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VEILIGHEID & REGELGEVING

REACH - VERORDENING

Wat is REACH?

REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkor-
ting staat voor Registratie en Evaluatie van en Autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf voor 
risicobeheersing bij het gebruik van de stof, van alle stoffen die het produceert, 
verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico’s moet inventariseren en maatrege-
len moet aanbevelen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico’s 
te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid 
voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen naar het bedrijfsleven.

 Wat is het doel van REACH?

Van veel chemische stoffen die in Europa op de markt zijn, zijn onvoldoende 
gegevens beschikbaar over schadelijkheid en risico’s. Met de invoering van 
REACH moeten ondernemingen op basis van informatie over eigenschappen, 
gebruik en blootstelling de risico’s van stoffen in kaart brengen en zo nodig zelf 
veiligheidsmaatregelen nemen en aan hun afnemers aanbevelen. 
Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische 
stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu, terwijl het 
concurrentievermogen van de industrie behouden blijft of verbetert. 
Door het REACH-systeem komt informatie over gebruikte stoffen beschikbaar. 
Daarnaast wordt de communicatie over stoffen in de keten van de producent tot 
en met de eindgebruiker verbeterd (zowel downstream als upstream).
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DEKRA PRODUKT CERTIFICERING
DEKRA is een onafhankelijke en officieel erkende inspectie-instelling die zich wereldwijd inzet voor de waarborging van 
veiligheid en kwaliteit in het leven van mensen op het gebied van technologie, mobiliteit en milieu.
Één van de dienstverleningen van DEKRA is: Testen en certificeren van producten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en 
duurzaamheid.

Een certificaat is een document (schriftelijk bewijs) waarin staat wat de kwaliteit van een product of dienst is.
Een keurmerk is een logo dat laat zien dat een product of dienst een certificaat heeft. 

In deze catalogus komt u diverse producten tegen die DEKRA - gecertificeerd zijn. Dit wordt aangegeven middels het 
DEKRA keurmerk.




