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Voorwoord
Het jaar 2020 is voor iedereen een ingrijpend jaar geweest.
Het coronavirus heeft ons leven volledig op zijn kop gezet.
Er is sprake van veel verdriet en van grote zorgen. Dat de
NCV niet haar 70-jarig bestaan kon vieren is, bij wat velen
privé en zakelijk meemaken, een kleinigheid.

Het jaar begon goed met ons mooie jubileumlogo

vereniging. Een eyeopener was dat hierbij de deel-

en de prachtige jubileumuitgave met naast aan-

name hoger is geweest dan bij de fysieke bijeen-

dacht voor de vereniging vooral ook aandacht voor

komsten in 2019. Daarom zal ook in de toekomst

de studie ‘Jeugd Uitgelicht’. In het voorjaar hebben

een deel van de bijeenkomsten digitaal blijven. Dat

wij het besluit moeten nemen het geplande debat

neemt niet weg dat er wel fysieke bijeenkomsten

in Nieuwspoort geen doorgang te laten vinden.

zullen blijven waar we heel graag wél de leden

Heel jammer maar reëel gezien alle maatregelen.

verwelkomen. We kunnen niet wachten.

Verstandig ten aanzien van de besteding van de
bijdragen van onze leden. De enquête met vragen

Ik ben dan ook trots. Trots op het actieve NCV-

over de belangrijke thema’s voor de NCV de ko-

bestuur, het flexibele en enthousiaste NCV-team, de

mende jaren werd wel uitgestuurd. De respons was

fijne relatie met al onze stakeholders maar met name

hoog, waarvoor mijn dank. We kunnen voortbouwen

op onze leden. Ik heb afgelopen jaar meer betrokken-

op de uitkomsten en nemen deze mee in onze

heid en samenhorigheid gevoeld dan eerder in mijn

ambitie voor de komende jaren.

ruim 5 jaar voorzitterschap. De hoge deelnames aan

Voorzitter Monica van Ee en directeur Ronald van Welie met het jubileumlogo.

de 2 ledenvergaderingen in 2020 en de support die wij
Ten tijde van een crisis blijkt een goede branchever-

voor onze plannen kregen, hebben me goed gedaan.

eniging des te waardevoller. De vereniging is flexibel

Vooral toen leden instemden met de speciale corona

gebleken en heeft ingespeeld op alle veranderingen

contributieregeling (korting om de leden direct bij

waarmee wij mee te maken kregen. Het NCV-team

te staan), waarvan overigens een aantal leden geen

kon ook vanaf huis haar dienstverlening op hoog

gebruik maakt, juist om de vereniging te steunen.

niveau voortzetten. Zij hebben voor ons gelobbyd
bij de overheid en door extra activiteiten zoals de

Wie mij kent weet: ik ben altijd positief en ook nu.

corona-spreekuren en -nieuwsbrieven hebben zij,

Voor de branche en voor de vereniging. De vooruit-

de leden goed op weg geholpen. En ze blijven ook

zichten zijn goed. We zijn creatief en innovatief en

helpen na de lockdown, want er zullen nog uitda-

brengen voor de consument essentiële producten op

gingen genoeg op ons afkomen. Mijn complimenten

de markt. Ook de vereniging heeft veel om mee door

voor de vele extra digitale bijeenkomsten die geor-

te gaan, mooie plannen voor de toekomst inclusief

ganiseerd zijn. Met name de ‘Bringing knowledge to

de Green Deal en een verhuizing van het NCV-bureau.

Ten tijde van crisis blijkt
een goede branchevereniging
des te waardevoller.

members’-bijeenkomsten, waarbij - veelal belang-
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hebbende ondernemingen aangesloten bij de NCV -

Monica van Ee

presentaties gaven, bracht extra waarde in de

Voorzitter
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Onmisbaar voor
iedereen, geliefd
door iedereen
Het jaar 2021 is inmiddels al een paar maanden oud en we
verkeren nog steeds in moeilijke tijden door de pandemie.
Maar nieuwe vaccins worden goedgekeurd en ingezet, en
samen met frequent zelftesten lijkt dat de uitweg te zijn
voor de crisis. Dan gaat de economie hopelijk weer normaal
draaien. Het effect op de Nederlandse cosmeticaverkoop in
2020 leest u verderop in dit jaarverslag.

Al die tijd staan de NCV-medewerkers de leden on-

Strategy for Sustainability. Die zullen het gebruik

veranderd met raad en daad bij, vanuit huis, en op

van ingrediënten sterk gaan beïnvloeden. Maar ook

geheel nieuwe werkterreinen. Neem bijvoorbeeld de

de succesvolle inzameling, scheiding en verwerking

lobby voor de corona subsidieregelingen, het gebruik

van cosmetica-verpakkingen is van belang om

van handgels, het wekelijkse coronaspreekuur voor

verpakkingsmaterialen opnieuw te kunnen gebruiken

de leden, en de acties voor het weer mogen openen

als waardevolle grondstoffen. De vervuiling van het

van de kapsalon samen met de ANKO. Dit is maar

milieu door plastic microbeads en microplastics

een greep uit onze activiteiten, hierover leest u meer

heeft de aandacht van verschillende NGO’s én van

in de loop van dit verslag. “De NCV staat voor een

de industrie. Innoveren in een open Europese markt

sterke en dynamische cosmetica-industrie” schreef

is de sleutel tot succes en vormt de basis voor de

ik in het voorgaande jaarverslag. Dat is dit jaar meer

dagelijkse verantwoordelijkheid die bij de industrie

dan waargemaakt en als directeur dank ik het NCV-

ligt: het op de markt brengen van veilige producten.

team voor de onafgebroken en onvermoeibare inzet.

En de industrie is daarin succesvol, zoals u kunt
lezen in dit jaarverslag. Cosmetica vergroten ons

Het 70-jarig bestaan van de NCV is niet gevierd, het

welzijn, versterken onze economie, en zijn veilig

prachtige jubileum logo zal ons voor altijd herinneren

en effectief. Cosmetica: onmisbaar voor iedereen,

aan deze mijlpaal. Met de NCV-commissies en

geliefd door iedereen.

bestuur wordt nu ingezet op de komende 5 jaar:
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wat zijn de bijzondere ambities voor deze periode?

Ronald van Welie

Zeker zijn de Europese Green Deal en de Chemicals

Directeur

7

JAARVERSLAG 2020

NEDERLANDSE COSMETICA VERENIGING

De Nederlandse
cosmeticamarkt
Met geen enkel jaar is het jaar 2020 te vergelijken. Het was
een bizar jaar. De coronacrisis heeft impact op ons allemaal.
Het heeft benadrukt hoe belangrijk onze gezondheid is en
ook welke essentiële rol de producten voor de persoonlijke
verzorging daarbij spelen. Vanaf het begin van de coronacrisis, toen de basisregels werden geïntroduceerd, wassen
we, aldus minister-president Rutte, onze handen stuk.
Cosmetica dragen bij aan hygiëne, verzorging, schoonheid
én ons welzijn.
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trekpleisters stond in 2020 onder druk door het

maar per winkelbezoek wordt wel voor een hoger

ontbreken van dagjesmensen en toeristen. Mede

bedrag gekocht. Dit geldt volgens GfK niet voor

gedwongen door de lockdowns kochten we vooral

personal care. Er zijn wel meer kopende huis

lokaal of online. De lockdown tijdens de belangrijke

houdens (1,5%), maar die kochten gemiddeld even

laatste weken van het jaar is te merken in veel

vaak als in 2019 en besteden per aankoop minder

deelmarkten. In die 2 weken zijn bijvoorbeeld voor

(2%). Het gemiddelde huishouden besteedde in

6 miljoen euro minder geschenkverpakkingen

Nederland in 2020 1,5% minder aan

gekocht.

persoonlijke verzorging. Jonge huishoudens zonder

De online verkopen zijn tijdens het hele jaar explo-

kinderen besteden minder dan de gemiddelde

sief gegroeid. De omzetgroei is 78,6%. De groei is

besteding per huishouden en ook de leeftijdsgroep

gerealiseerd in alle deelmarkten, maar vooral in

30-49 jaar zijn de lichte(re) kopers van personal

zeep, huidverzorging en bad- en doucheproducten.

care. Het aandeel personal wash (bad- en douche

Gebaseerd op de gegevens van Nielsen en GfK con-

producten en zeep) is fors toegenomen ten koste

cludeert de NCV dat in 2020 de totale consumptieve

van zonnecosmetica en haarverzorging.

bestedingen aan producten voor de persoonlijke
verzorging ruim 2,6 miljard euro bedragen en dat

De afgelopen jaren zagen we de online verkopen

de totaalmarkt van cosmetica hiermee een licht

al gestaag toenemen. De coronacrisis heeft ervoor

dalende ontwikkeling van ongeveer 1% versus 2019

gezorgd dat online de grote winnaar is. Er zijn meer

laat zien.

onlinekopers, ze kopen vaker en besteden meer

Doordat we massaal zijn gaan thuiswerken en vele

tijdens ‘funshoppen’ eerder een nieuwe nagellak,

activiteiten buitenshuis niet meer mogelijk waren

mascara, geur of crème wordt gekocht om uit te

Belangrijke dagelijkse thema’s voor de consument

terwijl dat in 2019 +22% was. Personal care heeft

zijn er veel gebruiksmomenten verdwenen. Achter

proberen.

zijn gezondheid, hygiëne en verzorging. Ook duur-

de afgelopen jaren al een relatief hoog aandeel

de laptop thuis gebruiken we minder lipstick, geuren,

Alle contactberoepen, zoals kapper, schoonheids-

zaamheid/natuurlijk zijn thema’s die de belang-

online aankopen gehad, maar nu is dat gestegen

haargel. En producten zoals deodorant hebben we

specialist en nagelstylist waren tweemaal voor

stelling hebben van consumenten, zeker tijdens

naar maar liefst 8,3% (was in 2019 6,5%). Personal

ook niet vaker dan 1x per dag nodig als we niet

langere tijd gesloten. We hebben in totaal minder

een crisis die effect heeft op onze gezondheid.

care staat in de top 3 van categorieën met het

kunnen sporten of uitgaan. Het is wel belangrijk

geld uitgegeven aan onze uiterlijke verzorging.

Hier spelen alle fabrikanten op in, zowel in de mass

hoogste online aandeel. De groei wordt vooral

ook als je veel thuis bent jezelf goed te verzorgen,

Tijdens de 1e lockdown hebben we te maken

als selectieve markt. Volgens Nielsen (op basis van

gedreven door de jonge 1- en 2- persoons huis

omdat het je een fris en positief gevoel geeft.

gekregen met het zogenaamde hamstereffect. Dit

een door Nielsen gedefinieerde specifieke groep

houdens en gepensioneerden.

per aankoop. Hierdoor kon online +56% groeien,

hebben we ook gezien voor een aantal cosmetica-

van natural (sub) merken) neemt het aandeel van

De ontwikkeling bij de fast moving consumer goods

producten zoals zeep, handgel en douchegel.

‘natural care’ producten in personal care toe.

Mannencosmetica betreft producten die speciaal

was het afgelopen jaar fors positief, vooral door

Prijzen spelen dan een minder grote rol. Tevens

We zien veel innovaties door zowel bestaande als

voor de man op de markt zijn gebracht. In 2020 is

de sluiting van de horeca die in een verschuiving

was er veel belangstelling voor producten voor een

nieuwe merken als ook van nieuwe toetreders.

hiermee een omzet van 335 miljoen euro (inclusief

van buitenshuis consumptie naar thuis heeft

wellness at home. In de zomer was er sprake van

Het aandeel natural merken is bijvoorbeeld bij

mesjes en scheerpreparaten) gerealiseerd. Het

geresulteerd. Echter de markt voor cosmetica

herstel en was er duidelijke koopbereidheid.

haarverzorgingsproducten 7,2% en bij lichaams

aandeel mannencosmetica, binnen de cosmetica-

stond onder druk. Dit is vooral veroorzaakt door de

Normaal zien we net voor de zomerperiode dat

verzorging 7,1%. Consumenten hebben meer geld

productgroepen die door mannen worden gebruikt,

beslissing van de regering niet essentiële winkels

mensen extra producten kopen om deze mee te

over voor deze producten.

is 21,1% (2019 21,7%). Deze daling in omzet, die

zoals parfumerieën, lifestylewinkels, budgetstores

kunnen nemen op vakantie. In 2020 is er geen

en contactberoepen te sluiten vanwege de pande-

vakantiepiek in verkopen geweest. De verkoop op

De koopbereidheid is zeker aanwezig. Over het

voor rekening van deodorants en geuren en dit

mie. Voor een aantal productgroepen geldt dat

A-locaties in grote steden en bij toeristische

algemeen ging men minder vaak naar de winkels,

heeft vooral te maken met de coronacrisis waar-

sterker is dan bij de vrouwenmarkt, komt vooral
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door het 2e gebruiksmoment als gevolg van

Naast de traditionele supermarkt/drogisterij/

sporten, uitgaan enz. verdwenen is. Ook door het

parfumerie-kanalen (zoals geregistreerd door

ondernemen, zullen deelmarkten als deodorant,

thuiswerken werden er minder producten gebruikt.

Nielsen, inclusief e-commerce) wordt nog ongeveer

decoratieve cosmetica en haarstyling hiervan

De bestedingen per kopend huishouden aan

9,4% aan cosmetica verkocht via andere kanalen

profiteren. Good looking zal weer belangrijker

mannencosmetica zijn lager en er wordt minder

(gebaseerd op GfK en Nielsen). Dat aandeel is

worden.

vaak gekocht.

minder dan in 2019, omdat de kanalen die Nielsen

en als we weer meer buitenshuis kunnen

niet meet relatief méér onder de coronacrisis
De promotiedruk is in 2020 hetzelfde gebleven.

hebben geleden.

Er wordt 40,1% in personal care in promotie verkocht.

Het aandeel van personal care producten (exclusief

De promotiedruk bij de deelmarkt haarverzorging

geuren en make-up) is volgens GfK voor drogiste-

is toegenomen van 68% naar 70% en bij decora-

rijen 53,0% (2019 53,8%), voor supermarkten 26,6%

tieve cosmetica afgenomen van 42% naar 41%.

(inclusief hard discount), voor budgetstores 4,0%
en voor de overige kanalen (o.a. parfumerieën,

Eigen merken (private label) hebben een belangrijk

online pure players (bedrijven met alleen web

aandeel in de cosmeticaverkopen, maar in crisis

winkel), kappers en apotheken) 6,6%. Online

tijden lijkt het erop dat mensen graag A-merken

verkopen gaat van 6,5% aandeel naar 8,3% in 2020.

kopen en daardoor staat het aandeel private label

10

Binnenlandse omzet cosmetica
In miljoenen euro, op basis van 52 weken

2018

%

2019

%

2020

%

169,7

3,7

173,4

2,2

180,1

3,9

Decoratieve cosmetica

375,9

-3,6

375,6

-0,1

317,1

-15,6

Deodorant

160,8

2,9

167,1

3,9

163,8

-2,0

Geuren

435,2

1,2

442,7

1,7

405,4

-8,4

Haarverzorging

352,8

-0,9

364,5

3,3

370,2

1,6

Bad- en doucheproducten

licht onder druk. Bij decoratief en mondverzorging

Het traditionele supermarktkanaal wint terrein,

heeft private label aandeel ingeleverd. Retailers

omdat dit kanaal het hele jaar bereikbaar was

hebben prioriteiten gelegd bij voorraad en winkel-

voor de consument. Parfumerieën en low end retail

mogelijkheden en daardoor minder ontwikkelingen

verliezen terrein omdat ze te maken hebben

in deze categorie doorgevoerd. Private label is goed

gekregen met de lockdown. De overige verkopen in

voor 21,5% van de personal care markt. In verschil-

het alternatieve kanaal, zoals lifestyle-, mode

Huidverzorging

424,9

0,0

430,1

1,2

445,1

3,5

lende deelmarkten laat het aandeel private label

winkels, apotheek, schoonheidsspecialist en kapper

Mondverzorging

194,1

11,0

202,7

4,4

209,0

3,1

een daling zien, met uitzondering van papierwaren

dalen, op de apotheek na. U kunt hierover en over

Scheerproducten

20,8

-2,3

20,5

-1,7

19,0

-7,1

(onderdeel van de personal care markt) waar wel

de ontwikkeling in de andere distributiekanalen

Zeep

46,3

5,0

47,4

2,4

104,1

119,8

groei is gerealiseerd (wc-papier!).

op pagina 20 meer lezen.

