongeval tijdens de bestudeerde periode in 2020 en ook in 2019. Bij het begin van de afbouw van de 

lockdown zijn de ongevallen met 86,2% gedaald. Ongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

daalden het sterkst (-89,1%), gevolgd door ongevallen zonder gevolgen (-83,8%), terwijl de 

ongevallen met blijvende ongeschiktheid een iets kleinere daling kenden (-78,8%). In de zomer 

echter daalde het aantal APO globaal iets minder (-33,9%), maar daalde het aantal ongevallen 

zonder gevolgen het minst (+21,5%), terwijl het aantal ongevallen met TAO of BO een grotere daling 

liet optekenen (respectievelijk -41,9% en -37,6%). We zien dezelfde tendens tijdens de tweede 

lockdown: de APO daalden globaal met 68,8%, maar de ongevallen met TAO daalden sterk (-86,3%), 

de ongevallen met BO daalden eveneens sterk (-72,4%), terwijl de ongevallen zonder gevolgen een 

daling lieten optekenen (-38,4%). 

 

Over het geheel genomen is het aantal AO in de sectoren verschaffen van accommodatie en 

eet- en drinkgelegenheden meer dan gemiddeld gedaald wanneer we deze gegevens per kwartaal 

analyseren, en op zeer significante wijze in het tweede en het vierde kwartaal (respectievelijk -

78,2% en -66,7%). De daling is veel minder groot wanneer we rekening houden met het aantal VTE. 

Ze blijft groter dan gemiddeld in het tweede en het derde kwartaal, maar kleiner dan gemiddeld 

en lager dan 10% in het eerste en het vierde kwartaal. Samengevoegd lijken deze gegevens erop te 

wijzen dat de aanzienlijke daling van het aantal VTE in deze sectoren grotendeels verantwoordelijk 

is voor de daling van het aantal AO. 
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4.2.5 Sector cultuur, sportbeoefening en vrijetijdsbesteding 

Voor deze analyse hebben we de sectoren Creatieve activiteiten, kunst en amusement (NACE 

90), bibliotheken, musea en overige culturele activiteiten (NACE 91), loterijen en kansspelen (NACE 

92) en sport, ontspanning en recreatie (NACE 93) samengevoegd.  

Tijdens de eerste lockdown daalden de APO met 90,2%. Ongevallen met TAO daalden 

aanzienlijk minder (-83,3%) dan ongevallen met BO (-90,9%) en ongevallen zonder gevolgen (-

95,0%). Er was één dodelijk ongeval tijdens de bestudeerde periode in 2020 en ook in 2019. Bij het 

begin van de afbouw van de lockdown zijn de ongevallen met 71,5% gedaald. Ongevallen met BO 

daalden het sterkst (-81,3%), gevolgd door ongevallen met TAO (-78,9%), terwijl de ongevallen 

zonder gevolgen een kleinere daling kenden (-52,8%). In de zomer daalde het aantal APO globaal 

iets minder (-29%), maar daalde het aantal ongevallen zonder gevolgen het minst (-17,2%), terwijl 

het aantal ongevallen met TAO of BO een grotere daling liet optekenen (respectievelijk -42,2% en 

-34,4%). We zien dezelfde tendens tijdens de tweede lockdown: de APO daalden globaal met 45,6%, 

maar de ongevallen met TAO daalden sterk (-76,1%), de ongevallen met BO daalden eveneens sterk 

(-66,1%), terwijl de ongevallen zonder gevolgen veel minder zijn gedaald (-14,9%). 

 

Over het geheel genomen is het aantal APO in de sector cultuur, sportbeoefening en 

vrijetijdsbesteding beduidend meer dan gemiddeld gedaald wanneer we deze gegevens per 

kwartaal analyseren, en op zeer significante wijze in het tweede kwartaal (-75,7%). De daling blijft 

aanzienlijk wanneer we rekening houden met de VTE (-53,8%). Hoewel deze daling van het aantal 

APO/1.000 VTE in elke jaarhelft groter is dan het gemiddelde, is dit verschil minder groot wanneer 

we rekening houden met de VTE (behalve voor het 2de kwartaal). In 2020 daalde het aantal VTE 

voor de 4 sectoren met respectievelijk 22,8% (NACE 90), 12,3% (NACE 91), 36,4% (NACE 92) en 26,6% 
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(NACE 93). De aanzienlijke daling van het aantal VTE tijdens de covid-19-crisis is dus niet de enige 

oorzaak voor de daling van het aantal APO in deze sectoren.  
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4.3 Analyse van de beroepen  

4.3.1 Top 10 van beroepen met de kleinste en de grootste daling 

Net als bij de economische sectoren zijn er grote verschillen wat betreft de evolutie van 

het aantal arbeidsplaatsongevallen tussen 2019 en 2020. We hebben hierna een analyse gemaakt 

van het aantal APO tijdens de eerste en de tweede lockdown in 2020 in vergelijking met dezelfde 

perioden in 2019. In de top 10 hebben we enkel de beroepen opgenomen met ten minste 50 AO in 

de periode van 2019 die overeenstemt met de eerste lockdown, met als doel een voldoende 

betrouwbaar evolutiepercentage te kunnen berekenen. De RSZ beschikt niet over de cijfers 

betreffende het aantal VTE, uitgesplitst volgens ISCO-code. Daardoor kunnen we in de huidige 

analyse geen rekening houden met de impact van de werkgelegenheid.  

