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Verslag Vergadering Raad van Bestuur 
Verslag  2018/1 
Vrijdag 19 januari 2018 – 15:15 tot 19:00 
Hotel Bero – Hofstraat 1a, B-8400 Oostende 

 

Te doen:  
• Afwerken voorbereiding studiedag EN 689 16 maart 2018, lawaai 1 juni 2018 
• Input opleiding generalist voor CoBePrev, te presenteren 1 februari 2018 
• Certificering, brief grenswaarden, ledenbevraging, recrutering, sobane offerte 

 

Volgende Vergadering RvB: vrijdag 18 mei 2018 – 13:30, FOD WASO 

 

1) Aanwezigheden en verontschuldigingen: 

a) Aanwezig: Tom, Tamara, Katrien, Maurits (verslagschrijver), Roger, Steven, 
Michel, Anne, Christel, Robbie.  

b) Verontschuldigd: Manu, Chris, Anke, Jeroen, Luk. 

c) Afwezig: Jan. 

2) De agenda wordt goedgekeurd. Er zijn 4 punten voor de varia. 

3) Verslag 2017/4 van de vergadering van de RvB van 13 oktober 2017 wordt goed-
gekeurd met een opmerking bij 5): er moet vermeld worden dat het gaat over de 
studiedag Biologische agentia van 29 september 2017. Tom past aan (zie bijlage B1). 

4) Financiën:  

a) Ledenbestand: er zijn momenteel een 120 verlengingen. Een 60-tal hiervan 
hebben al betaald. Tom zal een herinneringsmail versturen met de vraag om 
alles in orde te brengen voor 1 februari 2018. Er kan niet gesegmenteerd worden 
naar wie al het nodige gedaan heeft: deze leden zullen mogelijk negatief 
reageren op deze extra mailing. Suggestie aan Maurits: meenemen in 
ledenbevraging. 
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b) Gepensioneerde leden: Roger vraagt of gepensioneerde leden korting kunnen 
krijgen (zoals in de UK). Dit is een administratieve ballast en dan zouden 
studenten ook aanspraak kunnen maken op korting (wat we tot nog toe ook 
geweigerd hebben). We hebben wel een systeem van ereleden (tot nu enkel Rik 
Veulemans). De RvB kan beslissen iemand erelid te maken (blijft lid zonder te 
betalen). De RvB beslist om Roger Grosjean erelid te maken vanaf 1 januari 2018.  

c) De gratis lidmaatschappen voor bevriende verenigingen (CoBePrev, NVvA, 
SofHyt) blijven behouden. 

5) Evaluatie voorbije studiedag Carcinogene Agentia van 1 december 2017: 

Over deze studiedag waren de leden tevreden. Er waren 85 aanwezigen, een record. 
Een bedrijfsarts van Umicore complimenteerde BSOH met het niveau van haar 
studiedagen, de goeie sfeer en de mogelijkheid tot netwerken en uitwisselen van 
ervaringen met gespecialiseerde arbeidshygiënisten tijdens de middag en andere 
pauzes. Dit is een opsteker. 

6) Planning studiedagen 2018: 

a) 16 maart 2018: EN 689 (+ nadien Algemene Ledenvergadering (ALV));  
voorstelprogramma: 

i) Inleiding over de vroegere versie en het ontstaan van de nieuwe door Roger 
Grosjean (1h) 

ii) Structuur en basisprincipes nieuwe versie door Raymond Vincent (1h) (te 
contacteren door Roger) 

iii) Onderbouwing statistische testen (70% regel) en bijlages door Gautier Mater 
(45 min) (te contacteren door Roger) of een andere specialist hierin. 

iv) Case study praktische aanpak statistische benadering van meetresultaten in 
de bedrijfswereld Frédéric Gaydu(?) (45 min) (te contacteren door Steven)  

v) Case study Essenscia? (te contacteren door Michel) 

vi) BWStat web (aangepaste versie op basis van feedback door de user group 
NVvA – BSOH (45 min) door Tom Geens) 

vii) Wettelijke vereisten compliance testing in Europa (30 min) door Steven  
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b) 1 juni 2018: Lawaai (samen met Belgian Ergonomics Society (BES) en FOD WASO); 
voorstelprogramma (met simultaanvertaling): 

i) Wetgeving (Maurits De Ridder) 

ii) EN ISO 9612 (Labo De Fonseca, via Maurits) 

iii) Vergelijking sonometrie – dosimetrie (Christel) 

iv) Tertiaire sector: INRS over GABO (Alain Piette geeft details door aan Maurits) 

v) BES casus (Alain Piette geeft dit door aan Maurits) 

vi) BSOH casus (crèches via Anne? Sportzalen, kleuterklassen, zwembaden via 
Jan? Zwembaden via Steven?) 

