MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN
surf naar www.vlarip.be
of neem contact met
het VLARIP secretariaat
vlarip@essenscia.be
02 238 98 65
één van de VLARIP-projectleiders
Tine Cattoor | tc@essenscia.be
0496 59 36 15
Saskia Walraedt | sw@essenscia.be
0496 59 36 19
Steven Van de Broeck | svb@essenscia.be
0496 59 36 36

VLARIP is een initiatief
van essenscia vlaanderen
met ondersteuning van
experten van
– 3M
– Agfa Gevaert
– BASF
– Christeyns
– EOC
– Honeywell
– JSR Micro
– Solutia Europe
– Tessenderlo Chemie

making
REACH & CLP
reachable

REACH & CLP

zijn complexe wetgevingen die
heel wat verplichtingen met zich
meebrengen voor alle actoren in
de waardeketen (producenten,
invoerders, gebruikers
van chemische producten, …).
Beide regelgevingen zijn al enkele
jaren geleden in werking getreden,
maar de implementatie is nog volop
in ontwikkeling. Denk hierbij aan de
(communicatie-) verplichtingen over
veilig omgaan met chemicaliën en
SVHCs, het autorisatieproces, indelen
en etiketteren van mengsels
overeenkomstig CLP, de aanpassing
van afgeleide wetgevingen aan CLP,
de integratie van nanomaterialen
in de wetgeving(en) …
Met andere woorden, het is voor
bedrijven nog steeds een uitdaging om
te weten aan welke verplichtingen men
moet voldoen en hoe.

BEDRIJVEN
STAAN ER NIET ALLEEN VOOR ...
Al in 2008 startte essenscia met collectieve
begeleiding van bedrijven onder de noemer
van VLARIP (Vlaanderens REACH
Implementatie Projecten).
Via VLARIP helpt essenscia met ondersteuning
van experten uit grote chemische bedrijven
in Vlaanderen, bedrijven met de integratie
van REACH en CLP in hun bedrijfsvoering.

HET VLARIPCONCEPT

DEELNAME

VLARIP is opgebouwd rond kennis- en
ervaringsuitwisseling tussen deelnemers,
experten uit de chemische industrie en
essenscia via maandelijkse workshops rond
diverse topics (zie planning).

Inschrijven kan via een bedrijfsabonnement
of via een inschrijving per workshop.

De workshops geven per onderwerp een update
van de verplichtingen voor bedrijven, maar de
nadruk ligt vooral op het onderling uitwisselen
van ervaringen en tips m.b.t. de behandelde
onderwerpen. Tevens kunnen deelnemers
voorafgaandelijk specifieke vragen doorgeven
die vervolgens uitgebreid aan bod komen tijdens
de workshops.
De workshops vinden telkens plaats van 13.30u
tot 16u bij essenscia, Auguste Reyerslaan 80,
1030 Brussel.
Daarnaast kunnen deelnemers met
bedrijfsspecifieke vragen steeds terecht bij één
van de VLARIP projectleiders, die uitgebreide
ervaring en kennis hebben over de topics.
Indien nodig brengen zij u in contact met
gespecialiseerde dienstverleners.

WIE KAN DEELNEMEN AAN VLARIP?
Dit uniek begeleidingstraject staat open voor
alle bedrijven uit de Vlaamse industrie die
REACH en CLP succesvol willen implementeren
in hun bedrijf.
Ook de dienstverleners die bedrijven hierin
ondersteunen zijn welkom.

• Bedrijfsabonnement
Geeft het recht om één persoon van het bedrijf
aan alle (10) workshops te laten deelnemen.
De deelnemende persoon is per workshop
vrij te kiezen.
Kostprijs excl. btw:
– (geassocieerde) leden essenscia: 1.000 €
– niet-leden essenscia: 2.000 €
Wenst u meerdere personen per bedrijf
aan workshops te laten deelnemen, kan u
voor elke extra persoon een bijkomend
bedrijfsabonnement afsluiten of extra
personen ad hoc inschrijven per workshop.
• Inschrijving per workshop
Geeft het recht om één persoon van het bedrijf
aan één workshop te laten deelnemen.
Kostprijs excl. btw:
– (geassocieerde) leden essenscia: 250 €
– niet-leden essenscia: 350 €

KMO-portefeuille
essenscia is erkend door het Vlaams Gewest
als dienstverlener voor KMO-portefeuille
voor de pijler Opleidingen met als
erkenningsnummer DV. O110119.
Het Vlaams Gewest betaalt 50% van de
opleidingskosten terug, beperkt tot maximaal
45 euro per gevolgd opleidingsuur.

PLANNING
WORKSHOPS 2014
JANUARI

23/1

Implementatie VIB

20/2

CLP voor mengsels

20/3

Melding indeling & etikettering

FEBRUARI
MAART

		

– melding antigifcentrum

22/4

Impact CLP op VLAREM

22/5

Opstellen VIB voor mengsels

26/6

APRiL
MEI

JUNI

SVHC & autorisatie

	september
18/9

		

Nanomaterialen in REACH
en nationale registers

	oktober
23/10

CLP voor mengsels

	november
20/11

Opstellen VIB voor mengsels

	december
18/12

Voorbereiding Registratie 2018

De planning kan aan
wijzigingen onderhevig zijn.
Voor de laatste versie,
raadpleeg onze website

www.vlarip.be

