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Programmaveiligheid in
natuursportprogramma’s:
De rol van risicoanalyse en de
opvolging van ernstige incidenten
Naar schatting 150 organisaties die in België één of meerdere natuursporten aanbieden, werden
de laatste jaren geconfronteerd met een verscherpte wetgeving inzake consumentenveiligheid.
De Koninklijke Besluiten op de Extreme en op de Actieve Ontspanningsevenementen werden respectievelijk van kracht op 4 maart 2002 en 25 april 2004. Beide KB’s houden de verplichting in dat
“door de organisator, eventueel bijgestaan door derden, een risicoanalyse wordt uitgevoerd”
(Art 2., §2). Dit artikel belicht zin en onzin van dergelijke risicoanalyses op basis van literatuur
en onderzoek. De bevindingen suggereren dat methodisch gedocumenteerde risicoanalyses in
de natuursportsector beperkt kunnen blijven tot een minderheid van kleine en bijna-ongevallen
waarvan een eerste evaluatie aanwijst dat ze een beduidend ernstpotentieel hebben. Het resultaat is een pragmatische én gefundeerde interpretatie van de nieuwe regelgeving.
De KB’s op de extreme en actieve ontspanningsevenementen
De
Koninklijke
Besluiten
op
de Extreme en op de Actieve
Ontspanningsevenementen (4 maart
2002; 25 april 2004) zijn reeds eerder in dit tijdschrift voorgesteld (o.a.
Hovelynck, 2002). De KB’s specificeren
aan welke minimumvoorwaarden organisatoren moeten voldoen met betrekking tot ongevallenpreventie. Hoewel
ze de natuursportsector niet als dusdanig benoemen, is het uit aanvullende
publicaties (o.a. FOD, 2004; Dooms &
Logghe, 2007) duidelijk dat deze in de
wetgeving centraal staat. Daarmee sluit
de Belgische wetgever overigens aan bij
de Europese prioriteit op “new adventure sports” (COM, 2003:20).
In zekere zin bevatten beide KB’s op
de ontspanningsevenementen weinig
nieuws. Ze bieden vooral een overkoepelend wettelijk kader dat de algemene
veiligheidsverplichting, die al eerder van
kracht was (wet van 9 februari 1994),
specificeert. Het centrale idee daarbij is
dat de organisator, eventueel bijgestaan
door derden, een risicoanalyse uitvoert
en op basis daarvan preventiemaatre-

gelen neemt. De formulering daarvan is
in beide KB’s identiek, namelijk:
Art. 2. § 2. Om aan te tonen dat een
extreem (en actief) ontspanningsevenement voldoet aan de algemene
veiligheidsverplichting wordt door
de organisator, eventueel bijgestaan
door derden, een risicoanalyse uitgevoerd. Deze risicoanalyse bestaat
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achtereenvolgens uit :
1° het identificeren van de gevaren die tijdens het extreem ontspanningsevenement aanwezig zijn;
2° het vaststellen en nader bepalen
van de overeenkomstige risico’s voor
de veiligheid van de gebruikers en
derden;
3° het evalueren van deze risico’s.
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Ook wat de verschillende soorten preventiemaatregelen betreft, zijn beide
KB’s min of meer gelijk (Art. 3.). Ze
kunnen van technische of organisatorische aard zijn, of betrekking hebben op
toezicht en begeleiding, informatieverstrekking, opleiding van medewerkers
of controle op de kennis en vaardigheid
van deelnemers.
Eveneens van belang voor deze bijdrage is de invoering van de zogenaamde meldingsplicht, die specificeert
dat de veiligheidscoördinator (KB 25
april 2004, Art. 8.) of de organisator
(KB 4 maart 2002, Art. 9.) de overheid
onmiddellijk moet inlichten “over elk
ernstig incident en elk ernstig ongeval
dat een gebruiker of derde overkomt”
tijdens het programma. Onder de definities vinden we daarover in beide KB’s
(Art. 1.) het volgende:
6° ernstig ongeval : een dodelijk
ongeval of een ongeval dat een blijvend letsel ver-oorzaakt of zou kunnen veroorzaken;
7° ernstig incident : een incident
dat aanleiding geeft of zou kunnen
geven tot een ernstig ongeval.