Zonnecosmetica

90,3

19,5

88,4

-2,1

77,3

-12,6

De door Nielsen geregistreerde totale consumptieve

Verwachtingen voor 2021

Overig

96,5

1,2

95,8

-0,6

96,7

0,9

bestedingen van producten voor de persoonlijke

Het is moeilijk een voorspelling te doen voor het jaar

Totaal

2.367,4

1,5

2.408,3

1,7

2.387,9

-0,8

verzorging in het Nederlandse supermarkt-,

2021. Alles zal afhangen van hoe snel we terug naar

drogisterij- en parfumeriekanaal in 2020 bedroeg

‘normaal’ kunnen. Wanneer gaan de winkels hele-

ruim 2,3 miljard euro; een besteding per hoofd van

maal open en kunnen we ons wat vrijer bewegen?

de bevolking van 160 euro per jaar. De cosmetica-

Hoe gaat het met de arbeids-/economische

Op basis van de gegevens van marktonderzoeksbureau Nielsen schetst de NCV een zo nauwkeurig mogelijk beeld

markt is, via het, bovengenoemde, meer traditionele

zekerheid?

van de consumentenomzet van producten voor de persoonlijke verzorging. Uitgegaan wordt in deze rapportage van 52

kanaal, in omzet op basis van de Nielsen-cijfers

De NCV verwacht minder heftige marktbewegingen

weken (2020 t/m week 52). Nielsen meet de verkoop van cosmetica bij ongeveer 97% van het reguliere/traditionele,

gedaald met 0,8%. In verpakkingen is een lichte

in 2021, maar niet alle deelmarkten zullen al terug

voor consumenten bereikbare, Nederlandse supermarkt-, drogisterij- en parfumeriekanaal. De E-commerce benchmark

stijging van 0,5% waargenomen. De deelmarkten

kunnen keren op het niveau van 2019.

van Nielsen bestaat uit: Douglas.nl, iciparisxl.nl, debijenkorf.nl, Hema.nl, Plein.nl, AH.nl, Jumbo.com en Plus.nl. Aldi

bad- en doucheproducten, haarverzorging, huid-

De koopbereidheid is groot. De promotiedruk blijft

wordt o.b.v. Scanning data gemeten met backdata vanaf 2018. In de grafieken en tabellen treft u overzichten van de

verzorging, mondverzorging, overig en uiteraard

hoog. De aandacht voor natuurlijke producten en

omzetontwikkeling in 2020 van de verschillende deelmarkten. Alle omzetcijfers zijn weergegeven op consumenten-

zeep hebben in omzet een positieve ontwikkeling

andere premium concepten zal verder toenemen.

prijsniveau inclusief BTW.

doorgemaakt. In verpakkingen hebben de deel-

De verkoop via onlinekanalen zal onverminderd

GfK geeft de personal care ontwikkeling weer vanuit shopperpersfectief, onder de definitie van GfK vallen niet de

markten bad- en doucheproducten, huidverzorging,

doorgaan voor de verkoop van cosmetica.

deelmarkten geuren en decoratieve cosmetica. De toelichting is mede gebaseerd op gegevens van Nielsen en GfK.

mondverzorging en zeep groei gerealiseerd.

Hygiëne en persoonlijke verzorging blijft belangrijk
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Deelmarkten
BAD- EN DOUCHEPRODUCTEN

vertegenwoordigt een waarde van ruim 317 miljoen

In deze deelmarkt is een groei van 3,9% gereali-

euro. De markt laat vooral als gevolg van de

seerd. Ook in verkoop van het aantal verpakkingen

coronacrisis een negatieve omzet ontwikkeling zien

is een groei gerealiseerd. Doucheproducten maken

(-15,6%) in zowel het mass als selectieve kanaal.

meer dan 80% van deze deelmarkt uit. Zowel in

We konden veel minder uit en ook tijdens thuis

bad- als doucheproducten is een groei gerealiseerd

werken, lijkt het alsof er minder make-up wordt

in omzet. De groei komt vooral uit prijs en door de

gebruikt. Decoratieve cosmetica hoort ook vaak bij

meer traditionele merken. De consument heeft

de outfit waarmee je naar je werk of een feest gaat.

geld over voor de relatief iets duurdere producten

In de vorige (economische) crisis was er nog sprake

die op de natuur geïnspireerd zijn. Producten die

van een zogenaamd lipstickeffect en lieten juist de

bijdragen aan hygiëne en een verwenmoment thuis

rode lipsticks een groei zien. Nu was de daling in

waren ook in trek. Badproducten realiseerden een

deze deelcategorie het grootst, ook omdat door

fors hogere groei dan de afgelopen jaren. De groei

het dragen van mondkapjes minder lipstick wordt

is niet gerealiseerd door de traditionele badproduc-

gebruikt. Tijdens de lockdowns waren parfumerieën

ten, maar door oliën, badzout en bath bombs

en speciaalzaken gesloten. Winkels blijken cruciaal

(bruisballen). Producten speciaal voor mannen

in de verkoop van deze producten, hier zijn de

laten geen groei zien en de private label producten

nieuwste trends en looks te zien. Wel blijven

laten een forse daling zien.

bloggers en vloggers met hun tutorials van grote

DEODORANT

Deze omzet komt niet meer terug. Hoewel in deze

invloed op aankoopbeslissingen van vooral

Zowel in omzet als in aantal verkochte verpak

deelmarkt online verkopen van groot belang zijn

jongeren.

kingen maakt deze deelmarkt geen positieve

(vooral herhalingsaankopen) zijn de winkels heel

De deelmarkt decoratieve cosmetica bestaat uit

ontwikkeling door. De deodorants die speciaal voor

erg belangrijk in de verleiding van de consument.

lip-, oog-, nagel- en teintproducten en

mannen op de markt zijn gebracht, hebben een

Het is de plaats om nieuwe producten en geuren te

grotere daling doorgemaakt dan de totale markt

ontdekken en te proberen en om een mooi cadeau

van deodorants. Tijdens de coranacrisis is er min-

uit te zoeken. Aankopen van vrouwen zijn meer

der deodorant gebruikt. Dit wil niet zeggen dat het

impuls gedreven en omdat de winkels gesloten

geen onderdeel was van de dagelijkse verzorging

waren, zien we bij hen (-27,4%) een nog grotere

maar het 2e gebruiksmoment als gevolg van onder

daling dan bij mannengeuren (- 11,3%). De ontwik-

meer sporten en uitgaan is weg. Het merendeel van

keling in de mass markt is met name doordat de

de verkopen komt uit reguliere aerosols (ruim 70%

drogisterijen geopend waren positiever dan bij het

van de totaal deodorant markt).

selectieve kanaal.

GEUREN

HAARVERZORGING

Ook deze deelmarkt heeft duidelijk te maken met

De deelmarkt bestaat uit shampoo, crèmespoelin-

de gevolgen van de coronacrisis. Niet alleen waren

gen, haarkuren, haarstyling, haarkleurproducten en

door de lockdowns de parfumerie- en lifestylewin-

overige producten. Ook in 2020 kan deze markt een

kels lange tijd gesloten, ook werden er veel minder

omzetgroei laten zien van 1,6%. De groei is deels

geuren gebruikt. Lanceringen zijn verschoven,

prijs gedreven. De populariteit van producten met

mediacampagnes zijn gewijzigd en investeringen

natuurlijke ingrediënten is verder toegenomen.

aangepast. Deze deelmarkt vertegenwoordigt een

Doordat, als gevolg van de pandemie de contact

waarde van ruim 405 miljoen euro. De impact van

beroepen en dus ook de kapper gesloten waren,

de sluiting tijdens vooral de kerstperiode is groot.

hebben veel mensen producten om hun haar te

DECORATIEVE COSMETICA

Omzet deodorant in miljoenen euro in 2020
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Het belangrijkste
verzorgingsproduct
voor velen het
afgelopen jaar was
zeep. Tijdens pers
conferenties heeft
premier Rutte keer
op keer benadrukt
dat we ‘onze handen
stuk’ moeten wassen
om het coronavirus
te stoppen.
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kleuren of te verzorgen elders gekocht. Vooral

en blijft in verpakkingen stabiel.

haarkleurmiddelen (relatief hoge prijs) laten een

De deelmarkt mondverzorging bestaat uit tand-

grote groei (bijna 15%) zien en ook de crèmespoe-

pasta en overige mondverzorging - dat betreft met

lingen en haarkuren hebben een mooie groei gere-

name mondwater. Er is een positieve omzetontwik-

aliseerd (4,0%). Shampoo en conditioners zijn ook

keling in beide categorieën gemaakt. Het belang

veel in het supermarktkanaal gekocht omdat veel

van tandpasta is veel groter. De groei is gedreven

mensen graag in één winkel al hun aankopen

door de groeiende verkoop van de toegevoegde

deden. De overige producen zijn vooral in het

waarde producten die vaak duurder zijn dan de

drogisterijkanaal of via online aangeschaft.

familietandpasta’s.

Droogshampoos zijn nog steeds populair. Doordat

Mondwater heeft zowel in omzet als in volume een

veel mensen thuis werken zijn er veel minder

groei verwezenlijkt. De zogenaamde travelproducten,

haarstylingproducten aangeschaft.

de kleine verpakkingen die speciaal voor reizen op
de markt worden gebracht, laten een forse daling

HUIDVERZORGING

van ongeveer 60% zien.

De deelmarkt huidverzorging is in 2020 de grootste
deelmarkt en behelst ruim 445 miljoen euro. Als

SCHEERPRODUCTEN

gevolg van corona heeft deze deelmarkt juist een

De markt voor scheerproducten (scheerschuim en

positieve ontwikkeling doorgemaakt zowel in omzet

scheergel) heeft al jaren en ook in 2020 geen groei

als verkopen. De kleinste categorie in deze deelmarkt

kunnen realiseren. De baardtrend is nog steeds

is handverzorging en deze categorie laat een groei

actueel en tijdens het vele thuiswerken is het

van meer dan 30% zien. Dit omdat als gevolg van

scheergedrag ook minder geworden. Daarnaast

het vele handen wassen mensen behoefte hadden

zijn alle barbershops, net als de kappers meerdere

om hun handen te hydrateren en te verzorgen met

weken gesloten geweest. Er is wel een kleine stijging

een fijne handcrème. Maar ook de categorieën

van scheerproducten voor vrouwen gerealiseerd.

lichaams- en gezichtsverzorging laten groei zien.
Een goede verzorging van de huid is belangrijker

ZEEP (TABLETTEN & VLOEIBAAR)

geworden, want het hoort voor veel mensen bij het

Het belangrijkste verzorgingsproduct voor velen het

goed zorgen voor je gezondheid.

afgelopen jaar was zeep. Tijdens persconferenties

Gezichtsverzorging is de grootste categorie. Hier

heeft premier Rutte keer op keer benadrukt dat we

zien we een verschuiving naar meer premium mer-

‘onze handen stuk’ moeten wassen om het corona

ken. Mensen zijn bereid meer geld uit te geven. Zij

virus te stoppen. Dus mensen zijn zich bewust van

kopen meer producten die meer natuurgedreven

het belang van een goede hygiëne en vooral van

zijn en die waarde aan de categorie toevoegen. Er is

het belang van handen wassen. Er is een enorme

een toename van de verkoop met een keurmerk

groei gemaakt van 119,8%. De markt behelst ruim

gecertificeerde producten. Ook zijn er veel producten

104 miljoen euro. Daarvan is ruim 80 miljoen voor

online aangeschaft, deels herhalingsaankopen. Ook

zeepproducten. Het aandeel vloeibaar is het

lichaamsverzorging laat een groei zien deels om

grootst. In de verkoop van handgel is ook een

waarschijnlijk ook met die producten de handen

enorme groei geweest. In 2020 is daarin een omzet

naast de andere droge huid te verzorgen.

van ruim 23 miljoen euro.

MONDVERZORGING

ZONNECOSMETICA

Ook in 2020 had de consument veel aandacht

Zowel in omzet als in verkopen laat deze deelmarkt

(en geld over) voor een goede mondverzorging.

dalingen van meer dan 10% zien. Deze deelmarkt

De deelmarkt laat een groei zien in omzet (3.1%)

heeft enorm te lijden onder het coronavirus met
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JAARVERSLAG 2020

NEDERLANDSE COSMETICA VERENIGING

Omzetontwikkeling in 2020
In miljoenen euro

Bad- en doucheproducten

name doordat we veel minder hebben kunnen

Decoratieve cosmetica

reizen naar het buitenland. Er waren ook veel
minder toeristen in ons land. Nederlanders smeren
vooral op vakantie en op het strand. En ook al was

169,7
+3,7%

het best een mooie zomer in de eigen tuin, tijdens
het fietsen of wandelen, wordt er minder gesmeerd.

173,4
+2,2%

180,1
+3,9%

180

400

170

350

160

300

375,9
-3,6%

375,6
-0,1%

317,1
-15,6%

2018

2019

2020

435,2
+1,2%

442,7
+1,7%

405,4
-8,4%

2018

2019

2020

424,9
0,0%

430,1
+1,2%

445,1
+3,5%

2018

2019

2020

Private label heeft een aandeel van 15%.
Zonnemelk is het best verkocht in omzet. Kids
behelst 14% van de omzet in anti-zonnebrand
producten. Factor 30 (SPF) is het best verkocht.
Online verkopen zijn van belang.

150

250
2018

2019

2020

OVERIG
Onder de categorie ‘overig’ vallen onder meer
voetverzorgingsproducten, vochtige doekjes voor
baby’s en kinderen, lippenpommade, producten

Deodorant

voor de intieme hygiëne en talkpoeder. Deze deel-

Geuren

markt laat in omzet een lichte groei zien en in
verkopen een daling. De grootste categorie,
‘vochtige doekjes,’ ligt vooral in verpakkingen

160,8
+2,9%

onder druk. De prijs per doekjes is gedaald. De
lippenpommade laten een grote daling zien.

167,1
+3,9%

163,8
-2,0%

170

460

165

440

160

420

Waarschijnlijk zijn er veel minder producten ook in
de zomer gebruikt. Voetverzorgingsproducten laten
een grote groei zowel in omzet als in verkopen
zien. Dit is vooral het gevolg van de verplicht
gesloten pedicures en komt wellicht ook doordat

400

155

men in 2020 veel meer is gaan wandelen.

2018

2019

2020

Haarverzorging

Huidverzorging

Anti-zonnebrandmiddelen in supermarkt, drogisterij en parfumerie
% Omzetaandeel Zon

352,8
-0,9%

2018

2019

2020

Factor <30

15,5%

12,6%

11,2%

Factor 30-50

47,0%

46,7%

47,0%

Factor 50+

37,5%

40,7%

41,8%

370,2
+1,6%

380

450

370

440

360

430

350

420
2018

16

364,5
+3,3%

2019

2020
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Omzetontwikkeling in 2020

Aandeel deelmarkten in 2020

In miljoenen euro

Mondverzorging

Scheerproducten 0,8%

Scheerproducten

Zonnecosmetica 3,2%
Overig 4,0%
Zeep 4,4%

194,1
+ 11,0%

202,7
+4,4%

209,0
+3,1%

20,8
-2,3%

210

21

200

20

190

19

180

18

20,5
-1,7%

Deodorant 6,9%

19,0
-7,1%

Bad- en doucheproducten 7,5%
Mondverzorging 8,8%
Decoratieve cosmetica 13,3%
Haarverzorging 15,5%
Geuren 17,0%
Huidverzorging 18,6%

2018

2019

2020

Zeep

2018

2019

2020

88,4
-2,1%

77,3
-12,6%

Zonnecosmetica

46,3
+5,0%

47,4
+2,4%

104,1
+119,8%

90,3
+ 19,5%

120

95

90

85

60

75

30

Aandeel deelmarkten in %

65
2018

2019

2020

2018

2019

2018

2019

2020

7,2%

7,2%

7,5%

15,9%

15,6%

13,3%

6,8%

6,9%

6,9%

Geuren

18,4%

18,4%

17,0%

Haarverzorging

14,9%

15,1%

15,5%

Huidverzorging

17,9%

17,9%

18,6%

Mondverzorging

8,2%

8,4%

8,8%

Scheerproducten

0,9%

0,9%

0,8%

Zeep

2,0%

2,0%

4,4%

Zonnecosmetica

3,8%

3,7%

3,2%

Overig

4,1%

4,0%

4,0%

Totaal

100,0%

100,0%

100,0%

2020

Bad- en doucheproducten
Decoratieve cosmetica
Deodorant

Overig

Totaal

96,5
+1,2%

96,7
+ 0,9%

2.367,4
+1,5%

98

2450

97

2400

96

2350

95

2300
2018

18

95,8
-0,6%

2019

2020

2018

2.408,3
+1,7%

2019

2.387,9
-0,8%

2020
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Ontwikkeling
distributiekanalen
DROGISTERIJ-, PARFUMERIE-,
SUPERMARKTKANAAL EN E-COM*

de coronacrisis is gebleken dat retailers die alleen

contactberoepen, belangrijkste periode van het

huidverzorging moesten missen. Zoals NCV-

een fysiek verkooppunt hebben zeer kwetsbaar zijn.

jaar (december).

voorzitter Van Ee tijdens de nieuwjaarsreceptie zei

Het merendeel van de cosmeticaverkopen heeft ook

Consumenten hebben het gemak van het online

De coronakapsels waren reden voor consumenten

“mensen missen niet alleen de behandeling maar

in 2020 plaats gevonden via de traditionele kanalen.

winkelen ontdekt, nog beter leren kennen en leren

om druk uit te oefenen op kappers om toch te

ook het aangeraakt worden door iemand”. Net als

Daarnaast is cosmetica ook verkrijgbaar online en

waarderen: kopen vanuit de luie stoel thuis, alle

knippen of kleuren. In veruit de meeste gevallen

de ANKO heeft de ANBOS er alles aan gedaan om op

bij apotheek, budgetstore, hard discounter, kapper,

producten beschikbaar, prijstransparantie en (vaak

hielden de kappers de deuren dicht. Wel was het

verantwoorde manier de salons weer geopend te

schoonheidsspecialist, warenhuis, lifestyle- en

gratis) thuis laten bezorgen.

vaak mogelijk online bestellingen te plaatsen en

krijgen. Tevens is hard gevochten voor financiële

modewinkel.

