
Liefst 78,6% van de Belgische piloten geeft

toe al eens in te dommelen in de cockpit

van zijn vliegtuig. En niet eenmalig: het

overkomt hen gemiddeld vijf keer per jaar.

Dat is de verbijsterende vaststelling

van een enquête die deze krant

hield bij 148 Belgische piloten.

Sommigen zeggen in te dutten

door de routine van de job,

maar de overgrote meerder-

heid heeft vooral last van

vermoeidheid door de hoge

werkdruk.

«Als we niet opletten, wordt die druk straks

nóggroter»,waarschuwtFrancisUyttenhove,

woordvoerder van de Belgische piloten-

vereniging BeCA. «Het Europees Parlement

stemt nog deze maand over een voorstel

dat de maximale vlieg- en rusttijden regelt.

Als het wordt goedgekeurd, moeten straks

alle piloten 16 uur aan één stuk kunnen

vliegen. De commissie Transport heeft

vandaag (gisteren, red.) gelukkig tégen het

voorstel gestemd. Maar de oorlog is nog niet

gewonnen.»

Bent u al eens ingedommeld
in de cockpit?

«Slapen in de cockpit mág.Maar alleen onder strikte voorwaarden
en slechts voor een bepaalde duurtijd», aldus luchtvaartexperts.
«Sowiesomoet je steeds je collegaop voorhandverwittigen.»Maar
datgebeurtdusnietaltijd.Liefst78,6%dommeltaleens ‘ongepland’
in.Albetekentditnietdatdiepilotenvertrokkenzijnvoorúrenslaap.
Debemanninghoudtelkaarnormaalgezienstriktindegatenengrijpt
meteeninwanneerdatnodigblijkt.«Tochisditgeenszinsbevorderlijk
voordeveiligheid»,zegtUyttenhove.«Innoodsituatiesmoetiedereen
meteenbijde leszijn.»

Dit zeggen de piloten:

Zelfs als instructeur, met een piloot in opleiding
naast mij, dommelde ik al eens in. Dan besef je
zelf wel dat het fout had kunnen aflopen
als er zich een probleem had voorgedaan

Dat gebeurt wel eens, vooral in kruisvlucht,
op eenzame momenten

Zowel overdag als ’s nachts
is dat al eens voorgevallen

Zo ja, hoeveel keer per jaar?
GEMIDDELD 5 KEER

Demeeste piloten diewel eens tegen de slaap vechten én verliezen,
geven aan dat dit 1 tot 6 keer per jaar gebeurt. Toch zijn er ook
uitschieters. Sommige piloten overkomt het zo’n 10 tot 12 keer per
jaar,ofbijna1keer indemaand.

Hetgevaarlijkste aanvliegen is

niet de vlucht zelf,maar de

autorit naar de luchthavenof

de treinrit naar huis. Dat klinkt

als eenboutade,maar het is de

realiteit. De kansopeendode-

lijk ongeval is groter opdeweg

of ophet spoor dan in de lucht.

Geen transportmiddel is ver-

houdingsgewijs veiliger dan

eenvliegtuig. 2012brak ander-

maal alle veiligheidsrecords in

de luchtvaart. Dat ismerk-

waardig,want nergens is het

contrast tussenhet onveilig-

heidsgevoel endeobjectieve

veiligheid groter danopeen

vliegtuig. Veelmensenhebben

vliegangst, terwijl omzeggens

niemandbanghet zebrapad

oversteekt. De kansdat je niet

heelhuids deoverkant haalt, is

nochtansgroter danhet risico

opeennoodlanding, laat staan

opeencrash.

Hoeonterecht die vliegangst

ookmagzijn, ze zal er nade

rondvraagvanonze krant niet

kleiner opworden.Meer dan

drie kwart vanalleBelgische

pilotendommeltwel eens in

achter de knuppel, voor enkele

secondenofveel langer.Slechts

drie opdehonderd zeggendat

zehuncolleganooithebbenzien

knikkebollen—die driemoeten

ofwelgroentjeszijn,ofwel lagen

ze zelf in slaap. Erggeruststel-

lend is die gedachteniet. Je

maghet niet gewetenhebben

dat je ergens tussenBrussel en

Tenerife hangt endat deenige

in de cockpit diewerkt de auto-

matischepiloot is. Dedrukop

piloten is toegenomen, hun

vermoeidheid navenant. De

cijfers die collegaJoost Freys

verzamelde, hoevenniet tot

paniek te leiden,maar laat ze

opzijnminst eenwake-up call

zijn. Niet alleen voor depiloten

zelf,maar voor dehele sector.

Het is niet dat piloten in2013

zoveelmeer uren kloppendan

vroeger. Internationaal ligt de

lat op900vliegurenper jaar.

