Studiedag Productbeleid
Dinsdag 25 oktober 2016
Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen!
De studiedag start met een update van het ECHA over de wijzigingen van het voorbije jaar en een korte
vooruitblik op wat de toekomst brengt. De voorbereiding van de registratie voor 2018 zou nu volop aan de
gang moeten zijn. Hiervoor staan we even stil bij het gebruik van alternatieve testen voor het aanleveren van
de vereiste data.
Ook na 1 juni 2015 blijft de indeling en etikettering van stoffen en mengsels voor uitdagingen zorgen met
wijzigingen van de wettekst en nieuwe geharmoniseerde indelingen en etiketteringen. essenscia zal haar
geactualiseerde handleiding voor de indeling voorstellen.
Er beweegt heel wat rond de aangifteplicht van gevaarlijke mengsels aan de nationale antigifcentra, zowel op
Europees als op Belgisch niveau. Het nieuwe KB van 21 april 2016 over de aangifte aan het Belgisch
antigifcentrum zal ondermeer toegelicht worden.
Daarnaast staat ook nog een bespreking van de raakvlakken en verplichtingen van de biocideverordening
528/2012 en REACH en een presentatie over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten met het ‘nieuwe TSCA’
op het programma.
Drie onderwerpen worden in de namiddag verder uitgediept in workshops, nl. REACH registratie 2018 en
gegevensuitwisseling; Verwerken van informatie uit blootstellingsscenario’s in het veiligheidsinformatieblad
voor mengsels en aandachtspunten bij het opstellen van de 16 rubrieken van het veiligheidsinformatieblad. U
kan hiervan 2 parallelsessies van uw voorkeur volgen. Gelieve deze aan te duiden bij uw inschrijving
Doelgroep: regulatory affairs, productstewards, milieucoördinatoren en -verantwoordelijken, preventieadviseurs
en
veiligheidsverantwoordelijken,
procesingenieurs,
productieverantwoordelijken,
opstellers
veiligheidsinformatiebladen, producenten/importeurs chemische producten, gebruikers, algemeen directeuren
en zaakvoerders, beleidsadviseurs, …

Programma:
8h45
9h15

Welkomstkoffie
Inleiding en welkomstwoord

REACH en CLP ontwikkelingen
09h20 ECHA update (Catherine Cornu, ECHA)
09h50 REACH 2018 & alternative testing (Sandy Jacobs, Arcadis)
10h10 CLP update & voorstelling handleiding (Saskia Walraedt, essenscia)
10h30 aangifte gevaarlijke mengsels aan het Belgisch antigifcentrum (Tine Cattoor, essenscia)
10h50 Vraag & antwoord
11h05 Koffiepauze
Ontwikkelingen andere productbeleid wetgevingen
11h30 Biocidal Product Regulation (BPR) & REACH (Craig Simpson, Steptoe & Johnson)*
12h00 Nieuwe TSCA - Toxic Substance Control Act (Kate Sellers, ERM)*
12h20 Vraag & antwoord
12h30 Lunch

Diamant Building, Brussels

Parallelsessies
13h30 1e parellelsessie: keuze uit een volgend onderwerp
- Voorbereiding REACH registratie 2018 en datasharing (met getuigenissen van André Aarts –
Eastman, Joeri Lenaerts – Chemours, Elke Van Asbroeck – Apeiron-Team)
- Safe use information in SDS van mengsels*: SUMI (Laura Portugal, DUCC)*, LCID (Donna Seid,
Ashland)*, getuigenis (Perrine Cahen, Allnex)*
- Aandachtspunten 16 rubrieken SDS voor lezers en opstellers (met getuigenissen van Sabine
Azoury – Albemarle, Frank Pelgroms – BIG)
15h00 Koffiepauze
15h15 2e parellelsessie: keuzes zie hierboven
16h30 Afsluitende drink

Wijzigingen kunnen nog aangebracht worden aan dit programma, in functie van de beschikbaarheid van de
sprekers.
De presentaties worden gegeven in de moedertaal (Nederlands/Frans) van de spreker. Simultaanvertaling is
voorzien. (*) Deze presentaties worden gegeven in het Engels.
Locatie:
Diamant Brussels Conference & Business Centre - A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel
Prijs:
250€ (+ BTW) voor leden van essenscia, VLARIP en WALRIP
350€ (+ BTW) voor niet-leden
essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler
“Opleidingen”, met als erkenningsnummer DV. O110119. Gelieve aan te duiden op uw inschrijvingsformulier
of u hiervan gebruik wenst te maken.
Het Vlaams Gewest betaalt 40% van de opleidingskosten terug voor kleine ondernemingen en 30% voor
middelgrote ondernemingen. Cateringkost wordt voor maximum 25€ gesubsidieerd.
Dit betekend concreet dat u een projectbedrag t.b.v. 225€ als lid of 325€ en als niet lid kan aanvragen in uw
KMO-portefeuille.
Hier vindt u de aanvraagprocedure en belangrijke informatie over de subsidies die u mag aanvragen.
Contactpersoon:
Isabelle Descamps, tel +32 2 238 98 47 - e-mail: idescamps@essenscia.be
Inschrijven via link: http://www.essenscia.be/nl/agenda/evenement/338

----------------(1) Als u verhinderd bent, kan een collega uw plaats innemen. Graag dan een seintje vooraf aan Isabelle Descamps.
(2) Kosteloze annulering van uw inschrijving kan tot 7 dagen voor de studiedag. Daarna is 50% van het inschrijvingsgeld

verschuldigd.
(3) Indien wegens onvoorziene omstandigheden de studiedag geannuleerd wordt, dan behoudt essenscia het recht de studiedag

te verplaatsen naar een latere datum en/of andere locatie met behoud van het inschrijvingsgeld. De deelnemers worden
hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn dan opnieuw van toepassing.
(4) Deze studiedag kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs
(interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel
27,28,29 alsook voor de verplichte bijscholing [artikel 4.1.9.1.2 §2.1° d) van Titel II van het VLAREM] van
milieucoördinatoren.Attesten worden verdeeld tijdens de opleiding.
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