c) 16 november 2018 (of 23 november 2018 als reserve): eindwerken van de 
studenten arbeidshygiëne van Odisee – KU Leuven (Jeroen maakt hen op tijd 
warm hiervoor) 

7) Opleidingen arbeidshygiëne: 

a) Odisee – KU Leuven (preventieadviseur arbeidshygiëne). Loopt door. Examen in 
juni. (Jeroen houdt ons verder op de hoogte) 

b) Prevent (adviseur arbeidshygiëne). Prevent wil nog heropstarten en zoekt 
lesgevers. BSOH doet niet meer mee. Een gelijkaardige praktische opleiding zou 
wel moeten gelinkt worden aan de Odisee opleiding. De verwijzing op onze 
website wordt verwijderd. (Tom knipt de tekst in bijlage B2 weg) 

c) Doorstroomrichting arbeidshygiëne in de opleiding Milieu- en 
preventiemanagement (MPM) in Brussel: geen nieuws. (Jeroen en Anke houden 
ons verder op de hoogte) 

d) Franstalige opleiding Arbeidshygiëne, georganiseerd door UCL - CPFB in 
Wallonië. De samenwerking is uitgebreid: er zijn op 19/12/2017 stappen 
ondernomen voor uitreiking van twee getuigschriften (zowel arbeidshygiëne als 
veiligheid). Volgende vergadering 8/2/2018 (lesgevers zoeken, evaluatiemethode 
kiezen,…). Bedoeling is het dossier in maart 2018 neer te leggen bij ARES om een 
universitair certificaat te bekomen voor beide disciplines. De bedoeling is om 
volgend academiejaar op te starten. (Manu volgt dit op) 
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8) Certificering en accreditatie van arbeidshygiënisten.  

Michel, Tom en Jeroen hebben online vergaderd met Andrea Hiddinga, de IOHA 
president (en jarenlang lid van het NAR comité). Andrea Hiddinga heeft een lijst met 
basisvereisten (organisatie, eindtermen,…) gegeven waaraan moet voldaan worden 
en waarmee kan verder gewerkt worden (bijlage B3a). Samenvatting (door Michel) 
van het overleg in bijlage B3b bij dit verslag. Er moet een Engelstalig dossier 
opgemaakt worden dat door het NAR comité zal beoordeeld worden. Het betreft een 
persoonlijke certificatie via een onafhankelijk, nationaal instituut. Er worden 
voorbeelden van dergelijke dossiers verzameld. Jeroen kan dit project trekken. 
Robbie controleert de juridische aspecten. Michel coördineert. Tom gaat dit 
bespreken op CoBePrev omdat het andere disciplines ook aanbelangt. Plan B is 
certificatie via BelTest. Steven informeert en koppelt terug. 

9) CEN/TC137. EN 689:2016. De BSOH feedback moet voor 20/1/2018 worden 
doorgestuurd. Roger heeft een ontwerp gemaakt, Steven finaliseert en dient in. 

10) Co-Prev werkgroep luchtmetingen. Op 8 maart 2018 is er een nieuwe vergadering in 
Co-Prev met vertegenwoordigers van de externe diensten (vaak BSOH-leden: Tom, 
Christel, Tamara, Jonathan, Gert Wuytens, Cindy Hendryckx en Geert De Smet zelf). 
Jeroen en Katrien (KU Leuven), Steven en Jonathan (BeCOH) en Kathleen en Bart (AZ 
Groeninge) zijn reeds informeel aangesproken hierover: bedoeling van de werkgroep 
is om ook de labo’s te betrekken om een gemeenschappelijk voorstel op te maken. 

11) Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs. Robbie stelt zijn analyse van 
het voorstel voor optimalisatie van de opleiding preventieadviseur generalist voor 
adhv een powerpoint (bijlage bij dit verslag). Er zijn volgens hem te veel uren in het 
gemeenschappelijk pakket, waardoor er te weinig uren voor echte specialisatie 
arbeidshygiëne zullen overblijven. Er is een discussie over de risico’s van onze steun 
aan de opleiding generalist voor de gevolgen in de opleiding specialist. Besluit: we 
doen verder met het project, maar behouden de vrijheid om te bepalen hoe lang een 
opleiding specialisatie arbeidshygiëne moet duren. Robbie finaliseert het voorstel in 
overleg met Steven, Michel en Christel. Tom stelt het voor op CoBePrev 1/2/2018. 

