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Verslag Vergadering Raad van Bestuur 
Verslag  2018/3 
Vrijdag 5 oktober 2018 – 13:30 tot 18:00 
FOD WASO, zaal Van Mieghem, Brussel 

Te doen:  
• Afwerken voorbereiding studiedag direct reading meettoestellen (maart 2019) 
• Onderwerpen studiedag biologische agentia (najaar 2019, met BBP) 
• Ledenbevraging, recrutering nieuwe bestuursleden, training local exhaust 

ventilation, certificering arbeidshygiënisten 

 

Volgende Vergadering RvB: vrijdag 18 januari 2019 – 14:00, Namen 

 

1) Aanwezigheden en verontschuldigingen: 

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

b) Verontschuldigd: Anne, Manu, Luk, Chris. 

c) Afwezig: Jan. 

2) De agenda wordt goedgekeurd. Er zijn 5 punten voor de varia. 

3) Verslag 2018/2 van de vergadering van de RvB van 18 mei 2018 wordt goedgekeurd, 
mits 1 correctie bij 7 b) : in de jury zal Roger zetelen in plaats van Steven, omwille van 
onpartijdigheid. 

4) Ledenbestand en financiën:  

a) Ledenbestand: er zijn momenteel ongeveer 225 leden.  

b) Financiën : de IOHA capitation fee is betaald en belastingsaangifte werd 
ingediend door Katrien. 
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c) Lidgeld cursisten : Het lidgeld 2019 voor de 21 cursisten van de Franstalige 
opleiding zal door het opleidingsinstituut worden betaald (75 euro per persoon). 
Zij krijgen nu de laatste 3 maanden van 2018 gratis van BSOH. Zodoende kunnen 
ze zonder kosten naar de studiedag van 16/11/18 komen. Voor de komende 
opleiding in Leuven met start in januari 2020 zal hetzelfde systeem gelden: het 
opleidingsinstituut (Odisee) betaalt dan 75 euro per cursist voor de ganse 
opleidingsperiode. Voor de eventuele extra maanden zal dan door BSOH geen 
bijdrage meer worden gevraagd. 
 

5) HBM4EU (Human Biomonitoring for Europe) : studie over blootstelling aan Chroom 
VI. Katrien heeft voldoende bedrijven gevonden. Er moet geen vraag meer gesteld 
worden aan de leden. 
 

6) Privacyverklaring en GDPR. De privacy-statement staat op de website en lijkt vrij 
volledig. Er staat niets in over cookies. Aangezien het enkel functionele cookies 
betreft, zou dit geen probleem zijn. Er moet nog een ‘opt-in’ bijkomen voor nieuwe 
leden die online een account aanvragen. Tom regelt dit met Merkbar. 

 
7) Verkiezing van nieuw bestuur in voorjaar 2019. Er zijn al verschillende mensen 

aangesproken om in het nieuwe bestuur te komen (Liantis, Securex, Attentia, Shell, 
Idewe). Michel contacteert nog de chemische sector, Maurits FOD WASO, Steven 
enkele personen binnen Idewe, Robbie Nathalie D’Haese, Jeroen Peter Boodts, 
Manu contacteert Jonathan Jouret en polst bij de franstalige studenten van de 
opleiding arbeidshygiëne of zij geïnteresseerd zijn. 

Er moet een beschrijving opgemaakt worden van de verschillende taken die er 
binnen het BSOH-bestuur zijn, met benadering van de tijdsbesteding. Zo is het 
duidelijk wat van de bestuursleden verwacht wordt. Elke kandidaat zou een 
formulier moeten invullen met persoonlijke gegevens en foto, een motivatie om in 
het bestuur te komen en vermelding van wat ze willen doen. Tom doet een aanzet 

Als er een nieuw bestuur is, zullen verschillende aktes moeten worden aangepast en 
ingediend voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe bestuur zal op de 
algemene ledenvergadering van 2020 ook de statuten moeten aanpassen conform 
het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat normaal in werking 
treedt op 1 januari 2019. Er moet dan best ook een bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering worden afgesloten. Nu hebben we enkel een burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering. 

 



 
 

 
BSOH vzw/asbl  p. 3 van 7  
Maatschappelijke zetel/Siège social 
Kapucijnenvoer 35/5 B-3000 Leuven 
  
info@bsoh.be 
www.bsoh.be 

 

8) Bevraging van de leden over wat ze van BSOH verwachten: is voor november. De 
vragenlijst wordt overlopen. De 6 doelstellingen (cfr BSOH website) worden best 
vermeld ipv de 3 doelstellingen die in onze statuten staan. Er moeten nog enkele 
vragen bij komen: ‘Hebt u interesse om bestuurslid te worden ?’ en ‘Welke taken zou 
u kunnen opnemen in het bestuur ?’. Tom zal ervoor zorgen dat de bevraging kan 
worden aangeboden via LimeSurvey. Maurits verwerkt de antwoorden tegen 15 
december. 
 