Tijdens de eerste lockdown was er voor sommige beroepen een veel grotere daling van het 

aantal APO dan gemiddeld. Dit is het geval voor beroepen in het restaurantwezen (koks, kelners en 

barmannen en medewerkers in sneldienstrestauratie), werknemers in de sport, huishoudelijke 

hulpen, administratief medewerkers, assembleurs, schilders en reinigers van bouwwerken, 

installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur en gereedschapsmakers. 

In andere beroepen daarentegen was de daling van de APO veel kleiner dan gemiddeld. Deze 

beroepen omvatten verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen (voor wie het aantal APO 

tijdens de eerste lockdown helemaal niet is gedaald), verpleegkundigen en assistent-vroedvrouwen, 

verzorgend personeel, bedieners van installaties voor de vervaardiging van 

chemische/fotografische producten en voor de vervaardiging van voedingswaren, technici voor 

industriële processen, ambachtslieden in de voedingsindustrie, ambachtslieden en tuinders en 

akkerbouwers. 
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Tijdens de tweede lockdown blijkt opnieuw dat de beroepen in het restaurantwezen de 

beroepen zijn met de grootste daling van APO. Administratief medewerkers en werknemers in de 

sport staan ook nog steeds in de top 10 van beroepen met de grootste daling van APO, net als 

tijdens de eerste lockdown. Anderzijds verschijnen er nieuwe beroepen waar het aantal APO sterker 

is gedaald dan het gemiddelde, terwijl deze beroepen tijdens de eerste lockdown dichter bij het 

gemiddelde lagen. Dit is het geval voor (ander) administratief personeel, chauffeurs van 

voertuigen, ondersteunend personeel op juridisch vlak, andere geschoolde beroepen in de industrie 

en andere ambachtslieden en personeel in de beschermings- en beveiligingsdiensten. Voor de 

andere beroepen die tijdens de eerste lockdown in de top 10 stonden, werd daarentegen een daling 

van het aantal APO vastgesteld die dichter ligt bij de gemiddelde daling tijdens de tweede 

lockdown. 

Er zijn ook enkele beroepen waar het aantal APO tijdens de tweede lockdown is gestegen in 

vergelijking met dezelfde periode in 2019. Dit is het geval voor leden van de strijdkrachten, voor 

wie de APO iets minder dan gemiddeld waren gedaald tijdens de eerste lockdown (-45,9%). Dit 

geldt ook voor bedieners van machines in metaalverwerkende bedrijven, ongeschoolde arbeiders 

in de mijnbouw, bouwvakkers en assembleurs, voor wie de APO tijdens de eerste lockdown 

aanzienlijk meer dan gemiddeld waren gedaald. Dit is ook het geval voor ambachtslieden in de 

voedingsindustrie en landbouwers en geschoolde werknemers in de akkerbouw, die tijdens de 

eerste lockdown al tot de beroepen behoorden met de kleinste daling van de APO.  

In de gezondheidssector is het aantal APO niet gedaald voor ander ondersteunend personeel 

in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen en vroedvrouwen op zowel kaderniveau als het niveau 

van assistent evenals verzorgend personeel staan in de tweede lockdown niet langer in de top 10 

van de beroepen met de kleinste daling van het aantal APO. Ze staan echter respectievelijk op de 

12de, 17de en 21ste plaats met een daling die nog steeds kleiner is dan het gemiddelde (respectievelijk 

-7,0%, -11,3% en -16,6%). Tot slot behoren de bedieners van machines voor de vervaardiging van 

producten van rubber, papier ..., ambachtslieden, vuilnisophalers en -verwerkers en technici voor 

industriële processen (11de plaats; -6,4%) eveneens tot de beroepen waar de APO tijdens de tweede 

lockdown het minst zijn gedaald. 
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Hierna maken we een meer gedetailleerde analyse van de APO voor bepaalde beroepen 

waarvoor de crisis de grootste impact kan hebben gehad, net zoals we dat voor bepaalde sectoren 

hebben gedaan. 

 

4.3.2 Verpleegkundigen  

We hebben verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen (ISCO 222) en 

verpleegkundigen en assistent-vroedvrouwen (ISCO 322) samengevoegd, daar de evolutie van het 

aantal APO voor hen vergelijkbaar is tijdens de 4 bestudeerde fasen. 

Tijdens de eerste lockdown daalde het aantal APO onder verpleegkundigen met 19,2%. 

