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Klanteninformatie REACH (over de kandidatenlijst van 15 januari 2018)
REACH - verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europese Parlement en van de Raad van 18
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien
van chemische stoffen.
De EU heeft met de REACH-verordening een uniform systeem inzake de registratie („Registration“),
beoordeling („Evaluation“), autorisatie („Authorisation“) en beperkingen („Restriction“) van
chemicaliën geschapen – ofwel REACH. Het doel van deze verordening is de menselijke gezondheid en
het milieu zoveel mogelijk te beschermen.
LAPP verhandelt uitsluitend producten zoals bedoeld in REACH. Derhalve zijn vooral de volgende
vereisten van de REACH-verordening van belang:
1. Informatieplicht bij producten, die meer dan 0,1% van een stof uit de zogenaamde „kandidatenlijst“
(SVHC) bevatten (REACH Artikel 33).
2. Inachtneming van de stoffen die een vergunning vereisen volgens REACH Bijlage XIV.
3. Inachtneming van de productie-, handels- en toepassingsbeperkingen volgens REACH Bijlage XVII.
Lapp houdt al bij het selecteren van zijn leveranciers de vinger aan de pols met het oog op veiligheid
en milieu. Het is ons doel om onze producten vrij van problematische stoffen te houden, ofwel die
stoffen door geschikte stoffen te vervangen.
Wij houden rekening met alle autorisatieplichten voor stoffen volgens REACH Bijlage XIV en de
productie-, handels- en toepassingsbeperkingen volgens REACH Bijlage XVII. Alle door Lapp geleverde
producten zijn conform de vereisten met betrekking tot stoffen van REACH.
Met betrekking tot al onze producten evalueren wij op voorhand de door het Europese
Chemicaliënagentschap openbaar gemaakte „kandidatenlijst“, waarin in het bijzonder zorgelijke
stoffen (SVHC) opgesomd worden, en voeren wij overeenkomstige maatregelen in ter vervanging van
de zorgelijke stoffen. Zodoende zijn we ook goed voorbereid op de regelmatige uitbreidingen van de
kandidatenlijsten.
Zover wij over alleenstaand gevallen in kennis gesteld worden, dat SVHC in producten werden
gebruikt, zullen wij u daarover vanzelfsprekend in overeenstemming met de richtlijnen van REACHArtikel 33 informeren.
Extra informatie over REACH vindt u op
https://lappbenelux.lappgroup.com/organisatie/kwaliteit/rohs-reach.html. U kunt ook met onze
REACH-contactpersoon contact opnemen.

