Beleidsplan 2014-2017

Inleiding

Inleiding
In het beleidsplan 2014 – 2017 worden de missie van de vereniging, de visie van het
bestuur en de doelstellingen voor de periode tot eind 2017 weergegeven. In een
bijlage wordt de organisatie van de vereniging beschreven.

Missie van de
vereniging

Missie van de vereniging
De vereniging BVF Platform is een forum voor het bevorderen en uitwisselen van
kennis over biologische veiligheid en biosecurity. Zij vertegenwoordigt en behartigt
de belangen voor haar leden op de vakgebieden die gerelateerd zijn aan biologische
veiligheid en biosecurity. De vereniging wil daarbij ook de stem van de leden laten
horen aan het bevoegd gezag.

Visie

Visie
Het Bestuur streeft ernaar om de komende jaren meer gerichte ondersteuning te
gaan bieden aan de BVF en MVF. Zij wil dit doen door het verzamelen en
verspreiden van kennis onder de leden. Daartoe zullen ook de contacten in
bestaande deskundigennetwerken verder worden geïntensiveerd.
Ook streeft het bestuur ernaar om de contacten met overheidsinstanties te
intensiveren, teneinde input van de leden te kunnen overbrengen.
Nieuwe technologische ontwikkelingen worden door de vereniging op de voet
gevolgd om de biologische risico’s voor mens en milieu te beoordelen.

Doelstellingen

Ondersteuning aan de
BVF en MVF leden

Doelstellingen 2014-2017
Het bieden van ondersteuning aan de leden door:
• het verstrekken van informatie via de website en nieuwsbrieven;
• de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen via een discussieplatform;
• een klankbord te zijn bij nieuwe ontwikkelingen en technologieën op het gebied
van biologische veiligheid;
• het aanbieden van een jaarlijks symposium;
• het organiseren van workshops, waar mogelijk in samenwerking met andere
organisaties zoals de Belgian Biosafety Professionals;
• belangrijke vragen “uit het veld” via de commissies of projectgroepen om te
zetten in antwoorden en procedures;
• het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van professionele opleidingen
en deskundigheidsbevordering op gebied van biosafety en biosecurity;
• het opzetten van een nascholingscursus voor BVF;
• het omzetten en actualiseren van de leidraad GGO naar praktische richtlijnen
en deze uit te breiden met richtlijnen t.a.v. biosecurity, strategische goederen
en dierlijke bijproducten;
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•
•
•
•

het verder ontwikkelen van de digitale desinfectiedatabase, waarbij wordt
nagegaan of internationale samenwerking tot de mogelijkheden behoort;
herziening van de transportinstructie;
vertaling in het Engels van de website van de Vereniging BVF Platform;
aandacht te hebben voor nieuwe vormen van bio-engineering en
nanotechnologie die ons vakgebied overlappen.

Intensiveren van contacten met andere netwerken.

Met elkaar optimaal
gebruik maken van de
kennis en kunde die er
is.

Financieel beleid

Verzamelen van kennis door:
• uitbreiding van kennisnetwerken en samenwerking met aangrenzende
werkvelden, beroeps- en belangengroepen in Nederland, zoals de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM), de Nederlandse
Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), het RIVM, KIWA en het
Kennisnetwerk Biociden
• uitbreiding van de internationale samenwerking met Europese
kennisnetwerken zoals het BBP en de European BioSafety Association
(EBSA).
• onderhouden van contacten met overheidsinstanties over wet- en regelgeving
om invloed uit te oefenen en leden te informeren over de implicaties hiervan,
zoals:
o Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over o.a. de nieuwe
Regeling GGO;
o De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit over dierlijke
bijproducten en quarantaine materialen inclusief import en export;
o De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
en het RIVM over Chemische, Biologische, Radiologische en
Nucleaire stoffen (CBRN) en Biosecurity.
• Verstevigen van de betrokkenheid bij en opbouwen van kennis met betrekking
tot Biosecurity door o.a. deelname in de klankbordgroep Biosecurity van de
KNAW.