1. Veiligheid op papier en op
het terrein
Bij de invoering van de nieuwe regelgeving was vooral de bijkomende
administratie onderwerp van kritiek.
Om “aan te tonen” dat een ontspanningsevenement aan de algemene veiligheidsverplichting voldoet, moet de
organisator verschillende documenten
opmaken en tijdens het programma ter
beschikking houden. De KB’s vermelden (Art.5.)
1° een lijst van alle voor het extreem
ontspanningsevenement benodigde
producten die een invloed kunnen
uitoefenen op de veiligheid, een
beschrijving en identificatie van deze
producten en een bepaling van hun
karakteristieken;
2° een situatieschets van het extreem
ontspanningsevenement.
Vooral de voorgestelde interpretatie
van de uit te voeren risicoanalyse, echter, beloofde een ‘paper tiger’ – zoals
dat in het jargon heet. De Brochure
Risicobeheer (FOD, 2006a), die de over-

heid uitgaf ter begeleiding van het KB op
de Actieve Ontspanningsevenementen,
illustreert dit treffend. In een stappenplan worden achtereenvolgens omstandigheden (activiteit, materialen, omgeving en mensen) bepaald, risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd, maatregelen bepaald en tenslotte het restrisico
beoordeeld. Wat de risicoinventarisatie
(stap 2) betreft, stelt de brochure:
Alle risico’s worden op een systematische manier geïnventariseerd op
verschillende domeinen:
• veiligheid: voorkomen van persoonlijk letsel en materiële schade
(ook milieu-schade);
• gezondheid van personen;
• stress (o.a. door sociale druk);
• agressie;
• pesten;
• ongewenste seksuele intimiteiten;
•…
Voor de risico-evaluatie (stap 3) raden
de auteurs aan voor elk risico een
matrix “risicoinschatting en –evaluatie”
in te vullen, en voor wie nog twijfelt
aan de omvang van het papierwerk
is er Bijlage 3: een 5-bladzijden lange
lijst van “gevaren en risicovelden” (pp
21-25), die elk voor een matrix in aanmerking komen. Rest de vraag in welke
mate dergelijk stappenplan bijdraagt
tot veiligheid op het terrein...
Hogan (2002) documenteert hoe
gelijkaardige, “formal risk analyses” in
Australië het papierwerk vergrootten

zonder wezenlijk tot programmaveiligheid bij te dragen. Hij vermeldt daarbij
de volgende problemen:
• omslachtig omwille van de identificatie en evaluatie van alle mogelijke
risico’s;
• misleidend omwille van de kwantificering en soms “quasi scientific calculations” van erg subjectieve inschattingen (p.72);
• ondoeltreffend omdat ze programmabegeleiders, ongeacht hun niveau
van ervaring, er toe aanzetten routinevoorbereidingen nauwkeurig te
documenteren, maar hun aandacht
afleiden van weinig voorkomende
gebeurtenissen met risico op zeer
ernstig letsel (p.73).
Hogan situeert de kern van het probleem met deze methodes in hun
nadruk op “all risks”.
In Groot Brittanië komt Bailie tot gelijkaardige bevindingen (1996). Als coördinator van de Britse Adventure Activities
Licencing Authority pleit hij er voor het
documenteren van risicoanalyses en
preventiemaatregelen voor te behouden voor situaties met kans op ernstige
ongevallen, in de betekenis die ook de
KB’s op de ontspanningsevenementen
daaraan geven: “resulting in death or
disabling injury” (p. 6).
Op basis van deze en gelijkaardige vaststellingen stelde het
Begeleidingssysteem Veiligheid en
Milieu van de Beroepsfederatie van
Natuursportondernemingen (BFNO)

