Initiatieopleiding adviseur arbeidshygiëne
Deze Nederlandstalige opleiding loopt over tien dagen vanuit een samenwerking
van PVI, Prevent, BeCOH en BSOH in de leslokalen van het PVI en het CVO Encora te
Antwerpen. BSOH en Prebes leden genieten 15% korting op het inschrijvingsgeld. De opleiding
Adviseur Arbeidshygiëne is een praktijkgerichte basisopleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke
bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. De opleiding geeft immers niet alleen inzicht in de
omgevingsfactoren op de werkplaats maar gaat ook in op de problematiek van de metingen. De
cursus is gericht op het actualiseren en verruimen van kennis en vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk
op praktische vaardigheden, het analyseren en evalueren van specifieke problemen en knelpunten,
het actief zoeken naar oplossingen en de toepassing in de praktijk. De deelnemers krijgen de nodige
theoretische omkadering en voeren metingen en analyses uit in een praktijkomgeving. De opleiding
mag niet verward worden met de specifieke specialisatieopleiding voor preventieadviseurs
arbeidshygiëne (280u). Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond krijgen een
kwalificatiecertificaat uitgereikt dat tegemoet komt aan de eisen gesteld in artikel 55 van het Koninklijk
besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de
risico’s van chemische agentia op het werk (11/3/2002).
Klik hier voor meer info en inschrijving
Initial training course advisor occupational hygiene
This Dutch training course runs over ten days, from a collaboration
between PVI, Prevent, BeCOH and BSOH, in the classrooms of the PVI and the CVO Encora in
Antwerp. BSOH and Prebes members enjoy a 15% discount on the registration fee. The training
course Advisor Occupational Hygiene is a practice-oriented basic training, focusing on immediate
usability and application in company settings. The program provides not only insight into
environmental factors at the workplace but also addresses the issues of measurements. The course is
aimed at updating and broadening knowledge and skills. The emphasis lies on practical skills,
analysing and evaluating specific issues and bottlenecks as well as the active search for solutions and
applications in practice. Participants get the necessary theoretical framework and they
perform measurements and analysis in a practical setting. This training course should not be confused
with the specific specialist training course for prevention officer occupational hygiene (280u).
Participants who have successfully completed the training get a qualification certificate that meets
the requirements as described in article 55 of the Royal Decree on the protection of the health and
safety of workers from risks related to chemical agents at work (11/3/2002).
Click here for more info and registration
Formation initiation conseiller hygiène du travail
Cette formation néerlandaise se déroule sur dix jours en collaboration
avec PVI, Prevent, BeCOH et BSOH et a lieu dans les locaux du PVI et CVO Encora à Anvers. Les
membres BSOH et Prebes bénéficient d’une réduction de 15% sur les frais d’inscription. La formation
Conseiller Hygiène du Travail est une formation de base orienté vers la pratique et qui met l'accent sur
l'utilité et l'application immédiate dans une situation de l'entreprise. En effet, la formation ne donne pas
uniquement des connaissances sur les facteurs d'ambiance, elle traite également la problématique
des mesures. Le cours est ciblé sur l'actualisation et l'élargissement des connaissances
et compétences. Et l'accent de la formation est mis sur les compétences pratiques, l'analyse et
l'évaluation de problèmes spécifiques et des situations difficiles à résoudre, et à la recherche active de
solutions et à leur application sur le terrain. Les participants recevront le cadre théorique nécessaire et
réaliseront des mesures et analyses sur le terrain. Il ne faut pas confondre cette formation avec
la formation spécifique de spécialisation pour les conseillers en prévention en hygiène du travail
(280h).
Les participants qui ont terminé la formation avec succès recevront un certificat de qualification qui
satisfait aux exigences de l'article 55 de l'Arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de
travail.
Cliquez ici pour plus d’info et inscription
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Occupational/Industrial Hygiene Knowledge and Competency Requirements
I.

PREFACE

The International Occupational Hygiene Association's (IOHA's) National Accreditation
Recognition (NAR) Committee holds a charter with the following purpose:
To promote global respect for and recognition of Occupational Hygiene Certification
Programmes which meet or exceed the IOHA Model Certification Programme developed
at the 1999 IOHA Workshop on Certification/Registration and approved by the IOHA
Board of Directors on 8 July 2000 and revised in 2007 and 2008.
IOHA's accreditation criteria were defined and endorsed by IOHA's Board as minimum for a
Nation's certification scheme to be recognized as meeting a hallmark of excellence in
occupational/industrial hygiene.
IOHA accreditation criteria
1. Overall OH definition and goals of Organisation congruent with IOHA's.
2. Organisation has an appropriate Code of Ethics, and a mechanism for administering it.
3. Candidate education and experience-bachelor's degree plus suitable experience =7(minimum
years). Note: The bachelor's knowledge/skills domains would be identified in a competency
document to clarify the minimum criteria for member IOHA countries
4. Professional competence of candidate determined in a sufficiently rigorous fashion-e.g. what
are the qualifications of the examiners and do they evaluate to world-class standards
5. Evaluation procedures used by Board are consistent and verifiable-e.g.
objectivity/standardization/documentation of evaluation process. Note: ISO 17024 ISO/IEC
was referenced as providing guidance useful in interpreting the intent of this criterion.
6. Maintenance of professional status requires ongoing/continuing professional
experience/development-formal mechanism
7. Interface with related discipline professional certifications for enhanced broadness,
expanding technical expertise and influence.
Given the subjectivity of criterion 3, this document attempts to provide a definition for
candidate education and experience-bachelor's degree plus suitable experience =7. The NAR
Committee members have developed, reviewed, and endorsed this document. It characterizes the
Committee's best efforts at defining the global occupational/industrial hygiene knowledge base
and required to practice in the field with a minimal level of competency.

Agenda Item 3 Minute No. 10.70

II.

OVERVIEW

Knowledge must be acquired and maintained in order to competently perform in any field
of practice. This knowledge can be gained through a formal education approach that includes
required, specific course work. In this case whether the knowledge has been acquired can be
verified by a student’s academic record / transcript.
Knowledge can also be gained through a combination of work or practical experience and
course work. In this case whether the knowledge has been acquired is often verified by means
other than an academic transcript, such as by examination, letters of reference or work history.
Similarly, relevant applied or professional experience can be verified by means such as letters of
reference, work history, or portfolios that provide detailed descriptions of accomplishments with
references.
The philosophy of the IOHA, and indeed occupational and industrial hygiene certification
bodies from around the world, is that a combination of both approaches is necessary to assure a
minimal level of competent professional practice. The occupational/industrial hygiene topics
presented here do not focus on completion of specific courses, but on mastery of specific areas of
knowledge required for the competent professional practice of occupational / industrial hygiene.
We recognize that the specific means of acquiring this knowledge may vary by individual and /
or area of the world.
III.

