Nieuwsbrief voor de B.B.v.Ag.-leden
Een terugblik op de voorbije Nationale Dagen 2020
Omwille van covid-19 zag het er dit keer allemaal wat anders uit…
En ondanks de positieve commentaren die we achteraf over deze webinars hebben mogen
ontvangen, hopen we in 2021 toch opnieuw aan te kunnen knopen met onze vertrouwde
traditie qua organisatie.
Doch helemaal zeker is dat uiteraard nog niet.
Noteer volgende data alvast in jullie agenda:
Nationale Dagen 2021
Wanneer?

25 en 26 november 2021

Waar?

Hotel “Radisson Blu Royal”
Wolvengracht 47
1000 Brussel

Ter herinnering delen we mee dat alle webinars digitaal werden opgenomen en op dit
ogenblik voor de leden B.B.v.Ag. integraal beschikbaar zijn op onze website B.B.v.Ag..

Covid-19 vaccinatie voor het personeel, werkzaam in de arbeidsgeneeskunde
In deze context kunnen we meedelen dat het personeel, werkzaam in de afdelingen en
departementen voor medisch toezicht, wel degelijk opgenomen werd in de prioritaire groep
1a. (1a.13 om precies te zijn).
Wat dit zal betekenen voor uw uiteindelijke vaccinatiedatum is niet geheel duidelijk gezien
de gekende problemen inzake levering van vaccins.
Van zodra we meer weten over de te volgen procedure en er meer zekerheid is omtrent
vaccinatiedata, zullen we niet nalaten om alle info zo snel mogelijk door te sturen aan onze
B.B.v.Ag-leden.

Nieuw K.B. betreffende de rol van de arbeidsarts bij de bestrijding van covid-19
Op 21 januari 2021 verscheen het langverwachte K.B. van 5 januari 2021 betreffende de rol
van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus
covid-19 in het Belgisch Staatsblad.
Hiermee krijgt de arbeidsarts een aantal bevoegdheden om zijn rol ten volle te kunnen
vervullen. Ook wordt er duidelijkheid verschaft over welke dienstverleningen al dan niet deel
uitmaken van de forfaitaire minimumbijdrage die jaarlijks door de werkgever betaald wordt.
Een samenvatting van dit K.B. en van de versterkte rol van de arbeidsarts, kan eveneens
teruggevonden worden op de website van FOD WASO.
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/versterkte-rol-van-de-arbeidsarts-de-strijd-tegen-covid-19

Wijzigingen aangebracht aan de Codex inzake biologische agentia
We wensen iedereen te informeren over het feit dat op 26 november 2020 het koninklijk
besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische
agentia van de codex over het welzijn op het werk, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
werd.
Hierdoor worden 2 Europese Richtlijnen omgezet in Belgisch recht en wordt het coronavirus
SARS-CoV-2 in bijlage VII.1-1 vermeld als een biologisch agens van groep 3.
Deze bepalingen van de codex zijn enkel van toepassing op werknemers die ten gevolge van
hun werk worden of kunnen worden blootgesteld aan biologische agentia zoals virussen.
Ze zijn niet van toepassing op werknemers die ander werk doen en op de werkvloer toch in
contact kunnen komen met het coronavirus. In dat geval gelden de principes en
preventiemaatregelen zoals opgenomen in de “Generieke Gids” van FOD WASO.
Verdere informatie hierover kan ook teruggevonden worden op de website van
FOD WASO.
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aanpassing-van-de-bepalingen-van-de-codex-over-hetwelzijn-op-het-werk-inzake-biologische

Standpunt sociale partners Hoge Raad PBW inzake vaccinatiestrategie
Het standpunt van de sociale partners inzake vaccinatiestrategie, prioritering en rol van de
arbeidsarts kan op onze website geraadpleegd worden via de link:
https://www.bbvag.be/websites/53/uploads/file/Nieuws/2021/StandpuntSocialePartners_1
9012021%20kopie.pdf

UITNODIGING
Algemene Statutaire Vergadering van de
Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren

U wordt allen vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Statutaire Vergadering van de
Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneeskunde die digitaal zal doorgaan op
donderdag 11 februari 2021 om 20u00.
Verdere info hierover werd reeds via mail opgestuurd naar alle leden B.B.v.Ag.
In naam van alle leden van de Raad van Bestuur wens ik jullie veel leesgenot!

Dr. Bart Curvers
Voorzitter B.B.v.Ag.

