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REACH en CLP
de concrete gevolgen voor uw bedrijf  

Kortrijk, 14 mei 2013, 13.30 uur
ook te volgen via livestream of opname 

Praktische gegevens

Datum, tijdstip en plaats
Dinsdag 14 mei 2013 van 13.30 tot 17.30 uur. 
ontvangst vanaf 13.15 uur. 
er is een koffiepauze voorzien.

Ku leuven Kulak, e. sabbelaan 53 te Kortrijk

Inschrijving 
Het inschrijvingsbedrag bedraagt 120 euro. 
inschrijven gebeurt elektronisch voor 6 mei 2013 
via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

als u de studienamiddag via livestream of opname 
wenst te volgen, gelieve dit expliciet te vermelden. 
Bij een (wijziging van) inschrijving na 6 mei 
kunnen wij u de optie livestream of opname niet 
meer garanderen.

als door de vlaamse overheid erkende opleidings-
instelling aanvaarden we opleidingscheques voor 
werknemers en betalingen via de KMo-portefeuille.
Meer informatie vindt u op
www.vdab.be/opleidingscheques of
www.kmo-portefeuille.be.

Erkenning
Deze opleiding wordt georganiseerd in het 
kader van de permanente vorming voor 
milieucoördinatoren. een attest van deelname 
wordt overhandigd. 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FsC papier  v.u.: Wim Malfait, e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Programma
•	 We	gaan	in	op	de	wijzigingen in de regelgeving	en	

specifieke wettelijke verplichtingen voor	gebruikers	
van	chemische	stoffen:

-	 Welke	gevolgen	hebben	REACH	en	CLP	voor	uw	
bedrijf?

-	 Wanneer	moet	uw	bedrijf	een	eSDS	opstellen?
	 Is	dit	nodig	voor	mijn	producten?

-	 Wanneer	moet	uw	bedrijf	beschikken	over	nieuwe	
eSDS?

-	 Hoe	ziet	een	nieuwe	eSDS	eruit,	en	hoe	interpreteer	
ik	deze?

-	 Mag	uw	bedrijf	de	chemicaliën	ook	in	de	toekomst	
verder	blijven	gebruiken?

•	 Hoe kan uw bedrijf deze problematiek aanpakken,	en	
wat	is	hierbij	de rol van de milieucoördinator?

•	 Aan	de	hand	van	een concreet voorbeeld van een 
chemisch product	(bv.	aceton)	volgen	we	stap	voor	stap	
de	aanpak	die	nodig	is	conform	de	regelgeving.	

•	 We	sluiten	af	met	de veranderingen die op til zijn 
in de Vlarem-regelgeving	met	betrekking	tot	de	
herformulering	van	de	rubriek	“opslag	van	gassen	en	
gevaarlijke	stoffen”.	

Sprekers

•		Steven	Van	de	Broeck,	adviseur	productbeleid,	Essenscia
•		Philippe	Cornille,	senior	adviseur	milieu,	Essenscia
•		Raf	Bouckaert,	milieucoördinator,	EHSQ-expert	

Ook gepland
 Recente wijzigingen Milieuwetgeving
	 KU	Leuven	Kulak,	dinsdag	21	mei	2013,	13.30	uur
	 Gastsprekers:	Mr	Mario	Deketelaere	en	Danny	Wiels	

REACH en CLP
 de concrete gevolgen voor uw bedrijf 

Doelstelling

Safty datasheets (sDs) zijn een belangrijk instrument om 
te communiceren over het veilig gebruik van chemische 
producten. Met de komst van reaCH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and restriction of Chemical 
substances) en ClP (Classification, Labelling and 
Packaging of chemicals) zijn er nieuwe regels omtrent 
de structuur en inhoud van deze sDs. Hierdoor kan de 
inhoud van een (nieuw) sDs beduidend afwijken ten 
opzichte van vroeger. 

Doelgroep

Milieucoördinatoren, preventieadviseurs, veiligheids-
verantwoordelijken, … die instaan voor milieu en 
preventie, of die te maken hebben met aankoop en 
gebruik van chemicaliën en gevaarlijke stoffen.

Livestream/Opname 

u kunt deze studienamiddag gelijktijdig volgen via 
livestream. Hierbij kunt u ook live vragen stellen via 
chat. Mocht u zich de dag zelf niet kunnen vrijmaken, 
dan kunt u zich ook inschrijven om nadien de opname te 
bekijken via pc. in beide gevallen heeft u een computer 
met internet nodig.

Organisatie

De Postuniversitaire opleidingen Milieukunde laten 
de professional toe kennis te verwerven over of zich te 
verdiepen in de technische, juridische, economische 
en sociale aspecten van de milieuzorg. De opleidingen 
worden verzorgd door een samenwerkingsverband 
tussen het Postuniversitair Centrum van de Ku leuven 
Kulak, de Hogeschool West-vlaanderen, KatHo dept. 
vHti, KHBo dept. iW&t, stichting Bedrijfsmanagement 
en Wiels & Partners.
 
 


