De Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) is de brancheorganisatie voor
de lijm- en kitindustrie en vertegenwoordigt ca. 75% van de lijm- en
kitverkopen in Nederland. Onze missie:

De VLK vertegenwoordigt de lijm- en kitindustrie
in Nederland en bewaakt voor haar technische
en economische belangen
een Europees level playing field.
Voor de aangesloten bedrijven is de VLK:
 aanspreekpunt voor de overheid, overheidsorganen zoals inspecties, maatschappelijke
organisaties, gebruikers in de markt en andere belanghebbenden
 woordvoerder voor de industrietak voor werkbare wet- en regelgeving, in Europees verband
 informatiebron en helpdesk voor wet- en regelgeving inzake stoffen, zoals REACH, CLP en
inzake bouwzaken, zoals CPR, CE-markering
 bewaker van het imago van lijmen en kitten, en van de lijm- en kitindustrie

Organisatie
Het VLK-bestuur stuurt de brancheorganisatie aan;
de activiteiten worden - samen met de ledenbedrijven uitgevoerd door het VLK-bureau. Leden kunnen zijn
aangesloten bij één of meerdere secties:
 Sectie Kitten
 Sectie Tegellijmen
 Sectie Vloerlijmen en Egalisatiemiddelen
De VLK kent daarnaast technische commissies:
 Commissie Gevaarlijke stoffen (o.a. REACH, CLP, biociden)
 Technische Commissie Kitten (o.a. beglazing, normering, bouwregelgeving)
 Technische Commissie Tegellijmen

Europa
Steeds meer wetgeving komt op Europees niveau tot stand. Europa is niet gevestigd in Brussel,
Europa is gevestigd in ál haar lidstaten; samen besluiten zij over Europese voorstellen. De VLK
is groot voorstander van een gelijk speelveld in Europa en werkt daarom nauw samen met
andere nationale brancheorganisaties binnen FEICA (Fédération Européenne des Industries de
Colles et Adhésifs). Samen spreekt de industrie met één stem!

Aangesloten bedrijven

Wat krijgt u bij de VLK?
1. Lobby voor collectieve belangen
Ten behoeve van de ontwikkeling, productie en verkoop van lijmen en kitten in Nederland,
strijdt de VLK voor realistische wet- en regelgeving. De VLK bewaakt de belangen van de
sector bij de overheid en maatschappelijke organisaties. Als lid van de brancheorganisatie
hoort u als een van de eersten over wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals REACH,
CLP, Biocidenverordening en de Nederlandse bouwwetgeving.
Veel nieuwe ontwikkelingen komen uit Brussel, zodat de VLK en de aangesloten bedrijven
actief zijn binnen de Europese koepelorganisatie FEICA.

2. Kennis delen
De VLK filtert relevante informatie en verspreidt het onder de leden via de website en de
digitale nieuwsflits. Ledenbedrijven kunnen via de website bovendien kant-en-klare
handleidingen raadplegen. De VLK heeft daarnaast twee technische werkgroepen waar
de leden persoonlijk informatie uitwisselen over ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving; normering; veiligheid, gezondheid en milieu.
Voor de gebruikers van lijmen en kitten ontwikkelt de VLK leaflets met praktische tips.

3. Helpdesk wet- en regelgeving
De VLK heeft een helpdesk voor wet- en regelgeving. VLK-leden kunnen hier terecht met
vragen over Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, zoals de Construction
Products Regulation (CPR), het Bouwbesluit en CE-markering. Ledenbedrijven kunnen
daarnaast bij de helpdesk aankloppen met vragen over REACH, CLP, biociden en
andere stoffen, en over transport- en productielocatiezaken.

4. Praktische ondersteuning
De VLK geeft de leden praktische ondersteuning op gemeenschappelijke thema’s. Zo
biedt de VLK het gebruik van de webapplicatie Veilig met Lijmen en Kitten aan. Via het
distributiesysteem van deze site worden veiligheidsinformatie door de keten heen
gestuurd. Applicateurs krijgen zo de veiligheidsinformatiebladen toegestuurd die ze nodig hebben om hun werk veilig te uit te voeren.

5. Inzicht in marktontwikkelingen
De Sectie Vloerlijmen & Egalisatiemiddelen en de Sectie Tegellijmen houden ieder
kwartaal een benchmark over de marktsegmenten waarin ze actief zijn. Deze benchmark
wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, externe partij. De ledenbedrijven krijgen ieder
kwartaal een terugkoppeling over de marktontwikkelingen.

6. Positief imago en vertrouwen
Vanwege zijn overkoepelende positie is de VLK het aangewezen orgaan om informatie
over de lijm- en kitindustrie te verspreiden. De VLK brengt breed onder de aandacht op
welke wijze lijmen en kitten (onzichtbaar) bijdragen aan het comfort in onze leefwereld.

VLK Vereniging Lijmen en Kitten
Loire 150, 2491 AK Den Haag | info@vlk.nu | www.vlk.nu

Wilt u kennismaken met de VLK of overweegt u lid te worden? Kijk dan op
www.vlk.nu of neem contact op met:
Jaitske Feenstra, 06 250 433 84