9) Evaluatie van de voorbije studiedag van 1 juni 2018: Verluchting en lawaai in 
kantoren (met Belgian Ergonomics Society (BES) en FOD WASO). Geen opmerkingen. 
 

10) Studiedagen 2018-2019 
 
a) 16 november 2018: eindwerken van de studenten arbeidshygiëne van Odisee-KU 

Leuven. Er zijn 4 kandidaten. Jeroen gaat Raphaëlle Segers (Atmosafe) nog 
aanspreken. Voor de uitreiking van de 2 prijzen (300 euro voor beste en meest 
innovatieve eindwerk) gebruikt de jury (Maurits, Roger en Michel) een 
evaluatieformulier van UGent. Katrien zorgt voor de prijzen (cadeaubonnen) en 
kaders voor de 2 diploma’s. In de namiddag zijn er nog presentaties van 
arbeidsgeneesheer Arnika Hugel over werken in de koude in de Colruyt (via 
Jeroen) en van safety engineer Jelle Verdonck over bio-aërosolen (via Jeroen). 
Eventueel wordt ook nog Brent Vleeschouwers (MPM) gecontacteerd die recent 
een prijs heeft gewonnen met zijn eindwerk. Voordrachten duren 20 minuten 
plus 10 minuten discussie: 10:00 tot 12:00 en 13:30 tot 16:00. Maurits 
contacteert de studenten die zich kandidaat hebben gesteld. Omdat de 
Franstalige studenten zullen komen heeft Alain Piette voorgesteld om 
simultaanvertaling te laten doen. Maurits contacteert Alain om te zien of dit 
mogelijk is en tegen welke kost. 
 

b) 22 maart 2019: direct reading meettoestellen, met nadien algemene 
ledenvergadering en inhuldiging van nieuw bestuur. Er zijn 3 leden (Jonathan 
Jouret, Remko Houba en Steven Berckmans) die een voorstel gedaan hebben om 
een case voor te stellen. Steven heeft Martin Harper en Emanuele Cauda (NIOSH) 
gecontacteerd die uitgebreid over standaarden en toepassingen kunnen 
spreken. Verder ook Christof Asbach uit Duitsland die het over nanopartikels kan 
hebben. Als deze mensen kunnen komen, kunnen we geen beroep doen op 
firma’s en kan de studiedag in Brussel doorgaan. In het andere geval zouden we 
de firma’s TSI (Ralph Steinheuer), RAE en Dräger kunnen contacteren. Steven 
spreekt verder af met zijn contacten. 
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c) Najaar 2019: biologische agentia in samenwerking met Belgian Biosafety 
Professionals (BBP). Het BBP bestuur is gewijzigd. Karen van der Meulen volgt 
Delphine Beeckman op als voorzitter. Maurits heeft met Karen overlegd. BBP 
had weinig concrete voorstellen buiten Legionella en BSOH had niets concreet. 
Binnen het steering team van BBP denkt men aan ‘Dirty business in and around 
the lab’ : problemen van inzamelen van stalen in bvb riolen en risico’s in het labo 
door onbekende monsters. Hier moet nog verder over nagedacht worden (door 
iedereen).  
 

d) 1 of 8 februari 2019 : herhaling van de studiedag ‘Verluchting en lawaai in 
kantoren’, samen met BES en FOD WASO. Maurits contacteert Alain Piette voor 
opmaak van programma. De doelgroep is nu breder dan arbeidshygiënisten en 
ergonomen. De moeilijkste voordrachten kunnen beter door iets praktischere 
vervangen worden. Anke en Robbie zijn kandidaat. 
 

e) Opleiding rond lokale afzuigingen. Steven heeft een interactieve opleiding van 
4,5 dagen bij ACGIH gevolgd, in Amerika. Deze opleiding lijkt nog beter dan de 
HSE opleiding want meer hands-on. Als het haalbaar is om dit in België te 
organiseren, dan zouden we dit verkiezen boven de HSE training. Steven vraagt 
naar de prijs en praktische modaliteiten. We zouden een grote zaal en een 
leslokaal moeten hebben. In de bevraging moet er een extra vraag komen ‘Heeft 
u interesse in het volgen van een cursus industriële ventilatie van een volle week, 
en hoeveel zou dit mogen kosten ?’ 

11) Opleidingen arbeidshygiëne: 

a) Odisee – KU Leuven. De opleiding is afgelopen. De volgende opleiding start in 
januari 2020. 
 

b) Doorstroomrichting arbeidshygiëne in de opleiding Milieu- en 
Preventiemanagement (MPM) in Brussel. Steven heeft een draaiboek opgemaakt 
voor de praktijklessen. Dit programma zou in het najaar in Gent in een CVO 
school opstarten als aparte module. Ze kan ook door externen gevolgd worden. 
Deze praktijktraining wordt geïncorporeerd in de opleiding in Brussel. 
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c) De Franstalige opleiding arbeidshygiëne, georganiseerd door UCL - CPFB in 
Wallonië heeft 21 cursisten. De cursisten komen allen naar de studiedag van 16 
november. Het opleidingsprogramma is een kopie van de Leuvense opleiding. 
Nathalie D’Haese is coördinator en bestuurslid Manu volgt de opleiding. 
Sommige lesgevers blijken meer technisch geschoold en hebben minder voeling 
met de wereld van arbeidshygiëne. Het is nog niet duidelijk hoe het zit met de 
opvolging en de examencommissie. Hiervoor wordt Nathalie nog gecontacteerd 
door Tom. 
 

