Verslag Vergadering Raad van Bestuur
Verslag 2017/4
Vrijdag 13 oktober 2017 – 13:30 tot 17:30
FOD WASO Brussel, zaal 1017 (Van Mieghem) – Ernest Blerotstraat 1, B-1070 Brussel

Te doen:
• Voorbereiden overleg met NVvA op woensdag 8 november 2017
• onderwerpen voor bevraging van onze leden begin februari 2018
• onderwerpen en sprekers voor de studiedag over EN 689 in maart 2018

Volgende Vergadering RvB: vrijdag 19 januari 2018 – 16:00, Plaats te bepalen

1) Aanwezigheden en verontschuldigingen:
a) Aanwezig: Tom, Katrien, Maurits (verslagschrijver), Roger, Steven, Michel, Luk,
Anne, Jeroen, Christel, Robbie.
b) Verontschuldigd: Tamara, Jan, Manu, Chris, Anke.
2) De agenda wordt goedgekeurd. Er zijn verschillende punten voor de varia.
3) Verslag 2017/3 van de vergadering van de RvB van 7 juli 2017 wordt goedgekeurd
met een opmerking bij punt 14) c): de deelname van Steven was in eigen naam, niet
in naam van BSOH. Het mandaat is ondertussen terug neergelegd wegens een
recente functiewijziging van Steven.
4) Financiën:
a) Katrien heeft betaling gedaan voor IPS memberships 2017 aan BSOH, en IOHA
2017 capitation fee.
b) Huidig ledenbestand : 215, waarvan 26 (12%) Franstalig. Mailing voor
hernieuwing lidmaatschap 2018 aan verhoogd tarief van 75 € gebeurt best
midden november, met herinnering in de nieuwsbrief van midden december
(Tom regelt dit).
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5) Evaluatie voorbije studiedagen:
Over deze studiedag was iedereen tevreden. 76 aanwezigen, waarvan 15
Franstaligen (20%) en verdeling leden 71% BSOH / 29% BBP. De presentaties staan
op een beveiligde ledenpagina op de website (de link stond in de laatste
nieuwsbrief).
De BSOH leden hebben de bevestigingsmail voor inschrijving blijkbaar dubbel
ontvangen (Frans en Nederlands). Tom gaat nog met Thomas (Merkbar) bespreken
om dit eventueel aan te passen voor toekomstige studiedagen.
6) Planning studiedagen 2017:
a) 1 december 2017: kankerverwekkende stoffen; voorstelprogramma:
i)

Indeling van carcinogenen en grenswaarden door Roger Grosjean

ii)

Burden of occupational cancer door Maurits De Ridder

iii) Restrictie en autorisatie Chroom 6 door iemand van Eurometaux (contact via
Steven)
iv) Vervangen van kankerverwekkende stoffen door Koen Verbist (contact via
Tom)
v)

Houtstof door Philippe Dejonckere van Fedris (contact via Maurits en Roger)

vi) Dieselroet door Roel Vermeulen (contact via Roger)
vii) Kwarts en Nikkel door/via Steven Verpaele
viii) Risicocommunicatie door X (contact Jeroen) (bv. Glyfosaat, Rubberkorrels,
Treinen, Boten, Vliegtuigen en matrassen)?
b) Einde maart 2018: meetstrategie EN 689 (+ nadien Algemene Ledenvergadering
(ALV))
i)

Verder te bespreken op meeting met NVvA (zie verder). Vertaling naar Nl?

ii)

Ook degenen die niet naar de meeting met NVvA komen, gaan hier verder
over nadenken en voorstellen naar de secretaris sturen. Het programma
wordt definitief vastgelegd op de volgende RvB vergadering.
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c)

1 juni 2018: Lawaai (samen met Belgian Ergonomics Society (BES) en misschien
ook Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV)); voorstelprogramma:
i)

Vergelijking sonometrie – dosimetrie (Christel)

ii)

Een nieuwe ISO standard over lawaaimetingen (Steven)

iii) Lawaai van machines in de bouw (wie contacteert Vinçotte?)
iv) Cases Idewe bv. Sportzalen, Kleuterklassen en zwembaden (Jan)
v)

Metingen van Fedris (via wie)?