“Approved safety practices”: wat betekenen deze logo's?
Elk van deze logo's betekent dat de organisator deelneemt aan het BFNO-Begeleidingssysteem
Veiligheid en Milieuzorg. De deelname verloopt in verschillende stappen en is daarom aangeduid met
verschillende (geregistreerde) logo's:
Het speldenknoplogo betekent dat de organisatie zich in het Begeleidingssysteem
ingeschreven heeft: ze heeft deelgenomen aan een introductie tot Veiligheid en
Milieuzorg en heeft 2 jaar de tijd om de eigen programma's door te lichten.

Het ongekleurde logo betekent dat de organisatie de interne doorlichting
achter de rug heeft en door onafhankelijke auditors doorgelicht wordt of werd.
De organisatie werd nog niet geaccrediteerd

Het vol-gekleurde logo betekent dat de organisatie door de BFNO
geaccrediteerd werd: een externe audit toonde aan dat ze een actief en
professioneel veiligheidsbeleid voert. De accreditatie blijft 3 jaar geldig.
(www.bfno.be, januari 2008)
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een eigen, pragmatischer interpretatie
van de risicoanalyse voor, die de nadruk
legt op de opvolging van ernstige incidenten.
2. “Approved Safety Practices”
Naar aanleiding van de (ontwerpen van de) KB’s op de zogenaamde
ontspanningsevenementen
startte de Beroepsfederatie voor
Natuursportondernemers (BNFO) in
2001 een werkgroep Veiligheid en
Milieu. Aanvankelijk opgezet om de
aangesloten organisaties te ondersteunen bij de naleving van de besproken KB’s, ontwikkelde die groep het
Begeleidingssysteem Veiligheid en
Milieu (Hovelynck e.a., 2001) waar
momenteel een kwart van de 40-tal
lidorganisaties aan deelnemen. Het systeem formuleert aandachtsvelden voor
programmaveiligheid, waaraan natuursportondernemers hun eigen praktijk
kunnen toetsen om alvorens doorgelicht te worden door een BFNO-auditor.
Op basis van de bevindingen tijdens de
audit kan een aanbieder van de BFNO
het ‘approved safety practices’-label
verkrijgen.
Het BFNO-begeleidingsysteem stelt
van de verplichte risicoanalyses een

eigen interpretatie voor, die uitgaat
van de analyse van ernstige incidenten.
Dat sluit aan bij de bevindingen van
Hogan en van Bailie: aanbieders van
natuursportactiviteiten schatten continu risico’s in en het nemen van preventiemaatregelen is de kern van hun
activiteit.
Het neerschrijven van deze praktijk is
omslachtig en, met uitzondering van
het nut van de denkoefening tijdens
een opleiding of bijscholing, staat de
inspanning niet in verhouding tot de
verbetering die ervan verwacht kan
worden. Eén van de redenen daarvoor
is dat de meerwaarde van risicoanalyse
niet zozeer gelegen is in de analyse,
dan wel in het identificeren van risico’s.
Rasmussen (1993) zegt hierover, in de
context van industriële veiligheid, het
volgende:
Risk analysis and, in particular, the
underlying hazard identification are (..)
an art rather than a systematic science.
We have stringent, systematic methods
for analyzing specific accidental courses
of events. However, identification of
the hazards to analyze (..) to a large
extent depends upon the experience
and creativity of the analyst (p.45)1.