De omzet in cosmetica bij de budgetstores, hard

vele kappers hebben hun klanten geadviseerd via

steun. Tijdens de lockdowns hebben veel schoon-

Cosmetica zijn de hele coronacrisis beschikbaar

discounters, warenhuizen en lifestyle- en mode

nieuwsbrieven en sociale media hoe zij hun kapsels

heidsspecialisten getracht om contact te houden

gebleven in het drogisterij- en supermarktkanaal.

winkels stond sterk onder druk. Alleen de

konden verzorgen en soms zelf konden knippen of

met hun klanten zodat die ook thuis de huid goed

Deze winkels bleven geopend om de essentiële

ontwikkeling in de apotheek was positief.

kleuren. De kapper heeft in 2020 volgens het CBS

konden verzorgen. Volgens het CBS is de omzetdaling

een omzetdaling van 15% (volume – 18%).

voor kappers & schoonheidsverzorging in 2020

levensbehoeften te kunnen leveren. De meeste
mensen zijn minder vaak boodschappen gaan doen

KAPPER EN SCHOONHEIDSSPECIALIST **

en kochten hun cosmeticaproducten in sommige

De contactberoepen zoals de kapper, de schoon-

SCHOONHEIDSSPECIALIST

gevallen in plaats van bij de drogisterij nu bij de

heidsspecialist en de nagelstylist zijn in verband

Ook voor de schoonheidsspecialisten was het sluiten

VERWACHTING

supermarkt omdat zij liever maar één winkel bezoch-

met de coronapandemie door de overheid verplicht

van hun salons schrijnend. Het niet kunnen uitoefenen

Beperkende maatregelen in verband met het

ten. Het is daarom dat het drogisterijkanaal in 2020

gesloten. Ze hebben te maken gekregen met twee

was niet alleen voor hen erg, maar ook voor heel veel

coronavirus (lockdown, beperkt geopend ed.) zorgen

geen groei heeft kunnen realiseren. Het merendeel

sluitingsperiodes, namelijk van 23 maart tot 11 mei

klanten die de fijne behandelingen en goede

voor een remmende werking ten aanzien van het

van de deelmarkten heeft geen positieve ontwikkeling

2020 en 15 december 2020 tot 3 maart 2021. De

door kunnen maken op zeep, huidverzorging, bad-

financiële steun van de overheid was in veel gevallen

en doucheproducten en haarverzorging na. Het

onvoldoende. De leveranciers van deze beroepen zijn

supermarktkanaal heeft een goed jaar achter de rug,

in nauw contact gebleven en hebben hun klanten

niet alleen in de toegenomen verkoop van voedings-

bijgestaan waar mogelijk. De NCV heeft nauw overleg

middelen, maar ook in cosmetica. De groei in omzet

gehouden met de ANKO en de ANBOS. Met de ANKO

was namelijk 9,3%. De groei zien we in alle deelmarkten

en de leveranciers aan de kappers zijn diverse acties

terug op decoratieve cosmetica, deodorant, haar

ontwikkeld (daarover elders in het jaarverslag

Totaal assortiment

verzorging, scheerpreparaten en zonnecosmetica na.

meer). De contactberoepen werken volgens een

2019

In de parfumerie zien we de markt de grootste klap

goed hygiëneprotocol waardoor de veiligheid van de

Drogisterij/Parfumerie/Supermarkt

3,9%

krijgen met een winkelomzetdaling van ruim 25%.

professional en de klant gewaarborgd is.

Drogisterij/Parfumerie

1,6%

Parfumerie

3,3%

Drogisterij
Supermarkt

Dit heeft uiteraard te maken met de (grotendeels

20

–12.9% (-15.4% volume).

Omzetontwikkeling in %

2020

Cosmetica
2019

2020

8,2%

1,5%

-0,8%

0,6%

0,2%

-8,3%

-4.7%

0,2%

-25,7%

1,3%

1,7%

0,2%

-1,2%

4,1%

9,0%

1,8%

9,3%

21,8%

78,6%

verplichte) sluiting van de winkels. Dit zien we terug

KAPPER

in alle deelmarkten.

Tijdens de lockdowns is gebleken hoe belangrijk de

Waar fysieke winkels veel omzetverliezen door de

kapper voor Nederlanders is. Volgens het Sociaal en

lockdowns, wint online. De omzet via online laat een

Cultureel Planbureau draagt een goed kapsel bij aan

enorme groei van 78,6% zien. Er zijn veel online

ons welzijn, zelfvertrouwen en ‘esthetisch kapitaal’.

spelers bijgekomen en veel spelers hebben hun

En dat is medeverantwoordelijk voor ons geluk en

onlinemogelijkheden verbeterd en uitgebreid. De

succes. Het welbevinden van de consument wordt

groei in omzet is gerealiseerd door alle deelmarkten

vergroot door een bezoek aan de kapper. Met name

* deze gegevens zijn gebaseerd op cijfers van Nielsen (totale geldomzet), GfK en Rabobank Cijfers en Trends

met als uitschieters zeep en huidverzorging. Tijdens

de tweede lockdown kwam in de, voor de

** deze gegevens zijn gebaseerd op CBS-gegevens d.d. 1 maart 2021, ANKO.nl, ANBOS.nl

E-com
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herstel. De volledig wegvallende fysieke omzet wordt

De coronacrisis heeft de verschuiving van offline

maar deels opgevangen door online verkopen. Ook

naar online versneld. De verschuiving zal deels

het winkelen op afspraak zal relatief weinig opleveren.

permanent zijn. Toch blijven fysieke winkels van

De kleinere, lokale winkels kunnen hiervan wel profi-

groot belang voor de verkoop van cosmetica. De

teren. Onduidelijk is hoe lang we hier nog mee te

winkel moet meer toegevoegde waarde leveren dan

maken zullen hebben. Ook als er meer mensen

ooit. Goed personeel is hierbij cruciaal. Mensen

gevaccineerd zijn en/of getest worden zullen niet

gaan graag ‘funshoppen’ en laten zich dan ook

alle beperkende maatregelen (1,5 meter, mondkapje)

vaak verleiden tot de aanschaf van alle nieuwe

meteen opgeheven worden. Duidelijk is dat er koop-

innovaties en mooie producten zoals geuren en

bereidheid is en dat mensen ook in de rij stonden om

decoratieve cosmetica.

weer naar kapper of schoonheidsspecialist te gaan.
Echter in de meeste gevallen kan het omzetverlies
niet meer worden goedgemaakt. We gaan over het
algemeen niet opeens vaker naar de kapper.
Daarnaast betreft het meestal geen uitgesteld
koopgedrag maar omzet die niet meer terugkomt.

22
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De NCV
in 2020-2021
Het NCV-bestuur heeft in 2020-2021 zich in eerste instantie
ingezet om een uniek jubileumdebat te organiseren maar
na het uitbreken van het coronavirus is helaas besloten dit
debat geen doorgang te laten vinden. Daarvoor in de plaats
is de vereniging gaan kijken hoe het haar leden zou kunnen
bijstaan. Niet alleen door de vele extra/nieuwe activiteiten van
de NCV maar ook financieel, dit resulteerde in het opzetten
van de coronacontributieregeling. Een regeling waarbij leden
10% korting op hun contributie krijgen. De leden hebben hier
positief op gereageerd. Het geeft een gevoel van samen deze
crisis doorkomen en zo is het ook bedoeld.

In samenwerking met Schuttelaar & Partners is

In september 2019 is het pand aan de Waterigeweg

een survey ontwikkeld waarmee leden en externe

31 te Zeist te koop gezet, maar door de coronacrisis

stakeholders ondervraagd konden worden over

destijds uit de verkoop gehaald. Begin 2021 is het

thema’s die zij belangrijk vinden voor de NCV om

pand alsnog verkocht. Toen is ook besloten niet te

aan te werken. De NCV is tevreden over de respons

zoeken naar een gezamenlijk nieuw onderkomen

en met de uitkomsten kunnen de commissie B&S

voor de 3 verenigingen. De NCV zal medio 2021

en het bestuur aan de slag. Er zal gewerkt worden

verhuizen naar een ander kantoorpand in Zeist.

De samenstelling van het NCV-bestuur is een

zij zijn op voordracht van het NCV-bestuur herbe-

afspiegeling van de leden. Niet alleen de grote

noemd. Naast hen hadden zitting in het bestuur:

firma’s, maar ook bedrijven uit de distributie

P. van Dansik (Delarange Cosmetics, tot 1 januari

groepen, zoals leveranciers aan kapper, schoon-

2021), M. van Ee (hannah SIRC), C. Grootentraast

heidsspecialist, drogisterij, supermarkt of parfu-

(Kao Netherlands), L. Hertz (Elha Cosmetics),

merie, en nationale en internationale fabrikanten,

J. Lijbers (Unilever Nederland, tot 1 januari 2021),

merkhouders en/of distributeurs hebben zitting in

H. Spruyt-Panbakker (P&G), K. van Wijk-Hermus

het bestuur. Tijdens de digitale ledenvergadering op

(Coty International, tot 1 januari 2021) en

21 april 2020 waren J.C. Bondy (L’Oreal Nederland)

I. Wesemann (Beiersdorf, tot 1 augustus 2020).

en I. de Jonghe (Henkel Beauty Care) aftredend;

aan een vervolgprogramma op het programma
‘Zeker door Cosmetica’. Ook in het nieuwe programma zal het actief, en op positieve wijze,
uitdragen van het belang van cosmetica, van groot
belang worden.
Veel aandacht is verder uitgegaan naar de huis
vestiging van de vereniging en de (toekomstige)
samenwerking met de twee andere verenigingen,

24

namelijk de NVZ (Schoon | Hygiënisch | Duurzaam)

Van links naar rechts M. van Ee, I.L. de Jonghe, C. Grootentraats, L.A. Hertz. J. Lijbers, P. van Dansik, H. Spruyt-Panbakker, J.C. Bondy en

en de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV).

K. van Wijk-Hermus. Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk een nieuwe foto van het bestuur te maken.
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Op 30 november 2020 hield de vereniging een

NCV-bureau

extra ledenvergadering. Met name om het statutair

Het NCV-team bestaat uit: de heer R.T.H. van Welie

mogelijk te maken dat er in de toekomst ook digitale

(directeur), mevrouw M.A.J. van Oostrum (commu-

ledenvergaderingen gehouden kunnen worden.

nicatie en verenigingszaken), mevrouw L. Jongmans

Daarnaast werden er enkele zaken in het huis

(techniek, wet- en regelgeving), de heer M. Hellinga

houdelijk regelement en contributiereglement

(techniek, wet- en regelgeving) en mevrouw

aangepast. K. de Koning (Beiersdorf) werd benoemd

J. Romijn-Visscher (secretariaat). Per 1 februari 2020

in het NCV-bestuur.

doet mevrouw S. Andeweg (secretariaat) de duo
secretariaatsbaan met mevrouw Romijn. Mevrouw

DE VOORZITTER EN VICEVOORZITTER

L.A. Vereijken-van Embden (projectmanager

Monica van Ee heeft sinds mei 2011 zitting in het

communicatie) was tot 1 april 2020 werkzaam bij

NCV-bestuur en is per januari 2015 voorzitter

de NCV. De administratie wordt gevoerd door de

van de NCV. Zij is directeur van hannah Skin

heer G. Roeterd (ASB Advies).

Improvement Research Company en al jaren actief

Op 1 november 2020 was NCV-directeur R.T.H. van

betrokken bij de NCV, onder andere door haar

Welie 25 jaar werkzaam voor de NCV. In onze nieuws

actieve deelname aan de Groep Distributie

brieven en op sociale media is hieraan aandacht

Schoonheidsspecialisten (GDS) en de Commissie

besteed. Wij hopen dat hij zich nog jaren met

Beleid & Strategie. vicevoorzitter van de NCV is dit

plezier voor de cosmetica-industrie blijft inzetten!

jaar geworden mevrouw H. Spruyt-Panbakker.

NIEUWE LEDEN
2020: A&P Nature Brands, Alfrink Cosmetics, Chuuch
Cosmetics, MILU Cosmetics, Orange Pearl, Profero
Cosmetics en Sirius International. Er was sprake van
een 9-tal opzeggingen.

Van links naar rechts: J. Romijn-Visscher, M. Hellinga S. Andeweg, M. van Oostrum. L. Jongmans en R. van Welie.
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Unieke
jubileumuitgave
De 70-jarige NCV heeft op Valentijnsdag 2020 haar

Om ‘Jeugd Uitgelicht’ voor het voetlicht te brengen,

jubileumuitgave gelanceerd. Het gaat over 70 jaar

heeft de NCV haar uitgave gestuurd en overhandigd

NCV: wat hebben we samen met onze leden gedaan

aan o.m. politici en journalisten die specifiek raak-

en bereikt, en wat verwachten we in de komende

vlakken hebben met het thema jeugd en ontwikkeling.

jaren. Verder aandacht voor het in opdracht van de

Ook is Ronald van Welie bij een aantal stakeholders

NCV uitgevoerde onderzoek naar de betekenis van

geweest om het persoonlijk te overhandigen.

cosmetica voor het zelfvertrouwen van jongeren.

De uitgave is te downloaden van de NCV-site.
‘NCV 70 jaar - Zeker door Cosmetica’ past in

Ronald van Welie, directeur NCV: “Het is verrassend

de reeks NCV-uitgaven ‘Zeker van Cosmetica’,

hoe belangrijk cosmetica voor jongeren zijn om

‘Zeker door Cosmetica’, ‘Zeker in Cosmetica’

zich veiliger te voelen. In een tijd waarin jongeren

en ‘Zeker in de Zon’.

te maken hebben met onzekerheden en verlies van
controle, blijkt een verzorgd uiterlijk een belangrijke
ondersteuning bij de overgang naar volwassenheid.”

