Studiedag Productbeleid
Dinsdag 7 juni 2022
Chemicals Strategy for Sustainability:
Stand van zaken
De Chemicals Strategy for Sustainability towards a non-toxic environment omvat een meerjarenplan voor
aanpassingen van productwetgevingen, waaronder REACH, CLP, ecodesign, … Sinds de lancering door de
Europese Commissie in oktober 2020 wordt het stilaan duidelijk welke processen er aangepakt zullen worden zowel
in de CLP als REACH verordening. Ook loopt de discussie rond nieuwe concepten zoals essentieel gebruik en Safe
& Sustainable-by-Design volop, of ook rond nieuwe wetgevende kaders zoals ecodesign for sustainable products.
U krijgt de laatste stand van zaken hierover in de namiddag toegelicht. We starten de studiedag met
wetenschappelijke toelichtingen rond humane biomonitoring en combined effect of chemicals, alsook uitgevoerde
acties en beleidsaanbevelingen van de Vlaamse PFAS opdrachthouder.

Programma
9u00

Welkomstkoffie

9u30

Welkomstwoord en inleiding

9u35

Chemicals Strategy for sustainability: stand van zaken (Tine Cattoor en Sofie Bracke, essenscia)

10u05 Voorstelling Studie: Characterising chemical co-exposure in the EU (Frederik Verdonck en Charlotte Nys, Arche)
10u30 Q&A
10u45 Koffiepauze
11u15 Humane biomonitoring: Resultaten en aanbevelingen HBM4EU (prof dr Greet Schoeters, UA)
11u45 Van kennis naar actie: PFAS rapport (prof dr Karl Vrancken, opdrachthouder PFAS Vlaamse Overheid)
12u15 Q&A
12u30 Lunch
13u30 CLP revisie: stand van zaken (Cindy Vandecasteele, essenscia)
14u00 Nieuwe datavereisten en nieuwe testaanpak in REACH (Karen Smet, Product steward, Toxicoloog
Ineos Europe, division oxide)
14u30 Q&A
14u45 Koffiepauze

15u15 Registration of (a subset of) polymers in REACH? (Filipe Almeida, Product Stewardship Director Cefic presentation in English)
15u45 Belgische visie op de REACH herziening (Catheline Dantinne, Head Chemical Risks FPS Health & Environment)
16u15 Q&A
16u30 Afsluitende drink
In functie van de geldende sanitaire maatregelen op het moment van het event en in functie van de beschikbaarheid
van de sprekers kan het programma aangepast worden. We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen.
De presentaties worden gegeven in de moedertaal (Nederlands of Frans) van de spreker. Simultaanvertaling is
voorzien. Engels gesproken presentaties worden niet vertaald.

Doelgroep:
Regulatory affairs, REACH en CLP verantwoordelijken, productstewards, milieucoördinatoren en -verantwoordelijken,
preventieadviseurs en veiligheidsverantwoordelijken, procesingenieurs, productie-verantwoordelijken, opstellers
veiligheidsinformatiebladen, producenten/importeurs chemische producten, gebruikers, algemeen directeuren en
zaakvoerders, beleidsadviseurs, …

Locatie:
essenscia/Bluepoint Brussels Conference & Business Centre – A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Prijs:
250€ (+ BTW) voor leden van essenscia, VLARIP en WALRIP
350€ (+ BTW) voor niet-leden

KMO-portefeuille:
essenscia is een geregistreerde dienstverlener voor de KMO-portefeuille van het Vlaams Gewest voor de pijler
‘Opleidingen’ met als registratienummer DV. O110119. Gelieve aan te duiden op uw inschrijvingsformulier of u
hiervan gebruik wenst te maken. Het Vlaams Gewest betaalt 30% van de opleidingskosten terug voor kleine
ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.
Op deze website vindt u de aanvraagprocedure en belangrijke informatie over de subsidies die u mag aanvragen.

Contactpersoon:
Sandrine Georges – tel +32 2 238 97 11 – e-mail: sgeorges@essenscia.be

Inschrijven via link:
Studiedag Productbeleid 2022 | essenscia

----------------(1) Als u verhinderd bent, kan een collega uw plaats innemen. Graag dan een seintje vooraf aan Sandrine Georges.
(2) Kosteloze annulering van uw inschrijving kan tot 5 werkdagen 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.