Ongevallen met BO daalden echter sterker (-34,6%) dan de ongevallen met TAO (-21,4%) en de 

ongevallen zonder gevolgen (-17,9%). In het begin van de lockdown is er een daling met 8,8%, maar 

er is geen daling bij de ongevallen met TAO (0,0%). Ongevallen zonder gevolgen daalden met 11,4%, 

terwijl ongevallen met BO het sterkst daalden (-16,7%). In de zomer daalde het aantal APO met 

7,4%. Het zijn opnieuw de ongevallen zonder gevolgen die het minst daalden (-2,8%) en de 

ongevallen met BO die het meest zijn gedaald (-23,8%), terwijl de ongevallen met TAO met 16,6% 

zijn gedaald. Tijdens de tweede lockdown is er een toename met 12,3% van de ongevallen zonder 

gevolgen, terwijl ongevallen met TAO of BO telkens met 63% dalen. Er waren geen dodelijke 

ongevallen tijdens de bestudeerde periodes in 2019 en 2020. 
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4.3.3 Ambachtslieden in de voedingsindustrie 

Voor de ambachtslieden in de voedingsindustrie was er een daling van 33,5% van het aantal 

APO tijdens de eerste lockdown. Deze daling was echter groter voor ongevallen met BO (-44,8%) en 

ongevallen met TAO (-37,3%) en veel minder groot voor ongevallen zonder gevolgen (-16,0%). 

Tijdens de eerste lockdown dalen de APO met 28,2%. Het zijn de ongevallen zonder gevolgen die 

het meest dalen (-38,5%) en de ongevallen met BO die het minst zijn gedaald (-6,3%), terwijl de 

ongevallen met TAO met 26,1% zijn gedaald. In de zomer steeg het aantal APO met 7,5%. Dit is 

voornamelijk te wijten aan een toename van het aantal ongevallen zonder gevolgen met 40,2%, 

terwijl het aantal ongevallen met TAO nauwelijks daalde (-0,9%) en het aantal ongevallen met BO 

daalde met 11,4%. Tijdens de tweede lockdown wordt deze toename bevestigd (+1,9%). Het aantal 

ongevallen zonder gevolgen neemt zeer sterk toe (+137,5%), terwijl het aantal ongevallen met TAO 

het sterkst daalt (-38,0%). De ongevallen met BO dalen met 13,9%. Er waren geen dodelijke 

ongevallen tijdens de bestudeerde periodes in 2019 en 2020. 
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4.3.4 Landbouwers en veehouders 

Voor de landbouwers hebben we de categorieën ISCO 611 tot 613 samengevoegd. Tijdens de 

eerste lockdown daalden de APO voor deze sectoren met 30,9%. Ongevallen zonder gevolgen 

daalden het sterkst (-52,43%), gevolgd door ongevallen met BO (-30,8%) en de ongevallen met TAO 

(-22,6%). Tijdens de twee fasen van afbouw van de lockdown stegen de APO voor landbouwers 

respectievelijk met 1,4% en 13,1%. Tijdens deze twee fasen is het aantal ongevallen zonder 

gevolgen sterk gestegen (respectievelijk 50,0% en 60,0%) en zijn de ongevallen met TAO licht 

gedaald (-8,3% en -1,8%). Het aantal ongevallen met BO daalde met 16,7% bij het begin van de 

afbouw van de lockdown, terwijl het in de zomer stagneerde. Tijdens de tweede lockdown stegen 

de APO met 0,5%. Er was een sterke stijging van het aantal ongevallen zonder gevolgen (+135%), 

een lichte toename van het aantal ongevallen met BO (+4,2%) en een daling van het aantal 

ongevallen met TAO (-19,0%). Er was één dodelijk ongeval in 2019 en er waren 2 dodelijke 

ongevallen in 2020 voor de bestudeerde periode. 

 

 

4.3.5 Werknemers in het restaurantwezen 

Voor deze analyse hebben we de koks (ISCO 512), kelners en barmannen (ISCO 513) en de 

medewerkers sneldienstrestauratie (ISCO 941) samengevoegd. Voor deze beroepen is er een daling 

van 85,7% van het aantal APO tijdens de eerste lockdown. Deze daling is gelijkmatig verdeeld over 

de gevolgen van de ongevallen (geen gevolgen -84,7%; TAO -86,5%; BO -80,0%). De situatie blijft 

vergelijkbaar in het begin van de afbouw van de lockdown, toen de globale daling 79,1% bedroeg 

(geen gevolgen -75,3%; TAO -82,2%; BO -75,6%). In de zomer daalden de APO met 27,3%, maar de 

daling was kleiner voor de ongevallen zonder gevolgen (-14,6%) dan voor de ongevallen met TAO (-

35,8%) of BO (-30,8%). Dit is ook het geval tijdens de tweede lockdown, toen de APO in totaal met 

61,1% daalden (geen gevolgen -28,1%; TAO -79,1%; BO -75,0%). Er was één dodelijk ongeval in 2019 

en er waren geen dodelijke ongevallen in 2020 voor de bestudeerde periode. 
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4.3.6 Werknemers in de culturele en de sportsector 

Als werknemers op het gebied van sport en cultuur werden beschouwd: scheppende en 

uitvoerende kunstenaars (ISCO 265), vakspecialisten op het gebied van sport en fitness (ISCO 342) 

en vakspecialisten op artistiek, cultureel en culinair gebied (ISCO 343). Tijdens de eerste lockdown 

daalden de APO voor deze beroepen met 93,3%. Het aantal ongevallen zonder gevolgen daalde met 

94,6%, het aantal ongevallen met TAO daalde met 89,7% en er waren geen ongevallen met BO. 