Postbus 914
3700 AX Zeist
Waterigeweg 31
3703 CM Zeist
+31 (0)30 604 94 80

70 jaar NCV
Zeker door Cosmetica - ‘Jeugd Uitgelicht’

info@ncv-cosmetica.nl
www.ncv-cosmetica.nl

Ed van dejaar_ZekerdoorCosmetica_Omslag.indd
Weerd, voorzitter Centraal Bureau
103514_NCV_Brochure70
1-3

Wijnand van Unen, directeur ANKO

23-01-20 09:0

Drogisterijbedrijven
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Services & producten
Allergiehulp van de NCV
Voor patiënten met een contactallergie is het
van belang dat zij goed worden geïnformeerd

Gastcollege

over de stoffen waarvoor ze allergisch zijn en

De NCV (L. Jongmans) heeft op 11 mei 2020 een

in welke producten deze stoffen voorkomen.

digitaal gastcollege verzorgd voor studenten

Om in deze informatiebehoefte te voorzien

aan de Hogeschool Utrecht.

heeft de NCV een online allergiehulp ont-

Wat vertelt het etiket van
een cosmeticaproduct?

wikkeld. De allergiehulp zorgt ervoor dat de
patiënt beschikking krijgt over de relevante
ingrediëntnamen zoals gebruikt op het etiket
wat de functie van het betreffende ingrediënt

Cosmeticapaspoort.nl in samen
werking met Dutch Beauty Award

Etiketfolder

is in cosmetica. De patiënt kan de allergiehulp

Via www.cosmeticapaspoort.nl kan een

Februari 2021 heeft de NCV ‘Wat staat er

gebruiken op basis van de door de dermato-

digitaal cosmeticapaspoort worden aange-

op het etiket van een cosmeticaproduct’

loog verstrekte gegevens. De patiënt kan met

maakt en vanaf dat moment kan de beauty

gepresenteerd. Deze staat geheel in het

behulp van de, door de NCV toegestuurde,

advisor (medewerker in parfumerie) zelf

teken van de betekenis van het etiket van een

documenten zelf bepalen welke producten

alle gevolgde trainingen bijhouden. Beauty

cosmeticaproduct. In de huidige tijd willen

voor hem of haar geschikt zijn. U kunt de

advisors kunnen certificaten en speldjes

consumenten steeds meer informatie over

allergiehulp vinden via de website van de NCV;

‘Beauty Expert’ of ‘Master of Beauty’ halen

alle mooie producten voor de persoonlijke ver-

Kerstgroet

ncv-cosmetica.nl Onder het kopje “Voor

door deel te nemen aan het cosmeticapas-

zorging. Dit is grotendeels al te vinden op het

Jaarlijks stuurt de NCV een kerstgroet

lichting” vindt u “Allergiehulp”. Als u daarop

poort. In 2020 is de eerste speld ‘Beauty

etiket van het product. Het etiket is namelijk

naar haar leden en relaties. Hierin wordt

klikt, komt u op de webpagina waar u meer

Expert’ uitgereikt aan Margo Weeink. De NCV,

een omvangrijke informatiebron. Deze uitgave

beschreven en getoond op welke onderwerpen

informatie kunt vinden over allergie en waar

en met name de leden van de Groep Deposi-

helpt om termen en symbolen op het etiket

de NCV het afgelopen jaar actief is geweest.

u de allergiehulp kunt starten. In 2020 zijn

taire en Exclusieve Distributie (GDED), hopen

te verklaren. De uitgave is te downloaden.

er 31 aanvragen binnengekomen.

dat het de beauty advisors nog trotser op het

van een product. Daarnaast wordt uitgelegd

vak en hun eigen baan maakt en extra plezier
verschaft in de uitoefening daarvan. Vanaf
2020 is het ook mogelijk, op aanwijzing van
de trainers, digitale trainingen te registre-

Enquête

Informatiesessie met GS1

Duurzaamheidsbijeenkomst 2020

ren in het paspoort. In 2021 hebben de Dutch

Begin november 2020 is de enquête ‘Toe-

Op 9 september 2020 heeft GS1 Nederland

Vanwege de coronacrisis kon de Duur

Beauty Award en de NCV/GDED besloten samen

komstanalyse van de branchethema’s van

een presentatie over datakwaliteit gegeven

zaamheidsbijeenkomst in mei 2020 geen

te werken en zo de exposure voor de beauty

de NCV’ aan leden en stakeholders van de

aan de leden.

doorgang vinden.

advisors te vergroten. Tijdens de uitreiking

NCV gestuurd. De NCV hecht veel belang aan

van de Dutch Beauty Awards zullen zowel

hun visie en inzichten. Er volgde een mooie

de Experts als de Masters of Beauty in het

respons. De uitkomsten worden intern bespro-

zonnetje worden gezet. De uitreiking voor

ken en gebruikt voor het vaststellen van een

de Masters of Beauty en het filmen daarvan

nieuw meerjarenplan met toetsbare doelen.

heeft op 22 maart 2021 plaatsgevonden. De
uitreiking van de Dutch Beauty Awards is op
31 mei 2021.
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Nielsen-bijeenkomst

Social media

Op 10 september 2020 heeft de firma Nielsen

De NCV is zeer actief op social media. Zij plaatste

voor NCV- en NVZ-leden een presentatie

in 2020 op reguliere basis uiteenlopende cos-

verzorgd met interessante cijfers over 2019

metica gerelateerde nieuwsberichten. De NCV

en de invloed van Covid-19 op onze markt.

beheert de volgende social media kanalen:

Nieuwsbrief Cosmetica NU
Twitter

Deze externe nieuwsbrief van de NCV heeft

Relevant cosmeticanieuws ver-

ongeveer 900 abonnees. De abonnees zijn

spreiden via Twitter draagt ertoe bij

onder meer leden, consumenten, journalisten

dat mensen de NCV nog beter weten te vinden

en andere belangstellenden. Cosmetica NU

als aanspreekpunt van de cosmetica-industrie.

komt ieder kwartaal uit.

In 2020 had de NCV meer dan 1000 volgers.

LinkedIn
Op LinkedIn bevinden zich veel
stakeholders van de NCV. De NCV

NCV-ledennieuwsbrief

Media

plaatst daar haar (zakelijke) berichten. Het

De ledennieuwsbrief, exclusief voor leden,

De NCV heeft van verschillende media

aantal volgers is gegroeid naar ongeveer 600.

verschijnt minimaal 12 maal per jaar. De

vragen ontvangen en beantwoord. Er is een

nieuwsbrief legt zich toe op relevante en

mooi interview verschenen met Ronald van

Instagram

actuele onderwerpen in de branche, zoals

Welie voorjaar 2020 in het vaktijdschrift De

Nieuwjaarsreceptie CBD en NCV

Via Instagram deelt de NCV met

wetgeving, ingrediënten en bijeenkomsten.

Bautysalon. Op 22 oktober 2020 heeft het

De coronacrisis heeft één ding duidelijk

name berichten die zich goed

In het archief op het ledendeel van de website

programma Keuringsdienst van Waarde (KvW)

gemaakt: de drogist en producten voor de

lenen om visueel over te brengen. Het aantal

zijn ze na te lezen. In 2020 zijn er ook extra

aandacht besteed aan microplastic in cos-

persoonlijke verzorging zijn essentieel voor

volgers is in korte tijd toegenomen tot 180.

Corona-nieuwsbrieven exclusief voor de

metica. De NCV heeft besloten medewerking

het welzijn en welbevinden van Nederlanders.

te verlenen aan het programma van de KvW,

Dat was de uitkomst van de online nieuwjaars

YouTube

omdat we geloven dat het beter is je open en

receptie op woensdag 6 januari 2021 van het

Op YouTube plaatst de NCV video’s

transparant op te stellen en je boodschap te

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en

over de vereniging (marktcijfers,

vertellen. Wij betreuren het dat een aantal

de NCV. Het online event kwam in plaats van de

introductie voor potentiële leden enz.) Tevens

belangrijke boodschappen is weggelaten in

traditionele nieuwjaarsreceptie.

werd een impressie en een opname van de

Statements/persberichten

de uitzending en dat het onderwerp micro

De bijeenkomst had als thema de invloed van

nieuwjaarsreceptie op YouTube geplaatst.

De NCV bracht dit jaar weer persberichten

plastic en cosmetica ongenuanceerd in

het coronavirus op de maatschappij en de eco-

Ook publiceerde de NCV in 2020 een animatie

en statements over cosmetica gerelateerde

de media wordt besproken.

nomie. De beide voorzitters, Ed van de Weerd,

met tips om het belang van het reinigen van

onderwerpen uit, die vaak geplaatst werden

voorzitter van het CBD en Monica van Ee, voor-

het gezicht te benadrukken.

onder ‘Actueel’ op de NCV-website. Dit jaar

leden verschenen.

zitter van de NCV, werden geïnterviewd door

reageerde de NCV op teksten en uitzendingen

Theo Verbruggen. Sprekers waren Kitty Koele-

met betrekking tot onder meer de onder

meijer, hoogleraar Nyenrode Business Universi-

werpen: asbest, fluoride in tandpasta, hormoon

teit en Jeroen Kemperman, manager Strategie

verstorende stoffen en microplastics.

van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Daarnaast
waren er diverse digitale boodschappen o.a.
van VNO-NCW directeur Cees Oudshoorn en
nieuwjaarswensen vanuit de achterban.
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Bijzondere activiteiten
Video Marktontwikkelingen cosmetica

Werkplan

Handreinigingsgels

In 2020 liet de NCV een video ontwikkelen

Door het bestuur is het NCV-werkplan

Door de pandemie werd het belang van hand-

over de marktontwikkelingen 2019 in de

2021 vastgesteld. Dit werkplan is door het

hygiëne extra onderstreept. Dit ging samen

cosmetica-industrie. NCV-directeur Ronald

NCV-team in nauwe samenspraak met de

met een explosieve vraag naar handreini-

van Welie vertelt daarin meer over de meest

Commissie Beleid & Strategie en de

gingsmiddelen, zoals zeep, handreinigingsgels

interessante ontwikkelingen.

Technische Commissie opgesteld.

en handdesinfectiemiddelen. Om de consument te helpen beter onderscheid te kunnen
maken tussen de verschillende handreini-

Extra activiteiten i.v.m. corona

gingsgels, deed de NCV in maart een verzoek

Door de coronapandemie veranderde het dage-

aan het ministerie VWS voor de toelating van

Jeugduitgelicht.nl

lijks leven. We moesten ons aanpassen aan het

primaire biocideclaims op cosmetische hand-

Speciaal in het kader van de studie ‘Jeugd

thuis- en digitaal werken en kregen te maken

reinigingsgels. De verzochte vrijstelling voor

Uitgelicht’ ontwikkelde de NCV de website

met diverse nieuwe beleidsmaatregelen. De

primaire biocideclaims werd niet toegewe-

jeugduitgelicht.nl. Op deze website staat o.a.

NCV heeft ook haar activiteiten sinds de eerste

zen. In de lente van 2020 waren er in Europa

informatie over de studie en een interview

lockdown aangepast aan de veranderende situ-

tekorten aan ingrediënten voor handgels. Om

met psychologe en onderzoekster Ines Imdahl

atie. Dit resulteerde in veel nieuwe activiteiten.

de vraag en het aanbod voor deze ingrediën-

(reingold salon).

ten zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen
maakte de NCV een overzicht waarmee de

Isditproductveilig.nl

leden konden zien welke grondstofleverancier

De website Isditproductveilig.nl biedt

welke grondstof kon leveren.

betrouwbare informatie over het veilig

Online-bijeenkomsten

De abrupte groei van de handreinigingsgels-

omgaan met onder meer cosmetica. Naast de

Bijeenkomsten in persoon waren vanaf

markt bracht ook nieuwe aandacht voor het

tak voor consumenten, ontwikkelde de NCV

maart 2020 niet meer mogelijk. De NCV heeft

grensvlak tussen de cosmetische handgels

ook websites voor professionele gebruikers

daarom op 26 mei 2020 voor het eerst in haar

en desinfecterende handgels, welke onder de

van cosmetica, de schoonheidsspecialist en

geschiedenis een digitale ledenvergadering

biocidewetgeving vallen. De identificatie van

de kapper. De informatie op deze website

(ALV) georganiseerd. Op 30 november 2020

de precieze scheidingslijn tussen de twee

wordt regelmatig geüpdatet om een betrouw-

werd een tweede digitale ALV georganiseerd.

productcategorieën bleef complex gedurende

bare en deskundige bron van informatie voor

In deze vergadering werden de statuten en

2020. Om dit vraagstuk op te helderen publi-

consument en professional te blijven.

het huishoudelijk- en contributiereglement

ceerde de Europese Commissie en Cosmetics

aangepast. De NCV organiseerde ook een

Europe meerdere richtlijnen. In mei 2020 is de

reeks informatieve webinars voor de leden:

NCV in gesprek gegaan met het College voor

de NCV-Academy ‘Bringing knowledge to

de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

members’ bijeenkomsten. In deze webinars

en biociden (Ctgb). Uit dit gesprek kon worden

kregen belanghebbende leden de mogelijkheid

geconcludeerd dat er een plek voor cosmeti-

om hun expertise te delen. De leden werden

sche handgels op de Nederlandse markt is. De

hierdoor bijgespijkerd over onderwerpen zoals

NCV-leden werden via de coronaspreekuren

de productnotificatie, goede productie prak-

en verscheidene (corona)nieuwsbrieven op de

tijken (GMP) en de productveiligheidsbeoor-

hoogte gebracht en gehouden van alle ont-

deling. De online bijeenkomsten werden door

wikkelingen over handgels.

veel leden bijgewoond.
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Coronanieuwsbrieven en spreekuren

Protocollen

#koopbijdekapper buttons, welke met

In maart 2020 ging Nederland in lockdown,

Om de verspreiding van het virus te voorkomen

begeleidende brieven naar premier Rutte

contactberoepen moesten hun deuren sluiten

zijn er in de loop van 2020 verscheidene proto-

en Tweede Kamerleden werden verzonden.

en opeens werkte iedereen veelal vanuit huis.

collen opgesteld. Zo stelden de verschillende

De actie #koopbijdekapper werd vervolgd

Om de leden van de constant veranderende

contactberoepen, maar ook retail-sectoren,

door #lichtvoordathetuitgaat, waarin de

situatie op de hoogte te houden, stelde de

een eigen protocol op, vaak in overleg met

schrijnende situatie van de kappers en de

NCV een serie COVID-nieuwsbrieven op. In de

VNO-NCW. De NCV heeft in de ontwikkeling van

Ondersteuning contactberoepen

noodzaak van heropening benadrukt werd.

9 nieuwsbrieven werden de nieuwe (steun-)

meerdere van deze protocollen een onder-

De contactberoepen, waaronder de schoon-

Tijdens deze actie deden de kappers op

maatregelen en regelgevingen toegelicht.

steunende rol gespeeld. Ook werd er in juni

heidsspecialist, kapper en nagelstylist,

18 februari 2021 het licht van de salons

Naast de extra nieuwsbrieven werden er ook

een verzoek gedaan aan het Centraal Bureau

werden in maart 2020 verplicht gesloten door

‘s avonds aan, waarvan foto’s en video’s op

online coronaspreekuren georganiseerd. Tijdens

Drogisterijbedrijven (CBD) om de parfum

de overheid. De impact van de maatregel werd

sociale media gedeeld werden. De hashtag

de spreekuren konden de leden de problemen

testers terug in de winkels te plaatsen. In

versterkt door de gebrekkige toegang van de

#lichtvoordathetuitgaat werd meer dan 10.000

die ze ondervonden, bespreken en werden de

september werd er in samenwerking met het

beroepen tot de geïntroduceerde steunmaat-

keer gebruikt op de sociale mediakanalen.

activiteiten van de NCV en Cosmetics Europe

CBD gewerkt aan een protocol voor de veilige

regelen. De NCV heeft nauw samengewerkt

De sociale mediacampagnes werden door de

met betrekking tot de coronacrisis toegelicht.

herintroductie van alle cosmetica-testers in

met brancheverenigingen van en leveranciers

NCV en GPD ondersteund met persberichten.

het winkellandschap. Dit project werd door de

aan de contactberoepen om hen zo optimaal

Dit zorgde voor aandacht van zowel de lokale

tweede coronagolf gepauzeerd tot een

mogelijk te steunen. Tijdens de eerste lock-

als landelijke media, radio en televisie.

geschikter publicatiemoment.

down werd er in het samenwerkingsverband
vooral gefocust op de heropening van de

36

Barometer

contactberoepen. Dit resulteerde in een

Eind april 2020 werd de eerste enquête onder

STER-campagne voor de heropening van de

de leden uitgezet om de impact van de

kappers, opgezet door de leveranciers aan de

Cosmetica essentieel

coronapandemie op de Nederlandse cos

Toegang tot noodsteun

kappers (verenigd in de GPD-werkgroep van

De NCV heeft de Nationaal Coördinator Terro-

meticasector te inventariseren. Deze corona-

2020 was een jaar met veel nieuwe regelingen

de NCV), de ANKO en de NCV.

rismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in maart

barometer werd de twee volgende kwartalen

en steunmaatregelen voor het bedrijfsleven.