vi) Andere sprekers worden door BES en VerV aangeduid (Maurits overlegt met
Alain en Tom met Roeland).
d) Najaar 2018: eindwerken van de studenten arbeidshygiëne van Odisee – KU
Leuven (Jeroen maakt hen op tijd warm hiervoor)
7) Opleidingen arbeidshygiëne:
a) Franstalige opleiding Arbeidshygiëne, georganiseerd door UCL - CPFB in
Wallonië. Er is op 28 augustus 2017 in Brussel een vergadering geweest met
BSOH en BES leden om het programma uit te werken. Hier wordt verder aan
gewerkt door de organisator. Later zal er nog een overleg zijn voor concrete
invulling.
b) Odisee – KU Leuven (preventieadviseur arbeidshygiëne). Alles gaat vlot,
enthousiaste groep. Aan de IOHA certificatie wordt gewerkt. Hiervoor kan
eventueel ook Andrea Hiddinga gecontacteerd worden. Aangezien er in
Nederland momenteel geen opleiding arbeidshygiëne meer is, zou men de
volgende opleiding samen met Nederland kunnen organiseren.
c)

Prevent (adviseur arbeidshygiëne). Door praktische problemen is er een wijziging
in het programma en de organisatie. Steven stopt nadien zijn samenwerking. Dit
soort praktische opleiding zou door Odisee kunnen overgenomen worden
(module vóór of na de opleiding arbeidshygiëne). Jeroen bekijkt dit verder. De
verwijzing naar deze opleiding mag binnenkort van de BSOH website verwijderd
worden (Steven laat weten aan Tom wanneer).
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d) Doorstroomrichting arbeidshygiëne in de opleiding Milieu- en
preventiemanagement (MPM) in Brussel: wordt verder concreet uitgewerkt. Om
een certificaat arbeidshygiëne te kunnen afgeven is er een stage en eindwerk
nodig. Jeroen vraagt zich af hoe dit er moet uitzien. Een voorstel is: twee weken
theorie + een week meten + nog enkele weken stage in een interne of externe
dienst met beschrijving van uit te voeren taken tijdens de stage. Tom vraagt zich
af wat de impact qua extra werklast op de bestuursleden zou kunnen zijn om de
stageplaatsen gevuld te krijgen en te zorgen dat studenten ook effectief degelijke
begeleiding krijgen on site (Jeroen houdt ons verder op de hoogte)
8) CEN/TC137. EN 689:2016. Roger geeft feedback. Binnenkort is er een formal vote.
Komt terug op de agenda van januari. Tom zijn webtool werkte reeds als concept
applicatie op de website, maar zonder de mogelijkheid eigen gegevens in te laden
(enkel met ingebouwde voorbeeld data). Hij wil de tool pas afwerken na
gedetailleerde feedback over wat de (bestuurs)leden van een dergelijke tool
verlangen. Aanknopingspunt is de presentatie vanop het NVvA symposium.
9) FOD WASO project “Blootstelling van Belgische werknemers aan gevaarlijke
chemische stoffen” loopt verder. Co-Prev heeft als afgeleide een werkgroep
registratie van luchtmetingen opgericht. Tom geeft een korte stand van zaken na de
eerste meeting van 20/09/2017. Meer dan de helft van de leden deze werkgroep zijn
BSOH mensen. Op 22/11/2017 is er de volgende vergadering over welke parameters
men minimaal wil registreren.
10) Hoge Raad PBW. De raadplegingsprocedure grenswaarden is bijna afgerond. De
manier van werken lijkt onwetenschappelijk. Roger heeft een ontwerpbrief gemaakt
om dit aan te kaarten bij de minister en de Hoge Raad. Dit ontwerp wordt
besproken, rondgestuurd voor commentaar en zal dan afgewerkt worden door
Roger en Tom.
11) Relaties met binnenlandse verenigingen
a) Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs (CoBePrev). Optimalisatie
van de opleidingen preventieadviseur. De inhoud van de multidisciplinaire
opleiding niveau 2 op basis van het PVI boek is aangepast. Interne BSOH
feedback (Robbie, Michel en Steven) is positief. De meeste opleidingsinstituten
zijn eveneens enthousiast. Binnenkort is er overleg met deze instituten.
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b) Prebes. Twee leden van het Prebes bestuur hebben overleg gehad met Tom en
Maurits over een betere samenwerking tussen BSOH en Prebes (studiedagen,
publicaties etc.). Wordt gedaan in functie van de vraag en de mogelijkheden.
c)

BBP heeft een task force rond risico-analyse waarvan Maurits (en eventueel
Manu) deel zal gaan uitmaken (Maurits neemt contact).

