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KCA-logo

Summary
Since July 1si 1994 producers and import
businesses are obliged to label their
products with the so-called "KCA"-logo.
This picture is to indicate minor chemica!
wastes as such. In this article criteria and
categories are given on what's what.
KCA-logo per 1 juli 1994 verplicht
Sedert 1 juli 1994 zijn producenten en
importeurs verplicht op produkten, die in
het afvalstadium klein chemisch afval
(kca) zijn en die bij ministeriële regeling
worden aangewezen, een kca-logo aan
te brengen. Het gaat hierbij om
produkten die in Nederland op de markt
komen en bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik. Het kca-logo bestaat
uit een afbeelding van een afvalcontainer
met een kruis erdoor. Het logo zal de
consument wijzen op het milieuhygiënisch belang om deze produkten in
het afvalstadium gescheiden te houden
van de rest van het huishoudelijk afval en
die ook gescheiden in te leveren.
Eerder zijn de consumenten met behulp
van de zogenaamde "welles-nietes"-lijst
al voorgelicht over produkten die over het
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algemeen in het afvalstadium wel of niet
klein chemisch afval zijn. In het kader
van de "welles-nietes"-lijsten zijn globaal
produktgroepen aangewezen als
chemisch afval. Zo staan schoensmeer
en antiek-was op de "nietes"-lijst. Met
behulp van het kca-logo kan specifieker
worden aangegeven of een produkt
chemisch afval is. Afhankelijk van hun
samenstelling kunnen bovengenoemde
produkten onder chemisch afval vallen.
In de ministeriële regeling worden deze
produkten aangewezen als logo-plichtig
op voorwaarde dat ze chemisch afval
zijn. Medio 1994 is het logo door middel
van een voorlichtingscampagne onder de
aandacht van de consument gebracht.
Het kca-logo zal de herkenbaarheid van
klein chemisch afval verder vergroten.
Criteria
In het Besluit zijn criteria opgenomen die
aangeven wanneer het kca-logo moet
worden aangebracht. Deze criteria zijn:
het produkt moet verkrijgbaar zijn op
de consumentenmarkt
het produkt moet in het afvalstadium
op basis van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) als klein
chemisch afval worden aangemerkt
het produkt moet in het afvalstadium
gescheiden kunnen worden
ingezameld
er moeten operationele verwerkingsmogelijkheden en voldoende opslagcapaciteit aanwezig zijn
er moet geen andere milieumaatregel
op het produkt van toepassing zijn, die
ook gericht is op gescheiden
inzameling (b.v. een statiegeld- of
retourpremieregeling).
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Produkten
Het Besluit bevat twee bijlagen waarin de
categorieën van de produkten worden
opgesomd.
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In Bijlage 2 van het Besluit staan de
categorieën van produkten aangegeven
waarbij het kca-logo op de verpakking
moet worden aangebracht. Dit zijn:
- bestrijdingsmiddelen (insekticiden en
middelen voor onkruidverdelging,
schimmelwering en houtverduurzaming)
- kosmetica (nagellak en nagellakremover)
- fotochemicaliën (fixeer en
ontwikkelaar)
- inkten (vloeibare inkten en correctievloeistof)
- lijmen en kitten (vloeibaar of pasteus)
- minerale en synthetische olieprodukten (motor-, rijwiel-, naaimachine-, rem-, meubel- en lampenolie)
- reinigings- en onderhoudsmiddelen
(vlekkenwaters op basis van
organische oplosmiddelen,

wasbenzine, petroleum, aceton
- smeermiddelen (smeer-, koper- en
kogellagervet)
- verf en verfprodukten (verf, vernis,
latex, lak, beits, plamuur)
- verfverdunnings- en verwijderingsmiddelen (terpentine, thinner, verfverdunner, kwastontharder, kwastreiniger en afbijtmiddel)
- zuren en logen (accuzuur en zoutzuur).
Handhaving
Het toezicht op de naleving van dit
Besluit valt onder de verantwoordelijkheid
van de Inspectie Milieuhygiëne Toezicht
Afvalstoffen (tel.nr. 070-3391177) van het
ministerie van VROM. Wanneer
producenten en importeurs produkten of
verpakkingen niet in overeenstemming
met de Regeling samenstelling, indeling,
verpakking en etikettering
bestrijdingsmiddelen (SIVEB) voorzien
van het kca-logo kan bestuursdwang
worden toegepast en een dwangsom
worden opgelegd. Strafrechtelijk valt dit
besluit onder de werking van de Wet op
de Economische Delicten.
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Bijlage 1 geeft produkten aan waarbij het
kca-logo op de produkten zelf moet
worden aangebracht. Daarbij gaat het om:
- gasontladingslampen
- kwikhoudende thermometers
- oliefilters.
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UIT DE PRAKTIJK
MIS MET DE MAÏS
Summary

A farmer having substantial problems
with brown rats causing damage to his
maize fields and having spend 75 kilos of
bait within a few weeks, asked tor help
trom our Department. From the municipal
Control Department to which he had
addressed himself at first, he had only
received an out-dated brochure on rat
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control. Neither on-site inspection had
been executed nor support had been
granted.
On inspection by our representative
plastic bags with bait being torn apart,
were found in the fields and in ditches,
thus forming a danger to animals and
children. More so because the object was
situated next to an urban resourt.
A control action performed "by the book"
proved to be successful within a few
weeks.
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