Precies die capaciteiten worden gefnuikt
in de routine van een administratieve
analyse van “alle risico’s”.
Om het identificeren van risico’s in de
hand te werken, beveelt het BFNObegeleidingssysteem aan incidenten te
onderzoeken. In de natuursportliteratuur gebruikt men vaak het woord
‘near miss’ of ‘close call’. Brackenreg
(1991) vat de onderliggende logica
van deze preventiestrategie samen
met de stelling dat bijna-ongevallen,
tenzij ze geïdentificeerd, beschreven
en geanalyseerd worden, de neiging
vertonen opnieuw te gebeuren, uiteindelijk vaak als ongeval met fysiek
letsel (p.1). Ook de hoger besproken
Brochure Risicobeheer (FOD, 2006a)
vermeldt “onderzoek incidenten” als
bron van risicoidentificatie (p.5). Deze
benadering kent verschillende voordelen, waaronder:
• concreetheid: men analyseert geen
risico’s omdat ze ‘in principe’ of ‘in
theorie’ bestaan, maar omdat men
die in de eigen praktijk – zelf of collega’s – heeft meegemaakt;
• beperking: men analyseert slechts
risico’s die aanwezig blijken ondanks
de reeds aanwezige preventiemaatregelen.

Tabel 1: ernstschaal voor natuursportongevallen met letsel (naar Davidson, 2004:18)

KLASSE

ERNST O.B.V. GEVOLGEN

BESCHRIJVING VAN LETSEL

1

Beperkte of kort-termijn gevolgen voor

Splinters, insectenbeten

2

individu(en) zonder beduidend effect op

Zonnebrand, schaafwonden, kneuzingen, kleine snijwonden

3

de programmadeelname

Blaren, milde hypo- of hyperthermie, verstuiking

4

Middelmatige gevolgen voor individu(en) Snijwonden, milde brand- of vrieswonden, lichte hersenmet belemmering van programmadeel
schudding

5

name gedurende 1 of 2 dagen

Verrekkingen, hypo- of hyperthermie, eenvoudige breuk

6

Belangrijke gevolgen voor individu(en)
met onmogelijkheid verder aan het programma deel te nemen

Breuken, ontwrichtingen, vrieswonden, ernstige brandwonde

7
8

Slagaderlijke bloeding, ernstige hypo- of hyperthermie
Blijvende gevolgen voor individu(en) of
overlijden

Ruggewervelletsel, hersenletsel

9

Overlijden

10

Meervoudig overlijden

1 Risicoanalyse, en de onderliggende risico-identificatie in het bijzonder, zijn een kunst eerder dan een systematische wetenschap. We beschikken over
strikte methoden om het ontstaan van ongevallen te analyseren. Het identificeren van risico’s, echter, berust grotendeels op de ervaring en de creativiteit van
de onderzoeker (p.45).
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Hoewel de analyse van bijna-ongevallen
in de natuursportsector breed aanvaard
is, kent ook deze benadering problemen. Onduidelijkheid over wat ‘bijna’
een ongeval is, leidde tot een erg pragmatische omschrijving, namelijk: een
situatie waarin de betrokkenen “opgelucht zijn” dat het incident zonder
ongeluk afgelopen is (o.a. Brackenreg,
1999; Hovelynck & Geens, 2000). In de
praktijk vergt de rapportering van dit
soort situaties een voortdurende sensibilisering van medewerkers. Verder
brengt de focus op kritische voorvallen
in de eigen praktijk soms mee dat de
analyse voor de betrokken begeleiders
eerder persoonlijk wordt. Brackenreg
(1999) wijst in dat verband op het
belang van een “non-threatening, forward looking atmosphere” voor een
constructieve analyse van dergelijke
incidenten (p.32).
Van groter belang voor dit artikel is
de kritiek van Davidson (2004), die
de “mythe” in vraag stelt dat ernstige
ongevallen voorkomen kunnen worden
door de studie en preventie van kleine ongevallen (p.17). In het bredere
veiligheidsonderzoek is de vraag van
Davidson niet nieuw. Ze loopt parallel met die van Rasmussen (1993) die
reeds eerder bevroeg in hoeverre de
analyse van “minor incidents and work
accidents” kan bijdragen tot de preventie van ernstige ongevallen (p.50). Dat
veronderstelt immers dat beide typen
ongevallen op vergelijkbare wijze tot

stand komen – wat lang niet gegeven
is. In termen van Davidson (p.20): niet
alle bijna-ongevallen hebben “hazard
potential”. Dat heeft conseqenties voor
de analyse van incidenten als preventiestrategie.