12) Hoge Raad PBW. Steven Verpaele is herbenoemd als buitengewoon lid. Roger heeft 
al kritiek geuit over de raadplegingsprocedure grenswaarden. Er is een ontwerpbrief 
(bijlage B5) gemaakt om door te sturen naar de Hoge Raad PBW en de Minister. Tom 
heeft al enkele suggesties gedaan en bezorgt zijn voorstel aan Roger en Steven die 
dit samen verder uitwerken en opnieuw voorleggen. Steven stelt voor de brief pas te 
versturen op het ogenblik dat de grenswaarden besproken worden in de Hoge Raad.  
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13) De bevraging van de leden over wat ze van BSOH vinden en nog verwachten, wordt 
gepland voor de paasvakantie. Dit kan uitgevoerd worden via LimeSurvey op de 
BSOH applicatieserver. De bevraging wordt ook gebruikt als middel om nieuwe 
bestuursleden te rekruteren. Het doel is om voorstellen te krijgen voor de werking 
van de volgende 4 jaar. Maurits maakt een ontwerp dat door de rest kan aangevuld 
worden (over studiedagen, nieuwsbrief, website, werkgroepen, taalgebruik, 
verlengingen lidmaatschap,….). Iedereen stuurt dringend input naar Maurits. 

14) De verkiezing van een nieuw bestuur in het voorjaar van 2019 moet voorbereid 
worden. We moeten nadenken hoe we nieuwe bestuursleden kunnen krijgen, hoe 
het dagelijks bestuur moet werken en wie dat gaat doen. Tom, Maurits en Katrien 
stoppen als dagelijks bestuur. Tamara wil eventueel verder doen. Steven en Christel 
zijn geen kandidaat voor het dagelijks bestuur, Michel wil het overwegen. De rest 
houdt het in beraad. Tom is een handleiding bij de huidige werking van BSOH aan 
het uitschrijven. Alle bestuursleden denken na of ze nog een termijn doen als lid 
van de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur, in het belang van de continuïteit. 
Iedereen polst voor geschikte kandidaten in zijn directe professionele kring.   

15) Relaties met buitenlandse verenigingen 

a) Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne NVvA: het verslag van de 
vergadering met de NVvA op 8 november 2017 in Kasterlee is rondgestuurd. Een 
praktisch resultaat is een usergroep NVvA – BSOH die de webversie van BWStat 
momenteel evalueert. NVvA symposium op 11 - 12 april 2018 (Zeist, NL). 

b) British Occupational Hygiene Society BOHS: Steven gaat naar OH2018 op 16 – 19 
april 2018 in Stratford-upon-Avon. 

c) IOHA: Maurits, Michel en Jeroen zitten in de scientific committee van IOHA2018: 
24 – 26 september 2018 in Washington. Michel heeft een abstract. Er is een 
contact geweest met de nieuwe president Andrea Hiddinga. Zie ook haar 
omzendbrief (bijlage B6). 

d) Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC): geen nieuws. 

e) SOFHYT: geen nieuws. 

f) EU-platform: Steven heeft Tom vervangen als BSOH vertegenwoordiger. Op 15 
februari 2018 worden in Brussel concrete afspraken gemaakt voor een workshop 
hazard banding. Er komt een website en de organisatie wordt geofficialiseerd. 
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16) Vastlegging data volgende vergaderingen van Raad van bestuur: 18 mei 2018, 13h30 
op de FOD WASO in Brussel. 

17) Varia:  

a) Frank Deshasque organiseert voor EU-OSHA België de “Manage dangerous 
substances” campagne en heeft daar een budget voor. Hij vraagt de 
medewerking van BSOH. De RvB is akkoord om mee te werken aan studiedagen 
en campagnemateriaal. Tom lanceert het idee een bewustmakingscampagne 
mbt carcinogenen en aanzet tot beter beleid te lanceren (in bijlage B7 Maurits’ 
lezing op onze studiedag carcinogenen van 1 december 2017) en contacteert 
Frank. De budgetaanvraag voor 2018 is al weg, dus ten vroegste voor 2019.  

b) FOD WASO heeft een uitnodiging tot actualisatie van de Sobane brochure 
“Gevaarlijke Chemische Producten” rondgestuurd (zie bijlage B8). Tom kreeg dit 
bij Provikmo binnen. Provikmo gaat er niet alleen op in. Een collega suggereerde 
om de krachten en expertises te bundelen via een BSOH werkgroep. Deadline 
voor de offerte is 9 februari 2018. Iedereen die een BSOH offerte en werkgroep 
hierrond een goed idee vindt, meldt dit asap aan Tom. 

c) Op het Interprovinciaal Welzijnscongres van 25 mei 2018 gaat Tom spreken over 
Arbeidshygiëne en BSOH (naast de andere beroepsverenigingen). Een 
voorbereidende meeting is voorzien 23 februari 2018 bij de FOD WASO. 

d) In het Probe project van Lode Godderis worden blootstellingsgegevens 
verzameld via het gezondheidstoezicht door de arbeidsgeneesheer. Er is een 
conceptvragenlijst opgesteld en er wordt feedback over gevraagd  
(https://websurvey.kuleuven.be/index.php/1606/lang-nl). 
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