Tijdens de eerste fase van afbouw van de lockdown daalden de APO met 79,4%, maar voor deze 

periode daalden de ongevallen met BO het minst (-57,1%), terwijl de ongevallen zonder gevolgen 

of met TAO daalden met respectievelijk 80,0% en 85,2%. Het aantal ongevallen met BO is in deze 

fase echter zo gering dat één ongeval meer of minder het evolutiepercentage ervan aanzienlijk kan 

wijzigen. In de zomer (-23,9% APO) en tijdens de tweede lockdown (-43,7% APO) daalden de 

ongevallen zonder gevolgen het minst (respectievelijk -7,0% en -14,2%); de ongevallen met BO 

daalden het meest (respectievelijk -52,0% en -78,2%) en er was ook een grote daling voor de 

ongevallen met TAO (respectievelijk -33,8% en -67,4%). Er was één dodelijk ongeval in 2019 en er 

waren geen dodelijke ongevallen in 2020 voor de bestudeerde periode. 
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4.3.7 Administratief werknemers 

Voor de administratief werknemers daalden de APO met 75,9% tijdens de eerste lockdown. 

Het aantal ongevallen met BO daalde iets minder, terwijl het aantal ongevallen met TAO iets meer 

daalde (geen gevolgen -74,6%; TAO -79,6%; BO -67,6%). Tijdens de twee fasen van afbouw van de 

lockdown daalden de APO respectievelijk met 51,7% en 38,3%. Voor deze twee perioden daalde het 

aantal ongevallen zonder gevolgen het minst (respectievelijk -41,3% en -31,2%), terwijl de daling 

voor de ongevallen met TAO (respectievelijk -60,0% en -44,6%) en de ongevallen met BO 

(respectievelijk -58,3% en -43,3%) groter was in vergelijkbare verhoudingen Tijdens de tweede 

lockdown daalden de APO met 47,2% voor administratief medewerkers. Het zijn opnieuw de 

ongevallen zonder gevolgen die het minst daalden (-29,3%) en de ongevallen met TAO die het meest 

zijn gedaald (-67,3%), terwijl de ongevallen met BO met 56,3% zijn gedaald. Er waren geen 

dodelijke ongevallen in 2019 maar er was één dodelijk ongeval in 2020 voor de bestudeerde periode. 

 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1ste lockdown Uit-Lockdown Zomer 2de lockdown

APO voor administratief medewerkers (ISCO 411) 
volgens de gevolgen in 2019 en 2020

1-ZG 2019 1-ZG 2020

2-TAO 2019 2-TAO 2020

3-VBO 2019 3-VBO 2020



38 
 

5 Evolutie van arbeidswegongevallen 

5.1  Analyse per categorie 

Het aantal arbeidswegongevallen (AWO) daalde met 66,8% tijdens de eerste lockdown, met 

39,8% in het begin van de fase van afbouw van de lockdown, met 23,0% tijdens de afbouw van de 

lockdown in de zomer en met 43,4% tijdens de tweede lockdown. 

5.1.1 Volgens gender 

Net als bij de APO zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen 

zijn op nagenoeg dezelfde wijze betrokken bij de daling van het aantal AWO tijdens de eerste 

lockdown (mannen: -64,9%; vrouwen: -68,5%). Er wordt echter een iets groter verschil 

waargenomen tijdens de tweede lockdown (mannen: -39,4%; vrouwen: -46,9%). 

 

 

5.1.2 Volgens leeftijdclasse 

De leeftijdsgroep 15-19 jaar wordt in dit deel niet geanalyseerd omdat er in deze 

leeftijdsgroep te weinig AWO zijn om een betrouwbaar evolutiepercentage te kunnen berekenen. 