3. De analyse van incidenten
met ernstpotentieel
Om de net beschreven “mythe” te
toetsen, onderzocht Davidson de 988
ongevallen2 met fysiek letsel en de
448 bijna-ongevallen die de 12 grootste natuursportorganisaties in NieuwZeeland registreerden gedurende een
periode van 5 jaar (1996-2000). Hij
stelde zich de vraag wat het ernstpotentieel is van bijna-ongevallen en van
niet ernstige ongevallen, om op die
manier in te schatten in welke mate
de analyse van beide categorieën kan
bijdragen tot de preventie van ernstige
ongevallen.
Om de werkelijke en de mogelijke ernst
van de onderzochte voorvallen te bepalen, maakte Davidson gebruik van de
ernstklassen beschreven in tabel 1.
Op basis van de 988 ongevallenverslagen bracht Davidson elk ongeval in
1 van de 10 ernstklassen onder. Het
resultaat hiervan wordt weergegeven in
tabel 2: 929 ongevallen (94%) vielen in
klassen 1 tot 5 en werden niet ernstig
bevonden; 59 ongevallen (6%) vielen in
klas-sen 6 tot 8. Het ging over 32 breu-

ken, 21 ontwrichtingen, 2 brandwonden (klasse 6), 1 multiple impactletsel
(klasse 7), 2 ruggenwervelletsels en 1
zware hersenschudding (klasse 8). Dat
waren de ernstige ongevallen; klassen
9 en 10 kwamen niet voor.
Vervolgens klasseerde Davidson de niet
ernstige ongevallen en de bijna-ongevallen volgens hun “hazard potential”. Voor de niet ernstige ongevallen
stelde Davidson vast dat slechts een
beperkt aantal de mogelijkheid inhield
een ernstig letsel te veroorzaken. Van
de 742 ongevallen in ernstklassen 1
tot 4, bijvoorbeeld, hadden er slechts
27 het potentieel voor ernstklasse 6 of
meer. Dit is slechts 3,6%.
Voor de bijna-ongevallen zijn de resultaten weergegeven in tabel 3. Hieruit
blijkt dat 49% van de incidenten het
potentieel hebben tot een ernstig
ongeval te ontwikkelen.
Bovenstaande bevindingen suggereren dat een grondige analyse slechts
voor de helft van de incidenten kan
bijdragen tot de preventie van ernstige ongevallen. Davidson beveelt dan
ook aan gerapporteerde incidenten
te klasseren volgens ernstpotentieel
om vervolgens alleen de ernstige incidenten – volgens Davidson en de
Belgische KB’s vanaf klasse 6 – grondiger te analyseren (p.21).