In december kwam er een tweede lockdown,

2020 een brief gestuurd met het verzoek de

herhaald. Door de barometers kwamen de

Tijdens de eerste lockdown werd echter duide-

waarin de contactberoepen opnieuw de deuren

productie, distributie én verkoop van cosme-

effecten op de omzet, werkgelegenheid en

lijk dat de steunmaatregelen niet voor ieder

moesten sluiten. Ook tijdens de tweede lock-

tica expliciet toe te voegen aan de lijst van

investeringen goed in beeld en konden deze in

bedrijf hulp boden. Vooral de toegang tot de

down werd al snel duidelijk dat de noodsteun-

essentiële bedrijfstakken. Deze verklaring van

waardes uitgedrukt worden. Na een sterke

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sec-

maatregelen niet toereikend waren. De NCV

essentie zou moeten voorkomen dat in het

daling in omzetten in het voorjaar, trokken

toren (TOGS) bleek problematisch. Deze steun-

pleitte daarom samen met de branchevereni-

geval van een volledige lockdown alle bedrij-

deze wat bij in de zomer. Echter bijna de helft

maatregel was bijvoorbeeld erg belangrijk voor

gingen van de verscheidene contactberoepen

ven de deuren moesten sluiten.

van de leden realiseerde later in het jaar een

cosmeticaleveranciers van parfumerieën en de

voor toegankelijke steunmaatregelen. In de

Tijdens de aanvang van de pandemie werd

omzetdaling. De leden investeerden aanzien-

contactberoepen. Dit omdat hun inkomsten

tweede lockdown werd er een regelmatig

het belang van het reinigen van de handen

lijk minder in 2020 en de werkgelegenheid

waren verdwenen door de verplichte sluiting

overleg met de GPD en de ANKO opgezet. Uit

meteen duidelijk. Om de consument beter

nam af. De barometers gaven ook inzicht in

van de contactberoepen en niet essentiële

deze overleggen kwamen meerdere initiatieven

weerbaar te maken stuurde de NCV ver-

hoeverre de verschillende steunmaatregelen

winkels in de lockdown. De NCV heeft daarom

ter ondersteuning van de kappers en andere

scheidene nieuwsberichten over het handen

van toepassing waren op de cosmeticasector.

ook meermaals het verzoek gedaan bij de

contactberoepen. De sociale media campagne

wassen uit en werd er een FAQ opgesteld.

De leden maakten gering gebruik van de

Nederlandse overheid, waaronder de Tweede

#koopbijdekapper werd opgezet om de

Ook werd er een nieuwsbericht opgesteld

steunmaatregelen, enkel de NOW-regeling

Kamer, om de SBI-code 4645: groothandel

kappers een alternatieve inkomstenbron te

over het veilig gebruik van cosmetica in tijden

(Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegen-

parfums en cosmetica, toe te voegen aan de

bieden ten tijde van de lockdown. De NCV en

van corona. Het belang van cosmetica en de

heid) bleek redelijk van toepassing. De data

TOGS. De regeling is helaas niet aangepast.

GPD ondersteunde de actie verder met pers-

bijdrage aan het welzijn en hygiëne werd

verkregen uit de barometers zijn ook gebruikt

berichten en een advertentie op verscheidene

gedurende 2020 herhaaldelijk benadrukt in

in de vertegenwoordigingsactiviteiten.

nieuwsplatforms. Ook bestelde de NCV

nieuwsberichten en op sociale media.
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Duurzame initiatieven
Brancheplan
Duurzaam verpakken 2019-2025
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Steedsduurzamer.nl

In 2018 heeft de NCV, in overleg met haar

Look Good Feel Better

De industrie zet zich op verschillende manieren

leden, besloten om een vervolg op het eerste

De NCV en haar leden ondersteunen al jaren

in op het gebied van duurzaamheid, maar

Brancheplan Duurzaam Verpakken (2013-2018)

de stichting Look Good Feel Better door o.a.

dit is niet altijd zichtbaar. Om te zorgen dat

op te stellen. In het plan zijn doelstellingen

(product-)sponsoring. De stichting richt zich

Duurzaamheid

de duurzaamheidsinitiatieven beter worden

voor 2022 en 2025 opgenomen. Het plan is

op de uiterlijke verzorging van mensen met

Duurzaamheid is een thema wat steeds meer

gezien, heeft de NCV samen met de Neder-

gepresenteerd aan het College van Onafhan-

kanker om hen meer zelfvertrouwen te geven.

op de voorgrond komt in het bedrijfsleven, zo

landse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)

kelijke Experts van het Kennisinstituut Duur-

ook in de cosmeticasector. Binnen het thema

en de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV)

zaam Verpakken (KIDV). Hier werd het belang

duurzaamheid spelen de Duurzame Ontwikke-

besloten om het duurzaamheidsplatform

van het plan voor de industrie benadrukt en

lingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties

‘www.steedsduurzamer.nl’ op te zetten. Op dit

werden de uitdagingen en de doelstellingen

een centrale rol. Deze 17 doelen zijn door de

platform kunnen de branches hun relevante

verder toegelicht.

VN opgesteld om te dienen als kompas voor de

en betekenisvolle bijdragen aan duurzame

Als onderdeel van het brancheplan werd in

duurzamere verbetering van de wereld. De NCV

ontwikkeling zichtbaar maken. De website

2020 de eerste monitoring uitgevoerd: de

neemt deze doelen zeer ter harte en meet de

wordt gestructureerd op basis van de 17 SDG’s

nulmeting. De nulmeting vormt de basis voor

bestaande en te ontwikkelen duurzaamheids

en beslaat zowel milieu- als sociale aspec-

het meten van de voortgang op de gezette

initiatieven hier dan ook aan af.

ten van duurzaamheid gedurende de gehele

doelstellingen in het brancheplan. Uit de

levenscyclus van producten. Deze initiatieven

eerste nulmeting kwam dat gemiddeld 65%

NCV-Academy

beslaan zowel bedrijfsspecifieke als sector-

van de cosmeticaverpakkingen in 2019 recycle-

Kennisoverdracht is een centrale waarde bij de

brede activiteiten. De website richt zich met

baar was. Deze percentages verschilden sterk

NCV, en daarom organiseert het bureau jaar-

name op stakeholders zoals de overheid,

tussen bedrijven met een spreiding tussen de

lijks meerdere bijeenkomsten voor de leden

maatschappelijke organisaties en de media.

20 en 90 procent. Naast dat er geïnventariseerd

onder het vaandel NCV-Academy. Tijdens deze

Een conceptversie van het platform is op de

werd welk percentage van de verpakkingen

presentaties worden de leden bijgespijkerd op

Duurzaamheidsbijeenkomst 2019 voor het

recyclebaar was, werd ook aan de leden

diverse cosmetica-gerelateerde onderwerpen.

eerst geïntroduceerd. Tijdens de Duurzaam-

gevraagd hoeveel gerecycled materiaal er

Door de coronapandemie was het niet mogelijk

heidsbijeenkomst van 2021 zal het platform

werd gebruikt in 2019. Omdat dit zeer moeilijk

om de presentaties in persoon plaats te laten

officieel gelanceerd worden.

in absolute cijfers te meten is, werd de bedrijven

vinden. De academy kreeg daarom een online

Duurzaamheidscommissie

om een schatting gevraagd, dit resulteerde in

karakter en nieuwe invulling. Naast de door

De NCV heeft sinds januari 2021 een duurzaam-

een gemiddelde van 25% gerecycled materiaal.

de NCV-medewerkers gegeven bijeenkom-

heidscommissie. Met deze commissie worden

sten over o.a. de Cosmeticaverordening en de

duurzaam en maatschappelijk verantwoord

REACH restrictie microplastics, hebben in 2020

ondernemen gepromoot in de branche, én

ook de belanghebbende leden mogelijkheden

worden de relevante duurzaamheidsimpacten

gekregen informatieve presentaties te geven.

bepaald. De activiteiten en initiatieven die

Deze gingen onder andere over het notificeren

voortvloeien uit de duurzaamheidscommissie

van producten, goede productie praktijken

worden allen opgezet op basis van de SDG’s.

(GMP) en de productveiligheidsbeoordeling.
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Vertegenwoordiging
CONSUMENTENBOND

DERMATOLOGIE EN COSMETICA

In 2020 is een (digitale) afspraak met de Consu-

Jaarlijks wordt een seminar Dermatologie &

mentenbond gepland om kennis te maken met

Cosmetica georganiseerd door de Stichting PMS

Sandra Molenaar als nieuwe directeur van de

Cosmetica. Hiermee wordt de kennisuitwisseling

Consumentenbond en om haar te informeren over

op het raakvlak van dermatologie en cosmetica

de sector die de NCV vertegenwoordigt. De NCV

bevorderd. Het bestuur van de stichting bestaat

hecht waarde aan een goede en open relatie met

uit dermatologen en vertegenwoordigers uit de

de Consumentenbond. Dat is nodig als leden met

cosmetica-industrie, te weten: Mevrouw M.

problemen worden geconfronteerd in het contact

Woutersen (RIVM), de heer F. Blok (SkinConsult),

met de Consumentenbond, bijvoorbeeld over de

mevrouw A. Lee (L’Oréal) en de heren T. Ruste-

opzet en uitvoering van vergelijkend warenonder-

meyer (VUmc, voorzitter) en R. van Welie (NCV,

zoek. De NCV heeft naar aanleiding van meerdere

secretaris/penningmeester). Op 16 september 2020

publicaties van de Consumentenbond een reactie

heeft het 20ste seminar Dermatologie & Cosmetica

geformuleerd en geplaatst op onze homepage

voor het eerst sinds de aanvang in het jaar 2000

van mooie, innovatieve en duurzame producten.

informatie te laten controleren (tot 1 oktober

onder Actueel (deodorants, anti-zonnebrandmid-

digitaal plaatsgevonden met als thema “Claims”.

Claims zijn echter ook onderhevig aan strenge

2020). Voor de controle van de etiketinformatie

delen en fluoride in tandpasta). Over de anti-

Claims en reclame-uitingen spelen een prominente

wetgeving en beperkingen. Claims als ‘dermatolo-

moet men zorgen dat de artikelgegevens gecon

zonnebrandmiddelentest is ook een brief aan

rol in de cosmetica-industrie, ze helpen bij het

gisch getest’, ‘natuurlijk’ en ‘dierproefvrij’ zijn

troleerd en 96% betrouwbaar zijn. De nieuwe

de Consumentenbond gestuurd.

informeren van de consument en het positioneren

geen vreemde termen en als dit erop staat, “dan

deadline gold enkel voor de etiketinformatie, de

zal het wel goed zijn, toch?” Tijdens deze bijeen-

deadline voor logistieke informatie van drogisterij-

komst werden claims die op cosmetische produc-

artikelen is 1 juli 2020 gebleven. Ondanks alle

ten voorbij kunnen komen behandeld. Waar moeten

inspanningen is het lastig gebleken voor de

deze claims aan voldoen? En wanneer wordt er

industrie om de deadlines te halen.

een grens overschreden?

KIDV- RAAD VAN TOEZICHT
GESPREK MET MONA KEIJZER

Het KIDV bestaat uit een Raad van Toezicht, een

Op 3 februari 2021 heeft de NCV in 30 minuten

College van onafhankelijke experts en het KIDV-

haar coronazorgen kunnen delen met Mona Keijzer,

bureau. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegen-

demissionair staatssecretaris van het Ministerie

woordigers van het verpakkende bedrijfsleven. De

van Economische Zaken. Het ging onder meer over

heer R.T.H. van Welie heeft namens de NCV zitting

de partnertoets in de TOZO, de gewenste wettelijke

in de Raad van Toezicht.

huurhalvering en het belang van persoonlijke
verzorging en het beschikbaar blijven van produc-

KLANKBORDGROEP ZELFGEMAAKTE EXPLOSIEVEN

ten via alle kanalen. Ondanks veel begrip en het

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en

delen van het belang van cosmetica voor ons

Veiligheid (NCTV) en de actoren in verschillende

welbevinden kon mevrouw Keijzer geen enkele

precursorenketens werken samen in de Klankbord-

toezeggingen doen, maar heeft wel wat richting

groep Zelfgemaakte Explosieven om te voorkomen

gegeven waarmee de NCV verder kon gaan.

dat kwaadwillenden, stoffen ter beschikking krijgen
om explosieven te maken. De beschikbaarheid van

40

GS1

deze stoffen wordt beperkt door de Europese

Door de inzet van de NCV hebben leveranciers van

Verordening 98/2013 en de Nederlandse Wet

drogisterijartikelen meer tijd gekregen om etiket

precursoren voor explosieven. De Europese Verorde-

41

JAARVERSLAG 2020

NEDERLANDSE COSMETICA VERENIGING

ning 1148/2019 past verordening 98/2013 aan en

houdt met het midden- en kleinbedrijf, die daad-

daardoor zullen er meer cosmeticaproducten onder

werkelijk bijdraagt aan veiligheid en duurzaamheid

de meldplicht vallen. Verordening 1148/2019 is per

en die innovatie niet hindert. Een gelijk speelveld

1 februari 2021 van kracht. De belangrijkste doel

wordt versterkt door deskundige en toegankelijke

stelling hiervan is het vergroten van de veiligheid

handhaving. Alleen dan ontstaat er een gelijk

in Nederland en de EU. In de Klankbordgroep

speelveld en een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Zelfgemaakte Explosieven is de NCV vertegen

voor grote en kleine producenten en leveranciers

woordigd door mevrouw L. Jongmans.

van hoogwaardige producten in Nederland.

KLANKBORDGROEP RISICO’S NANOTECHNOLOGIE
MINISTERIE INFRASTRUCTUUR & WATERSTAAT
In deze werkgroep zijn vele partijen verenigd, van
NGO’s op het gebied van natuur en milieu, consumenten- en dierenwelzijnsorganisaties, industrie,

MVO NEDERLAND

autoriteiten behelst met (product)controle, en vier

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van

ministeries (Min I&M, Min SZW, Min EL&I, Min VWS).

de NCV en haar leden. De NCV is sinds april 2015
partner van MVO Nederland. Bijeenkomsten

PLATFORM ELEKTRONISCH ZAKENDOEN IN
DROGISTERIJBRANCHE (EZD)

woordiging (Ministerie van VWS, het RIVM en de

De werkgroep heeft een uitgebreid werkprogramma
om op verschillende nanoterreinen activiteiten te

worden bijgewoond ter lering en inspiratie.

De NCV (mevrouw M. van Oostrum) is vertegen

industrie kenbaar te maken. Tijdens de “Working

woordigd in het Platform Elektronisch Zakendoen.

Group on Cosmetics” worden door de Europese

ontwikkelen en dient als klankbord voor het

OVERLEG KENNIS INSTITUUT DUURZAAM
VERPAKKEN (KIDV)

Elektronisch zakendoen is grotendeels in de

Commissie nieuwe wetsvoorstellen en andere

NCV neemt deel om de standpunten van de industrie

branche geïmplementeerd en dus wisselen handel

discussies over de veiligheid en etikettering van

toe te lichten en om de moeilijkheden die de regel-

Eind april 2019 is het definitieve brancheplan

en industrie zo goed als papierloos artikelgegevens

cosmetica besproken met de lidstaten.

druk met zich meebrengt, te benadrukken.

Duurzaam Verpakken 2019-2025 ingediend bij

uit. Speciale aandacht is er voor de kwaliteit van de

Nederlandse, en ook het Europese nanobeleid. De

het KIDV. Het plan is goedgekeurd door het College

gegevens (datakwaliteit 2.0), de etiketinformatie

VNO-NCW

LOOK GOOD FEEL BETTER

van Onafhankelijk Experts en gepubliceerd op de

en de internationale ontwikkelingen. Een aantal

De NCV is lid van de ondernemingsorganisatie

De NCV en haar leden ondersteunen al jaren de

website van het KIDV. Met het brancheplan laat de

subgroepen is opgericht waarin o.a. mevrouw

VNO-NCW. Leden kunnen gebruik maken van de

stichting Look Good Feel Better door onder andere

industrie zien hoe zij de aankomende jaren wil

L. Jongmans zitting heeft.

diensten van VNO-NCW. De heer R. van Welie neemt

(product-)sponsoring. De heer R. Cohnen (erelid

bijdragen aan een circulaire economie. De sector

NCV) is door het NCV-bestuur afgevaardigd in het

ziet met name een rol voor zichzelf bij het sluiten

SRC KOLOM ADVERTEERDERS

Daarnaast participeert de NCV in diverse werkgroe-

bestuur van Look Good Feel Better.

van de materialen kringloop, het reduceren van

De cosmetica-industrie heeft een eigen reclame-

pen, zoals consumentenvraagstukken, DMA/DSA,

de hoeveelheid verpakkingen en het kiezen voor

code namelijk de Reclamecode Cosmetische

stoffen en nanotechnologie. In januari 2021 bereikte

verpakkingsmaterialen met een lage milieu-impact.

