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Allemaal beestjes
Biologische veiligheid

Bioveiligheid
Ondernemingen of instellingen in Vlaanderen waar zogenaamd ingeperkt
gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen plaatsvindt, moeten beschikken over een milieuvergunning (Vlarem I) en een
bioveiligheidstoelating. Zij moeten de toepasselijke voorwaarden (Vlarem II)
respecteren. In Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gelijkaardige regels van toepassing.
Deze verplichtingen zijn van toepassing op inrichtingen waar organismen
genetisch worden gemodificeerd of waar dergelijke organismen worden
gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd of verwijderd. Ook inrichtingen waar pathogene organismen doelbewust dergelijke behandelingen
ondergaan, zoals bijvoorbeeld klinische laboratoria, vallen onder dezelfde
rubriek.
Naast onder andere het bijhouden van een register en het uitvoeren van een
risicoanalyse is de exploitant verplicht een interne of externe bioveiligheidscoördinator aan te wijzen.

Biologische risico’s en welzijn op het werk
Het koninklijk besluit biologische agentia (04/08/96) is van toepassing op:
• enerzijds de industrie en laboratoria, waar doelbewust wordt gewerkt met
biologische agentia, en
• anderzijds tal van andere sectoren die onrechtstreeks in aanraking kunnen
komen met deze ‘micro-organismen, menselijke endoparasieten en/of
celculturen’ met het daaraan gekoppelde risico op een infectie, allergie of
intoxicatie.
Het koninklijk besluit fungeert als leidraad en stelt maatregelen op om de
werknemers die al dan niet rechtstreeks in contact komen met biologische
agentia te beschermen.
Conform de wet op het welzijn neemt de werkgever ook hier de eindverantwoordelijkheid voor zijn rekening en dienen lijnverantwoordelijken en
werknemers hun steentje bij te dragen, geadviseerd door de preventieadviseur.

Toelichting eisen/taken binnen het koninklijk
besluit biologische agentia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risicobeoordeling: analyseer en beoordeel de risico’s
Inventariseer wie werkt/in aanraking komt met welke biologische agentia
Organiseer opleiding voor uw medewerkers
Stel duidelijke werkinstructies op
Signaliseer risicozones op de werkplaats
Voorzie collectieve technische beheersmaatregelen
Denk aan hygiënische maatregelen (eet- en drinkgelegenheid/was en
toilet/werkkledij/…)
Organiseer het vervoer van biologische agentia
Draag zorg voor en bescherm uzelf en uw werknemers bij afvalinzameling
Denk na over te nemen stappen bij ongeval of incident
Werk een opsporingsbeleid uit, controleer of de werkruimte proper is
Organiseer gezondheidstoezicht en voorzie de nodige vaccinaties
…

Zit u met vragen? Groep IDEWE kan u helpen

•

Lopen mijn medewerkers het risico blootgesteld te worden aan biologische
agentia?

•

Ik wil mijn medewerkers graag goed opleiden, maar hoe pak ik dit aan?

•

Waar sta ik met mijn bioveiligheidsbeleid?

•

Een controlebezoek… wat nu?

•

Is onze milieuvergunning/bioveiligheidstoelating in orde?

•

Hoe maak ik een risicoanalyse?

•

Hoe richt ik een werkplek in?

•

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet ik voorzien?

•

Is proper ook echt proper?

•

Hoe stel ik een bioveiligheidsdossier op?

•

Hebben we de nodige knowhow in huis? Tijd?

•

Hoe moet ik mijn biologisch afval stockeren?

•

Welke installaties moet ik laten keuren?

•

Een collega is zwanger, mag ze nog blijven werken?

•

Welke maatregelen moet ik treffen bij een noodsituatie?

•

Waarmee moeten we rekening houden bij het uitbreiden van het labo?

•

Hoe organiseer ik het intern transport van biologisch materiaal?

In functie van de wensen en behoeften, biedt
Groep IDEWE ondersteuning op maat aan:
Biologische risico’s
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning bij administratieve en organisatorische verplichtingen
Ondersteuning bij contacten met overheidsinstanties
Specifieke adviezen omtrent noodplanning
Advies bij werkplaatsinrichting
Risicoanalyse die beter zicht geeft op uw werksituatie
Advies over de geschikte voorkomings- en beheersmaatregelen
Audits om na te gaan of uw onderneming voldoet aan alle wettelijke vereisten

Bioveiligheid
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning van de interne bioveiligheids- en/of milieucoördinator bij:
De samenstelling van het bioveiligheidsdossier en de milieuvergunningsaanvraag, inclusief risicoanalyse
Interne en externe audits en rondgangen
De opmaak van interne procedures bijvoorbeeld afvalbeheer, desinfectiemethoden,...
Het bepalen van de correcte inperkingsmaatregelen
Opnemen van de rol van externe milieu- en/of bioveiligheidscoördinator

Opleiding
Opleidingen op maat van uw organisatie bijvoorbeeld over het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen, desinfectiemethodes, omgaan met biologische risico’s,…

Metingen biologische agentia
•
•
•

Blootstellingsmetingen (schimmels, bacteriën,…)
Sick Building Syndrome
Beheersplan Legionella

Toelichting eisen/taken binnen bioveiligheid
Naast de supervisie van de risicoanalyse en de coördinatie van de kennisgevingen, toelatingsaanvragen en bioveiligheidsdossiers, heeft de
bioveiligheidscoördinator onder meer als taak om te zorgen voor:
• opleiding voor de betrokken medewerkers
• een aangepast afvalbeheer
• kwaliteitsvolle registers
• toezicht op de opslag en transport van organismen en ontsmetting van de
lokalen
• de organisatie van bedrijfsinspecties
• onderhoud en controle van de apparatuur.

REGIONALE KANTOREN GROEP IDEWE
Contacteer ons - Wij helpen u graag verder!

Antwerpen
Tel. 03 218 83 83
antwerpen@idewe.be

Hasselt
Tel. 011 24 94 70
hasselt@idewe.be

Namur
Tel. 081 32 10 40
namur@idewe.be

Brussel
Tel. 02 237 33 24
brussel@idewe.be

Leuven
Tel. 016 39 04 38
leuven@idewe.be

Roeselare
Tel. 051 27 29 29
roeselare@idewe.be

Gent
Tel. 09 264 12 30
gent@idewe.be

Mechelen
Tel. 015 28 00 50
mechelen@idewe.be

Turnhout
Tel. 014 40 02 20
turnhout@idewe.be

Centrale diensten:
IDEWE vzw
Tel. 016 39 04 11
info@idewe.be

IBEVE vzw
Tel. 016 39 04 90
info@ibeve.be
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