Tabel 2: ongevallen in NZ natuursportprogramma’s volgens ernst van letsel

ERNSTKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AANTAL

26

228

323

165

187

55

1

3

0

0

BEOORDELING

929 (94%) niet ernstige ongevallen

59 (6%) ernstige ongevallen

Tabel 3: bijna-ongevallen in NZ natuursportprogramma’s volgens ernstpotentieel

MOGELIJKE ERNSTKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AANTAL

0

12

38

44

134

104

35

33

46

2

BEOORDELING

228 (51%) bijna-ongevallen zonder
mogelijkheid tot ernstig ongeval

220 (49%) bijna-ongevallen met
mogelijkheid tot ernstig ongeval

2 Davidson onderzocht 1460 ongevallen; voor de toetsing van de zogenaamde ‘Accident Triangle’-mythe, die hier besproken wordt, beperkte hij zich echter
tot de 988 ongevallen met fysiek letsel die plaats vonden onder directe supervisie.
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De analyse van ernstige incidenten: ‘best practice’?
In het kader van het Begeleidingssysteem Veiligheid en Milieu startte de BFNO, in samenwerking met de
centra voor Organisatiepsychologie en
Sportmanagement van de K.U.Leuven,
een onderzoek naar ‘best practices’ in
het veiligheidsmanagement van de
deelnemende natuursportondernemingen. In dat kader bestudeerde
Smitz (2005) de ongevallengegevens
van Outward Bound® België (OBB),
de eerste organisatie die van de BFNO
het “approved safety practices”-label
ontving. Outward Bound registreert
sinds 1989 alle voorvallen die zich
tijdens hun programma’s voordoen
en relevant zijn voor programmaveiligheid. Dat zijn zowel kwesturen als
ziekten, materiële schadegevallen,
gedragsproblemen en bijna-ongevallen. In alle categorieën zijn er naast de
voorvallen die rechtstreeks gerelateerd
zijn aan de buitensport ook “huis-,
tuin- en keukenongevallen”, die zich
zowel voordoen tijdens de begeleide
activiteiten als daarbuiten.

Smitz repliceerde het onderzoek van
Davidson op basis van 230 kwetsuren
en 56 incidenten gerapporteerd in
een periode van 10 jaar (1991-2000).
De resultaten van de ernstklassificatie
van de ongevallen zijn weergegeven
in tabel 4. De verdeling lijkt erg op die
van Davidson: 219 ongevallen (95%)
in klassen 1 tot 5; 11 (5%) ongevallen
in klassen 6 tot 8; klassen 9 en 10 zijn
leeg.
Vervolgens evalueerde Smitz het ernstpotentieel van de niet ernstige ongevallen en de bijna-ongevallen. Voor
de 219 ongevallen in ernstklassen 1
tot 5 zijn de resultaten weegegeven
in tabel 5.
De resultaten zijn opnieuw in lijn met
die van Davidson: slechts 9% van
de “minor accidents” hebben ernstig “hazard potential”. Men zou dus,
met Davidson, kunnen besluiten dat
de preventie van ernstige ongevallen
nauwelijks of niet gebaat is bij de
analyse van niet ernstige ongevallen. Het valt echter op dat klasse 5
nagenoeg de helft van de gegevens
bevat (iets wat in de publicatie van

Davidson niet te verifiëren valt): als
men klasse 5 (verrekkingen, onderkoeling, eenvoudige breuken) voldoende
ernstig vindt, komt deze conclusie in
het gedrang. Wat overeind blijft, is
de aanbeveling om gerapporteerde
ongevallen op hun ernstpotentieel te
evalueren alvorens ze grondiger te
analyseren.
Voor de bijna-ongevallen zijn de resultaten weergegeven in tabel 6. Hieruit
blijkt dat 17% van de incidenten het
potentieel hebben tot een ernstig
ongeval te ontwikkelen. Dit is beduidend lager dan de 49% die Davidson
vindt. Dit is mogelijk het resultaat
van een verschil in de wijze waarop
OBB-begeleiders, in vergelijking tot
‘outdoor staff’ in Nieuw Zeeland, het
begrip ‘bijna-ongeval’ invullen: dat
blijft vrij subjectief...
In grote lijnen bevestigen de bevindingen van Smitz bij Outward Bound
België de resultaten van Davidson in
Nieuw-Zeeland: slechts een beperkt
aantal van de geregistreerde bijnaongevallen en “minor accidents”
hebben een ernstpotentieel dat de