OCCUPATIONAL/INDUSTRIAL HYGIENE KNOWLEDGE AND
COMPETENCIES

The professional practice of occupational / industrial hygiene requires that applicants
demonstrate knowledge and competency in the subjects of toxicology, fundamentals of
industrial/occupational hygiene, exposure assessment and measurement, and mitigation and
control of worker exposure. Successful applicants will demonstrate knowledge and competency
in the following areas.
A. Occupational/Industrial Hygiene Exposure/Risk Assessment
1. Identify potential health hazards associated with processes, industries, and agents by
observing tasks, processes, or sites, and by accessing and reviewing appropriate
literature, standards, and other resources (e.g., inventory of materials used,
discussions with people who perform the work) in order to anticipate worker
exposure and potential health risks.
2. Understand the physiologic and toxicological interactions of physical, chemical, and
biological agents, and ergonomic factors with biological systems and the potential
effects of occupational and environmental contaminants on worker health.
3. Determine the relationship between exposure and the potential adverse health effects
of those exposures, using toxicological and epidemiological principles, published
exposure standards, and manufacturer’s material safety data sheets, as well as other
credible resources, in order to anticipate and recognize potential hazards.
4. Design and implement effective exposure assessment strategies to assess the
variability and magnitude of exposure.
5. Assess risks to worker health by analyzing qualitative and quantitative exposure data
using risk assessment approaches and professional judgment and by comparing
appropriate exposure parameters to standards and guidelines, where available.
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6. Develop conclusions and recommended exposure mitigation actions, where needed.
7. Determine if further investigation is needed to assess risks to worker health and
clearly report / communicate findings.
B. Occupational/Industrial Hygiene Risk Control
1. Based on the results of risk assessment, evaluate engineering, administrative, and
personal protective equipment mitigation and control options using recognized
standards, guidelines, and practices.
2. Considering all relevant information, select appropriate controls based on the
principles of hierarchy of control so as to eliminate the hazard or reduce exposure to
acceptable limits.
3. Coordinate resources as needed to ensure controls are effectively implemented and
verify their effectiveness following implementation.
4. Confirm the ongoing effectiveness of exposure control measures.
C. Occupational/Industrial Hygiene Management
1. In conjunction with other OH professionals, engineers, and management, develop
effective management systems to assess, communicate, and mitigate / control worker
exposure to health hazards. Base management system elements on recognized risk
assessment methods, appropriate hazard controls, and other information (e.g.,
regulations, current standards of care), in order to ensure a healthful work and
community environment.
2. Implement management system requirements using a management system approach
which applies project and process management tools and techniques, effective
communication strategies, and periodic verification of effectiveness.
3. Initially and periodically evaluate management system effectiveness by comparison
to regulations, professional standards, and recognized effective practices.
4. Recognize and consider important ethical, social, and cultural issues impacting
worker health and the practice of Occupational/Industrial Hygiene.
IV.

BASIC ACADEMIC REQUIREMENTS

It is clear that the above competencies require a sound background in the basic sciences
that must be acquired though academic study and / or course work. Successful applicants will be
graduates of an accredited college or university, or other college acceptable to the applicable
professional certification Board, with a Bachelors Degree (or First Degree) in biology,
chemistry, chemical engineering, mechanical engineering, environmental engineering , physics,
or other relevant science subject, or an accredited programme in occupational/industrial hygiene.
The professional Board will consider, and may accept, any other Bachelors (or First)
Degrees, or post graduate course work, from an acceptable college or university so long as the
degree contains appropriate basic science course work and represents at least a prescribed
number of hours of creditable subjects. Creditable subjects are undergraduate or graduate level
courses in science, mathematics, engineering, and science-based technology. The social sciences,
while important, should not be substituted for courses in science, math or engineering.
Evaluation of the science content of an undergraduate degree will be made from official
course syllabi and transcripts. When further information about the content of a degree is
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required, the applicant will be requested to provide the information. Care should be taken that
official transcripts are evaluated.
The professional Board will consider a college or university to be acceptable when it
holds institutional accreditation as recognized by the Nation's Academic Accrediting Bodies. The
degree must be awarded during the time for which the institutional accreditation was issued.
V.
ATTAINMENT OF ADDITIONAL KNOWLEDGE FOR COMPETENT
PROFESSIONAL PRACTICE
In addition to the bachelor’s or first degree in a basic science, occupational/industrial
hygiene, or engineering, successful applicants will demonstrate knowledge specific to
occupational/industrial hygiene gained though post graduate course work and/or relevant work
experience. This knowledge must address the subjects of toxicology, fundamentals of
occupational/industrial hygiene, exposure assessment and measurement, and exposure mitigation
and control. The certification body should verify that all the occupational/industrial hygiene
knowledge and competency requirements for professional practice have been met and verified
through academic records, references, work history, and detailed portfolios.
VI.

MEETING CRITERION 3

Criterion 3 of the IOHA accreditation criteria, “candidate education and experiencebachelor's degree plus suitable experience =7”, can thus be met in several ways. A bachelor’s or
first degree will count some number of years. Accomplishing a post graduate degree or an
appropriate list of post graduate course work that addresses the broad areas of toxicology,
fundamentals of occupational/industrial hygiene, exposure assessment and measurement, and
exposure mitigation and control should be counted toward achieving the criterion. In addition,
experience that is defined, documented, and likely to add to a candidate’s knowledge as required
in paragraph III should be counted toward the criterion. Other avenues for acquiring the
necessary knowledge may be also be determined by careful consideration of their effectiveness
in developing and maintaining the knowledge needed for competent professional practice. While
work in each of these areas is not necessary, the assignment of credit years to any of the above or
other categories must be justified, and a mechanism for affirmation that the candidate can
practice at a minimal level of competency must be determined in a sufficiently rigorous fashione.g. what are the qualifications of the examiners and do they evaluate to world-class standards
(Criterion 4).
VII.

DEFINITIONS

The following definitions explain terms used in this document and are meant to be a
guide in satisfying Criterion 3.
A. Basic Sciences
1. General scientific concepts, anatomy and physiology, biochemistry, biology,
chemistry, mathematics and physics; properties of flammable, combustible and reactive
materials (compatibility); calculations such as those relative to gas laws, airborne
concentrations, unit of measure conversions and conditions of non-standard pressure.
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2. Knowledge of human-environment relationships in and outside the work place;
knowledge of the scientific method.
B. Toxicology, epidemiology, and hazard assessment
1. Basic biostatistics: statistical and non-statistical interpretation of data.
2. Epidemiology: techniques used to study the distribution of occupationally induced
diseases and physiological conditions in workplaces and factors that influence their
frequency; concepts of prospective and retrospective studies, morbidity and mortality
and animal experimental studies, data and distribution of data.
3. Toxicology: dose response, mode of action, additive, synergistic and antagonistic
effects, routes of entry, absorption, metabolism, excretion, target organs, toxicity
testing protocols and aerosol deposition and clearance in the respiratory tract.
C. Health Hazards
1. Biological Hazards: principles of sanitation, personal hygiene, deleterious effects of
biological agents or materials, viruses, bacteria, fungi, molds, allergens, toxins,
recombinant products, blood borne pathogens, etc.
2. Chemical Hazards: carcinogenic, mutagenic, teratogenic, systemic and reproductive
effects resulting from inhalation, skin, and gastrointestinal exposure to chemical
substances.
3. Physical Hazards: physical characteristics of and stress arising from exposure to
noise, vibration, heat, cold, ionizing radiation, non-ionizing radiation and poor
lighting.
D. Exposure and Risk Assessment
1. Analytical chemistry, instrumentation, sampling methods/techniques, calibration,
quality assurance, sampling strategy
2. Qualitative and quantitative exposure assessment.
3. Statistical evaluation of exposure data
4. Occupational exposure limits, threshold limit values.
E. Hazard Mitigation and Control
1. Administrative: Systems of work or safe practices that prevent or reduce risks to
health, property and the environment.
2. Engineering: Local exhaust ventilation and dilution, airflow measurements, design
principles. Isolation, substitution, containment and process change. Application of
ergonomic principles. Control of physical and biological hazards.
3. Personal Protective Equipment: selection, use and limitations of respirators and
protective clothing; respirator fit testing, breathing air specifications, glove
permeability and eye protection.
F. Management System Principles
1. Acquisition, allocation, and control of resources; data management and integration,
emergency planning and response.
2. Guidelines and standards: interpretation and use of guidelines and standards for the
assessment of health hazards.
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3. Hazard communication and training of employees.
G. Community and environmental health
1. Hazardous waste, air and water pollution, air cleaning wastewater treatment
technology, emission source sampling, atmospheric dispersion of pollutants, ambient
air and water monitoring, health and environmental effects of air/water pollutants.
H. Health, Safety & Environmental Legislation
1. Knowledge of the legal framework of occupational/industrial hygiene.
2. Understanding the legal responsibilities of employers and employees.