Financieel beleid
Het uitgangspunt van vereniging en bestuur is om, zonder winstoogmerk en binnen
de budgetruimte, alle plannen te verwezenlijken. Om te allen tijde aan onze
verplichtingen te kunnen voldoen wordt een financiële reserve opgebouwd en
gehandhaafd tot twee keer de jaaromzet. De belangrijkste inkomstenbron van de
vereniging is de ledencontributie. Gedurende de afgelopen jaren is het
contributiebedrag gelijk gebleven. Als de situatie hierom vraagt kan, na goedkeuring
in de ALV, de contributie worden verhoogd.
Daarnaast zijn er inkomsten door sponsoring ten behoeve van het jaarlijkse
symposium.
Momenteel is er financiële armslag om eigen projecten te ondersteunen.
In de toekomst zullen we ons moeten beraden hoe er extra inkomsten kunnen
worden gegenereerd.
Voor 2014 - 2017 worden de volgende uitgaven verwacht:
• Jaarlijks symposium BVF Platform.
• Onderhoud en beheer van de website.
• Herziening van de transportinstructie.
• Gezamenlijke activiteiten met de Belgian Biosafety Professionals.
• Ondersteuning van eigen projecten zoals de digitale desinfectiedatabase.
• Kosten voor de verschillende commissies en projectgroepen.
• Eventueel een bijdrage voor de aanpassing van de Leidraad: vernieuwde
wetgeving GGO en Biosecurity.
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Bijlage 1
Organisatie BVF Platform
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Het bestuur
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de totale vereniging. De algemene
ledenvergadering benoemt de bestuursleden voor een periode van maximaal drie
jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een
volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Het
bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die uit hun
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Het
bestuur verdeelt onderling haar taken.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks
bestuur. Het bestuur geeft leiding aan de organisatie en richt zich op het realiseren
van de doelstelling en aandachtspunten, zoals geformuleerd in de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement. Het bestuur stelt een beleidsplan op en voert deze, na
vaststelling, uit.
Het bestuur stelt een aantal taken vast zoals:
- het aantal bestuursvergaderingen;
- wie de agenda en vergaderstukken voorbereidt;
- wanneer de agenda en vergaderstukken bij de bestuursleden moeten zijn;
- wie notuleert;
- de openbaarheid van vergaderingen;
- wanneer en hoe er gestemd moet worden;
- de taken van de voorzitter;
- de houding en werkwijze van de deelnemers aan de vergadering.
Specifieke taken en projecten worden gedelegeerd naar de commissies en/of
individuele leden binnen de organisatie. De commissies vormen een belangrijk
onderdeel in de organisatie van de vereniging. De eindverantwoordelijkheid van de
activiteiten ligt bij het bestuur.

De commissies
Het bestuur van de vereniging wordt voor zijn werkzaamheden ondersteund vanuit
verschillende commissies. De commissieleden worden door het bestuur benoemd.
De commissies omvatten de verschillende kennisgebieden van het biologische
veiligheidsvak. De commissieleden komen regelmatig bijeen, naar gelang de
actualiteit en urgentie van het kennisgebied, en brengen jaarlijks verslag uit.
De vereniging heeft op dit moment vijf commissies:
- Communicatie
- Educatie
- Desinfectie
- Wet- en regelgeving
- Biosecurity.
Hiernaast is er nog een bijzondere commissie, dit is de Kascommissie.

Commissie Communicatie
Het doel van deze commissie Communicatie is het bevorderen van de contacten tussen de
leden van de Vereniging BVF Platform en het presenteren van actuele informatie over
biologische veiligheid en daaraan gerelateerde activiteiten. De commissie is
verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een open website, een gesloten
website alleen voor de leden en een e-mail nieuwsbrief voor de leden. Het leveren van
inhoud voor de website en de nieuwsbrief is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
leden, al of niet georganiseerd in de verschillende commissies en het bestuur.
Naast de genoemde activiteiten, zal de commissie zich de komende jaren bezig houden
met de verdere ontwikkeling van de website, waaronder een (beknopte) Engelse versie.
Ook wordt, in samenwerking met de commissie Desinfectie, onderzocht hoe de
desinfectiedatabase toegankelijker en gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt. Hierbij
wordt gekeken naar een mogelijke internationale uitbreiding.
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Commissie Educatie
De Commissie Educatie ontplooit activiteiten op het gebied van scholing en training.
Er is o.a. een scholingsmodule ontwikkeld waarin een overzicht wordt gegeven van
de minimumeisen die nodig zijn om veilig met biologische agentia te kunnen werken
en een universeel model om verantwoordelijk- en uitvoerend medewerkers te
kunnen toetsen. Recenter is onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een elearning tool en heeft de Commissie een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
de e-learning module ‘Better Safe Than Sorry’. De komende jaren zal de commissie
zich gaan richten op het mede ontwikkelen van extra modules en het afstemmen van
voorlichting en training betreffende de nieuwe Regeling GGO. Ook zal worden
gewerkt aan een nascholingscursus voor de BVF.