Tabel 4: ongevallen in OBB-programma’s volgens ernst van letsel

ERNSTKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AANTAL

1

101

68

27

20

8

1

2

0

0

BEOORDELING

219 (95%) niet ernstige ongevallen

11 (5%) ernstige ongevallen

Tabel 5: niet-ernstige ongevallen in OBB-programma’s volgens ernstpotentieel

MOGELIJKE ERNSTKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AANTAL

0

12

56

32

100

15

2

2

0

0

BEOORDELING

200 (91%) niet ernstige ongevallen
zonder mogelijkheid tot ernstig ongeval

19 (9%) bijna-ongevallen met
mogelijkheid tot ernstig ongeval

Tabel 6: bijna-ongevallen in OBB-programma’s volgens ernstpotentieel

MOGELIJKE ERNSTKLASSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AANTAL

8

10

10

3

7

4

2

7

3

1

BEOORDELING

38 (69%) bijna-ongevallen zonder
mogelijkheid tot ernstig ongeval
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17 (31%) bijna-ongevallen met
mogelijkheid tot ernstig ongeval
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inspanning van een grondige analyse
verantwoordt. Het lijkt dus aangewezen, ongeacht de percentages, eerst
het ernstpotentieel van incidenten en
niet ernstige ongevallen te bepalen en
vervolgens de “ernstige incidenten”
verder te analyseren.
Besluit
In vorige decennia klonk in de natuursportsector regelmatig de klacht
dat België niet over een wetgeving
beschikte om de veiligheid van het
activiteitenaanbod adequaat te reguleren. Het wettelijk kader is er nu. De
KB’s op de zogenaamde ‘ontspanningsevenementen’ specificeren geen
opleidings- of technische verplichtingen, zoals een aantal betrokkenen verwacht hadden. Dergelijke specificaties
worden tot de bevoegdheid van de
organisatoren (en de sector) gerekend.
Ze maken deel uit van een geheel van
preventiemaatregelen (organisatie,
informatie, toezicht en begeleiding,
controle op de competenties van deelnemers) die aanbieders moeten kunnen verantwoorden op basis van een
gedocumenteerde risicoanalyse.
Naast de ontgoocheling van diegenen
die gehoopt hadden dat de wet een
vorm van beroepsbescherming zou
bieden – zoals in Frankrijk – kwam er
vooral protest op het bureauwerk die
een administratieve interpretatie van
de KB’s met zich meebracht. Na wat
politiek gelobby raakte het jeugdwerk
van het KB vrijgesteld; de sportclubs
volgden, althans voor activiteiten binnen het normale kader en met eigen
leden (KB 4 mei 2006, Art. 1, 2°). De
vrijstellingen zijn een dubieuze zaak,
en dat om minstens 2 redenen:

