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ECONOMISCH
HERSTEL IS GESTAAG
EN GERICHT OP
DUURZAAMHEID
In januari ben ik begonnen bij CEPE en in het voorjaar ben ik Jan van
der Meulen opgevolgd als directeur van de Europese koepelorganisatie
voor de verf- en drukinktindustrie. Hoewel de coatingsindustrie voor mij
een nieuwe sector is, ben ik een oudgediende in het Europese circuit.
Zo werkte ik ruim twintig jaar voor verschillende Europese organisaties,
onder andere voor de detail- en groothandel (EuroCommerce) en het
midden- en kleinbedrijf (SMEunited and Small Business Standards). Ook
was ik actief voor milieu-NGO BirdLife International.
Mijn start bij CEPE viel samen met de uitbraak van de wereldwijde coronapandemie. De vertraging van de economie heeft bijzonder negatieve
gevolgen gehad voor onze leden die leveren aan sectoren als de bouw,
automotive en industrie. In landen als Nederland waar de chemische
industrie, bouwplaatsen, bouwmarkten en doe-het-zelfzaken openbleven, bleef de omzet begin dit jaar nog redelijk op niveau. Soms steeg de
verkoop zelfs zoals voor decoratieve verven, omdat mensen tijdens de
lockdown massaal aan het klussen sloegen. Ook zagen sommige drukinktproducenten de vraag toenemen, bijvoorbeeld voor de verpakkingen
van medicijnen en levensmiddelen. Voor ‘printed media’ was het een
heel ander verhaal.

duurzame alternatieven. De strategie zal waarschijnlijk
leiden tot meer wet- en regelgeving en tot een ‘one-substance one-assessment’ benadering. Ook lijkt het erop
dat Europa - mede door de ervaringen in de coronapandemie - de productie van essentiële grondstoffen naar
Europa wil terughalen om de afhankelijkheid van het
buitenland te verminderen. Denk aan de productie van
essentiële chemicaliën voor het maken van bijvoorbeeld
medicijnen. De strategie is slechts een eerste stap naar
de ambitie voor een wereld zonder vervuiling. Een stap
die, verwacht CEPE, in 2021 wordt gevolgd door het
‘Zero Pollution Action Plan’.
Er komen, kortom, veel issues op ons af die allemaal als
onderliggend uitgangspunt hebben: duurzaamheid. Dat
is overigens volledig in lijn met de prioriteiten van CEPE.
Duurzaamheid heeft altijd hoog op de agenda gestaan.
Nu de EU nog sterker focust op verduurzaming, stimuleert dat ons om verder te gaan op de ingeslagen weg.
De leden ontwikkelen en produceren duurzame coatings
die ervoor zorgen dat objecten langer meegaan. Die
bijdrage aan een duurzamere wereld dragen CEPE en de
nationale associaties gezamenlijk uit. Het is fijn dat de
VVVF daar ook actief aan bijdraagt.
CHRISTEL DAVIDSON
MANAGING DIRECTOR CEPE

Europa speelt een sleutelrol in het economisch herstel dat gestaag zal zijn
en gericht op duurzaamheid. De Europese Commissie heeft haar wens
om een duurzamer Europa nog eens benadrukt en zet in op verduurzaming en digitalisering bij het weer op gang krijgen van onze economie.
De Europese Green Deal is daarbij leidend. Verschillende maatregelen
daaruit vragen onze aandacht, zoals het ‘Circulair Economy Action Plan’
en de ‘Farm to Fork’-strategie.
Het actieplan roept overheden en bedrijfsleven op tot een ‘sustainable
product policy framework’ dat is gericht op klimaatneutrale producten
en op efficiënt gebruik van onze grondstoffen. Belangrijke pijlers zijn
duurzaamheid, vervanging van gevaarlijke stoffen en uitbreiding van de
producentenverantwoordelijkheid.
In de ‘Farm to Fork’-strategie staat de voedselketen centraal en wordt
bekeken hoe een circulaire economie kan worden gerealiseerd. Wij kijken
in dit verband naar verpakkingen en voedselcontactmaterialen, waar
drukinkten mee te maken hebben.
Daarnaast verschijnt dit najaar de ‘Chemicals Strategy for Sustainability’. Doelstelling van deze strategie is om mens en milieu beter te beschermen tegen gevaarlijke stoffen door de ontwikkeling van veilige en
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spectro2profiler
Supports you through Ups and Downs to achieve Color and Grain Harmony
spectro2profiler marks a turning point in the analysis of structured surfaces. Like in our visual judgment
color, gloss, 3D topography and 2D reflectivity are measured simultaneously in one easy to use instrument.
Thus, color and appearance harmony can be objectively controlled and optimized. Typical applications are
leather-like structures, coarse paint textures like powder coated surfaces and fine paint or plastic textures
which can be found on many consumer as well as industrial products.
spectro2profiler – a real game changer in the objective measurement control of textured surfaces.
www.byk-instruments.com

