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NRK-Voorlichtingsbijeenkomst Gevaarlijke Stoffen en Arbo 

Wanneer : donderdag 15 juni 2017 

Waar  : Postillion Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik 

Aanvang : 12.00 uur ontvangst met lunch; het programma start om 13.00 uur 

 
Programma: 
 
13.10 - 13.50 uur :  
Nieuwe PGS15 (2016) en PGS15 Regelhulp, door Mijntje Pikaar (Peutz) 
Belangrijke aspecten van de nieuwe PGS15 (2016) 'Opslag verpakte gevaarlijke stoffen' komen aan de 
orde. U krijgt informatie over de wijzigingen en achtergronden van PGS15, maar ook over de tijdelijke 
opslag (laad- en losplaats). 
In het verlengde hiervan wordt vooruitgeblikt op de PGS15 Regelhulp, die samen met de NRK is 
ingezet. Dankzij een digitale tool maakt deze Regelhulp de PGS15 (2016) toegankelijker en 
begrijpelijker voor gebruikers. 
 
13.50 - 14.30 uur : 
Rekenmodule Gevaarlijke Stoffen, door Huib Arts (Arboplaats) 
Een uitleg over de nieuw ontwikkelde Rekenmodule Gevaarlijke Stoffen. 
 
14.30 - 15.10 uur :  
Hoe verder met REACH?, door Onno Jongerius (Jongerius Consult) 
Op 29 mei aanstaande passeert de laatste mogelijkheid om stoffen te pre-registreren, waarvan het 
bedrijf meer dan 1 ton per jaar maakt of importeert. De laatste registratiedeadline voor de stoffen 
tot 100 ton is juni 2018. Wat zijn de consequenties voor de stoffen, zowel op zich als in mengsels, die 
bedrijven inkopen of op de markt zetten? En hoe organiseer je daar de noodzakelijke REACH 
Compliance acties voor? Tevens wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen rond REACH- en CLP-
verplichtingen voor het (mengsel) veiligheidsinformatieblad. 
 
15.10 – 15.30 uur : pauze 
 
15.30 – 16.10 uur : 
Machineveiligheid walsen en kalanders, Anne Berger (Dunlop) 
Een uitleg over de NRK-Verbeterhulp 'Machineveiligheid voor Walsen en Kalanders', die in oktober 
gereed is. 
 
16.10 – 16.50 uur : 
Psychosociale Arbeidsbelasting, Huib Arts (Arboplaats) 
In het kader van duurzame inzetbaarheid schrijft de Arbowet vanaf 1 juli voor om aandacht te 
besteden aan psychosociale arbeidsbelasting. Hoe pak je dat aan als bedrijf? 
 
16.50 uur : Afsluiting en netwerkborrel 