• Ten eerste blijven de vrijgestelde
organisatoren wèl gebonden aan
de algemene veiligheidsverplichting.
Gezien de KB’s concretiseerden wat
dit inhoudt, is voor hen nu de vraag
op welke wijze ze aan die verplichting kunnen voldoen tenzij op basis
van de specificaties van de KB’s op
de ontspanningsevenementen...;
• Ten tweede gaf de politiek met deze
vrijstellingen het signaal dat aan
de algemene veiligheidsverplichting voldaan kan worden zonder de
gevraagde administratie. Voor de
naar schatting 150-tal (semi-)professionele aanbieders die wel onder
de KB’s vallen, is er dus overbodig
papierwerk geïntroduceerd – onder
de regering die een ‘administratieve
vereenvoudiging’ vooropstelde...
Bemerk dat administratie voor kleine
ondernemingen een even grote last
is als voor het vrijwilligerswerk. Maar
de KB’s hebben verschillende kwaliteiten,
die met een vrijstelling
verloren gaan zoals het
spreekwoordelijke kind
met het badwater. Zo
situeren ze ongevallenpreventie op het niveau
van de natuursportorganisatie, eerder dan
bij de individuele begeleider, wat aansluit bij
de preventielessen uit
verscheidene
ongevallenanalyses
(o.a.
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Hovelynck, 1998; Brackenreg, 1999).
Ook benaderen de KB’s ongevallenpreventie op een manier die consistent is met de regelgeving op de
arbeidsveiligheid (wet van 4 augustus
1996), wat van belang is gezien er
aan ontspanningsevenementen zowel
medewerkers als consumenten deelnemen. Tenslotte sluiten zelfs de vereiste documenten – risicoanalyse, lijst
met producten die een invloed hebben op de veiligheid en siuatieschets
– tot op zekere hoogte aan bij de
aanbevelingen van veiligheidsmanagers in de natuursportsector (Meyer,
1979; Hovelynck, 1997). Het probleem
met deze documenten is niet zozeer
in de KB’s zelf gelegen, dan wel in
de interpretatie die daarvan gegeven
wordt in begeleidende publicaties.
Het Begeleidingssysteem Veiligheid en
Milieu stelt derhalve voor de KB’s in
dit opzicht pragmatischer te interpreteren.
Met betrekking tot de risicoanalyse
legt het BFNO-begeleidingssysteem de
nadruk op het analyseren van ernstige
incidenten. De federale overheid volgde deze interpretatie in die zin dat ze
het begeleidingssysteem als gedragscode erkende (FOD, 2006b). In dit artikel tonen we aan dat dat niet alleen
pragmatisch, maar ook gefundeerd is.
Voor de praktijk van de risicoanalyse
betekent dit dat de organisator, eventueel met de hulp van derden,
• risico’s in het aanbod identificeert
op basis van een rapportering van
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incidenten- en ongevallen;
• de gerapporteerde incidenten en
kleine ongevallen evalueert op hun
ernstpotentieel, bijvoorbeeld op
basis van het schema in tabel 1;
• de ernstige incidenten en ongevallen grondig analyseert;
• op basis van deze analyses preventiemaatregelen neemt.
De erkenning van het Begeleidingssysteem Veiligheid en Milieu als
gedragscode houdt prak-tisch in dat
natuursportorganisaties met door de
BFNO “approved safety practices” niet
langer voor elk evenement een analyse van “alle risico’s” ter beschikking moeten houden (FOD, 2006b:6).
Vanaf welke potentiële ernstklasse wel
een risicoanalyse dient uitgevoerd te
wor-den, is dan de bevoegdheid van
de organisator, zolang hij de wettelijke bepaling van “ernstige ongeval”
en “ernstig incident” respecteert. Van
dergelijke benadering kan verwacht
worden dat ze minstens even doeltreffend is en de risicoadministratie
sterk beperkt. In plaats daarvan zal de
organisator weliswaar een effectieve
incidentenrapportering moeten opzetten, maar dat is een directe investering in de veiligheidsopleiding van de
medewerkers op het terrein.
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Het ISB organiseerde begin 2007 infosessies rond het KB Actieve
Ontspanningsevenementen en de praktische toepassing ervan voor de
lokale sportsector. Samen met de FOD Economie werden enkele praktische digitale werkinstrumenten opgesteld die een leidraad zijn bij het
opstellen van een risico-analyse. Deze documenten zijn vrij te gebruiken, maar het blijft echter uw taak als organisator om ze in te vullen
naar uw eigen lokale situatie en de omstandigheden van het evenement
dat u organiseert.
Het invullen van dit draaiboek vraagt inderdaad wel extra administratie, en de administratieve vereenvoudiging lijkt in deze dan ook ver
te zoeken. Hierbij moet echter duidelijk zijn dat het niet de bedoeling
is om hier een hele roman op te maken bij elke activiteit die wordt
georganiseerd. Na het eerste gebruik van dit draaiboek, wat inderdaad
wel inwerkingstijd en opzoekingswerk vraagt, is er een basisdocument
klaar waar naar teruggegrepen kan worden bij volgende activiteiten.
Het is wel noodzakelijk dat toch nog even alle risico’s in het parcours,
de activiteit, ... worden overlopen en geëvalueerd zodat het draaiboek
een document is waarbij risico’s op de juiste manier werden ingeschat
voor die bepaalde activiteit.
U vindt hierover meer informatie op www.isbvzw.be in het dossier
veiligheid.
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