Besproken punten:
• toelichting vereisten accreditatie IOHA: 7 basisvereisten gerelateerd naar BSOH,
opleidingsinhoud en evaluatiesystemen, persoonsgerelateerde vereisten (zie bijgevoegd
document)
• Vereisten BSOH:
+ overeenkomst beginselen IOHA
+ code of Ethics
+ connectie met andere profesionele organizaties
• Persoonsgebonden vereisten
+ basisvereisten opleidinng, bijkomende AH opleiding en ervaring
• Vereisten opleidingspakket
+ inhoud
+ evaluatieprocedure
+ onderhoud certificatie
• belangrijke input Andrea:
+ certificatie is persoonsgebonden via een onafhankelijk, nationaal instituut – kan niet via
een buitenlandse organizatie
+ te behalen eindpunten in de opleiding dienen beschreven te worden – dit mag gedeeltelijk
overgenomen worden van het IOHA document in bijlage
+ NAR committee focust meer op het systeem dan op de inhoud, een zekere vrijheid is
toegestaan (bv. examens, mondelinge verdediging onderzoek, …). Het is aan het
opleidingsinstituut om te borgen dat studenten de vereiste competenties bezitten conform
de opgestelde eindtermen
+ er is een initielle certificatie en hercertificatie. Periode kan zelf bepaald worden (5 jaar
Nederland). Hercertificatie kan via samenstelling van erkenningsdossier.
+ aanvullende relevante ervaring kan gebaseerd zijn op niveau basisopleiding (bv. Bacherlor
4 jaar, Master 3 jaar, Phd 2 jaar)
+ aantal opleidingsuren: zelf te bepalen (momenteel 280 uren)
+ er dient een Engeltalig dossier ingediend te worden
Acties:
•
•
•
•
•

•
•
•

Andrea: bezorg enkele voorbeelden van Code ot Ethics IOHA & NvvA aan team
Andrea: bezorg link naar Hobeon (certificatie instituut Nederland) aan team
Tom: bespreek ruimer kader preventie-adviseurscertificatie binnen CoBePrev
Andrea: bezorg aanvraag accreditatie opleiding Duitsland aan team
Michel: contacteer Bengt Stahlbom (Voorzitter NAR committee): voorbeelden accreditatie
Duitsland/Frankrijk/US, verduidelijking periode 7 jaar (basisopleiding, Opleiding AH,
ervaring).
Robby: onderzoek wettelijke opleidingsvereisten in Belgie en certificatie (te bespreken op
overlegvergadering BSOH 19/01)
Michel: contacteer Janssen CIH ifv vereisten hercertificatie ABIH
Tom: bespreek stappenplan overlegvergadering BSOH 19/01

1

2

3

4

5

eindtermen
• Opportuniteit ? Gezien voorgaande
problematiek

6

eindtermen
Rijlabels
Actoren
Arbeidshygiëne
Blootstelling en omgevingsfactoren
Ergonomie
Gevaren en gezondheid
Psychosociaal
Risico-inventarisatie en -beoordeling
Soft
Veiligheid
Welzijn
Eindtotaal

uren
15
18 8.6%
3
18
24
18
15
21
54
24
210
7

eindtermen
Arbeidshygiëne
basis arbeidshygiëne, gezonde werkplaatsen
basis biologische factoren
basis chemische factoren
basis fysische factoren

3
3
6
6

8

eindtermen
1

Setting the scene
1 BASISBEGRIPPEN EN CONCEPTEN
2 CHEMISCHE AGENTIA
3 FYSISCHE AGENTIA
4 BIOLOGISCHE AGENTIA
5 RAAKVLAKKEN
Seminaria
eindwerk en examens
Totaal

2

3
4
5
IH KU Leuven
alle uren
specialisatie
3.5
1%
0.0
0%
77.0 27% 77.0 33%
87.5 30% 87.5 37%
45.5 16% 45.5 19%
24.5
9% 24.5 10%
21.0
7%
0.0
0%
14.0
5%
0.0
0%
14.0
5%
0.0
0%
287 100% 234.5 100%

6

7
PA 2

8

9
PA 2
1
13 keer minder tijd
0.0 0:00
5.9 5:54 06:00 06:00
6.7 6:42 06:30 06:00
3.5 3:29 03:30 04:00
1.9 1:52 02:00 02:00
0.0 0:00
0.0 0:00
0.0 0:00
18.0 18:00 18:00 18:00

11
12
PA 2 PA 2
2 WKGP
05:00
06:00
06:00
01:00

03:00
06:00
06:00
03:00

18:00 18:00

9

Eindtermen - inhoudelijk
• Basisprincipes (maar wat betekent dit?)
• Afstemmen om wettelijke taken vd PA
– Preventieplannen opstellen
– Risico’s identificeren

• ⇒: risicoanalyse arbeidshygiënische vakken
– is niet voor PA2 of PA1, wel voorbereidend werk
– PA moet de RA overdragen aan arbeidshygiënist

10

Eindtermen - inhoudelijk
• Algemene structuur
– Wettelijke bepalingen kennen ivm
• Verantwoordelijkheden vd WG en vd PA
• Grenswaarden; actiewaarden
• Preventiemaatregelen

– Begrippen die in de wetgeving gebruikt worden
begrijpen en kunnen hanteren
– De gevaren kennen en begrijpen
– De letsels kennen
– Kwalitatieve kennis preventiemaatregelen
(kwantitatief is voor hygiënist)
11

Aan de minister, HUA en de sociale partners
CC: minister van werk Kris Peeters
CC: voorzitter Hoge Raad PBW Evelyne Schleich
CC: directeur-generaal AD TWW, a.i. AD HUA
Paul Tousseyn

al een beginnen met een oplossing aan te reiken en deze in het begin zetten zodat het
opvalt, tegen de schenen schoppen waar we denken dat ons dat kan helpen, niet waar
we denken dat dit weerstand zal opwekken

Onderwerp: raadplegingsprocedure aanpassing lijst met grenswaarden

Geachte ….

Het gebruik en het doen naleven van grenswaarden voor de blootstelling aan chemische
agentia door inhalatie is een belangrijk instrument voor de bescherming van de
gezondheid van de werknemers.
Het is nodig dat de lijst met grenswaarden aangepast wordt aan de evolutie van de
wetenschappelijke kennis.
Vanuit dat standpunt kunnen er ernstige bedenkingen gemaakt bij de momenteel
gebruikte procedure.
Om deze taak zo goed mogelijk te vervullen stelt BSOH voor om:
1. de bestaande europese systemen te harmoniseren in plaats van een
amerikaanse privé organisatie te kopiëren
2. niet alleen relevante nieuwe grenswaarden toe te voegen maar ook oude
irrelevante grenswaarden te verwijderen
3. niet alle grenswaarden over dezelfde kam te scheren maar een hiërarchie te
gebruiken om hun statuut te verduidelijken
4. grenswaarden aan te reiken voor problematische agentia waarvoor er
momenteel één ontbreekt
5. standpunt BSOH mbt toetsing grenswaarden (en 689 implementatie)
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1.