Producten. De leden van de NCV hechten veel

de NCV het droevige bericht dat Hans de Boer is

waarde aan verantwoorde reclame en deze

overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding,

MENGEND NEDERLAND
Mengend Nederland is een samenwerkingsverband
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NVWA) om de standpunten van de cosmetica-

deel aan het directeurenoverleg van VNO-NCW.

tussen vijf brancheorganisaties die productie

OVERLEGGEN EN CONTACT ONDERHOUDEN

vorm van zelfregulering. Na de herstructuring

slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als

bedrijven tot hun leden mogen rekenen in kleinere

De NCV onderhoudt namens haar leden altijd

bij de Stichting Reclame Code heeft de NCV

voorzitter van VNO-NCW. In 2015 was hij te gast als

en grotere getale. De brancheorganisaties voor

contacten met allerlei partijen zoals (overheids-)

zitting gekregen in het Platform van Deelnemers

spreker op de Algemene Ledenvergadering van de

reinigingsmiddelen (NVZ), cosmetica (NCV),

instanties en andere brancheorganisaties. In 2020

in de Kolom Adverteerders. Namens de NCV

NCV. Hij gaf destijds een bevlogen presentatie over

spuitbussen (NAV), lijm en kitten (VLK), en verf en

hebben dan ook (digitale) gesprekken plaatsgevon-

neemt mevrouw M. van Oostrum aan de

het creëren van een goed vestigingsklimaat voor

drukinkt (VVVF) zijn een samenwerkingsverband.

den met onder andere het College voor de toelating

vergaderingen deel.

buitenlandse bedrijven als middel om de economie

De brancheorganisaties hebben de handen

van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

ineengeslagen voor duurzame en veilige productie

(Ctgb), de Consumentenbond, de NVWA en branche-

VOOROVERLEG WGCP

trots op hun producten moesten zijn. De NCV heeft

in Nederland en voor verantwoord gebruik van hun

organisaties zoals de ANKO, de ANBOS, het CBD

In de aanloop naar de vergadering van de zoge

het contact met Hans de Boer altijd als zeer

producten. Dit kan niet zonder eenduidige, prak-

(Centraal Bureau Drogisterijbedrijven) en Nepro-

heten “Working Group on Cosmetics” heeft de NCV

plezierig ervaren en zeer gewaardeerd.

tisch te implementeren regelgeving die rekening

farm. Ook met veel leden is op deze wijze gesproken.

een vooroverleg met de Nederlandse vertegen-

te laten floreren en liet ondernemers inzien dat ze
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WAAR ZIT WAT IN

WEBINAR MILIEU RECLAME CODE

De website waarzitwatin.nl biedt eerlijke en actuele

Op 22 september 2020 organiseerde de NCV,

informatie over chemische stoffen in dagelijkse

samen met de NVZ, een webinar over de Milieu

producten. De website is een initiatief van het RIVM,

Reclame Code. Het webinar werd gegeven door

VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid,

Stichting Reclame Code (SRC). De Nederlandse

Welzijn en Sport. Doel is om consumenten bewus-

Reclame Code bevat ook een specifieke Milieu

ter te maken van de producten die ze gebruiken,

Reclame Code. Deze Code is van toepassing op

zoals persoonlijke verzorgingsproducten, speel-

alle reclame-uitingen waarin in- of expliciet wordt

goed, kleding en doe-het-zelf producten.

gerefereerd aan milieuaspecten van producten.

De website verzorgt informatie over circa 50

De SRC heeft deze code toegelicht en is dieper

alledaagse producten en ruim 100 chemische

ingegaan op reclame-uitingen die in strijd zouden

stoffen en consumenten kunnen hier opzoeken hoe

kunnen zijn met de Milieu Reclame Code. Ook

ze op een juiste manier met chemische stoffen

werd stil gestaan bij het bredere begrip duur

kunnen omgaan die in alledaagse producten zitten.

zaamheidsclaims.

De NCV (L. Jongmans) neemt deel aan de Klankbordgroep van het waarzitwatin-platform. Via de

WORKSHOP ZONKRACHTACTIEPLAN

klankbordgroep kan feedback op de content van de

De NCV verleende op 2 februari 2021 medewerking

website gegeven worden.

aan de, door het Zonkrachtactieplan georgani
seerde, workshop over het thema “zonnebrand
crème”. Het Zonkrachtactieplan voorziet in
advies over verstandig zonnen en stimuleert
preventie van huidveroudering en huidkanker.
Over de NCV-vertegenwoordiging in Cosmetics
Europe leest u verderop meer.
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Wet- en regelgeving
De Cosmeticaverordening (2009/1223) is sinds 11 juli 2013
van kracht. In 2020 zijn drie verordeningen tot wijziging
van de bijlagen van de Cosmeticaverordening gepubliceerd.
Deze wijzigingen zijn aanpassingen aan de technische vooruitgang (ATP, Adaption to Technical Progress) en hebben tot
doel het veilig gebruik van stoffen in cosmetica verder te
vergroten via een wettelijke regeling.

Voor de toepassing van haarkleurmiddelen op

REACH

wimpers is een specifieke veiligheidsbeoordeling

De REACH Verordening (1907/2006) regelt in Europa

nodig, omdat het aanbrengen op de wimpers een

de verplichtingen voor bedrijven die stoffen

ander risiconiveau met zich meebrengt dan het

produceren, gebruiken, verwerken en verhandelen.

aanbrengen op het hoofd. De haarkleurstof

Cosmetica zijn vrijgesteld van een groot aantal

2-methoxymethyl-p-fenyleendiamine en de

verplichtingen die volgen uit REACH. Er zijn echter

sulfaten ervan zijn vermeld bij #292 in Bijlage III

een aantal omstandigheden waarbij REACH wel

van de Cosmeticaverordening. De vermelding wordt

invloed heeft op cosmetica. Waar de Cosmetica

zo gewijzigd dat de stof ook gebruikt mag worden

verordening de veiligheid van gebruik van cosmeti-

voor het kleuren van wimpers (uitsluitend voor

ca voor mensen garandeert, is REACH het instru-

professioneel gebruik). Producten zullen moeten

ment om de veiligheid van stoffen in cosmetische

worden voorzien van een passende waarschuwing.

producten voor het milieu en het gebruik op de

• Verordening 2020/1684 voegt methoxypropylamino

werkvloer te bewaken.

cyclohexenylidene ethoxyethylcyanoacetate

worden in cosmetica, toegevoegd aan Bijlage XVII

UV-filters) van de Cosmeticaverordening. Het

(beperkingen) van de REACH Verordening. Voor

maximaal toegestane gebruik in cosmetische

microplastics, cyclotetrasiloxane (octamethylcy-

producten is 3%.

clotetrasiloxane/D4), cyclopentasiloxane (deca-

De NCV houdt de leden op de hoogte van nieuwe

die verboden zijn in cosmetica) en Bijlage III

aanpassingen van de wetgeving, de conceptversies

(stoffen waarvoor een beperking geldt voor

methylcyclopentasiloxane/ D5) en cyclohexasi-

zijn vaak al voor de uiteindelijke publicatie bekend

gebruik in cosmetica) van de Cosmeticaverorde-

loxane (Dodecamethylcyclohexasiloxane / D6)

en worden gedeeld met de leden. Bij de NCV aange-

ning. De verordening verbiedt het gebruik van drie

sloten bedrijven zijn tijdig geïnformeerd en kunnen

haarkleurstoffen door opname in Bijlage II naar

zich zo optimaal mogelijk voorbereiden en eventuele

aanleiding van negatieve opinies van het SCCS.

aanpassingen in processen en producten tijdig

Het gaat om de haarkleurstoffen: 1,2,4-Trihy-

doorvoeren.

droxybenzeen, 4-Amino-3-hydroxytolueen en

• Verordening 2020/1682 voegt 2-hydroxyethyl

2-[(4-Amino-2-nitrofenyl)amino]benzoëzuur.

methacrylaat (HEMA) en di-HEMA trimethylhexyl-

Met ingang van 3 september 2021 mogen haar-

dicarbamaat (di -HEMA TMHDC) aan Bijlage III

kleurmiddelen en middelen voor het kleuren van

(stoffen waarvoor een beperking geldt voor

wimpers die deze stoffen bevatten, niet in de Unie

gebruik in cosmetica) van de Cosmeticaverorde-

in de handel worden gebracht. Met ingang van 3

ning toe. De verordening beperkt kunstnagelpro-

juni 2022 mogen haarkleurmiddelen en middelen

ducten die HEMA en di-HEMA TMHDC bevatten tot

voor het kleuren van wimpers die deze stoffen

uitsluitend professioneel gebruik. Ook wordt de

bevatten, niet in de Unie op de markt worden

toevoeging van de volgende waarschuwingen

aangeboden. Bovendien worden 6 andere haar-

“alleen voor professioneel gebruik” en “kan een

kleurstoffen in Bijlage III van de Cosmeticaveror-

allergische reactie veroorzaken” op de verpakking

dening opgenomen, zodat de maximale gebruiks-

verplicht. Met ingang van 3 juni 2021 mogen

concentratie wettelijk geregeld is. Het gaat om:

producten die deze stoffen bevatten en niet aan

Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl,

de gestelde voorwaarden voldoen, niet in de Unie

Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine

in de handel worden gebracht. Met ingang van 3

HCl, HC Orange No. 6, Acid Orange 7, Tetrabromop-

september 2021 mogen producten die deze

henol Blue (C183) en Indigofera Tinctoria (C170).

stoffen bevatten en niet aan die gestelde voor-

Met ingang van 3 juni 2021 mag de op het haar

waarden voldoen, niet in de Unie op de markt

aangebrachte maximumconcentratie na menging

worden aangeboden.

onder oxiderende omstandigheden niet meer

• Verordening 2020/1683 wijzigt Bijlage II (stoffen
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• In 2020 zijn geen ingrediënten, die gebruikt

(S87) toe aan Bijlage VI (Lijst met toegestane

bedragen dan de gestelde concentratiegrenzen.
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worden na dit verslagjaar beperkingen voor

In 2020 zijn twee aanpassingen aan de technische

sommige aspecten van handhaving en markttoe-

alvorens die via de bijlagen in de Cosmeticaveror-

cosmetica verwacht.

vooruitgang (ATP:’s (Adaption to Technical Progress)

zicht zouden binnen het toepassingsgebied kunnen

dening worden opgenomen. Het gaat hier om

gepubliceerd voor de CLP-Verordening.

vallen. De herziening van de GPSD is gestart met

positieve lijsten voor kleurstoffen, conserveermid-

•V
 erordening 2020/217 is op 18 februari 2020

• Op 7 februari 2020 heeft de Commissie Verordening 2020/171 gepubliceerd. Het parfumingrediënt
Karanal is vanwege zeer persistente en zeer
bioaccumulerende eigenschappen opgenomen in
Bijlage XIV van REACH, de lijst met stoffen waar

het oog op de uitdagingen die nieuwe technologie-

delen en UV-filters. Met deze positieve lijsten is

gepubliceerd en is van toepassing met ingang van

ën en onlineverkoop met zich meebrengen. Het

geregeld wat er in cosmetica aan ingrediënten mag

1 oktober 2021.

doel is handhaving en markttoezicht te vereenvou-

worden gebruikt. Er bestaat ook een lijst met

digen en te verbeteren.

stoffen die alleen in bepaalde concentraties en met

•V
 erordening 2020/1182 is op 11 augustus 2020

een autorisatie voor van toepassing is. Voor

gepubliceerd en is van toepassing met ingang van

Karanal geldt dat er tot 27 februari 2022 een

1 maart 2022.

beperkte toepassingen mogen worden gebruikt. Een

RAPID ALERT SYSTEM

stof mag bijvoorbeeld wel in shampoo voorkomen,

Wanneer een product een ernstig risico oplevert

maar niet in mascara. Tenslotte is er een negatieve

waartegen snel moet worden opgetreden, stellen

lijst met stoffen die nooit in gebruikt mogen worden

alleen nog met autorisatie gebruikt worden in

HERZIENING EUROPESE RICHTLIJN GENERAL
PRODUCT SAFETY

de lidstaten elkaar en de Commissie daarvan

om cosmetica mee samen te stellen.

concentraties groter of gelijk aan 0,1%.

De Europese Commissie heeft in 2020 openbare

onverwijld in kennis door middel van het invoegen

Als er onderbouwde zorgen over een cosmetica-

autorisatie-aanvraag ingediend kan worden.
Vanaf 27 augustus 2023 mag Karanal in Europa

raadpleging gehouden over de herziening de

openbare Rapid Alert Systeem. De NCV volgt de

ingrediënt worden geuit door één van de lidstaten,

CLP

Europese General Products Safety Richtlijn (GPSD).

meldingen die via het systeem binnenkomen voor

dan worden die ook op veiligheid door het SCCS

CLP staat voor het indelen (classification), etiketteren

De GPSD regelt de veiligheid van non-food con-

de Nederlandse markt. In 2020 waren er in totaal

onderzocht. Het resultaat van het werk van het

(labelling) en verpakken (packaging) van stoffen en

sumptiegoederen in Europa. De GPSD regelt ook de

101 meldingen voor cosmetische producten,

SCCS wordt gepubliceerd in een openbaar toegan-

mengsels. De CLP-Verordening is niet direct van

Europese Safety Gate (Rapid Alert System), dat een

waarvan één melding voor de Nederlandse markt.

kelijke opinie. De NCV houdt haar leden op de

toepassing op cosmetische producten (echter voor

snelle uitwisseling van informatie over maatregelen

Begin november 2020 was er een melding voor een

hoogte van de activiteiten van het SCCS, omdat de

aerosolverpakkingen gelden sommige etikette-

tegen gevaarlijke non-foodproducten die een risico

Amerikaans product. Het ging om een huidbleek-

activiteiten van het SCCS invloed hebben op toekom-

ringsvoorschriften vanuit CLP wel). De CLP-Veror-

vormen voor consumenten tussen de lidstaten van

middel met het verboden hydroquinone. De

stige wijzigingen in de Cosmeticaverordening.

dening heeft wel betrekking op de productie van

de Europese Unie mogelijk maakt. De GPSD is niet

producten zijn van de markt gehaald. In 2020 is er

In 2020 zijn 6 mandaten gepubliceerd. Mandaten

cosmetica.

direct toepasbaar op cosmetische producten, maar

een product van Nederlandse origine in het buiten-

zijn de publicaties waarin de Europese Commissie

land gerapporteerd. Het ging om een huidbleek-

officieel aan het SCCS vraagt de veiligheid van een

middel op de Duitse markt met een onveilige

stof te beoordelen. Er zijn 6 concept-opinies en 6

hoeveelheid kajinezuur. De voornaamste redenen

definitieve opinies gepubliceerd.

voor meldingen in het Rapid Alert Systeem zijn producten waarvan de microbiologische kwaliteit niet

CMR-STOFFEN VERBODEN IN COSMETICA

in orde is (bijvoorbeeld door een slechte conserve-

Het is verboden om stoffen die zijn ingedeeld als

ring), producten met verboden ingrediënten of

CMR te gebruiken in cosmetische producten. CMR

producten die door de consument makkelijk

staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend),

verward kunnen worden met voedingsmiddelen.

Mutageen (DNA beschadigend) en Reprotoxisch
(schadelijk voor de vruchtbaarheid). Dit verbod is
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uiteengezet in artikel 15 van de Cosmeticaverorde-

Het SCCS staat voor ‘Scientific Committee on

ning. In uitzonderlijke gevallen, en onder specifieke

Consumer Safety’. Dit wetenschappelijk comité

omstandigheden, is het gebruik van dergelijke

voor de beoordeling van de veiligheid van consu-

stoffen wel toegestaan. De Cosmeticaverordening

mentenproducten bestaat uit een internationale en

bepaalt niet zelf of en hoe stoffen zijn ingedeeld als

onafhankelijke groep wetenschappers, aangewezen

CMR, daarvoor is een andere wetgeving van

door de Europese commissie. Het comité houdt

toepassing. In Verordening 1272/2008 Classification,

zich bezig met de advisering over de veiligheid van

Labelling and Packaging (CLP) staan de stoffen

cosmeticaproducten en ingrediënten, en de mogelijke

vermeld die als CMR zijn ingedeeld.

impact daarvan op de gezondheid van de mens.

Uiterlijk vijftien maanden nadat een aanpassing van

Het SCCS beoordeelt de veiligheid van ingrediënten

de CLP-Verordening van kracht is (“entry into
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force”) moeten de stoffen die nieuw als CMR zijn

ning en REACH worden gedekt. Een stof met een

ingedeeld ook geregeld zijn in de Cosmeticaveror-

hormoonachtige werking bootst de werking van een

dening. Dit gaat volgens een zeer strak tijdschema.

hormoon na, en kan wel-of-niet invloed hebben op

Het is daarom belangrijk om al ver voor publicatie

lichamelijke processen. Het SCCS-proces voor

van de nieuwe CMR-indeling van stoffen op de

veiligheidsbeoordeling wordt bevestigd als zijnde

hoogte te zijn van de te verwachten indeling. De

solide en adequaat om de veiligheid van cosmeti-

NCV monitort deze ontwikkelingen en houdt de

sche ingrediënten met hormoonachtige eigen-

leden op de hoogte over de eventuele verdediging

schappen te beoordelen.

van stoffen.