Commissie Wet- en Regelgeving (W&R)
De Commissie volgt de ontwikkeling van wet- en regelgeving met betrekking tot
werkzaamheden met GGO's en biologische agentia en aangrenzende wetgeving
zoals regels voor vervoer van biologische agentia en het afvalbeleid. Hiertoe worden
contacten onderhouden met de Ministeries van IenM, Economische Zaken, VWS en
SZW, als mede met de inspectie Leefomgeving & Transport, de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit, Bureau GGO en de COGEM.
Ook worden er contacten onderhouden met andere organisaties zoals de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM), Werkgroep biologische
veiligheid van de SAAZ-Unie, Nederlandse Vereniging voor Gentherapie (NVGT), de
European BioSafety Association en de Belgian Biosafety Professionals.
Tevens nemen leden van de Commissie namens de vereniging deel aan
inspraakprocedures. Voorbeelden hiervan zijn het Landelijk Afvalbeheersplan 20092012 en de komende wijziging van het Besluit en de Regeling GGO.
In 2012 is de Transportrichtlijn vernieuwd en dat zal ook in de komende jaren
regelmatig gebeuren. Plannen ten aanzien van een workshop voor de nieuwe
Regeling GGO worden besproken met Bureau GGO. Ook is er de intentie om een
task force in te stellen voor het omzetten en actualiseren van de leidraad GGO naar
praktische richtlijnen.

Commissie Desinfectie
De Commissie Desinfectie houdt zich bezig met facetten rond desinfectie. Het
gebruik in laboratoria van desinfectiemiddelen, die nog niet in Nederland zijn
toegelaten voor deze toepassing, is op dit moment een aandachtspunt. Ook het
verder ontwikkelen en accuraat houden van de desinfectiedatabase heeft
doorlopend de aandacht van de Commissie.
De commissie staat in contact met het Ministerie van IenM, de Inspectie
Leefomgeving & Transport en het Ctgb en neemt deel aan het Kennisnetwerk
Biociden.

Commissie Biosecurity
De Commissie Biosecurity, die eind 2012 is opgericht, heeft als primaire doel om
biosecurity als onlosmakelijk geheel van biosafety op de kaart te zetten binnen het
BVF platform. Verder moet biosecurity een integraal onderdeel worden van biosafety
in het huidige primaire werkveld van de biologischeveiligheidsfunctionaris. Om dit te
bewerkstelligen heeft de Commissie zich de volgende doelen gesteld:
- Het verzamelen en verstrekken van relevante informatie aan de leden van het
BVF platform;
- Een klankbordgroep zijn voor alle mogelijke biosecurity zaken (zowel voor vragen
vanuit het platform als voor vragen aan het platform);
- Het schrijven van leidraden, het verzamelen van ‘best practices’ en het ter
beschikking stellen hiervan aan het veld;
- Het zijn van een contactpunt voor de overheid inzake het „verbetertraject
biosecurity‟

5

De komende jaren zal de commissie zich met name bezig houden met:
- De toolkit biosecurity;
- Het ontwikkelen van ‘good practices’ voor biosecurity in de vernieuwde Leidraad;
- Het opzetten van een workshop bioriskmanagement;
- Het opstellen van een Leidraad Strategische goederen (in samenwerking met de
Commissie W&R) als onderdeel van de Leidraad GGO.

Kascommissie
De Kascommissie is een commissie die jaarlijks het financiële jaarverslag
beoordeelt, voordat dit op de algemene ledenvergadering aan de leden ter
goedkeuring wordt voorgelegd. De leden van de kascommissie worden tijdens de
algemene ledenvergadering benoemd.

Leden
De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden, oud-leden en
begunstigers.
- Gewone leden zijn toegelaten als biologischeveiligheidsfunctionaris en in die
hoedanigheid werkzaam, en hebben zich als lid bij het bestuur aangemeld.
- Buitengewone leden zijn werkzaam zijn op het gebied van de biologische veiligheid of
onderhouden in het kader van hun werkzaamheden relaties hiermee en zijn, na
beoordeling door het bestuur, toegelaten als lid.
- Ereleden zijn wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het
bestuur door de algemene vergadering benoemd en hebben deze benoeming
aanvaard.
- Oud-leden zijn gepensioneerd, bekleden geen functie meer in het kader van de
biologische veiligheid en hebben zich aansluitend aan hun lidmaatschap aangemeld als
oud-lid.
- Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel steunen met tenminste het door de
algemene vergadering vastgestelde bedrag.
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Bijlage 2
Afkortingen- en begrippenlijst
ALV
BBP
BGGO
BVF-cursus
BVF platform
CBRN
Ctgb
EBSA
GGO
IenM
Kiwa
KNAW
KNVM
NCTV
NVvA
NVWA
RIVM
SZW
VWS

Algemene Leden Vergadering
Belgian Biosafety Professionals
Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen
cursus voor BiologischeVeiligheidsFunctionarissen, i.s.m. BGGO
Vereniging platform voor BiologischeVeiligheidsFunctionarissen
Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden
European BioSafety Association
Genetisch Gemodificeerde Organismen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Kiwa Nederland
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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