Het gebruik van de TLV lijst van ACGIH als vertrekpunt voor het uitvaardigen
van grenswaarden.

De TLVs hebben historisch een belangrijke rol gespeeld en zijn lange tijd een
inspiratiebron geweest voor overheden.
In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn in de gespecialiseerde literatuur kritische artikels
verschenen die een minder fraai beeld schetsen van het tot stand komen van deze
grenswaarden.
Enkele voorbeelden:
•

Castleman BI, Ziem GE. (1988) Corporate influence on threshold limit values. Am
J Ind Med; 13: 531-59

•

Roach SA, Rappaport SM (1990) But they are not thresholds: a critical analysis of
the documentation on Threshold Limit Values. Am J Ind Med; 17 727-53.

•

Piney M. (1989) The development of chemical exposure limits for the workplace,
Birmingham UK: Aston University. Doctoraal proefschrift.

Cruciaal is ook rekening te houden met de policy statement van de ACGIH over de TLVs:
“Policy Statement on the Uses of TLVs® and BEIs®
The Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological Exposure Indices (BEIs®) are developed as
guidelines to assist in the control of health hazards. These recommendations or guidelines are
intended for use in the practice of industrial hygiene, to be interpreted and applied only by a
person trained in this discipline. They are not developed for use as legal standards and
ACGIH® does not advocate their use as such. However, it is recognized that in certain
circumstances individuals or organizations may wish to make use of these recommendations
or guidelines as a supplement to their occupational safety and health program. ACGIH®will
not oppose their use in this manner, if the use of TLVs® and BEIs® in these instances will
contribute to the overall improvement in worker protection. However, the user must recognize
the constraints and limitations subject to their proper use and bear the responsibility for such
use.”
Het is duidelijk dat de manier waarop de FOD WASO de TLVs gebruikt, in strijd is met
deze policy statement.
Het is onbegrijpelijk dat een overheidsdienst uitgaat van een lijst die opgesteld is door
een Amerikaanse privé-organisatie volgens procedures die volkomen ondoorzichtig zijn.
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Dit wekt nog meer verbazing wanneer men weet dat er in Europa naast SCOEL ook
andere overheidsorganisaties voorstellen voor grenswaarden formuleren op een
onafhankelijke, transparante en wetenschappelijk verantwoorde manier: ANSES in
Frankrijk, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in Duitsland, de Gezondheidsraad in
Nederland.
Hoewel de administratie van HUA hierop herhaaldelijk werd op attent gemaakt wordt
deze kennis gewoon genegeerd.
De derde partner is afwezig; tripartite is ok principiële wijziging van het standpunt is
nodig
Wat stellen we voor om het op te lossen: we vertrekken van de bestaande europese
systemen om een voorstel te doen
2.

Opschonen van de lijst

Er worden steeds nieuwe agentia aan de lijst toegevoegd.
Andere agentia blijven staan zonder dat men weet waar ze voor staan of wat ze
betekenen.
In de Belgische lijst staan agentia, er waarschijnlijk in terecht gekomen op basis van een
vroegere TLV- lijst, maar die nu niet meer in de huidige TLV lijst voorkomen …
In de lijst staan soms concentratie-eenheden die nergens op slaan: volume/volumeeenheden voor agentia die zowel onder de vorm van damp als van deeltjes voorkomen.
Het is toch onmogelijk en zinloos om te trachten het volume van deze deeltjes te
bepalen.
Het laboratorium van Toezicht Welzijn op het Werk heeft vroeger herhaaldelijk
voorgesteld om dit te doen, zonder enige respons.
Bestaande procedure om te updaten adequaat? Opvolging? Huidige procedure =
fundamenteel fout: lijst met twijfelgevallen, men sluit ogen voor wetenschappelijke
evidentie;
3.

Statuut grenswaarden

Alle grenswaarden in België zijn bindend.
Dit impliceert dat ze technisch haalbaar moeten zijn en dat er meettechnieken moeten
beschikbaar zijn om betrouwbare metingen uit te voeren.
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Men kan zich moeilijk inbeelden dat een overheid de niet naleving van een grenswaarde
als een inbreuk zou beschouwen als deze niet technisch haalbaar is en er geen
meetmethode beschikbaar is om overtredingen vast te stellen, of anderzijds de
werkgever niet zouden toelaten om aan te tonen dat hij zijn werknemers niet blootstelt
aan concentraties die de grenswaarden overschrijden (zie o.m. de EN 482 en EN 689).
Ik verwijs naar de groep Métrologie van ANSES die meetmethoden indeelt. De indeling
van de methode bepaalt het statuut van de grenswaarde.
Stel voor hoe we het oplossen
We stellen voor een hiërarchie in te voeren die het statuut bepaalt
4.

Ontbrekende grenswaarden

De Adminstratie van Toezicht Welzijn op het Werk heeft herhaaldelijk gewezen op de
tekortkoming van het ontbreken van een grenswaarde voor koolwaterstofmengsels.
Deze mengsels worden zeer veel gebruikt maar er bestaat helaas geen geschikte
grenswaarde voor in de lijst…
Het is ook dringend aangewezen een grenswaarde voor te stellen voor dieselroet
(uitgedrukt in EC).

Deze opmerkingen hebben tot doel een bijdrage te leveren om van deze grenswaarden
een geloofwaardig intrument te maken.

5.

Implementatie 689

Analyse EU situatie Steven en Roger, voorstel hoe onze leden dienen om te gaan met
toetsing.

Met vriendelijke groeten,

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
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International Occupational
Hygiene Association
December 2017

Dear Presidents and board members of our member associations
I am writing to you on behalf of the IOHA board to report on the progress IOHA has made in the past two
years on the work plan 2016-2020, and the plans we have for 2018.
IOHA’s mission is to enhance the international network of occupational hygiene associations that
promotes, develops and improves occupational hygiene worldwide, providing a safe and healthy working
environment for all. From this we developed four strategic goals for the time frame of 2016-2020 to work
on. These goals are:
1.
2.
3.
4.

Promote occupational hygiene
Improve occupational hygiene capabilities and practice
Effective networking and knowledge management
Robust governance