Tijdens de eerste lockdown is de daling van het aantal AWO groter voor de 

leeftijdscategorieën 30-39 (-71,8%) en ouderen (ouder dan 59; -68,7%) dan voor de tussenliggende 

leeftijdscategorieën (40-59) en jongeren (20-29). In de eerste fase van afbouw van de lockdown 

dalen de AWO ook het sterkst bij de 20- tot 39-jarigen (-46,2%) en veel minder bij de 59-plussers (-

8,2%). In de zomer is de daling van de AWO ook veel minder uitgesproken bij de 59-plussers (-9,3%), 

maar ook bij de 20- tot 29-jarigen (-19,0%), terwijl ze groter is bij de 30- tot 59-jarigen. Tot slot is 

de daling van de AWO tijdens de tweede lockdown opnieuw groter bij de 59-plussers (-48,2%) maar 

ook bij de 40- tot 49-jarigen (-48,6%); de daling is het kleinst bij de 20- tot 29-jarigen (-39,7%). 
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5.1.3 Per gewest en per provincie 

Het aantal AWO is tijdens de eerste lockdown sterker gedaald in Brussel (-79,3%) en Wallonië 

(-74,5%) dan in Vlaanderen (-62,3%). Dit was ook het geval bij het begin van de afbouw van lockdown 

(Brussel: -48,9%; Wallonië: -50,0%; Vlaanderen: -36,1%). In de zomer daalden de AWO het sterkst 

in Brussel (-26,8%), en daarnaast was de daling groter in Vlaanderen (-22,2%) dan in Wallonië (-

20,7%). Anderzijds daalden de AWO tijdens de tweede lockdown sterk in Brussel (44,4%) en 

Vlaanderen (44,8%), maar minder in Wallonië (34,2%). 

 

In Wallonië daalde het aantal AWO met 74,5% tijdens de lockdown, met 50,0% tijdens de 

fase van geleidelijke afbouw van de lockdown, met 20,7% tijdens de zomer en met 34,2% tijdens 

de tweede lockdown.  

In Waals-Brabant is deze daling duidelijk groter dan het gemiddelde voor Wallonië, ongeacht 

de fase (lockdown: -87,1%; afbouw lockdown: -67,8%; zomer: -32,5%; 2de lockdown: -46,6%). De 

daling was echter het grootst in de provincie Luxemburg tijdens de eerste en de tweede lockdown 

(89,7% en 48,5%). Deze provincie kende echter ook de kleinste daling tijdens de eerste fase van 

afbouw van de lockdown (-16,7%), terwijl de daling in de zomer groter was dan het gemiddelde (-

25,4%). In Henegouwen was de daling van de AWO tijdens alle waargenomen fasen aanzienlijk lager 

dan gemiddeld (lockdown: -71,2%; afbouw lockdown: -46,0%; zomer: -17,3%; 2de lockdown: -
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31,7%). In de provincie Luik blijft de daling van de AWO gedurende alle bestudeerde fasen dicht bij 

het gemiddelde. Tot slot is het in de provincie Namen dat de daling van de AWO het minst 

uitgesproken was tijdens de eerste lockdown (-50,0%) en in de zomer (-13,5%), terwijl ze tijdens 

de andere twee fasen dicht bij het gemiddelde blijft. 

 

In Vlaanderen daalde het aantal AWO met 62,3% tijdens de lockdown, met 36,1% tijdens de 

fase van geleidelijke afbouw van de lockdown, met 22,2% tijdens de zomer en met 44,8% tijdens 

de tweede lockdown. 

De daling van de AWO is systematisch hoger dan het Vlaams gemiddelde in Vlaams-Brabant, 

ongeacht de waargenomen fase (lockdown: -72,3%; afbouw lockdown: -57,7%; zomer: -29,1%; 2de 

lockdown: -54,5%). Tijdens de eerste lockdown deed de grootste daling zich echter voor in de 

provincie Limburg (-75,1%). De daling van de AWO in deze provincie is echter veel minder groot dan 

het gemiddelde tijdens de andere fasen (afbouw lockdown: -26,8%; zomer: -18,1%; 2de lockdown: 

-29,8%). In West-Vlaanderen is de daling tijdens alle fasen lager dan gemiddeld en zelfs het laagst 

voor het hele Vlaams Gewest tijdens de eerste lockdown en in de zomer (lockdown: -53,6%; afbouw 

lockdown: -29,5%; zomer: -12,4%; 2de lockdown: -42,2%). In Oost-Vlaanderen is de daling van de 

AWO lager dan gemiddeld tijdens de eerste drie fasen en vergelijkbaar met het gemiddelde tijdens 

de tweede lockdown (lockdown: -57,4%; afbouw lockdown: -32,8%; zomer: -16,9%; 2de lockdown: 

-44,5%). In de provincie Antwerpen tot slot is de daling van de AWO iets lager dan gemiddeld tijdens 

de eerste lockdown en bij het begin van de afbouw van de lockdown en iets hoger dan gemiddeld 

in de zomer en de tijdens de tweede lockdown (lockdown: -59,4%; afbouw lockdown: -31,6%; 

zomer: -27,8%; 2de lockdown: -46,2%). 
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5.1.4 Beroepscategorie 

De daling van de AWO is het grootst bij de bedienden, ongeacht de bestudeerde fase 

(lockdown: -70,9%; afbouw lockdown: -47,8%; zomer: -32,7%; 2de lockdown: -56,2%). Tijdens beide 

periodes van lockdown was de daling het kleinst voor uitzendkrachten (61,6% en 26,7%) en was de 

daling van de AWO voor arbeiders vergelijkbaar tijdens deze twee fasen (62,6% en 32,8%). Tijdens 

de twee fasen van afbouw van de lockdown is de daling voor arbeiders echter beduidend lager dan 

voor de andere twee categorieën werknemers (30,9% bij het begin van de afbouw van de lockdown 

en 12,2% in de zomer). 