12) Relaties met buitenlandse verenigingen
a) Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne NVvA. Voor het symposium van 11
- 12 april 2018 kunnen abstracts opgestuurd worden. De vergadering samen met
de NVvA gaat door op woensdag 8 november 2017 in hotel Noah in Kasterlee.
Tom, Maurits, Christel, Michel en Robbie komen. Jeroen, Steven en Katrien
misschien. Tom maakt de agenda op.
b) British Occupational Hygiene Society BOHS: een meeting waar Tom spreker
moest zijn is twee maal geannuleerd.
c)

IOHA (Michel). Men zoekt nog reviewers voor de IOHA conferentie in Washington
(september 2018). Maurits en Steven zijn kandidaat. Jeroen was dit al.

d) Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) organiseert een studienamiddag
over arbeidshygiëne bij de brandweer op 9 november 2017, met o.a. een
voordracht over een specifieke reinigingstechniek voor het verwijderen van PAK’s
uit brandweerkledij. Jeroen is hierover een projectvoorstel aan het uitschrijven.
e) SOFHYT: Anne is naar een studiedag geweest. Was een samenwerking met 3M
zoals wij eerder deden, maar iets meer in de diepte.
f)

Het EU-platform van Antoine Leplay (Initiative for a European Platform of
Professionals in Occupational Hygiene and Chemicals) zou in juni 2018 een
studiedag organiseren. Tom heeft echter geen tijd voor deze enthousiaste groep.
Steven neemt dit over.

13) Bevraging van de leden over wat ze van BSOH verwachten. Dit wordt uitgesteld naar
volgende vergadering. We moeten begin februari kunnen bevragen zodat we de
resultaten kunnen tonen op de ALV. Iedereen mailt zijn voorstellen ter
voorbereiding van volgende vergadering door naar maurits.deridder@bsoh.be over
wat we willen weten zodat we de bevraging kunnen opstellen/goedkeuren.
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14) Vastlegging data volgende vergaderingen van Raad van bestuur: 19 januari 2018 om
16 uur in Gent of Oostende, met aansluitend een etentje op kosten van de
penningmeester. Maurits en Steven doen een voorstel, moge de beste
menu/locatie winnen.
15) Varia:
a) Jeroen heeft een aanvraag ingediend voor een IOF mandaat van de Vlaamse
overheid. BSOH heeft hiervoor een letter of support opgesteld.
b) Carine van Den Broeke vraagt of een speciale regeling mogelijk is voor BSOH
lidmaatschap van de studenten van de MPM opleiding. Een gratis lidmaatschap
wordt niet goedgekeurd, daar dezelfde regel geldt als voor de Odisee opleiding:
de school betaalt de lidmaatschappen en de studenten kunnen dan de
studiedagen bijwonen als onderdeel van hun opleiding. Jeroen geeft feedback.
c)

Met steun van Remko Houba wordt een Turkse vereniging voor arbeidshygiëne
opgericht. Eerste samenkomst is gepland eind dit jaar. Tom geeft info aan
Michel.

d) Een vraag uit Portugal over de erkenning van onze opleiding: ze is niet door IOHA
erkend. Tom formuleert een antwoord.
e) Prebes zoekt een spreker over CMR voor de Prenne van 1 maart 2018. Tine
Cattoor van Essencia werd voorgesteld.
f)

Danny Debaere signaleert aan het bestuur dat er met asbest gecontamineerd
staalgrit verkocht en gebruikt wordt en we vragen zullen krijgen. Dit wordt
bevestigd.

g) Er is in NBN Brussel een CEN workshop over silica en deeltjes. Steven stuurt dit
door.
Digitaal ondertekend door
Tom Geens (Signature)
DN: c=BE, cn=Tom Geens
(Signature), sn=Geens,
givenName=Tom,
serialNumber=780613033
93
Datum: 2017.10.30
08:51:51 +01'00'

Tom Geens

Tamara Docters

Maurits De Ridder

Katrien Poels

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

BSOH vzw/asbl
Maatschappelijke zetel/Siège social
Kapucijnenvoer 35/5 B-3000 Leuven
info@bsoh.be
www.bsoh.be

p. 6 van 6