Alle vliegtuigmaatschappijen

blijvendaar netjes onder, ook

de lagekostenmaatschappijen.

Wat erwel is veranderd, is de

intensiteitwaarmeeergevlogen

wordt. Urenworden steeds

vaker samengeperst totweek-

schema’s die je als passagier

liever niet onder ogenkrijgt.

Vooral bij de low-cost carriers

wordt dedruk steedsgroter.

Onder hun invloed stijgt ookde

drukopdepiloten vanandere

maatschappijen. ’t Is zoals op

deweg: goedkopebuitenland-

se truckers, tot alles bereid,

sleurenhunBelgischecollega’s

mee in eengevaarlijke spiraal,

niet alleen voor henzelfmaar

ookvoorandereweggebruikers.

Of in het geval vande lucht-

vaart: voor al die passagiers

die hun lot vol vertrouwen in

handen leggenvanpilotendie

zenooit eerder hebbengezien

of ontmoet.

Piloten zijn eenmondige en

goedgeorganiseerdeberoeps-

groepdie de kunst vanhet

lobbyenverstaat.Destemming

vangisteren in debevoegde

commissie vanhetEuropees

Parlement bewijst dat. Toch

blijft het opletten. Deelastiek

rekt zolang tot hij breekt. En

als hij breekt, breekt hij ineens

het levenvanzeer velen.

Automatische
piloot
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Onzekrant is erin
geslaagdomvoorhet
eerstBelgischepiloten
tebevragenoverde
werkdrukende

vermoeidheid tijdens
hetvliegen. In totaal
beantwoorddevorig
weekend liefst éénop
dezes ledenvande
Belgischepiloten-

verenigingBeCAonze
tweetaligeenquête.

«Eensucces, aangezien
rustmomenten ‘heilig’
zijnenheelwatpiloten

ookopzaterdagen
zondagvliegen», zegt
woordvoerderFrancis

Uyttenhove. «De
uitkomstvandeze
bevraging is veront-
rustend,maaronze
pilotenvormengéén
uitzondering.Eerdere
enquêtes inandere
Europese landen
leverdenalgelijk-

aardige resultatenop.»
Wegavendepiloten
overigens steedsde

kansomhunpersoon-
lijkeervaringente
delenentekaderen.
Dit zijnderesultaten.

78,6% 21,4%
JA NEE

HOGE WERKDRUK EN VERMOEIDHEID

JOOST FREYS

EXCLUSIEVE
ENQUÊTE BIJ

148 BELGISCHE
PILOTEN

Heeft u al eens een collega
zien indommelen, naast u?

Volgenspilotenishetheelmoeilijkomdevermoeidheidvaneencollega
optemerken.Zekerwanneerhetomeenzogehetenmicroslaapgaat.
Daarbij gaan je oogleden tot een halveminuut dicht. Heel vaak zijn
microslapen te wijten aan (over)vermoeidheid. Maar ze kunnen
ook uitgelokt worden door monotone activiteiten. In vele gevallen
realiseertdemicroslapernieteensdathij is ingedommeld.

Dit zeggen de piloten:

Ik ontwaakte uit een voorziene, gecontroleerde
rust en zag dat mijn collega eveneens lag te
slapen. Het was zo frappant dat ik na het
incident een ‘Air Safety Report’ heb opgesteld

Het gebeurt frequenter dan we opmerken.
Meer tijdens nachtvluchten dan overdag

96,5% 3,5%
JA NEE

Zo ja, hoeveel keer per jaar?
GEMIDDELD 7 KEER

Zevenop de tien piloten geven aan dat ze tussen de 2 en 10 keer op
eenjaareencollegabijdezaakmoetenbrengen.Eenminderheidvan
8,5%moetzelfs tussende20en25keeractieondernemen.
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5 keer per jaar
ingedommeld
aan stuurknuppel

Heeft u al eens iets alcoholisch
gedronken tijdens een vlucht?

Alcohol is absoluut uit den boze. Dat hebben alle piloten naar eigen
zeggenperfectbegrepen.

Dit zeggen de piloten:
Ik kan me écht niet inbeelden dat iemand
van ons drinkt tijdens een vlucht

Neen, dat is een heilig principe

Drinken? Nooit als ik ‘on duty’ ben

Is de werkdruk zo groot
dat de veiligheid al eens
in het gedrang is gekomen?

Bijna zevenopde tienBelgischepilotenvoelen eenhogedrukophun
schouders.«Hetisnatuurlijkookonzeverantwoordelijkomeenvlucht
teweigeren, wanneer de vermoeidheid te groot is», vertellen enkele
piloten. «Alleen is hetmoeilijk omaltijd zélf goed in te schatten of je
niettemoebent.Zekeralsjeweetdatdit—economische—gevolgen
kan hebben voor de maatschappij en je reizigers. Onder heel wat
pilotenleeftvandaagdegedachteomeen‘extrastep’tedoen.Vooral
jongerenvoelendie indirectedruk.»