 

 

5.1.5 Anciënniteit 

Terwijl het aantal AWO voor personen met de grootste beroepsanciënniteit minder is 

gedaald dan het gemiddelde tijdens de eerste lockdown (11-20 jaar: -56,0%; +20 jaar: -59,3%), was 

de afname daarvan het grootst tijdens de tweede lockdown (11-20 jaar: -49,1%; +20 jaar: -47,8%). 

Personen met minder dan één jaar anciënniteit kenden de grootste daling van de AWO tijdens de 

eerste lockdown en het begin van de afbouw van lockdown (-71,5% en -51,1%), terwijl ze de kleinste 

daling kenden tijdens de tweede lockdown (-38,7%).  
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5.1.6 Grootte van de onderneming 

Tijdens de eerste lockdown daalde het aantal AWO het sterkst in grote bedrijven met meer 

dan 500-999 werknemers (-57,5%) en het meest in kleine bedrijven met 1-19 werknemers (-74,5%). 

Het is echter moeilijk een effect van de bedrijfsgrootte te zien tijdens de andere bestudeerde 

perioden, daar de variaties willekeurig lijken tijdens de fasen van afbouw van de lockdown en de 

verschillen klein zijn tijdens de tweede lockdown. 

 

 

5.1.7 Verdeling volgens de gevolgen van het ongeval 

Tijdens de eerste lockdown daalde het aantal AWO zonder gevolgen het meest (-71,9%). 

Tijdens de fasen van afbouw van de lockdown en ook tijdens de tweede lockdown doet de grootste 

daling zich dan weer voor bij de AWO met TAO (lockdown: -44,5%; zomer: -30,4%; 2de lockdown: -

71,3%). Het aantal AWO zonder gevolgen daalde ook aanzienlijk minder in de zomer (-11,6%) en 

steeg zelfs tijdens de tweede lockdown (+13,3%). Dit kan echter te wijten zijn aan de ongevallen 

aan het eind van het jaar, waarvoor in 2020 nog geen betaling is ontvangen. Het aantal AWO met 

blijvende ongeschiktheid daalde aanzienlijk minder dan het gemiddelde tijdens de twee fasen van 

afbouw van lockdown (-22,3% en -18,4%). Tot slot is het aantal dodelijke ongevallen globaal niet 

gedaald, daar er tijdens de 4 fasen in 2020 29 dodelijke AWO plaatsvonden, tegenover 28 in 

dezelfde periode in 2019.  
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5.1.8 Aard van het letsel 

De soorten letsels in de groepen 4 en 6 tot en met 10 zijn zeer zeldzaam en 

vertegenwoordigen slechts 52 ongevallen op een totaal van 19.260 AWO voor alle 4 de fasen in 

2019. Ze zijn dus niet in deze analyse opgenomen. 

Botbreuken (groep 2) waren de letsels met de kleinste daling tijdens de eerste lockdown en 

de eerste fase van lockdown. De daling was ook kleiner dan het gemiddelde in de zomer en tijdens 

de tweede lockdown (lockdown: -57,3%; afbouw lockdown: -12,4%; zomer: -15,3%; 2de lockdown: 

-40,1%). Schuddingen en inwendige letsels (groep 5) daalden meer dan het gemiddelde tijdens de 

4 fasen en zijn de letsels met de grootste daling tijdens de 2 fasen van afbouw van lockdown 

(lockdown: -70,8%; afbouw lockdown: -62,7%; zomer: -26,3%; 2de lockdown: -49,9%). 

Ontwrichtingen, verstuikingen en verrekkingen (groep 3) daalden ook meer dan gemiddeld tijdens 

alle fasen (lockdown: -70,0%; afbouw lockdown: -44,8%; zomer: -25,9%; 2de lockdown: -45,6%). 

Wonden en oppervlakkige letsels, die in de meerderheid zijn, volgen het gemiddelde. Multipele 

letsels (groep 12) daalden het sterkst tijdens de eerste lockdown, maar daalden minder dan 

gemiddeld tijdens de andere fasen (lockdown: -73,8%; afbouw lockdown: -27,4%; zomer: -16,6%; 

2de lockdown: -18,5%). Omgekeerd zijn shocks (groep 11) de letsels met de grootste daling tijdens 

de tweede lockdown, terwijl ze tijdens de vorige fasen veel minder dan gemiddeld waren 

afgenomen (lockdown: -59,0%; afbouw lockdown: -36,0%; zomer: -10,0%; 2de lockdown: -54,3%). 
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5.1.9 Soort werk 

Er waren in 2019 te weinig ongevallen in de groep van landbouwtaken om een betrouwbaar 

evolutiepercentage te berekenen en dus hebben we dit type werk niet opgenomen in de analyse. 

