
 
Programma Minisymposium Stoffen: 12 oktober 2022 
Thema: Revisie REACH, een tijd van transities voor de chemische industrie 
Locatie: VNO-NCW – Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag of via TEAMS  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dit Minisymposium Stoffen wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met 
VNO-NCW, de VNCI en de WECF. De voorzitter van deze editie is Manon Bloemer, directeur VNCI.   
 
13.00 uur – Inloop 
 
13.30 uur - Opening    
Het minisymposium wordt geopend door Manon Bloemer.  
 
Presentaties  
 
Onderwerp:  Spreker:     
Visie IenW op de transities voor de chemische industrie Judith Elsinghorst, IenW  
Herziening REACH 
 

Rene Korenromp, IenW 

Het transitiepad van de Europese chemische industrie Marco Mensink, Cefic 
Using the REACH revision and transitions to make a positive change 
(Engelstalige presentatie) 

Tatiana Santos, European Environmental 
Bureau  

 
15.00 - Pauze  
In de pauze is er mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken en kort te netwerken. Mogelijke vragen voor de 
paneldiscussie kunnen al worden doorgegeven door online deelnemers, maar ook tijdens de paneldiscussie worden 
ingebracht.  
 
15.30 - Paneldiscussie  
Paneldiscussie met de sprekers en de deelnemers van het symposium over de transities van de chemische industrie 
en de herziening REACH.  

Afsluiting van het minisymposium  
Het minisymposium wordt afgesloten.  
 
17.00 uur - Netwerkborrel 
 
Praktische informatie 
Aanmelden: u kunt zich aanmelden tot 7 oktober 2022 via Minisymposiumstoffen@minienw.nl, geef daarbij aan of u 
fysiek of digitaal zal deelnemen en tot welke organisatie u behoort. 
 
Praktische informatie: Het minisymposium vindt hybride plaats bij VNO-NCW in de Malietoren. Het adres is 
Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag. Neemt u digitaal deel, dan ontvangt u de Teams link per email.   
 
We raden u aan om met de trein naar Den Haag Centraal te reizen. Mocht u met de auto komen kunt u deze het 
makkelijkst parkeren in de Q-park garage Malieveld. Parkeren bij VNO-NCW is niet mogelijk.  
 
Voor het minisymposium gelden vooralsnog geen coronamaatregelen, maar vragen we u rekening te blijven houden 
met de algemene adviezen.  
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