
De planning kan aan wijzigingen onderhevig zijn.

www.vlarip.be

PLANNING
WORKSHOPS 2022

 J A N U A R I

20 /01Harmonisatie melding aan het antigifcentrum

 F E B R U A R I

24 /02
Dossier en stof evaluaties, 
REACH registratiedossiers up-to-date houden

 M A A R T

24 /03Verplichtingen voor Nanomaterialen

 A P R I L

21 /04REACH analoge wetgeving wereldwijd

 M E I

19 /05CLP update en GHS implementatie wereldwijd

 S E P T E M B E R

22 /09
REACH autorisatie & restrictie, 
SVHC communicatie in de toeleveringsketen

 O K T O B E R

20 /10
Veilig werken met chemische stoffen 
(ism Process Safety Academy)

 N O V E M B E R

24 /11CLP & REACH handhaving en inspecties

 D E C E M B E R

15 /12Aandachtspunten opmaak veiligheidsinformatieblad

Making 
REACH & CLP 

reachable
2022

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN

surf naar www.vlarip.be 

of neem contact met

HET VLARIP SECRETARIAAT

vlarip@essenscia.be

02 238 98 15

ÉÉN VAN DE VLARIP-PROJECTLEIDERS   

Tine Cattoor

tcattoor@essenscia.be

0496 59 36 15

Cindy Vandecasteele

cvandecasteele@essenscia.be

0484 77 33 12

VLARIP is een initiatief van essenscia vlaanderen 

met ondersteuning van experten van

3M / BASF / Buckman / Cefic 
CRC Industries Europe / Eastman

Honeywell /Janssen PMP

INEOS Oxide / Solvay / Tessenderlo Chemie 

WINNAAR
CEFIC RESPONSIBLE

CARE AWARD 2018

www.essenscia.be



Deelname

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

Bedrijfsabonnement 

Geeft het recht om één persoon 
van het bedrijf aan alle 
workshops te laten deelnemen. 
De deelnemende persoon is per 
workshop vrij te kiezen. 

KOSTPRIJS (excl. btw) 
• (geassocieerde) leden 

essenscia: 1.250 € 
• niet-leden essenscia: 2.500 € 

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: 275 € 
• niet-leden essenscia: 385 € 

Voor verdere info en algemene 
voorwaarden www.vlarip.be

REACH 
& CLP
zijn complexe en veranderende 

wetgevingen die heel wat 

verplichtingen met zich 

meebrengen voor alle actoren in 

de waardeketen, dus niet alleen 

producenten en invoerders van 

chemische producten, maar ook 

gebruikers ervan en producenten 

en invoerders van voorwerpen.

Beide regelgevingen bestaan

al lang, maar worden regelmatig

aangepast, en zelfs wereldwijd

gekopieerd. De implementatie 

blijft dan ook een 

aandachtspunt. Denk hierbij 

aan het up-to-date houden 

van de registratiedossiers, de 

(communicatie-) verplichtingen 

over veilig omgaan met 

chemicaliën en SVHC’s, evaluatie- 

en autorisatieproces enz. 

Het blijft voor veel bedrijven een 

uitdaging om te voldoen aan de 

evoluerende verplichtingen en 

context, zoals te verwachten met 

de nieuwe Chemicals Strategy for 

Sustainability (CSS). 

Bedrijven staan 
er niet alleen voor...

Al in 2008 startte essenscia  
met collectieve begeleiding van 
bedrijven onder de noemer van 
VLARIP (Vlaanderens REACH 
Implementatie Project).

Via VLARIP helpt essenscia, met 
ondersteuning van experten uit  
grote chemiebedrijven in 
Vlaanderen, ondernemingen met 
de integratie en verankering van 
productwetgeving zoals REACH  
en CLP in hun bedrijfsvoering. 

Dit unieke project werd door Cefic 
in oktober 2018 bekroond met de 
Europese Responsible Care Award.

Het VLARIP concept

VLARIP is opgebouwd rond  
kennis- en ervaringsuitwisseling 
tussen deelnemers, experten  
uit de chemische industrie  
en essenscia via maandelijkse 

workshops rond diverse  
topics inzake productbeleid  
(zie planning).

De workshops geven niet alleen 
een update van de verplichtingen 
voor bedrijven, maar de nadruk 
ligt vooral op het onderling 
uitwisselen van ervaringen 
en tips. Deelnemers kunnen 
voorafgaandelijk specifieke 
vragen doorgeven die vervolgens 
uitgebreid aan bod komen tijdens 
de workshops.

Co-valent steunt u 

bij uw opleidingsplannen.

Info op www.co-valent.be

De workshops vinden telkens 
plaats van 13.30u tot 16u. 
Naargelang de COVID 
maatregelen zullen online en 
hybride workshops aangeboden 
en afgewisseld worden
tussen Brussel, Mechelen en
Gent. Details zullen beschikbaar 
zijn in het online programma. 

Tips en conclusies uit deze 
actieve ervaringsuitwisselingen 
worden gebundeld in 
themafiches die als naslagwerk 
op het essenscia extranet ter 
beschikking staan. 

Voor bedrijfsspecifieke 

vragen kunnen deelnemers 
steeds terecht bij één van 
de VLARIP projectleiders, die 
uitgebreide ervaring en kennis 
hebben over de onderwerpen. 
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 industrie die REACH 
en CLP succesvol willen 
implementeren in hun werking. 
Ook de dienstverleners die 
bedrijven hierin ondersteunen 
zijn welkom.

KMO-
PORTEFEUILLE

essenscia is een 

geregistreerde 

dienstverlener voor 

de KMO-portefeuille 

van het Vlaams 

Gewest voor de pijler 

‘Opleidingen’ met als 

registratienummer DV. 

O110119. KMO’s kunnen 

hierdoor een deel van 

hun opleidingskosten  

laten subsidiëren door 

het Vlaams Gewest.