Er waren ook weinig ongevallen bij werken van grondverzet ... (groep 2) (219 / 19.260 AWO in 

2019), maar toch voldoende om percentages te berekenen. 

De soorten werk waarvoor het aantal AWO het minst daalde, waren werkzaamheden van 

productie ... (groep 1) en de types werk van groep 99 (niet elders ingedeeld), ongeacht de 

waargenomen fase. Tijdens de eerste lockdown daalden de taken van dienstverlening (groep 4) en 

werkzaamheden in verband met 10-, 20-, 30- en 40-activiteiten (groep 5) het sterkst. Terwijl de 

AWO voor de taken van dienstverlening sterk bleven dalen, daalde het aantal werkzaamheden in 

verband met 10-, 20-, 30- en 40-activiteiten aanzienlijk minder in de zomer en tijdens de tweede 

lockdown. Werkzaamheden in verband met verkeer, sportbeoefening en kunst daalden minder dan 

gemiddeld tijdens de fasen van afbouw van lockdown en vooral tijdens de tweede lockdown. 
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5.1.10  Afwijkende gebeurtenis 

De meeste afwijkende gebeurtenis die AWO veroorzaken, worden slechts in drie groepen 

aangetroffen: volledig of gedeeltelijk verlies van controle over de machine, uitglijden of vallen en 

bewegingen zonder fysieke beperkingen. Er werden weinig verschillen tussen deze categorieën 

waargenomen tijdens de eerste lockdown en de afbouw van lockdown. We stellen enkel vast dat 

de AWO als gevolg van een beweging zonder fysieke beperkingen beduidend minder dalen (-30,9%) 

tijdens de tweede lockdown, terwijl uitglijden of vallen veel meer dalen (-52,4%). 

 

5.1.11  Betrokken voorwerp 

Evenzo zijn de betrokken voorwerp ingedeeld in een groot aantal groepen en subgroepen; 

bij de meeste AWO zijn echter betrokken voorwerp uit slechts enkele groepen betrokken 

(voornamelijk 01 en 12). Dit belet niet dat we in onze analyse de groepen 01 tot en met 03 

(gebouwen, constructies en oppervlakken) en de groepen 12 en 13 (voertuigen) hebben 

samengebracht. Uit deze analyse blijkt dat de AWO met gebouwen ... in alle fasen iets sterker zijn 

gedaald dan de AWO met voertuigen. 

 

5.1.12  Contactwijze 

Van de bij AWO betrokken contactwijzen hebben we enkel de vaakst voorkomende 

geanalyseerd. AWO met fysieke belasting daalden het sterkst in alle fasen (lockdown: -73,9%; 

afbouw lockdown: -53,0%; zomer: -33,4%; 2de lockdown: -50,4%). Tijdens de eerste lockdown 

daalden de contacten door verplettering en de andere contactwijzen die niet elders zijn ingedeeld 

het minst. Dit is ook het geval in de zomer. Tijdens de eerste fase van afbouw van lockdown daalden 

de contacten met snijdende betrokken voorwerp het minst, met ook de contacten met 

verplettering. Tijdens de tweede lockdown daalden enkel de contactwijzen die tot geen enkele 

categorie behoren beduidend minder dan het gemiddelde.  
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6  Conclusies 

Uit dit verslag blijkt dat de meest significante daling van het aantal arbeidsongevallen zich 

specifiek voordoet tijdens de eerste lockdown en vervolgens in de fase van tweede lockdown eind 

2020. Ook is te zien dat deze daling nog significanter is voor ongevallen in het woon-werkverkeer, 

die tijdens de volledige lockdown in het voorjaar van 2020 drie keer minder talrijk waren dan in 

dezelfde periode van 2019 in vergelijking met ongevallen op de werkvloer, die iets meer dan half 

zo talrijk waren.  

We stelden ook vast dat de daling van het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer tijdens de 

volledige lockdown in grotere mate betrekking had op de jongste werknemers met de minste 

anciënniteit en op de uitzendkrachten, maar dat de tendens geleidelijk omkeert tot aan de tweede 

lockdown. Tijdens deze laatste periode is de daling van de arbeidsongevallen op de werkvloer 

immers het kleinst voor jonge werknemers en uitzendpersoneel en is er een afvlakking van de 

verschillen in functie van de anciënniteit. 

De daling van het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer is ook groter in kleinere bedrijven, 

maar dit is waarschijnlijk ten minste deels te wijten aan het feit dat veel bedrijven in de niet-

essentiële sectoren kleine en middelgrote ondernemingen zijn. De daling is ook groter in Brussel en 

minder groot in Vlaanderen.  

Wat betreft de ernst van de ongevallen stellen we vast dat het aantal ongevallen met TAO 

sterker daalt en het aantal ongevallen zonder gevolgen minder sterk afneemt, waardoor het 

aandeel ongevallen met arbeidsongeschiktheid minder groot is. Tegelijk echter is de daling het 

kleinst voor dodelijke ongevallen. De daling is groter voor schuddingen en shocks, en kleiner voor 

amputaties en multipele letsels. Er kan bijgevolg moeilijk worden beweerd dat de daling van het 

aantal ongevallen gepaard gaat met een daling van de ernst ervan. 