IOHA’s activities will focus on these four key themes using five important principles, which underpin a global
common purpose for our member associations to work together to achieve safe and healthy workplaces.
These principles are: having a strong network, being visible, influential and resourceful, and working in a
tactfully tactical way.
Since the start of our work plan in 2016 we have been working on the different objectives defined within
the four strategic goals. I look upon 2018 as a crucial year for IOHA in achieving our strategy for 2020. An
enormous amount of work must be done, and help from you and the associations will be essential. In this
letter I would like to highlight some of the important issues that have been achieved, and some items we
will be working on in 2018.
Promotion of occupational hygiene
ILO
We have been working intensively on our NGO relations with the International Labour Organization (ILO)
and the World Health Organization (WHO). Extra attention has been given to our relations with the ILO,
since this relationship had disappeared completely. We are currently in discussion with the ILO regarding
possible participation in one of their flagship programmes. Also, the call for a global OSH coalition has our
attention.
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International Occupational
Hygiene Association
As an NGO we are invited to be an observer at different sectoral expert meetings (for example to discuss a
Code of Practice on Open Cast Mining or Safety and Health in Shipbuilding and Ship Repair). As the role
and influence of an observer has limitations, we are currently investigating how IOHA can contribute more
to this process. In 2018/2019 different sectoral meetings are planned. We will keep you informed about
these meetings, in the hope that you can help identify experts from our member organizations on the
different topics, who can on a voluntary basis help evaluate documents and perhaps sometimes represent
IOHA.
WHO
Within the WHO we are working with the Collaborating Centres. Since the WHO has redirected its focus to
public health, occupational health work is no longer mentioned in its plan. In the plan for the collaborating
centres we have therefore had to change our ideas. Our focus now is on activity relating to the themes of
1) Noncommunicable diseases; 2) Preparedness, surveillance and response. We are particularly looking for
experts who can help us on the theme of emergency preparedness.
ICOH
As a relatively small player in the field of OSH, we have realised that collaboration is more important than
ever before. We can only be influential if we work more closely with other organisations within the field of
OSH. Our MoUs with ICOH and IEA need to be renewed by May 2018. We are currently in discussion with
ICOH on how to give new impetus to this MoU, and we must identify the topics we would like to work on
together. For that reason our next board meeting will be held in Dublin during the ICOH conference.
Once the new MoU has been established and areas for collaboration identified, we may call upon you as
member associations to help us find volunteers/experts who would like to work with us on these topics.
Improve occupational hygiene capabilities and practice
If IOHA wants to improve worker health, it is important not only to have a strong network or be visible,
but also to improve the number and the calibre of practitioners of OH/IH internationally. The world map
of IOHA members shows us that we represent less than half of the area and people of the world. In most
of Asia, Africa, and the Middle East OH/IH is at a less advanced stage.
Promote educational opportunities
Therefore, throughout the world, IOHA promotes and encourages the further development and
promotion of OH/IH as a profession. We hope that people in the world can be professionally trained as
OH/IH. We support the Occupational Hygiene Training Association (OHTA) qualifications framework as
one of the options for modular, internationally recognised training.
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International Occupational
Hygiene Association
Promote global respect for and recognition of occupational hygiene certification programs through the
National Accreditation Recognition (NAR) Committee.
We focus on helping IOHA members obtain an accreditation through the IOHA National Accreditation
Recognition (NAR) process. At this moment there are 15 countries with a NAR accreditation.
Network organisations
We are also investigating whether a network organisation with a link to IOHA might work in some regions.
Some Spanish speaking countries started an initiative as the result of the project of an OH from Spain. The
objective of this project was to bring the Spanish speaking countries together to share information/ help
each other.
The Asian Network of Occupational Hygiene (ANOH) is proving successful in engaging occupational
hygienists in countries which have no national OH/IH organisation, and this year a European platform has
been established as a focus for EU collaboration in areas such as legislation.
Form the IOHA viewpoint, these are important and valuable initiatives with which we try to stay connected,
and work together on important topics.
Effective networking and knowledge management
Global Exposure Manager
Being an international organisation, IOHA knows how important it is to share ideas and communicate
achievements within the community of occupational hygienists. Although IOHA has had a newsletter since
2004, in 2016 significant changes were made. The newsletter got a new name: Global Exposure Manager.
It is produced by the journalists of Chemical Watch.
Looking at the figures, we have noticed that Global Exposure Manager is not yet read by all member
associations. We therefore would like to encourage you as president of your association to bring Global
Exposure Manager to the attention of your members. The good news is that people can register
themselves to receive the IOHA Newsletter on the website http://ioha.net/newsletter-signup/. Links to the
new newsletter will be sent to the ones who have registered themselves through the website.
What we also hope is that you will motivate the members of your organisation to write articles about
OH/IH, important developments or studies that are carried out in your countries. So, the newsletter will
truly represent all member associations in a good way.
Knowing that language barriers exist, we also hope that there are some volunteers who might help us with
translations. We have recently started this with a group of volunteers who have translated articles into
Spanish for posting on the website.
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International Occupational
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Website
The most important goal for 2018 is the development of our new website. It is important to change the
website for better visibility. IOHA wants to be the world’s “go-to organisation” for OH/IH: for people new
in the field to find out what an occupational hygienist does, but also for colleagues who search for
information or want to share ideas. Within the next two months we will be sending a questionnaire to your
organisation, with the aim of providing IOHA with a better understanding of what the website should look
like and what our member associations consider important functions. We would like you to ensure that
the questionnaire is discussed within your board so that the ideas and wishes of the member associations
are investigated. After the IOHA board meeting in May you will be asked to write some information on
your association or on OH/IH within your country. As we are dealing with a relatively short timeline, we will
rely heavily on your timely cooperation and support.
11th Scientific Conference in Washington
From 24-26 September 2018 the 11th IOHA conference will be held in Washington. Preparations have
started, and it promises to be an interesting conference which breathes the atmosphere of the IOHA
strategy. We would like you to bring the conference to the attention of your members. From my
perspective an international conference like the IOHA gives occupational hygienists worldwide a good
opportunity to exchange ideas, follow professional development courses and meet occupational
hygienists from around the globe. It will be an experience that can enrich you and your colleagues.
Collaboration Award
During the IOHA conference a new award will be granted: the Collaboration Award. The Collaboration
Award celebrates an OH or OH-organisation who have chosen to collaborate with other countries or
organizations to share ideas and technologies to improve the calibre of occupational hygiene worldwide.
The person/organisations who have achieved outstanding results by collaborating with others will be
granted the award. The project should also raise awareness for others that collaboration can be an
effective strategy to improve outcomes, achieve scale, increase efficiency, and maximize impact. More
news on the Collaboration Award will be sent to you in the next few months.
Robust governance
Regarding the goal of robust governance, in 2018 we will investigate how IOHA can develop a more
robust financial model. The primary reason behind this action is to achieve our full potential for the role
we want to have, but also to provide a solid basis for the organisation.
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International Occupational
Hygiene Association
Final remarks
I hope that with this president’s report I have given you a little bit of insight into our achievements and
plans for the next year. There are six items mentioned in this letter for which we hope you can provide
support. The items are summarized below:
-

Identify experts - evaluate sectoral ILO documents
Provide experts for the topic of emergency preparedness and surveillance
Identify volunteers on OH topic (collaboration ICOH)
Promote Global Exposure Manager amongst your members, and encourage them to write
articles
Discuss the website through the questionnaire
Promote the Washington conference within your organization.

I sincerely hope you will support our work in the next year, as mentioned before, a crucial year for the IOHA
organisation.

Yours sincerely

Andrea Hiddinga-Schipper MSc
President 2017-18
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De globale ziektelast van
beroepskankers
Dr. Maurits De Ridder
Vakgroep maatschappelijke gezondheidkunde, Universiteit Gent
A.D. Humanisering van de arbeid, FOD WASO
Belgian Society for Occupational Hygiene

Beroepskanker is veruit de belangrijkste
oorzaak van werkgebonden overlijden.
Takala, 2015

Vragen
om een beleid uit te werken en prioriteiten te bepalen
voor het beperken van het aantal beroepskankers
• Wat zijn de oorzaken van beroepskanker?
• Wie is blootgesteld? Aan wat? Waar? Aantal? Blootstelling?
Huidige ziektelast
• Hoeveel beroepskankers zijn er per jaar?
– Absolute aantallen (attributieve aantallen)
– Percentage van totaal aantal kankers (attributieve fractie)

• Idem per agens? Idem per type kanker?
• Hoeveel verloren levensjaren (DALY’s)? Hoeveel kost dit?
Toekomstige ziektelast
• Hoeveel nieuwe kankers veroorzaakt de blootstelling van
2017 in de toekomst (lifetime risk)? Interventiescenario’s.