Om de conclusies uit het rapport verder te bevesti-

Met de zogeheten CMR-Omnibus (een verzameling

gen heeft de Europese Commissie, naast de sector

van wetgeving) worden de bijlagen van de Cosmeti-

brede fitness check voor hormoonverstorende

caverordening systematisch aangepast naar

stoffen, prioriteitenlijsten vastgesteld met stoffen

aanleiding van stoffen die nieuw als CMR worden

die mogelijk als hormoonverstorend ingedeeld

ingedeeld. De Europese Commissie heeft in 2019

zouden kunnen worden. Het SCCS zal de veiligheid

twee Omnibussen gepubliceerd. Jaarlijks komen

van deze stoffen in cosmetica beoordelen. Het SCCS

er nieuwe CMR-stoffen bij. Deze zullen met een

hoeft niet te oordelen of de betreffende stoffen aan

jaarlijkse Omnibus worden geregeld binnen de

de criteria voor “hormoonverstorende stof” voldoen

inspanningen van de Europese Commissie, nationa-

CONSERVEERMIDDELEN

Cosmeticaverordening. Eind 2019 is de tweede

en dus een dergelijke indeling zouden moeten

le autoriteiten en de brancheverenigingen (waar-

Een conserveermiddel is een natuurlijke of synthe-

CMR-Omnibus gepubliceerd. De derde CMR-Omni-

krijgen. De eerste vijf mandaten voor beoordeling

onder de NCV). De lijst is echter nog niet foutloos.

tische stof die wordt gebruikt om cosmetica te

bus wordt in 2021 verwacht en zal voor o.a. het

zijn in 2020 gepubliceerd.

De lijst blijft werk in uitvoering en is daarom

beschermen tegen bederf door micro-organismen,

gebruik van titaniumdioxide in cosmetica aange-

Regelmatig is het onderwerp hormoonverstoring en

voortdurend onderhevig aan wijzigingen.

en de consument te beschermen tegen het risico

scherpte eisen bevatten.

cosmetica in de media. Om onze leden van extra

Duidelijk is dat (meer) begeleiding en hulp noodza-

van besmetting. Conserveermiddelen zorgen ervoor

achtergrondinformatie over dit onderwerp te

kelijk is voor bedrijven bij het uitvoeren van de

dat cosmetische producten gedurende langere tijd

HORMOONVERSTORENDE STOFFEN

voorzien, heeft de NCV documenten beschikbaar.

notificaties. Voornamelijk om bedrijven te assiste-

zonder deze risico’s gebruikt kunnen worden. Het

In 1999 heeft de Europese Commissie een strategie

Ook zijn er op de website FAQ’s te vinden.

ren met het complexe proces van notificatie en met

gebruik van conserveermiddelen is geregeld onder

gelanceerd voor de aanpak van hormoonverstoren-
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de interpretatie van de definitie in de context van

de Cosmeticaverordening. Verschillende stoffen zijn

de stoffen (endocrine disruptors). De Commissie

NANOMATERIALEN

artikel 2 van de Cosmeticaverordening. De NCV

de afgelopen jaren verboden als conserveermiddel

heeft in 2018 haar toewijding om burgers en milieu

De cosmetica-industrie is de eerste sector die te

biedt aangesloten bedrijven begeleiding en

in cosmetica. Van enkele conserveermiddelen is de

te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen

maken kreeg met nano-specifieke regelgeving. De

ondersteuning om aan de regels met betrekking tot

maximaal toegestane concentratie verlaagd. Er

onderschreven in een officiële mededeling. De

verplichtingen met betrekking tot nanomaterialen

nanomaterialen te voldoen. Voorop staat dat het

komen helaas bijna geen nieuwe conserveermid-

mededeling zet uiteen op welke manier de Com-

die volgen uit de Cosmeticaverordening zijn

gebruik van ingrediënten in cosmetica veilig moet

delen bij. Het pallet van conserveermiddelen

missie deze bescherming wil bieden. De Commissie

complex, maar zowel de industrie als de autoriteiten

zijn. De interpretatie van de wetgeving, of een

waaraan een consument wordt blootgesteld, wordt

heeft ook het langverwachte rapport gepubliceerd

hebben zich snel aan de nieuwe regels aangepast.

bepaald ingrediënt wel of geen nanomateriaal is,

daardoor kleiner. De frequentie en mate van

in het kader van artikel 15.4 van de Cosmeticaver-

De Europese Commissie heeft in 2017 een eerste

heeft geen invloed op die voorwaarde.

blootstelling aan een bepaald conserveermiddel

ordening. Artikel 15.4 van de Cosmeticaverordening

catalogus met nanomaterialen die in cosmetische

Er zijn 27 nanomaterialen opgenomen in de

neemt daardoor stapsgewijs toe. Dit heeft een

stelt: “Zodra er communautaire of internationaal

producten worden gebruikt gepubliceerd. De

Europese nanocatalogus van 2019. Het SCCS heeft in

groter risico op de ontwikkeling van een allergie bij

overeengekomen criteria beschikbaar zijn voor de

catalogus heeft tot doel de transparantie over het

2020, aan de hand van het mogelijke risico van de

consumenten tot gevolg.

identificatie van stoffen met hormoonvertorende

gebruik van nanomaterialen in cosmetische

nanomaterialen, een lijst opgesteld in volgorde van

De cosmetica-industrie zet zich in om te voorko-

eigenschappen, of uiterlijk 11 januari 2015, herziet

producten te vergroten. Echter, door de manier

prioriteit. Voor nanomaterialen, met een opinie

men dat het pallet beschikbare conserveermidde-

de Commissie deze verordening voor wat betreft

waarop de gegevens verkregen zijn, kwamen er

zonder conclusie van het SCCS, heeft het SCCS

len verder slinkt. Tegelijkertijd wordt er geprobeerd

stoffen met hormoonvertorende eigenschappen.”

ingrediënten in de nanocatalogus waarvan zeker is

opnieuw naar de eerdere opinies gekeken.

de ontwikkeling van nieuwe conserveermiddelen

Het rapport bevestigt dat de veiligheid van cosme-

dat het niet als nanomateriaal gebruikt wordt in

een boost te geven. Om deze doelen te realiseren is

tische ingrediënten met hormoonachtige eigen-

cosmetische producten. De informatie in de

het huidige gebruik van conserveermiddelen met

schappen al door de eisen in de Cosmeticaverorde-

nanocatalogus is in 2019 sterk verbeterd dankzij de

een enquête branchebreed in kaart gebracht. Aan
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de hand van de uitkomsten zijn bedrijven opgeroe-

VEILIGHEIDSMONITOR 2019

pen om deel te nemen aan consortia om het

De veiligheidsmonitor van de NCV heeft tot doel om

gebruik van conserveermiddelen die nu mogen én

betrouwbare gegevens te verzamelen over gezond-

worden gebruikt te verdedigen met goed onder-

heidsklachten veroorzaakt door cosmetica in de

bouwde (toxicologische) dossiers.

Nederlandse markt. In 2020 is ten opzichte van

Cosmetics Europe heeft een quiz ontwikkeld over

vorig jaar het aantal gevalideerde klachten en het

conserveermiddelen waaraan de NCV via haar

aantal vermeende klachten iets afgenomen. In de

social mediakanalen aandacht heeft geschonken.

periode 2015 - 2019 zijn per 1 miljoen verkochte

Er is een Nederlandse versie beschikbaar via:

producten ongeveer 2 klachten (zeer) waarschijn-

www.ncv-cosmetica.nl/infocentrum/doe-e

lijk door het gebruik van cosmetica veroorzaakt.
Het resultaat van de veiligheidsmonitor toont aan

PARFUMALLERGENEN

dat cosmetica veilig zijn in gebruik.

Begin 2020 heeft de Europese Commissie een
openbare raadpleging gehouden over de etikette-

CLAIMS

ring van aanvullende geurallergenen voor cosmeti-

De Europese Commissie heeft in 2016 een rapport

sche producten. Op 16 december 2020 heeft de

over de status van claims op cosmetische produc-

Europese Commissie het eindrapport met de

ten in Europa gepubliceerd. De belangrijkste

bevindingen van de raadpleging gepubliceerd. De

conclusie uit het rapport was dat het huidige

intentie is om in de toekomst veel meer parfumal-

regelgevende kader voor claims en reclame-uitin-

lergenen op de verpakking te vermelden. De

gen voor een hoog niveau van bescherming van de

voorgestelde overgangstermijnen voor deze

consument zorgt. Echter claims zoals “hypoaller-

aanvullende etikettering zijn 2 jaar voor het op de

geen” en ‘vrij van’ (free from) bleken lastig te

markt brengen en 3 jaar voor het op de markt

worden gevonden door nationale autoriteiten in

hebben van producten. Dit zijn voor de industrie erg

Europa. Daarom heeft de Europese Commissie in

korte termijnen. Ondanks de inspanningen van de

de zomer van 2017 een zogenaamd Technical

industrie lijkt de Commissie nog niet klaar te zijn

Document gepubliceerd waarin nadere invulling

voor e-labeling, terwijl dit een belangrijk onderdeel

aan de ‘vrij van’ en ‘hypoallergenic’ claims wordt

is van de zogenaamde consumer empowerment

gegeven. Sinds 1 juli 2019 zijn de nieuwe elementen

onder de Green Deal. De NCV heeft dit probleem bij

uit het Technical Document van toepassing.

de overheid aangekaart.

‘Vrij van claims’ zijn in het algemeen lastig te
verantwoorden wanneer de claim voornamelijk

COSMETICA-INGREDIËNTEN UPDATE

gebaseerd is op een veronderstelde negatieve

De cosmetica-ingrediënten update van de NCV

perceptie van de veiligheid van een wettelijk

geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikke-

toegestaan ingrediënt of groep van ingrediënten.

lingen op het gebied van ingrediënten die gebruikt

Beweringen over cosmetische producten moeten

worden in cosmetica. De update wordt via de

objectief zijn en mogen noch de concurrentie noch

ledennieuwbrief verspreid en voor specifieke details

ingrediënten die op een wettelijke manier worden

en achtergrondinformatie verwijst de NCV haar

gebruikt, niet in een kwaad daglicht stellen.

leden hier ook naar. De update is bedoeld om een

De NCV heeft voor haar leden een aanbeveling en

overzicht te creëren van alle ontwikkelingen op

een beslisboom opgesteld ten aanzien van het

ingrediënten-niveau. De update verschijnt 2 maal

Technical Document. In de aanbeveling wordt

per jaar.

informatie verstrekt over de inhoud, het doel, de
status en de reikwijdte van het Technical Document
en de principes die hieruit volgen voor ‘vrij van-’ en

52

53

JAARVERSLAG 2020

NEDERLANDSE COSMETICA VERENIGING

‘hypoallergeen’ claims. De beslisboom kan helpen

singen die gedaan moeten worden niet gerelateerd

zijn in Europees verband verschillende documenten

Het COVID-19-virus (coronavirus) zorgt voor

bij de beoordeling van dergelijke claims. Ook in

zijn aan een eventueel gezondheidsrisico. Bedrij-

opgesteld, zoals de “Manual on the scope of

moeilijke tijden. Om jezelf te beschermen tegen

2020 bleef de ‘vrij van claim’ de focus hebben van

ven moeten er dan voor zorgen dat de nieuw in de

application of the cosmetics regulation (EC) NO

het risico op infecties is het noodzakelijk om je

industrie en autoriteiten, omdat het nog steeds één

handel gebrachte producten wel voldoen.

1223/2009 (ART. 2(1)(A))”. In 2020 is het document

handen regelmatig goed te wassen met water en

van de grootste trends lijkt voor de verkoop van

up-to-date gehouden door de Commissie, in

zeep. Als er geen water en zeep beschikbaar is, dan

cosmetica. De Commissie blijft daarom het

EXPLOSIEVEN PRECURSOREN

samenwerking met de lidstaten en andere relevan-

zijn handgels met een hoog alcoholpercentage een

Technical Document promoten en spoort lidstaten

Met zogeheten precursoren (reactieve chemische

te belanghebbenden, waaronder Cosmetics Europe.

effectieve manier om jezelf te beschermen tegen

aan te handhaven. Frankrijk en Polen zijn in 2020

stoffen) kunnen explosieven gemaakt worden. De

Dit heeft geresulteerd in twee grote aanpassingen,

besmetting. Tijdens het begin van de COVID-19-

op dit vlak de actievere lidstaten geweest.

Europese Verordening 1148/2019 past Verordening

met aanbevelingen over nagelverzorgingsproduc-

pandemie, was er een aanzienlijke toename van

Consumenten zijn zich steeds meer bewust

98/2013 aan en daardoor zullen er meer cosmeti-

ten, massageproducten, essentiële oliën, cosmeti-

de vraag naar hygiëne producten, variërend van

geworden van eventuele risico’s voor het milieu

caproducten (die precursoren bevatten) onder de

ca-kits en zepen met dubbele functie.

handzeep tot (cosmetische) handgels. Afhankelijk

en de impact van producten op het milieu. Met de

meldplicht vallen. Verordening 1148/2019 is per 1

toenemende vraag wordt er ook steeds meer

februari 2021 van kracht. Afhankelijk van de rol van

GRENSVLAK– COVID-19

merkt worden als cosmetica, biociden of genees-

informatie over duurzaamheid van producten

een bedrijf in de keten, heeft men de verantwoor-

Twijfel over het juiste wetgevende kader doet zich

middelen. Voor dergelijke ‘grensvlakproducten’

van de presentatie kunnen deze producten aange-

geboden. De Europese Commissie heeft deze

delijkheid om verdwijningen van (producten met)

meestal voor als bedrijven secundaire

moet de beslissing over de indeling van een product

consumententrend en de behoefte aan nauw

precursoren voor explosieven te melden. Daarbij

niet-cosmetische-functies aan een product

per geval worden genomen. De indeling is afhanke-

keurige informatie opgevolgd met verschillende

komt bij verkoop aan consumenten het melden van

verbinden. Het is van belang om precies te weten

lijk van de primaire functie, presentatie en claims

initiatieven onder de Europese Green Deal. Er is

verdachte transacties. Het is daarom belangrijk om

onder welk toepassingsgebied een product valt,

bij het product. Als het product de primaire functie

een wetgevingsvoorstel uitgebracht, ‘Empower-

te weten welke stoffen en producten onder de

want de etiketteringsvereisten of veiligheidsnor-

heeft om handen te reinigen en/ of te hydrateren

ment van de consument voor de groene transitie’.

wetgeving vallen en om dit ook in de keten te

men kunnen per wetgevend kader verschillen.

terwijl het product een secundaire antimicrobieel

Dit voorstel omvat het bieden van verplichte en

communiceren. Voor bedrijven die producten aan

vrijwillige informatie gerelateerd aan de duur-

bedrijven verkopen die het weer aan de consument

zaamheidskenmerken van een product (zowel

leveren heeft de NCV een voorbeeldtekst opgesteld

ecologisch als sociaal).

waarmee de klant geïnformeerd kan worden. De

De cosmetica-industrie versterkt haar toewijding

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en

om te voldoen aan de vereisten voor claims, ter

Veiligheid (NCTV) heeft in Nederland de taak het

ondersteuning lanceerde Cosmetics Europe haar

risico op terroristische aanslagen zoveel mogelijk

bijgewerkte ‘Charter en Guiding Principles on

te verkleinen. De NCTV heeft een speciale advies-

Responsible Advertising and Marketing Communi-

folder waarin men kan nalezen wanneer meldplicht

cations’ en de ‘Cosmetics Product Claims &

van verdachte transacties en verdwijningen geldt.

Advertising: Compendium’ van toepasselijke
wetgeving, zelfregulering, beste praktijken en

GRENSVLAK PRODUCTEN

richtlijnen.