Dit zeggen de piloten:
Ik ben al vaker minder scherp geweest
dan de situatie eigenlijk vereiste

Op kritische momenten maken
routine en adrenaline veel goed

Neen, maar nog zwaardere vluchten-
combinaties of langere werktijden
zouden voor mij gevaarlijk kunnen zijn

68,4% 31,6%
JA NEE 0% 100%

JA NEE

Kent u collega’s die dit doen?

De overgrotemeerderheid heeft nog nooit een collega alcohol zien
nuttigen tijdens een vlucht. Enkele piloten vinden de vraag zelfs
aanstootgevend. Toch is er ook een aantal oude rotten die perfect
begrijpenwaarom reizigers dit zichwel eens afvragen. «Want in de
jaren90gebeurdeditsomswel.Maardetijdenzijnveranderd.»

Dit zeggen de piloten:
Ik zou dat nooit tolereren

Absoluut niet, we zijn ons
bewust van de risico’s

4% 96%
JA NEE

BEROEPSVERENIGING

«Straks hanteert iedereen maximum»
Hetvoorsteldatstraksmogelijkwordtgoedgekeurddoor
het Europees Parlement—een limiet van 14 uur vliegen
of16uuringevalvanproblemen—isopzichnietstrenger
dan de huidige Belgische wetgeving. Toch is piloten-
verenigingBeCAronduittégen.Enwelhierom:«Langniet
alle Belgischemaatschappijen hanteren dat maximum
enzelfs degenedie hetwel doen, zettenhunpiloten niet
altijdvoordemaximaleduur in.AlsdeEuropese limieter
echter doorkomt, zullen heel wat buitenlandse maat-
schappijen — die zich op dit moment aan een veel
‘zachtere’ wetgevingmoeten houden—dewerktijden
opdrijven.EndanzullendeBelgischemaatschappijenniet
anderskunnendanhenvolgen.» (JF)

BELGISCHE MAATSCHAPPIJEN
«We doen niets wat niet mag»
7opde10pilotendietoegevendatdeveiligheidaleens
ingevaar isgekomendoordewerkdruk:hetzijncijfers
diezenietgraaghorenbijdeBelgischemaatschappijen.
Tochvindenzenietdatzehunpilotentezwaarbelasten.

«Dik99%vanuwondervraagdenzalgéénpersoneelzijn
vanonzemaatschappij.Want ikverzekeru:onzepiloten
hebben onze passagiers nog nóóit in onveilige situaties
gebracht»,zegtBaptistevanOutryvevanThomasCook
België. «Zemogenbij onsmaximaal 12uuraanéénstuk
vliegenenmoétendaarna12uur rustnemen.Alzijnveel
vanonzevluchtenminderlang.»HetEuropeesParlement
buigt zich later dezemaand over demaximale vlieg- en
rusttijdenvoorpiloten:watgaatThomasCookdoenals
Europa een limiet van 16 uur vastlegt? «U bedoelt ofwe
onze vlieguren dan gaan optrekken? Daar hebben we
eerlijkgezegdnognietovernagedacht.»
Bij Jetair komt het wél voor dat piloten 16 uur per dag
vliegen.«PerfectvolgensdeBelgischeregelgeving»,zegt
Hans Vanhaelemeesch. «Voor ons zou er dus niets
veranderenalsEuropastraksbeslistdatpiloten16uurper
dagmogen vliegen.»Maar of dat nogwel verantwoord
is?«Eerstenvooral:uiteraarddurennietallevluchtenvan
onzepiloten16uur.Ennee,wehebbengeenindicatiedat
onzepilotendemaximaleprestatietijd tezwaarvinden.
Kijk,alsdeBelgischeluchtvaartautoriteiten,dietochzeer
strengzijn, oordelendat 16uurvliegen realistisch is, dan
denkikdatdereizigersophuntweeorenmogenslapen.»
BijBrusselsAirlineswasgisterenniemandbereikbaar.

(AG)

Zo ja, hoeveel keer per jaar?
GEMIDDELD 5 KEER

Ruimvieropdetienpilotenantwoordendatdewerkdruk1totmaximaal
2keerper jaarzogrootisdatdeveiligheidinhetgedrangkomt.Bijnaéén
opdedriegeefteencijfer tussen3en8keeraan.Slechts inzeldzamege-
vallen(5%)isdewerkdrukvandaagdermatehoogdatpilotenomdetwee
wekenmetpotentieelgevaarlijkeomstandighedentemakenhebben.
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