1. Huidige ziektelast
The British occupational burden of cancer study (2014)
Population attributive fraction (40 carcinogens I and IIA, 20 cancer sites)
• Male:
8 %
• Female: 2,3 %
• Total:
5 %

REACH
and the “dirty dozen”

Eliminating occupational cancer in Europe and globally.
Jukka Takala (2015)

The Global Burden of Occupational Disease.
Rushton, L. Curr Envir Health Rpt (2017) 4: 340.
Fig. 1. Numbers of occupationally related cancer registrations (2011)
by carcinogen and major industry sector.

De bouw is verantwoordelijk voor 56 % van de beroepskankers bij mannen !!!

Economische kosten
UK 2010: 12.3 billion £
• 2 % for employers
• 98% for individuals and society

2. Toekomstige ziektelast
The future excess fraction model for calculating burden of disease.
Lin Fritschi et al.
BMC Public Health (2016) 16:386

CAREX: CARcinogen Exposure (jaren 1990)
International information system on occupational exposure to
carcinogens (surveillance system in 15 EU countries)
Verouderde en onvolledige blootstellingsdata !!!

Exposition des salariés à de multiples nuisances
cancérogènes en 2010.
Nadine Fréry et al. BEH 13 (2017)
SUMER, COLCHIC
In France in 2009-2010,
12.0% of salaried workers (nearly 2.6 million, 2 million men (17%) and
600,000 women (5.9%) were exposed to at least one carcinogenic
hazard (chemical or not)
and about 757,000 ones had at least a double exposure (5.7% for men
and 0.9% for women).
The most frequent carcinogenic hazards reported
for men were diesel engine emissions, straight mineral oils, wood dust
and crystalline silica, and,
for women, night work, ionizing radiation, formaldehyde and cytostatics.

Besluit

burden of occupational cancer studies

Voor een goed beleid
• hebben we betere blootstellingsdatabanken nodig
(aantallen blootgestelde werknemers en hun
blootstellingsniveau),
• hebben we epidemiologie nodig om de risico’s in
te schatten.

Laslicht en oogkanker
Spectral radiance of arcs in CO2 arc welding of mild steel with solid wire.

T. Okuno et al. Ann Occup Hyg 2009;54:293-298

Ziektelast bepalen
Epidemiologisch onderzoek: verhoogd risico op uveaal melanoom
Meta-analyse (5 studies) Shah 2005 (lassers vs niet-lassers):
Lassen
OR
2,05 (1,20 – 3,51)
Fotokeratitis
OR
7,17 en 3,3 en 1,8 en 1,6
Gemiddeld 18,5 gevallen van UM per jaar bij mannen en 15,5 gevallen
bij vrouwen in Vlaanderen 2001-2010.
Guénel 2002: Franse mannen met UM: 7/29 zijn lasser geweest
3/29 meer dan 20 jaar lasser
4/29 minder dan 20 jaar lasser
Ceteris paribus veroorzaakt de blootstelling van > 20 jaar lasser zijn:
2 extra gevallen uveaal melanoom per jaar in Vlaanderen.
Preventie van lasogen = preventie van oogkanker

Lasrook en longkanker
ooit gewerkt als lasser: relatief risico = 1,42
> 25 jaar lasser: relatief risico = 1,77
ooit occasioneel lasser: relatief risico = 1,17
> 25 jaar occasioneel lasser: relatief risico = 1,40
stainless steel lasser (Ni en Cr): relatief risico = 1,94
België 2015: 5711 longkankers bij mannen
StatBel 2016: 20.231 mannelijke “lassers en snijders”
TNO, Nederland: 400.000 potentieel blootgestelde werknemers
10 – 100 longkankers per jaar in België
UK 2004:139 longkankerdoden per jaar bij 75.000 lassers
0,7 % van totaal aantal longkankers

Ongeveer 40 extra longkankers per jaar in België door lasrook

Vragen?

Overheidsopdracht: bijwerking van de sobanebrochure – gevaarlijke producten.
De opdracht betreft de bijwerking van de sobanebrochure – gevaarlijke producten voor rekening van

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Algemene Directie Humanisering van de Arbeid).
Context

Bij de preventie van chemische risico's op de arbeidsplaats zijn een groot aantal werknemers
betrokken, of zij nu in laboratoria werken, in de industrie, of al diegenen die met chemische
producten werken. Om het professioneel milieu te helpen om rekening te houden met deze risico's
en om gepaste preventiemaatregelen in te voeren, werkt de Algemene Directie van de Humanisering
van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tools uit voor informatie,
sensibilisatie en risicobeheer.
Een van deze tools is de brochure « Gevaarlijke chemische producten » van deReeks SOBANEstrategie.
Deze brochure inzake het beheer van de beroepsrisico's werd ontwikkeld in 2005, om te helpen bij
het invoeren van een dynamisch en efficiënt beheer van de chemische risico's (om er meer over te
weten over de SOBANE-strategie). De brochure beschrijft de SOBANE-methode die het zou moeten
mogelijk maken om de risico's in verband met het gebruik van gevaarlijke chemische producten beter
te voorkomen en/of te verbeteren. Zij is bestemd voor: de werkgevers, preventieadviseurs, leden van
de comités voor preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneesheren en is enkel beschikbaar
door te downloaden op de site van de FOD Werkgelegenheid.
In zijn geheel wordt de tool Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie ontwikkeld
rekening houdend met de vooraf bestaande Europese classificatieregels van de gevaarlijke producten
dit wil zeggen voor stoffen (richtlijn 67/548/EEG) en mengsels (richtlijn 1999/45/EG). Deze laatste
worden opgebouwd op basis van de eerste versie van het GHS (Globaal geharmoniseerd Systeem)
dat werd goedgekeurd in 2004.
Dit systeem werd om de twee jaar herzien en verbeterd (in functie van de behoeften en naarmate de
ervaring van de uitvoering ervan wordt verworven), en het is de zevende versie van het GHS die
momenteel
van
toepassing
is
(Deze
kan
worden
gedownload
op:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev07/07files_e0.html) . Europa heeft zich er
dan toe verbonden om deze aanbevelingen inzake indeling en etikettering om te zetten binnen de
Europese wetgeving. Op 31 december 2008 werd de Europese verordening betreffende de indeling,
de etikettering en de verpakking van stoffen en mengsels aangenomen: het gaat over de verordening
1272/2008, meer in 't algemeen CLP-verordening genoemd.
De CLP-verordening werd geleidelijk ingevoerd (tussen 2010 tot juni 2017), en heeft dus vandaag
definitief de vooraf bestaande Europese classificatieregels voor stoffen vervangen (richtlijn
67/548/EEG) en voor mengsels (richtlijn 1999/45/EG). Deze CLP-verordening brengt belangrijke
wijzigingen teweeg voor het communicatiesysteem van de risico's in verband met de componenten
van het gevaarlijk product.

