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PROGRAMMA 

NRK-Voorlichtingsbijeenkomst over Gevaarlijke Stoffen, Arbo en Energie 

Waar  : Postillion Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik 

Wanneer : donderdag 7 juni 2018 

Aanvang : 12.00 uur ontvangst met lunch; 13.00 uur opening 

 

 

13.10 uur – 13.40 uur 

Stand van zaken REACH     Alex van Gelderen, NRK 

Tijdens deze presentatie zal er worden ingegaan op de processen binnen REACH en zal 

er specifiek aandacht zijn voor het feit dat per 1 juni 2018 alle stoffen die geproduceerd 

of geïmporteerd worden boven de 1 ton/jaar geregistreerd dienen te worden. Ook wordt 

het initiatief vanuit ECHA (European Chemicals Agency) in samenwerking met CEFIC en 

de EUPC genaamd de ECHA sector approach on plastic additives besproken. Dit is een 

initiatief om tot een inventarisatie te komen van plastic additieven en hun gebruik ten 

bate van een meer gestructureerde stofevaluatie door lidstaten en ECHA. 

 

13.40 uur – 14.10 uur 

Nieuwe zelfinspectietool gevaarlijke stoffen Jan Westerlaken, Inspectie SZW 

Tijdens de presentatie zal een beeld gegeven worden van de speerpunten binnen het 

programma Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen van de inspectie SZW en de belangrijkste 

tussen-resultaten van het project CMR-stoffen in complexe bedrijven. Daarnaast komen 

verschillende tools aan bod zoals de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen en de 

Stoffencheck. 

14.10 uur – 14.40 uur 

De nieuwe Arbocatalogus en Branche RI&E Erik de Ruijter, NRK 

De Arbocatalogus uit 2011 en de Branche RI&E uit 2012 worden geactualiseerd. In 

2017 hebben de NRK-branches zich gebogen over de gewenste aanpassingen. Die 

waren deels verplicht door een aanpassing van de wet. Zo zijn maatregelen over 

psychosociale arbeidsbelasting toegevoegd net als maatregelen tegen discriminatie. De 

voorstellen van werkgevers worden beoordeeld door de vakverenigingen. Daarna worden 

de nieuwe Arbocatalogus en Branche RI&E van kracht. 

 

14.40 – 15.10 uur: Pauze 

 

15.10 – 15.40 uur 

OKcomply en regelhulpen                                Jeroen Mol, OKcomply 

Toelichting op het gebruik van regelhulpen binnen OKcomply. 

OKcomply borgt taken en maatregelen die voortkomen uit bedrijfsbeleid en wet- en 

regelgeving. Ruim 30 bedrijven zijn na het stoppen van het Ondernemingsdossier 

overgestapt op OKcomply. In het systeem zijn de regelhulpen AIM (Milieuregels o.b.v. 

Activiteitenbesluit), NRK Operation Clean Sweep en Energiewerkboek NRK geïntegreerd. 
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15.40 – 16.10 uur 

Werken met veiligheidsinformatiebladen  Arwin Schepers, DION 

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document met informatie over 

de risico's van een gevaarlijke stof, preparaat of product en aanbevelingen voor het 

veilig gebruik ervan op het werk. Het bevat alle eigenschappen van het product. Waar 

komen deze VIB’s vandaan en zijn ze betrouwbaar? Moeten de VIB’s altijd aanwezig zijn 

op de werkplek? Hoe verhouden zich CMR-stoffen in relatie tot (Europese) VIB’s? Wat is 

de houdbaarheidsdatum van een VIB? Er veel onduidelijkheden rondom het gebruik die 

opgehelderd kunnen worden. We praten u bij over ervaringen, tips en tricks m.b.t. VIB. 

16.10 – 16.50 uur 

49% CO2 reductie en energiebesparing RKI Erik de Ruijter, NRK 

Nederland moet van het gas en de CO2-uitstoot voor 2030 halveren. Minister Wiebes 

(EZK) wil voor de zomer een nieuw SER-akkoord tekenen. De NRK draait mee in het 

industrieoverleg. Hoe besparen wij 49% CO2? Welke CO2 projecten zijn nodig? De MJA- 

bedrijven besparen van 2017 t/m 2020 45% energie, waarvan 8% in de eigen 

processen. Dat is niet genoeg! Wat kan de NRK doen om bedrijven te ondersteunen? 

Bijvoorbeeld met het NRK energienetwerk. 

16.50 uur: Afsluiting en borrel 


