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Groep
SOCOMEC Politiek gevaarlijke stoffen

Het bezorgen aan onze klanten van :

•  de meest pertinente en beste informatie betreffende 
eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in 
onze oplossingen,

•  oplossingen te bezorgen die integreerbaar zijn in 
installaties, welke op hun beurt zijn onderworpen 
aan de reglementering.

Het meenemen van deze politiek in onze milieu-
management systemen van onze sites om :

•  een hoge graad van milieu prestaties te bekomen in 
producten en bedrijfsprocessen,

•  bij te dragen aan de progressieve certificatie ISO 
14001 voor het geheel van onze productieplants.

Wij zetten ons in, met het geheel van onze teams, om 
de milieu-prestatie van onze producten te promoten 
en te verbeteren, de resultaten op te meten voor de 
tevredenheid en fidelisering, en Directie toezicht uit 
te voeren.

Ivan STEYERT
Chief Executive Officer

Voornamelijk gericht op het ontwikkelen van inno-
verende oplossingen met respect voor de menselijke 
gezondheid en het milieu, heeft de groep Socomec 
zich in 2012 ingezet voor een programma voor het 
managen van de stoffen met als doel :

•  het beperken van gevaarlijke stoffen bij het ontwerpen 
van nieuwe producten zo vroeg mogelijk in de 
ontwikkeling,

•  waken over de eventuele aanwezigheid van stoffen 
in zijn inkopen die op weg zijn om te worden 
gereglementeerd om de gebruiksbeperkingen in de 
toekomst voor te zijn en aldus steeds een aanbod 
te hebben.

Onze politiek gevaarlijke stoffen beoogt 5 doelen :

Het respecteren en vrijwillig anticiperen van de 
reglementeringen ROHS en REACH :

•  het ontwikkelen van het merendeel van onze nieuwe 
producten volgens de europese en internationale 
reglementeringen betreffende de beperking van 
gevaarlijke stoffen en met name hexavalent chroom, 
kwik, cadmium, lood, PBB en PBDE zelfs als de 
reglementering nog niet direct onze producten betreft,

•  het verkiezen van materialen en composanten 
die geen stoffen bevatten die volgens de REACH 
reglementering alarmerend zijn,

•  zich voorbereiden op de progressieve integratie van 
de reglementaire vereisten op gebied van gevaarlijke 
stoffen ten titel van de CE-vermelding.

Een permanente bewaking uitvoeren om :

•  zo vroeg mogelijk de reglementaire of normatieve 
evoluties te ontdekken en hun impact op onze 
producten,

•  geen onderbreking te hebben in het aanbod van 
Socomec, 

•  technologische innovaties te stimuleren door het 
integreren van onze politiek omtrent gevaarlijke 
stoffen in het programma plus global eco-concept 
van de groep Socomec.

Begeleiden van leveranciers en partners in de 
toepassing van onze politiek omtrent gevaarlijke 
stoffen :

•  ze gevoelig te maken voor deze regelementeringen 
waarvan er steeds bijkomen en moeilijker en strenger 
worden,

•  hun de nodige ondersteuning geven opdat ze hun 
nieuwe verplichtingen onderkennen.
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