Beschrijving van de aanvraag/ van de doelstelling van de opdracht
De doelstelling van deze opdracht is het bijwerken van de inhoud van de brochure: Gevaarlijke
chemische producten - Reeks SOBANE-strategie.
Er wordt aan de dienstverleners gevraagd om de nodige wijzigingen aan te brengen in de brochure
"Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie" om het voor de professionele milieus
mogelijk te maken om de nieuwe preventieregels van de chemische risico's afgeleid uit de CLPverordening correct toe te passen. De opdrachtnemer moet de inhoud van de genoemde brochure
op een preciezere manier aanpassen aan de nieuwe regels bepaald in de CLP-reglementering. Deze
aanpassingen hebben met name betrekking op:
-

de terminologie

De CLP-reglementering nuanceert en herdefinieert bepaalde begrippen die gebruikt werden in de
vorige richtlijnen (richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG). Bijvoorbeeld, de term "preparaat",
vroeger gebruikt om een oplossing aan te duiden van twee stoffen of meer, wordt nu vervangen
door het begrip "mengsel".
-

de gevarenklassen

Om de aard van het gevaar van de producten te definiëren werden in de oude reglementering
(richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG) 15 categorieën van gevaren bepaald. Met de CLPreglementering worden deze vervangen door 28 gevarenklassen[1] onderverdeeld in
gevarencategorieën 2] die de graad van gevaarlijkheid van het product uitdrukken (categorie 1 geeft
de hoogste gevarencategorie aan). Sommige onderverdelingen zijn zelf verdeeld in subcategorieën.
Bijvoorbeeld: de gevarenklasse "ernstige oogletsels/oogirritatie" is verdeeld in 2 categorieën CAT 1
en CAT 2. CAT 2 is zelf onderverdeeld in 2 subcategorieën 2A en 2B.
-

de eigenschappen en de indelingscriteria van de chemische producten

Sommige indelingscriteria van de chemische producten (mengsels en stoffen) werden gewijzigd door
de CLP-verordening. De meeste van deze criteria zijn veel strikter dan vroeger.
-

Etikettering en verpakking

De CLP-verordening brengt aanpassingen teweeg in de pictogrammen, de gevarenklassen, de
indelingscriteria, de vermeldingen van gevaren en de voorzichtigheidsadviezen,...
-

De fiche van veiligheidsgegevens (FVG)

Volgens richtlijn 2001/58EG die werd opgeheven, is de FVG onderverdeeld in 16 afdelingen CLP
voert enkele veranderingen in.

1 "gevarenklasse": de aard van het fysieke gevaar, van het gevaar voor de gezondheid of van het gevaar voor het
milieu;
2 gevarencategorie": de verdeling van de criteria binnen elke gevarenklasse, waarbij de ernst van het gevaar wordt
vermeld;

Alle overgangsveranderingen die voortvloeien uit de CLP-reglementering worden voorgesteld in de
brochure van de FOD Werkgelegenheid: Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw
etiketteringssysteem.
Bovendien wordt ook gevraagd aan de dienstverlener om alle pertinente en niet verouderde
informatie te verzamelen, om deze (in de vorm van een fiche) als bijlage bij de brochure Gevaarlijke
chemische producten - Reeks SOBANE-strategie te voegen.,
Ander belangrijk aspect: de dienstverlener houdt rekening met de reglementering betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet van 4 augustus 1996). De brochure
Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie werd geschreven voor de publicatie van
de codex over het welzijn op het werk in mei 2017. Bij de uitvoering van zijn opdracht (inzake het
bijwerken van de brochure Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie, vergewist de
dienstverlener zich ervan dat de juridische elementen van de wet van 4 augustus 1996 die in de
brochure staan in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe classificatie en structuur van
de
codex
over
het
welzijn
op
het
werk
van
mei
2017
(http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=1958).
Geen enkele wijziging zal moeten worden aangebracht wat de SOBANE-methode zelf betreft.
Contacten
De aangestelde deskundigen:
Mevr. Annabelle LION, Attachée (Fr.) en projectleider
Tel 02 233 42 27
Mail : annabelle.lion@emploi.belgique.be
-

de heer Alain PIETTE, Attaché (Fr.) en deskundige van de SOBANE-strategie
Tel : 02 233 46 28
Mail: alain.piette@emploi.belgique.be

-

Mevr. Greet VAN MEULDER, Attaché (Nl.)
Tel 02 233 42 48
Mail: greet.vanmeulder@werk.belgie.be

-

Mevr. Ginette MUTUNKU TOTA, Attaché (Fr.)
tel.: 02/233.45.27
Mail: Ginette.mutunkutota@emploi.belgique.be

Opvolging van het project
Om een brochure te verkrijgen die voldoet aan de eisen van de FOD Werkgelegenheid en die
overeenstemt met het doelpubliek, zal het ontwikkelingsproces in verschillende fases verlopen
gedurende dewelke de dienstverlener in nauwe samenwerking zal werken met de aangestelde
deskundigen van de FOD Werkgelegenheid. Voor elke werkfase zal in een validatie worden voorzien.
De validatietermijn wordt voor elke fase geraamd op 2 weken.

De dienstverlener en de projectleider (en de aangestelde deskundigen) van de FOD Werkgelegenheid
zullen samen de planning van het project bepalen.
De aangestelde projectleider is:
-

Mevr. Annabelle LION, Attachée (Fr.) en projectleider
Tel 02 233 42 27
Mail : annabelle.lion@emploi.belgique.be

De samenwerking tussen de dienstverlener en de FOD Werkgelegenheid impliceert (voorafgaande en
opvolgings-)vergaderingen, uitwisselingen op afstand en eventueel het gebruik van een
uitwisselingsplatform. Een goede samenwerking, alsook verscheidene vergaderingen met de FOD
Werkgelegenheid zullen immers noodzakelijk zijn om een kwaliteitstool te waarborgen. De
dienstverlener stelt ten minste drie data vast voor de werkvergaderingen (in het begin - in het
midden - op het einde van het project) met de deelnemende partijen van het project.
Van elke werkvergadering zullen notulen worden opgesteld in het Frans of in het Nederlands door de
opdrachtnemer die deze binnen zeer korte termijnen zal doorsturen naar onze diensten. In de
notulen zullen de initiatieven die het hebben mogelijk gemaakt om de brochure te ontwikkelen
duidelijk worden beschreven.
De dienstverlener stelt de vaste contactperso(o)n(en) aan om de opvolging van het project met de
FOD Werkgelegenheid te realiseren, met wie het mogelijk zal zijn om snel rechtstreekse contacten te
hebben voor eventuele vragen.
In geval van partnerschap met een andere instelling moet duidelijk in de offerte worden vermeld wie
de verantwoordelijke van deze instelling is.
Levering van de brochure
De brochure zal moeten worden verstrekt en gevalideerd in het Frans en in het Nederlands. De
opdrachtnemer staat in voor het nalezen en valideren van de twee taalkundige versies die identiek
moeten zijn. Hij leest de vertaling na en valideert ze op basis van de originele versie van de tekst.
De brochure moet worden opgesteld in een gemakkelijk leesbare, begrijpelijke taal en moet
toegankelijk zijn voor een ruim publiek.
De tekst zal moeten worden aangepast aan het lezen op verschillende schermen (computers,
Smartphones, tablets) en dus beantwoorden aan de opstelregels voor het Web (voorbeelden: korte
paragrafen, eenvoudige en duidelijke structuur, geen te lange zinnen, passende illustraties en links,
enz.). De instrumenten, de Internetsites ... vermeld in de brochure moeten gratis kunnen worden
geraadpleegd door de lezer.
In de teksten zullen eveneens de redactievoorschriften van de Directie van de communicatie moeten
worden nageleefd. Deze voorschriften zullen worden verstrekt tijdens de eerste
samenwerkingsvergadering met de dienstverlener.

