
Tenviro 

Training REACH & CLP en de relatie met milieu- & arbowetgeving 
voor downstream gebruikers 

 
Achtergrond 
Veel importeurs en fabrikanten hebben hun producten geregistreerd conform 
REACH en opnieuw ingedeeld (geclassificeerd) volgens CLP. Verder komen 
er steeds meer stoffen op REACH bijlagen en lijsten. 
 
Dit raakt alle gebruikers van stoffen/ mengsels en tevens importeurs/ 
fabrikanten van voorwerpen vanwege: 
• andere veiligheidsbladen, geïdentificeerde gebruiken, blootstellingscenario’s 
• andere etiketten, pictogrammen & H & P zinnen met soms zwaardere 

indelingen en complicaties m.b.t. opslageisen en andere milieu- en arbovoorschriften 
• stoffen op de autorisatielijst en restricties & verplichtingen bij de import van producten op 

grond van de kandidaatlijst en bijlage XVII. 
 
Voor wie? 
• KAM/ HSE managers en -coördinatoren, preventiemedewerkers, regulatory affairs officers 
• Arbeidshygiënisten, HVK-ers, arbo- en milieuadviseurs. 
  

Programma REACH & CLP training voor gebruikers (online verdeeld over 2 dagen) 

09.30 - 
10.30 

Inleiding in REACH:  
• rollen & verplichtingen verschillende bedrijfstypen 
• stoffenlijsten (restricties, autorisatie, kandidaatlijst) & gevolgen gebruikers 

10.30 - 
11.30 

De nieuwe veiligheidsinformatiebladen (VIBs): 
• wanneer wel/ niet nodig/ te krijgen van leverancier 
• geïdentificeerd gebruik & exposure scenario (ES) 

11.30 - 
12.30 

Best practices verplichtingen gebruikers: 
• oefenen met lezen van blootstellingsscenario’s (ES) 

12.30 - 
13.00 

Lunchpauze 

13.00 - 
14.00 

Inleiding in CLP:  
• rollen, verplichtingen verschillende bedrijfstypen 
• nieuwe pictogrammen en H & P zinnen & consequenties 

14.00 - 
15.30 

De relatie met andere wetgeving: 
• drempels SEVESO/ BRZO & PGS15 
• emissies ZZS stoffen Activiteitenbesluit 
• werkpleketikettering, grenswaarden, RI&E en Arbo blootstellingsonderzoek 

15.30 - 
16.30 

Best practices voor gebruikers: 
• implementeren van maatregelen in procedures 

http://www.tenviro.nl/reach_clp_arbo_training.php


Tenviro 

 
 
Waardering Hobéon SKO-AH / VK (1 punt) 
Voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en/ of veiligheidskundigen: de training is met 1 punt 
gewaardeerd door Hobéon SKO.  
 
Kosten 2023 
• losse inschrijving regulier: €495 per persoon, Online: €395 per persoon 
• in-company op uw locatie: €1395 (max 15 personen), Online: €1195 (max 10 personen) 
• 10% korting bij meer trainingen, meer personen per bedrijf of max 5 personen in-company 

 
Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief overige kosten en 1 uur implementatie advies per bedrijf. 
De korting geldt voor de trainingen zoals beschreven in deze brochure, niet bij maatwerk. 
 
Wanneer? 
Trainingen gaan door vanaf 3 personen tot maximaal 10 (15 bij in-company). Gemiddeld wordt 
een training elk half jaar een keer gepland. Zie onder Inschrijven voor de volgende datum. 
 
Inschrijven of boeken 
Inschrijven voor een geplande training (losse inschrijving), of het boeken van een in-company 
training gaat via onze website: https://www.tenviro.nl/inschrijvingen.php. 
 
Audit alternatief 
Een alternatief kan een REACH & CLP audit zijn waarin alle verplichtingen & uitzonderingen 
voor uw bedrijf worden vastgelegd met een actieplan op maat (de kosten liggen binnen 
dezelfde range als de trainingen).    
 
Trainingsalternatieven/ aanvullingen 

• voorwerpen importeurs/ leveranciers: training REACH & RoHS II (product compliance) 

• formuleerders: indelen & etiketteren van mengsels volgens CLP 
 
Tenviro 
Tenviro AB is een advies- en opleidingsbureau gespecialiseerd in REACH, CLP & RoHS. 
Trainingen worden gegeven door ervaren trainers die zowel bij bedrijven als de REACH & 
CLP helpdesk gewerkt hebben en experts zijn in hun vakgebied. Zie verder: 
• referentie-/ ervaringsprojecten 
• testimonials. 
 
Contact: 
• inschrijven:  https://www.tenviro.nl/inschrijvingen.php 
• mail of formulier:  https://www.tenviro.nl/contact.php 
• telefoon:  030 – 6346202. 
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