12) Certificering en accreditatie van arbeidshygiënisten. Robbie geeft een presentatie 
van de bevindingen van de werkgroep (+ Steven en Michel). Zie bijlage 1. Er zijn 
eigenlijk geen vaste regels maar het zal sowieso veel werk vergen. 
 

13) Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs. De optimalisatie van de 
opleidingen preventie-adviseur is voorgesteld op de ad hoc vergadering van de Hoge 
Raad PBW. Tom geeft toelichting over de uiteenlopende reacties. Maandag 8 oktober 
2018 is er weer een vergadering. Het is af te wachten hoe de werkgevers en de 
scholen gaan reageren. De vakbonden zijn pro. 
 

14) Hoge Raad PBW. Men wacht nog steeds op een voorstel voor de grenswaarden waar 
discussie over is. 
 

15) Relaties met buitenlandse verenigingen. 
 
a) Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne NVvA. De Nederlanders vragen om 

nogmaals samen te komen, in februari 2019 in Eindhoven. Gezien de verkiezing 
van het nieuwe bestuur in maart lijkt dit te vroeg. Tom zal antwoorden dat het 
nieuwe bestuur dit tijdens de eerste bestuursvergadering zal bespreken. 
Vermoedelijk bespreking in april en afspraak vanaf mei. 
 

b) British Occupational Hygiene Society BOHS. Door de Brexit neemt UK geen 
Europese regels meer op. Er was weinig volk op het congres. 
 

c) IOHA. Michel is naar IOHA2018 geweest (24 - 26 september 2018 in Washington) 
en heeft daar bestuursvergadering gehad: versterkte samenwerking met WHO, 
ICOH, UN en andere organisaties met veel netwerking. De website wordt 
geactualiseerd. Michel zetelt in de governance board van IOHA. 
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d) OHTA (Steven). Een ‘Memorandum of Understanding’ met IOHA en andere 
organisaties zorgt voor meer internationale samenwerking en het opzetten van 
nieuwe projecten. 
 

e) Contactgroep Gezondheid en Chemie (Anke). Op 8/11/2018 is er in Utrecht een 
studiedag over Chroom VI. Anke bezorgt de uitnodiging. 
 

f) SOFHYT (Tamara). Anne is naar het congres geweest. 
 

g) EU OH platform. (Steven). In november is er een web-meeting. Er is overleg met 
DG Employment van de Europese Unie over aanpassingen van de wetgeving. 
 

16) Vastlegging data volgende vergaderingen van Raad van bestuur:   
18 januari 2019 om 14:00 uur in Namur met aansluitend etentje (rond 19:00), op 
kosten van de penningmeester. Tamara organiseert dit. 
 

17) Varia. 
 
a) Fedris en de bouwsector hebben een campagne ‘Alert voor asbest’ opgestart. 

Danny De Baere vraagt of we deze campagne mee kunnen ondersteunen (onze 
naam en logo erbij zetten). Het bestuur gaat hiermee akkoord. Tom zal eens zien 
hoe we dit kunnen doen. 
 

b) Erik Schuurmans wil opleidingen over stoffenmanager organiseren in 
Vlaanderen en vraagt of BSOH hier kan aan meewerken door bijvoorbeeld 
verspreiden van de folder. Het bestuur beslist dit niet te doen, aangezien we niet 
met privébedrijven samenwerken omwille van onze onafhankelijkheid. Tom 
mailt deze beslissing naar Erik Schuurmans. 
 

c) Essenscia heeft aan Michel gevraagd of BSOH kan helpen in de organisatie van 
opleidingen rond arbeidshygiënische topics. BSOH wil dat wel, maar er moet 
eerst een overleg zijn over wat en hoe. Michel regelt een skype meeting. 
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d) Jeroen is op 4 oktober naar een vergadering in Utrecht geweest over de 
opleidingen arbeidshygiëne in Nederland. Er zijn veel oude arbeidshygiënisten, 
weinig instroom van nieuwe mensen, weinig wetenschappelijk onderzoek en 
weinig opleidingen. De master opleiding in Manchester (lijkt op die van Leuven) 
heeft het ook moeilijk. De vraag is hoe hier iets aan te doen. Dit wordt ook 
besproken op het EU OH platform waar Steven in zit. 
 

e) Steven heeft flowcharts opgesteld voor Cefic. Steven zal deze nog doormailen 
aan het bestuur. 
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Voorzitter 
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Ondervoorzitter 
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