Vervanging van leden van de projectploeg bij de dienstverlener
Als wegens overmacht, de deelnemer niet meer in staat is om een lid van de ploeg te mobiliseren dat
werd voorgesteld in de ingediende offerte, moet hij dit onmiddellijk melden aan de opdrachtnemer.
Tegelijk stelt hij een vervanger voor.
In dit kader moet hij een kort C.V. van de vervanger neerleggen. De aanbestedende overheid
beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen om de vervanger te aanvaarden of te weigeren.
De offerte moet bevatten:

De offerte bevat: een gedetailleerd plan van de structuur van de inhoud van de brochure; beschrijft
de verschillende veranderingen die erin zullen staan; de namen en personalia van de personen die
verantwoordelijk zijn voor de opdracht en een gedetailleerde prijsofferte :
-

Het bedrag excl. BTW
Het bedrag BTW
Het totaal bedrag incl. BTW

-

Een beschrijving van uw project
De leveringstermijn

-

Naam en adres van uw firma
Uw nummer bij de kruispuntbank van ondernemingen
Uw rekeningnummer

Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht
De ondernemers zijn ertoe gehouden alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu- sociaal en
arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of
uit hoofde van de in bijlage II vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht, na te
leven en te doen naleven door elke persoon die handelt als onderaannemer in welke fase ook, en door elke
persoon die personeel tewerkstelt voor de uitvoering van de opdracht.
Clausule voor de overdracht van rechten

De auteur draagt aan het kabinet Gelijke Kansen, naargelang de werken en samen met het geheel van de
eraan verbonden garanties in feite en in rechte, in volle eigendom alle rechten over waarvan hij titularis is, op
alle werken die gerealiseerd zijn in het kader van deze opdracht, teksten, plannen, schetsen, maquettes,
essays, proefstukken, prototypes, tekeningen, ontwerpen, logo’s, benamingen, voorontwerpen,
documentatie, studies, dragers en alle al dan niet afgewerkte documenten, kennisbestanden en andere
subsystemen, en de eraan verbonden documentatie, de al dan niet octrooieerbare innovaties, procedés,
knowhow,… en dat op alle digitale of andere dragers die als zodanig of geïntegreerd kunnen worden gebruikt,
zonder wijziging, en dat wereldwijd, en dat voor onbepaalde tijd na de ondertekening van deze opdracht.
De overgedragen rechten zijn ondermeer:
o het recht op het reproduceren of het laten reproduceren van de werken – zonder wijziging - en, voor
software en databases, hun ontwikkelingen en bijwerkingen, zonder beperking in aantal, geheel of
gedeeltelijk, met alle middelen en procedés, op alle dragers en alle materialen, zowel huidige als
toekomstige, bekende of onbekende, en met name op papieren of afgeleide, plastic, numerieke,

magnetische, elektronische drager of op computer, door downloaden, op openbaar of privénetwerk, uitgave,
drukkerij, fotokopie, maar ook via uploaden, aanplakken, overdragen of permanent of tijdelijk opslaan;

o het recht om de ongewijzigde werken te vertegenwoordigen of te laten vertegenwoordigen, en voor software
en databases, hun ontwikkelingen en bijwerkingen, door alle huidige of toekomstige, bekende of onbekende
verspreidings- en communicatiemiddelen, met name in het kader van een presentatie aan het publiek van
eender welke dragers, bij alle manifestaties, colloquia, conferenties, tentoonstellingen, beurzen, festivals, en
via elk online telecommunicatienetwerk, zoals internet, intranet, digitaal televisienetwerk, uitzending via
radiogolven, satelliet, kabel, interactief telematisch systeem, downloaden, teletransmissie, al dan niet
draadloze telefoonnetwerken;

o het recht om de ongewijzigde werken geheel of gedeeltelijk in eender welke taal en, voor de software, in
eender welke programmeertaal, te vertalen of laten vertalen en de resultaten op eender welke drager te
reproduceren;

o het recht om de ongewijzigde werken via alle middelen uit te delen en te verspreiden;

o het recht om de ongewijzigde werken op eender welke wijze te gebruiken en te exploiteren, voor de eigen
activiteiten of ten voordele van derden, in eender welke hoedanigheid;

o het recht om volledig of gedeeltelijk de overgedragen rechten over te dragen, en met name eender welke
derde eender welke overeenkomst voor reproductie, distributie, verspreiding, fabricage, in eender welke
vorm, ongeacht de drager en het middel;

o het recht om elk geheel of gedeeltelijk hergebruik van de inhoud van de ongewijzigde werken.

Deze clausule houdt een overdracht in van de rechten van intellectuele eigendom van de auteur op alle werken
die hij in het kader van deze overeenkomst zal hebben gecreëerd of aan wier creatie hij zal hebben
meegewerkt, op alle plaatsen en voor de gehele tijd dat de intellectuele eigendom zal duren. Deze overdracht
valt onder de Belgische wetgeving betreffende het auteursrecht. Het betreft een definitieve overeenkomst en
er is overeengekomen dat bij de berekening van de vastgestelde honoraria rekening wordt gehouden met
deze overdracht van rechten. Krachtens deze overeenkomst heeft de auteur geen enkel recht meer op de
overgedragen elementen, zowel in België als in het buitenland.
De auteur mag de werken voor zijn eigen publiciteit gebruiken (website, brochures, enz.). Als het literatuur
over het project betreft of een gedeeltelijk of volledig hergebruik, moet hij eerst de toestemming van het
kabinet Gelijke Kansen vragen.
De auteur garandeert:
• dat hij alle auteursrechten en naburige rechten bezit op de door de intellectuele eigendom beschermde
werken die hij in het kader van deze overeenkomst kan realiseren of gebruiken en garandeert het kabinet
Gelijke Kansen het vrije en volledige genot van de overgedragen rechten tegen elke stoornis en eender welke
uitwinning die hij heeft verworven met een overdracht van rechten die identiek is aan deze overdracht;

• alle rechten van zijn medewerkers, al dan niet auteurs, die hebben meegewerkt aan de creatie van de
werken, en vrijwaart het kabinet Gelijke Kansen tegen elke terugvordering;
• de toestemming te hebben gekregen om de afbeeldingen van personen en goederen die in het kader van
de werken eventueel zijn gekopieerd te verspreiden; de auteur bezorgt hiertoe aan het kabinet Gelijke
Kansen de identificatiegegevens van de makers van de beelden en de geschreven rechtvaardigingsstukken die
toelating geven voor de verspreiding ervan. Het kabinet Gelijke Kansen kan deze beelden gebruiken voor de
promotie en verspreiding van informatie via brochures, website, studiedagen of elk ander middel dat het
kabinet aangewezen lijkt.
De partijen zijn overeengekomen dat de prijs van de overdracht op forfaitaire en definitieve wijze is begrepen
in de vergoeding die de auteur krijgt voor de prestaties die in deze overeenkomst zijn beschreven, en dat de
auteur om welke reden ook geen bijkomende som kan eisen.
In alle publicaties en in elke communicatie zal moeten worden vermeld dat de studie waarop ze betrekking
hebben, is uitgevoerd in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overgel, DG Humanisering
van de Arbeid.
Facturatiegegevens
De opdrachtnemer zendt de facturen (in één exemplaar) naar het volgende adres:
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg
ste
Stafdienst Budget en Beheercontrole (8 verdieping)
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel.
Of door mail:
inboxfact@employment.belgium.be.
Enkel behoorlijk uitgevoerde leveringen mogen worden gefactureerd. De betaling van het aan de
opdrachtnemer verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen na de datum
van ontvangst door de aanbesteder van de factuur
Indienen van de offertes en gunning.
Gelieve ons uw offerte te bezorgen tegen uiterlijk 9 februari 2018.
De offerte moet ten minste 90 dagen geldig zijn. Uit de ontvangen aanbiedingen zal de FOD Werkgelegenheid
de meest economische offerte kiezen.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met :



Mw. Annabelle Lion, attaché (Fr.)
Mail : Annabelle.LION@emploi.belgique.be
Tel : 02/233.42.27



Mw. Greet Van Meulder, attaché (Nl.)
Mail : Greet.VANMEULDER@werk.belgie.be
Tel : 02/233.42.48