Tevens zien we dat het onvermijdelijk is dat de daling van het aantal arbeidsongevallen op de 

werkvloer het grootst is in de sectoren die sterk zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter 

bestrijding van de pandemie. Dit geldt voor zowel de betrokken sectoren als de betrokken beroepen 

en de types werk voor deze sectoren en beroepen. Inzonderheid in de horeca is de daling van het 

aantal ongevallen op de werkvloer een van de grootste en vooral het gevolg van een afname van 

de werkgelegenheid. Dit is echter niet het geval voor alle sectoren. Voor cultuur, sport en 

vrijetijdsbesteding is de daling van de arbeidsongevallen op de werkvloer eveneens zeer groot maar 

wordt ze nauwelijks beïnvloed door een afname van de werkgelegenheid. 

Omgekeerd is er een beduidend minder grote daling van de arbeidsongevallen op de werkvloer 

voor de essentiële sectoren en de beroepen in deze sectoren. De werkgelegenheid heeft weinig 

invloed op de cijfers van de arbeidsongevallen in deze sectoren.  

Voor de gezondheidssector en de verpleegkundigen is er weliswaar een minder sterke daling 

van de arbeidsongevallen, maar dit neemt niet weg dat er sprake is van een daling, ook wanneer 

er rekening wordt gehouden met de werkgelegenheid in deze sector. Het is dus mogelijk dat de 

context van de crisis en de voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus ook hebben 

bijgedragen tot een vermindering van het risico op ongevallen in deze sector. Het kan echter ook 

zijn dat dit deels het gevolg is van telewerk voor een deel van het personeel (bv. administratief 

personeel).  

In de sectoren en beroepen die verband houden met voeding is de daling van het aantal 

arbeidsongevallen op de werkvloer ook veel lager dan gemiddeld en wordt ze nauwelijks beïnvloed 

door de werkgelegenheidscijfers, vooral voor landbouwers voor wie het aantal ongevallen 

toeneemt.  

Tot slot lijkt de daling in de sectoren van de bouwnijverheid even groot als het gemiddelde, 

terwijl de in deze sector waargenomen daling hoofdzakelijk het gevolg is van een afname van de 
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werkgelegenheid. De daling van het aantal ongevallen is veel minder groot (ca. 10%) wanneer we 

rekening houden met het aantal VTE (vooral tijdens de eerste lockdown).  

Voor administratief personeel is de daling natuurlijk zeer groot; ondanks het gebrek aan 

werkgelegenheidscijfers per beroep is het zeer waarschijnlijk dat deze daling de invloed ondergaat 

van de verplichting tot veralgemeend telewerk. 

Gelet op de systematische daling van het aantal arbeidsongevallen, weliswaar in verschillende 

mate, voor bijna alle sectoren en beroepen, en wetende dat de daling van de werkgelegenheid niet 

de enige of belangrijkste oorzaak is (op enkele uitzonderingen na), kunnen we de vraag stellen wat 

een dergelijke daling van het aantal arbeidsongevallen mogelijk heeft gemaakt. Waarschijnlijk 

heeft telewerk een bepaalde rol gespeeld, maar het is ook mogelijk dat de bewustwording voor 

beroepsrisico's groter is geworden als gevolg van deze crisis en het feit dat de bevolking zich 

bepaalde gewoonten eigen heeft gemaakt wat betreft de naleving van veiligheidsmaatregelen voor 

hun gezondheid. 

Wat betreft de potentiële impact van telewerken kunnen we ons ook afvragen of telewerken 

niet leidt tot een onderrapportage van arbeidsongevallen als gevolg van een slechte kennis van de 

wetgeving of doordat men gewoon niet de moeite neemt de werkgever in te lichten over 

goedaardige ongevallen die zich tijdens het telewerken kunnen voordoen. Helaas kunnen we dit 

aspect niet verder onderzoeken, daar het aangifteformulier inzake arbeidsongevallen geen 

specifiek veld bevat waarin kan worden vermeld of het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens het 

telewerk van het slachtoffer. 

Het is ook onvermijdelijk dat de veralgemening van telewerk een impact heeft op de grote 

daling van ongevallen in het woon-werkverkeer, maar ook voor arbeidsongevallen die in het verkeer 

plaatsvinden (waarschijnlijk als gevolg van een algemene afname van het wegverkeer). Dit lijkt te 

worden bevestigd door het feit dat de daling van het aantal ongevallen in het woon-werkverkeer 

veel groter is voor bedienden dan voor arbeiders en uitzendkrachten, terwijl het omgekeerde geldt 

voor ongevallen op de werkvloer. Helaas is de daling van het aantal dodelijke ongevallen in het 

woon-werkverkeer ook kleiner dan voor andere soorten gevolgen van ongevallen. 

 


