Persbericht

Nexans lanceert een nieuwe webtool om de REACh-conformiteit
van zijn producten te checken
De klanten van Nexans hebben voortaan toegang tot up-to-date informatie m.b.t. de regelgeving
over de zeer zorgwekkende stoffen (SVHC – substances of very high concern) door middel van een
nieuwe, online opvolgingstool: de Nexans Tracker.
Deze nieuwe tool biedt informatie en volledige traceerbaarheid van de SVHC die weerhouden zijn
door het Europese agentschap dat belast is met de REACh-regelgeving (Registratie en Beoordeling
van en de Autorisatie en Beperkingen ten aanzien van Chemische stoffen)
Brussel, 23 februari 2015 – De tool Nexans Tracker levert informatie over de producten die in Europa
op de markt gebracht worden. Nu al beschikbaar in België, zal de tool weldra uitgerold worden in de
rest van de EU. Dankzij deze nieuwe tool krijgen de klanten makkelijk toegang tot informatie over elke
gevaarlijke stof die op de REACh Kandidaatslijst voor autorisatie is opgenomen en die eventueel in de
producten zou kunnen zitten. Deze informatie zal voortdurend bijgewerkt worden in
overeenstemming met de EU-regelgevingen om ervoor te zorgen dat de klanten altijd beschikken over
de recentste informatie.
Elk product op de Europese markt moet voldoen aan REACh. Zodra een chemische stof toegevoegd
wordt aan de REACh Kandidaatslijst, moeten fabrikanten, invoerders en downstreamgebruikers van
deze stof, verplicht de aanwezigheid van deze stof in een product meedelen aan hun klanten indien
het gehalte meer dan 0,1% van het totale gewicht van het afgewerkte product bedraagt. Bovendien
moeten zij hen ook inlichten over elke noodzakelijke voorzorgsmaatregel om een veilig gebruik
mogelijk te maken. De volledige toeleveringsketen moet voldoen aan de regelgeving door alle
relevante informatie over de gevaarlijke stoffen te communiceren.
“Nexans is de eerste speler uit de kabelindustrie die deze informatie ter beschikking van zijn klanten
stelt via een online portaal. Alle producten die in de EU gecommercialiseerd worden moeten de REAChverordening respecteren. De Groep wil 100% conform zijn en blijft innoverende vervangers zoeken voor
de stoffen waarvan geoordeeld wordt dat ze zeer zorgwekkend zijn voor de veiligheid van onze
werknemers en eindgebruikers. Iedereen in de toeleveringsketen heeft de verantwoordelijkheid ervoor
te zorgen conform te zijn”, licht Pascal Portevin, Senior Corporate Executive, Vice President,
International and Operations, toe. “Nexans bereidt zich al op deze nieuwe uitdagingen voor sinds de
REACh-verordening van kracht werd in 2007. De Nexans Tracker tool weerspiegelt ons engagement om
het leven van onze klanten makkelijker te maken.”
Italia Hurgon, REACh Manager van de Groep, voegt eraan toe: “Dankzij deze tool, krijgen onze klanten
veel makkelijker toegang tot de informatie over de gevaarlijke stoffen en de te nemen
voorzorgsmaatregelen. Deze informatie zal voortdurend bijgewerkt worden zodat ze ook steeds
voldoet aan de verplichtingen opgelegd door de REACh-Verordening.”
Over Nexans:

Nexans brengt energie tot leven via een uitgebreid assortiment kabels en kabeloplossingen die wereldwijd
klanten helpen betere prestaties neer te zetten. De teams van Nexans stellen zich als partners ten dienste van
hun klanten in vier grote sectoren: transmissie en -distributie (energienetten op het land en onderzees),
energiebronnen (olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht, zee) en
bouw (commerciële en residentiële bouw en data centers). De strategie van Nexans is gebaseerd op de
voortdurende innovatie van producten, oplossingen en diensten net als op de ontwikkeling van haar
werknemers, de begeleiding van klanten en de introductie van veilige en milieuvriendelijke industriële processen.
In 2013 werd Nexans de eerste speler in de kabelindustrie die een Stichting oprichtte om duurzame initiatieven
te ondersteunen die achtergestelde gemeenschappen wereldwijd toegang tot energie geven.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan
bijna 26.000 mensen. De Groep realiseerde in 2014 een omzet van 6,4 miljard euro.
Nexans is genoteerd op de beurs van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op www.nexans.be
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