Zwijnaarde, 5 oktober 2015

VVGT-studieavond:

“Stofproblematiek in de gieterijsector”
door S. Verpaele (BeCOH) en J. Jouret (BeCOH)

Geachte Mevrouw / Heer,

Met deze brief wensen wij U uit te nodigen op de 135ste studieavond. De studieavond zal doorgaan in
de gebouwen van SIRRIS te Zwijnaarde om 17 u op maandag 19 oktober 2015.

Programma:
17u00: Ontvangst en registratie deelnemers
17u30: Deel 1
18u30: Pauze
19u00: Deel 2
19u45: Einde
De deelnameprijs bedraagt € 20 contant te betalen op de avond zelf.
Gelieve uw inschrijving per e-mail, fax of brief door te sturen vóór 13 oktober. Wanneer U na deze
datum inschrijft of deelneemt zonder inschrijving, bedraagt de deelnameprijs € 25. Annulaties zijn
kosteloos tot vrijdag 16 oktober. Daarna wordt in elk geval een deelname in de kosten van € 15
aangerekend. Wij hopen U te mogen begroeten op onze bijeenkomst.
Hoogachtend,

Kurt Beghyn
VVGT-secretaris

Aanmeldingsformulier
terug te zenden op faxnr. 09 345 13 78
vóór 13/10/2015

VVGT-studieavond

“Stofproblematiek in de gieterijsector”
door S. Verpaele (BeCOH) en J. Jouret (BeCOH)

De richtlijnen en normen met betrekking tot concentraties van inadembaar stof in de
werkomgeving worden steeds strenger. Hierdoor worden de gieterijen gedwongen om
investeringen en aanpassingen te doen aan de installaties om te kunnen blijven voldoen aan
de eisen.
Tijdens het eerste deel worden het Belgisch wetgevend kader en de gezondheidseffecten met
betrekking tot fijn stof en kristallijn siliciumdioxide toegelicht. Aansluitend wordt de link gelegd
naar het Europees kader van het sociaal akkoord aangaande stof en kwarts.
Tijdens het tweede deel van de studieavond worden een aantal cijfergegevens besproken die
aangeven hoe de huidige situatie in de Belgische gieterijsector is ten opzichte van de
blootstellingslimietwaarden. Tevens worden de resultaten in het kader van de sociale dialoog
in andere sectoren besproken en suggesties gedaan naar toekomstige projecten.

Plaats:

SIRRIS, Technologiepark 935 in Zwijnaarde

Tijd:

17.00 u - 20.00 u op maandag 19 oktober 2015

Mevrouw / De heer .........................................................................................................................................
Functie

.........................................................................................................................

Firma

............................................................................................................................



Neemt deel aan de vergadering.



Kent een geïnteresseerde, die ook wenst uitgenodigd te worden (gegevens insluiten a.u.b.).



e-mail (indien nog niet bekend bij VVGT): ....................................................................

Datum:

Handtekening:

