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OPPERVLAKTEBEHANDELING TEN TIJDE VAN CORONATHÈME

Chemie als redder  
van de samenleving 
Haug Chemie Benelux heeft ten tijde van 

de Corona-lockdown zijn focus gelegd op 

bijkomende markten die niet direct gerela-

teerd zijn met de coatingindustrie.

In tijden waar er een tekort is aan des-

infectiemiddelen (handontsmetting, desin-

fectie van oppervlakken) werd er via FOD 

Volksgezondheid een vrijgave bekomen 

om deze producten voor een tijdelijke pe-

riode van 6 maanden te mogen produce-

ren én te verdelen op de Belgische markt.

De productie van desinfectiemiddelen is 

verbonden aan de biociden-wetgeving. 

Hiervoor dient men in normale omstan-

digheden een autorisatie te bekomen 

waarbij de aanvraagprocedure tijd in be-

slag neemt én waarbij er kosten aan ver-

bonden zijn voor wie de aanvraag indient.

Daar waar in België beide producten 

mogen verhandeld worden aan iedereen 

die een professionele activiteit uitoefent, 

-

ductbenamingen, zijn er voor Nederland 

beperkingen van kracht. Zo mogen er in 

Nederland enkel desinfectiemiddelen ver-

kocht worden aan zorginstellingen. Uitein-

delijk in een verenigd Europa toch nog een 

wereld van verschil.

In het midden van de lockdown-periode 

waar 70 a 80% van de bedrijven hun ac-

tiviteiten tot een minimum herleid zien, 

dient er creatief omgesprongen te worden 

met het businessmodel. Het aanbieden 

van bijkomende producten die voorheen 

niet verkocht konden worden én die nu 

aangeboden worden aan bestaande klan-

ten alsook aan branches die voorheen 

niet geprospecteerd zijn, wegens het niet 

behoren tot de doelgroepen, schept mo-

gelijkheden om onze sector in een ander 

daglicht te stellen.

Waar voorheen chemie geassocieerd 

spontaan benaderd worden door uiteen-

lopende doelgroepen (medische sector, 

overheidsinstellingen e.d.) is hier het be-

wijs van.

Tevens heeft Haug Chemie Benelux als 

één van de 278 VOM-leden in volle Co-

rona-periode mogen ervaren hoe veel 

we nog voor de andere leden kunnen 

betekenen. In een tijd waar iedereen het 

maximale tracht te doen om zijn business 

draaiende te houden, wordt er verdere 

toenadering en samenwerkingsverbanden 

tussen VOM-leden tot stand gebracht.

Zoals we allen dienen te beseffen, ieder-

een heeft elkaar nodig, ook de VOM-leden 

onder elkaar. 

Samen tegen Corona.

Haug Chemie Benelux
Peter Heymansi


