Geachte klant,

Zoals u ongetwijfeld weet, werd op 1 juni 2007 de REACh verordening 1907/2006 van kracht.
REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) heeft een impact op alle
industrieën. De doelstelling van REACh is het verhogen van de kennis over de eigenschappen van
chemische substanties en de risico’s verbonden met het gebruik ervan. De REACh verordening
voorziet hiervoor onder andere dat informatie over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen
(SVHC, substances of very high concern) binnen de toeleveringsketen moet worden voorzien.
Met deze verklaring willen wij u op de hoogte brengen van de positie van DL Chemicals met
betrekking tot de REACh verordening. Alle maatregelen om in overeenstemming te zijn met REACh
zijn ingevoerd. Wij zullen onze inspanningen voortzetten om de verdere ontwikkelingen binnen de
REACh verordening op te volgen en de overeenstemming blijvend te verzekeren. DL Chemicals heeft
een goede communicatie opgebouwd met zijn leveranciers en aanvaardt sedert 1 december 2009 nog
enkel grondstoffen die conform REACh ge(pre)registreerd zijn.
Volgens artikel 33 (Verplichting om informatie door te geven in voorwerpen) van de REACh
verordening moet elke leverancier van een voorwerp dat een stof bevat die aan de criteria van artikel
57 voldoet en overeenkomstig artikel 59, lid 1, in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent
(g/g) is gemeten, de afnemer van het voorwerp voldoende aan de leverancier bekende informatie
verstrekken om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de
naam van de stof.
De European Chemical Agency (ECHA) zal op regelmatige basis de kandidaatslijst1 met SVHC’s
actualiseren. De vereiste communicatie wordt enkel op basis van deze officiële lijst gevoerd. Wij
houden ons eraan ook in de toekomst bij elke wijziging die voor u van belang is, u zo snel mogelijk te
informeren.
Bovendien voldoen onze producten aan alle beperkingen zoals vermeld in bijlage XVII van de
REACh-verordening2. Op basis van onze eigen huidige kennis en deze van onze (Europese en nietEuropese) leveranciers kunnen wij u meedelen dat de vermelde stoffen niet gebruikt worden of binnen
de geldende beperkingen gebruikt worden.
Wij vertrouwen er dan ook op dat in het kader van onze samenwerking onze verklaring een antwoord
biedt met betrekking tot REACh. In ieder geval kunt u ons steeds contacteren voor alle bijkomende
vragen.

Met vriendelijke groeten,
Ruben Seigneur
Quality Control & Regulations Manager - DL Chemicals
ruben.seigneur@dl-chem.com
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http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp
Bijlage XVII - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen, preparaten en voorwerpen. Meer info zie website Verordening (EG) nr 1907/2006/EG en wijzigingen in bijlage
XVII http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:nl:NOT
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