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Op 1 juni 2007 is de REACH-Verordening in werking getreden. Deze verordening vervangt
grotendeels, zij het gefaseerd, de regelgeving en het beleid inzake chemische stoffen. De
uitvoering van de REACH-Verordening brengt echter heel wat moeilijkheden met zich mee,
en dit zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Bovendien heerst er nog heel wat
onduidelijkheid over de concrete impact. De toepassing van REACH toont geleidelijk aan dat
er toch heel wat meer raakvlakken zijn met andere activiteiten dan aanvankelijk gedacht.
Deze studienamiddag van de Universiteit Hasselt wil de deelnemer duiding bieden bij de
knelpunten en potentiële oplossingen bij de uitvoering van REACH. Welke impact heeft dit
bijvoorbeeld op uw onderneming of uw overheid en hoe moet u hiermee omgaan? We kijken
hiervoor zowel naar het beleid als naar de praktijk.
Wat het beleid betreft, wordt ingegaan op de uitvoering van REACH op het Vlaamse en het
federale niveau. Hoewel een verordening rechtstreeks toepasselijk is in de Lidstaten, kan ze
bepalingen bevatten die de lidstaten verder moeten concretiseren. Dit is zeker het geval in de
REACH-Verordening (bv. omtrent handhaving en sancties). Hoe gaan de Vlaamse en de
federale overheid hiermee om? Hierbij komt ook de vraag aan bod hoe de samenwerking
tussen beide niveaus zal verlopen (hiervoor wordt gewerkt aan een samenwerkingsakkoord).
Wat de praktijk in betrokken sectoren betreft, wordt er stilgestaan bij twee concrete
voorbeelden van bedrijven, namelijk Tenneco en Nitto Europe. Welke (potentiële)
oplossingen zien zij voor de knelpunten bij REACH?
Na de verschillende presentaties is er uitgebreid ruimte voor een paneldebat, gebaseerd op de
vragen vanuit het publiek. In het panel zal naast de sprekers o.m. ook een vertegenwoordiger
van OVAM zitten. Zowel vlak na elke presentatie als tijdens het debat heeft het publiek de
mogelijkheid om vragen te stellen.
De studienamiddag richt zich tot eenieder die met de implementatie van de REACHVerordening te maken krijgt (o.m. overheidspersoneel, REACH-verantwoordelijken binnen
bedrijven (producenten, eindgebruikers, invoerders), milieuconsulenten, milieucoördinatoren,
bedrijfsjuristen, advocaten, academici, sectororganisaties, ngo’s,…).

Prof. dr. Bernard Vanheusden

PROGRAMMA

13.30-14.00u: Ontvangst

14.00-14.15u: Verwelkoming door de Decaan en algemene inleiding door de Voorzitter
Decaan: Prof. dr. Gunter Maes, Hoofddocent Faculteit Rechten, UHasselt
Voorzitter: Prof. dr. Bernard Vanheusden, Docent Milieurecht Faculteit Rechten/CMK, UHasselt;
Gastdocent Internationaal milieurecht, HUBrussel

14.15-14.40u: De uitvoering van REACH door de Vlaamse overheid: een pragmatische of
legalistische benadering?
Mevr. Marianne Hoppenbrouwers, wetenschappelijk medewerker Faculteit Rechten/CMK, UHasselt

14.40-15.05u: REACH: hoe een verplichting omkeren in een opportuniteit?
Dhr. Paul Heylen, EHS Director Tenneco International en REACH Administrator Tenneco Global

15.05-15.30u: De toepassing van REACH in de praktijk
Dhr. Gerrit De Vos, General Counsel Nitto Europe

15.30-15.50u: Koffie/Thee

15.50-16.15u: De handhaving van REACH
Dhr. Paul Cuypers, lid van het ECHA-Forum

16.15-16.40u:

De uitvoering van REACH op federaal niveau

Prof. dr. Marc Pallemaerts, Hoogleraar Europees milieurecht Universiteit van Amsterdam, Docent
ULB, Senior Fellow IEEP

16.40-17.20u: Paneldebat (met sprekers en o.m. vertegenwoordiger van OVAM)

17.20-17.30u: Conclusies door de Voorzitter

Receptie

- - - - - - - - - - - - -INSCHRIJVINGSFORMULIER REACH 24/11/2009 - - - - - - - - - - - Gelieve vóór 19/11/2009 in te schrijven bij Mevr. Lilianna Gruca, Faculteit Rechten, UHasselt
op het faxnummer + 32 (0)11 26 87 79 of via mail: lilianna.gruca@uhasselt.be met onderstaand
inschrijvingsformulier
Naam: ........................................................................................................................................
Functie: .....................................................................................................................................
Bedrijf/Organisatie: ..................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Tel/Fax: .....................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Factuur:

Neen
Gelieve voor 19/11/2009 de som van 125 euro te storten op rekening 0010187079-42 (IBAN: BE77 0010 1870 7942) en Swiftcode (GEBABEBB) met
vermelding van de mededeling: “Studiedag REACH”
Ja
BTW nummer: ….………………………………………………...........................
Facturatieadres: …………………………………………………........................
.....…………………………………………………………………………………….
Gelieve te betalen na ontvangst van de factuur met vermelding van het
factuurnummer.

Erkenning van de studienamiddag door de Orde van Vlaamse Balies als permanente
vorming werd aangevraagd.