Met betrekking tot de indeling van producten kan
het soms onduidelijk zijn of een product een

54

BREXIT

cosmetisch product is of onder een ander wetge-

In het kader van het uittreden van het Verenigd

vend kader valt. Voor sommige producten is het

Koninkrijk uit de Europese Unie heeft de NCV haar

ondanks de gebruikte claims en de presentatie niet

leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelin-

direct duidelijk of het onder de definitie van

gen. Met name via de CTPA (de Britse zustervereni-

cosmetische producten valt. Van het product moet

ging) werden actuele updates met de leden

dan zorgvuldig beoordeeld worden of het voldoet

gedeeld. De NVWA heeft aangegeven dat producten,

aan de kenmerken uit de definitie. Bekende

die na de exit-dag niet meer voldoen aan de

productcategorieën welke een grensvlak hebben

Cosmeticaverordening (bijvoorbeeld omdat een

met cosmetica zijn geneesmiddelen, medische

adres in het VK staat vermeld in plaats van in de

hulpmiddelen, speelgoed en biociden. Om het

EU), uitverkocht mogen worden, omdat de aanpas-

grensvlak tussen al deze producten te definiëren
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effect heeft, dan kan het product als cosmetisch

niet-conforme producten op de markt. De toegan-

worden aangemerkt. Als het belangrijkste doel van

kelijkheid van deze illegale producten voor consu-

het product is om ziektekiemen te doden, handen

menten en de gezondheidszorg vormden, door het

te desinfecteren of te ontsmetten of kruisbesmet-

gebrek aan bewezen werkzaamheid, een risico. Op

ting te voorkomen, dan is het product een biocide.

12 november 2020 heeft de Europese Commissie

Als een product wordt aangeboden als middel dat

een aanvullend technisch document bij de corona-

hoofdzakelijk een ziekte moet voorkomen of

virus-crisisrichtsnoeren gepubliceerd. Marktpartijen

behandelen, dan wordt het ingedeeld als een

werden geïnformeerd over de regelgeving van

geneesmiddel. Onder welk wetgevend kader de

toepassing (d.w.z. de Cosmeticaverordening of de

producten ook vallen, er zijn strikte regels van

Biocidenverordening) en claims die wel of niet

toepassing om de veiligheid en werkzaamheid te

gemaakt mogen worden op hydroalcoholische

toespelingen en een negatieve lijst met afbeeldin-

hiermee nieuwe regels geïntroduceerd worden

garanderen. In het kader van de crisis rondom het

handgels. De NCV heeft contact met de betreffende

gen of grafische elementen die niet mogen worden

m.b.t. de traceerbaarheid van zakelijke gebruikers

coronavirus heeft de Europese Commissie een

handhavende instanties om de context goed te

gebruikt voor cosmetische handgels. Het techni-

op de onlinemarktplaatsen. Dit moet ervoor zorgen

aanvullende richtsnoer voor handgels uitgebracht.

begrijpen en deze over te brengen aan de leden.

sche document wordt door de Europese lidstaten

dat de verkopers van illegale producten of diensten

Ondanks alle hulp van toezichthouders, autoriteiten

Het Technisch document is alleen van toepassing

op een verschillende manier geïmplementeerd. De

makkelijker op te sporen zijn. De NCV is hier een

en verenigingen zoals de NCV heeft de toename

op claims gemaakt voor leave-on hydroalcoholi-

NCV werkt nauw samen met Cosmetics Europe en

voorstander van, omdat er via online platformen van

van de vraag naar hygiëne en desinfecterende

sche handgels tijdens de COVID-19-pandemie. Het

andere nationale verenigingen om ervoor te zorgen

buiten Europa soms cosmetica wordt aangeboden

producten geleid tot een significant aantal

richtsnoer geeft een negatieve lijst van claims, of

dat het nieuwe richtsnoer niet de mogelijkheid

die niet voldoet aan de Europese wetgeving. Dit

belemmert om cosmetica op de markt te brengen

kan ervoor zorgen dat een consument een product

met secundaire antibacteriële claims. Dankzij het

gebruikt welke mogelijk onveilig is, wat slecht is

gezamenlijke optreden begreep de Europese

voor het imago van de cosmetica-industrie.

Commissie dat cosmetische handgels in sommige

Daarnaast investeren bedrijven in Europa veel

lidstaten in combinatie met de uitzonderingen die

om aan de strenge wetgeving te voldoen, het is

door de lidstaten werden verleend een belangrijke

oneerlijk als andere partijen hier onderuit kunnen

en onmisbare rol hebben gespeeld tijdens de

komen. De NVWA houdt toezicht op producten die

pandemie. Dit omdat effectieve producten met een

Europese webshops aanbieden. Deze producten zijn

kort design-to-market proces op de markt konden

meestal voor de Europese markt gemaakt en

worden gezet.

voldoen aan de Europese wetgeving. Dit houdt over
het algemeen in dat cosmetica veilig zijn voor de
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DIGITAL SERVICES ACT EN DIGITAL MARKETS ACT

gezondheid van de consument. De NVWA heeft geen

Op 16 december 2020 werden de Digital Services

zicht op producten die bij webshops van buiten de

Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA) gepresen-

Europese Unie zijn besteld. De kans dat ze niet

teerd. De wetsvoorstellen hebben als hoofddoel de

voldoen aan de Europese wetgeving (en dus onveilig

macht van de “Big Tech” te limiteren. Samengevat

kunnen zijn) neemt daardoor toe. Tegen de aanbie-

moeten de wetsvoorstellen het volgende bereiken:

ders kan de NVWA niet optreden. DSA zal tools

De DSA zal digitale platforms verantwoordelijk

bieden waardoor de NVWA in de toekomst wel kan

stellen om illegale content, waaronder namaakgoe-

optreden tegen illegale cosmetica die worden

deren en haatspraak, te verwijderen. Ook zal het

verkocht van buiten Europa. De DMA zal grote

waarborging bieden voor gebruikers wiens content

bedrijven verplichten om alternatieve spelers op de

ten onrechte verwijderd is. De platforms zullen

markt toe te laten, en zo voorkomen dat ze misbruik

transparanter moeten worden over de online-recla-

maken van hun positie. De NCV neemt deel aan een

me en de algoritmes welke gebruikt worden om

werkgroep van VNO-NCW over dit onderwerp om

content aan gebruikers aan te prijzen. Ook moeten

goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen.
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Europese Green Deal
Op 11 december 2019 presenteerde de Europese Commissie
de Europese Green Deal. De Green Deal is de strategie voor
de transformatie van de Europese Unie naar een duurzame
economie. De deal beoogt hulpbronnen efficiënter te
gebruiken door over te schakelen op een schone en circulaire economie, biodiversiteit te herstellen en vervuiling
terug te dringen. Het geeft aan welke investeringen en
financiële instrumenten daarvoor nodig zijn.

Met de ambities van de Green Deal is er een alom-

duurzame en veilige productie en verantwoord

de consument voor de groene transitie’ van de

(ACM) stelde in het najaar van 2020 een concept

vattende Europese visie, die een Europa brede aan-

gebruik van cosmetica. Zij verwelkomt het doel van

Europese Commissie. In dit voorstel wordt inge-

Leidraad Duurzaamheidsclaims op. Deze leidraad

pak van allerlei milieuproblemen mogelijk maakt.

de CSS om het gebruik van stoffen zoveel mogelijk

gaan op de onderbouwing van milieuclaims en

maakt onderdeel uit van de strengere aanpak die

Duurzaamheid is voor de cosmetica-industrie van

te verduurzamen. De NCV is ervan overtuigd dat

wordt verplichte informatie met betrekking tot de

de ACM heeft als het gaat om duurzaamheids-

fundamenteel belang. De coronapandemie bena-

toekomstige beleidsbeslissingen moeten worden

duurzaamheid van een product (ecologisch en so-

claims. De ACM heeft aangegeven strenger op te

drukte niet alleen hoe belangrijk veerkracht

genomen op basis van bewijs en wetenschap,

ciaal) en de impact daarvan vastgesteld. Ook is er

gaan treden tegen valse duurzaamheidsclaims;

is voor bedrijven, maar ook hoe systeemverande-

waarbij de impact voor consumenten, het milieu,

aandacht voor digitalisering van informatie en voor

het zogeheten ‘greenwashing’. Ook de Stichting

ring mogelijk is wanneer dit essentieel is voor het

de bedrijven (groot en klein) en haar concurrentie-

de veiligheid van online verkochte producten. In

Reclame Code heeft eind 2020 de focus gelegd op

overleven van het bedrijfsleven. De hoofduitdaging

vermogen op evenredige wijze wordt beoordeeld,

2020 was de NCV betrokken bij discussies over dit

duurzaamheidsclaims via de evaluatie van de Milieu

voor bedrijven is het koppelen van economisch

in overeenstemming met de beginselen van betere

onderwerp via Cosmetics Europe, en leverde input

Reclame Code. Deze code is tevens van toepassing

herstel met de toekomstige agenda om Europa

wet- en regelgeving. De NCV werkt via Cosmetics

voor een proactieve strategie. Cosmetics Europe

op cosmetica, en wordt benoemd in Artikel 6 van

te verduurzamen.

Europe en Mengend Nederland aan de belangenbe-

heeft een branchepositie opgesteld.

de Reclamecode Cosmetische Producten. De NCV

hartiging van de Nederlandse cosmetica-industrie

Tegelijkertijd is er nagedacht over een voorstel

heeft naar aanleiding van de evaluatie van de Milieu

op het gebied van de CSS.

voor de verplichte consumenteninformatie voor de

Reclame Code ook input geleverd.

CHEMICALS STRATEGY FOR SUSTAINABILITY (CSS)
Op 14 oktober 2020 is de Europese Chemicali-
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cosmeticasector met betrekking tot productduur-

ënstrategie gepubliceerd. De hoofddoelen van deze

EMPOWERMENT VAN DE CONSUMENT

zaamheid. De mogelijkheid om deze informatie op

CIRCULAIRE ECONOMIE ACTIEPLAN

strategie zijn het beter beschermen van mens en

Consumenten zijn steeds vaker kritisch op hun eigen

de verpakking of digitaal te verstrekken is verkend.

Het actieplan Circulaire Economie welke op 11 maart

milieu tegen de negatieve effecten van chemische

gebruiksgewoonten, besteden aandacht aan de

Door het digitaal verstrekken van de informatie

2020 gepubliceerd werd door de Europese Commis-

stoffen én het stimuleren van de ontwikkeling

duurzaamheidsinitiatieven van merken en onder-

zal de belangrijkste doelstelling van het Europees

sie vormt een van de centrale pilaren van de Green

van veiligere en duurzamere stoffen. De strategie

steunen diegenen die een positieve impact hebben.

wetgevingsvoorstel, namelijk: consumenten mon-

Deal. In dit plan zijn initiatieven opgenomen met

zal de richting bepalen voor het Europese beleid

Consumenten vinden niet alleen de prestaties van

diger maken voor de groene transitie, op de best

betrekking tot de hele productlevenscyclus van

voor stoffen voor de lange termijn en vormt een

cosmetische producten belangrijk, ze willen ook

mogelijke manier worden gerealiseerd.

ontwerp, tot consumptie tot afval en de verwer-

belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal.

dat het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor

Behalve op Europees niveau zijn er ook in Nederland

king hiervan tot nieuwe producten. Producten en

In de strategie wordt meerdere keren verwezen

het milieu.

stappen ondernomen om de consument weerbaar-

verpakkingen zullen duurzaam ontworpen moeten

naar consumentenproducten en zal daarom ook

Deze vraag van de consument wordt getackeld

der te maken. De Autoriteit Consument en Markt

worden en er zal minder afval geproduceerd moeten

impact hebben op cosmetica. De NCV ondersteunt

in het wetgevend voorstel: ‘Empowerment van
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worden. Om de beoogde afvalreductie te behalen

bedrijven te helpen:

verwacht de Europese Commissie wijde implemen-

•h
 et ontwerp van verpakkingen te verbeteren

tatie van ontwerp, reductie, recycle en hergebruik
processen. Ook beoogt de Commissie de empowerment van consumenten, wat inhoudt dat men

om hergebruik en recycling te bevorderen;
• verpakkingen uit een groter aandeel gerecycleerd
materiaal te laten bestaan;

STRATEGIE VOOR PLASTICS IN DE CIRCULAIRE
ECONOMIE

effect hebben op de effectiviteit van producten, én

Plastic is een essentieel materiaal in de moderne

de markt verdwijnen. Het risicobeoordelingscomité

samenleving, en het gebruik ervan neemt nog

(RAC) heeft op 10 juni 2020 het definitieve voorstel

steeds toe. Het is het belangrijkste en meest

goedgekeurd en het Comité sociaaleconomische

kan tot gevolg hebben dat bepaalde producten van

betere beschikking moet hebben tot de informatie

• overmatige verpakkingen aan te pakken;

gebruikte verpakkingsmateriaal. Hoewel erg nuttig,

analyse (SEAC) heeft in december 2020 het defi-

over de duurzaamheidsaspecten van producten.

• verpakkingsafval te verminderen.

brengt plastic ook duurzaamheidsproblemen met

nitieve voorstel aangenomen. De NCV is onderdeel

Ook zijn verscheidene Europese lidstaten begonnen

zich mee vooral door het persistente karakter

van de werkgroep microplastics van de VNCI en de

HERZIENING EUROPESE RICHTLIJN VERPAKKING EN
VERPAKKINGSAFVAL

met de implementatie van de eisen die voortvloeien

waardoor bij onzorgvulding afdanken lang in het

microplastics groep van Cosmetics Europe. De NCV

uit de EU-richtlijn 2018/851 betreffende afvalstoffen

milieu blijft. Als onderdeel van de plasticsstrategie

gaat over de voorstellen in gesprek met de Neder-

De Europese richtlijn 94/62/EC inzake verpakking

(wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende

worden er nieuwe eisen gesteld aan het gebruik

landse overheid.

en verpakkingsafval stelt regels voor de reducering

afvalstoffen) en de EU-beschikking 97/129/EG). Het

van gerecycled materiaal en afvalreductiemaatre-

van verpakkingsafval, het hergebruik van verpak-

doel van richtlijn 2018/851 is het beschermen van

gelen. Ook wordt er gewerkt aan een beperking van

SINGLE USE PLASTIC DIRECTIVE (SUPD)

kingen, recycling en andere vormen van terugwin-

het milieu en de humane gezondheid. Dit wordt

het gebruik van bewust aan producten toegevoegde

Als onderdeel van de plastics strategie heeft de

ning van verpakkingsafval. Het is gericht op het

gedaan via maatregelen m.b.t. de reducering van

microplastics en de zogenaamde single use plastics.

Europese Commissie richtlijn 2019/904 opgesteld

verminderen van de uiteindelijke hoeveelheid afval

de productie van afval, de nadelige effecten van

met het oog op de transitie naar een circulaire

afval en de impact van grondstofgebruik. In Neder-

MICROPLASTICS

zeeën terug te dringen. De maatregelen in de

economie. De richtlijn heeft betrekking op alle

land wordt richtlijn 2018/851 geïmplementeerd in

De cosmetica-industrie heeft enkele jaren geleden

zogenoemde Single Use Plastics-richtlijn (SUPD)

verpakkingen die op de Europese markt worden

de vorm van een aanpassing aan het besluit beheer

besloten om het gebruik van plastic microbeads

hebben onder meer betrekking op verloren vistuig

gebracht en al het verpakkingsafval, ongeacht het

verpakkingen, waarin ook richtlijn 94/62/EG in is

vrijwillig uit te faseren. De NCV steunt deze uitfa-

en wegwerpplastics, waaronder ook verschillende

gebruikte materiaal.

verwerkt. Beschikking 97/129/EG betreft een iden-

sering. Het initiatief van de cosmetica-industrie om

verpakkingen. In de richtlijn zijn ook maatregelen

De openbare raadpleging over de herziening van

tificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen.

om de hoeveelheid kunststofafval in oceanen en

plastic microbeads uit te faseren is zeer efficiënt

opgenomen voor vochtige doekjes, de zogenoemde

deze richtlijn heeft tot doel informatie te verzame-

gebleken. Sinds de vrijwillige uitfasering hebben

wet wipes. Voor de producenten van deze producten

len over hoe de richtlijn moet worden gewijzigd om

enkele EU-lidstaten een verbod op het gebruik van

komen er bewustwordingsmaatregelen, etiket-

plastic microbeads in cosmetica ingevoerd. Het gaat

teringseisen en aanvullende verplichtingen. De

om België, Frankrijk, Zweden en Groot-Brittannië.

maatregelen om de consument bewuster te maken

Verwacht wordt dat dit weinig effectief is, aange-

omvatten het voorzien van informatie over de

zien het gebruik van microbeads al is gestopt.

beschikbaarheid van herbruikbare alternatieven, de

De Europese Commissie bestudeert nu de mogelijk-

afvalbeheersingsopties voor de kunststofproducten

heden voor een Europees verbod op bewust toege-

voor eenmalig gebruik en de impact van zwerfafval

voegde microplastics. Dit heeft in 2019 geresulteerd

en andere ongeschikte vormen van het verwijderen

in de publicatie van een Bijlage XV REACH-beper-

van de kunststofafval. Producenten moeten bijdragen

kingsvoorstel voor microplastics door ECHA (Het

aan de kosten van afvalbeheer, opruimings- en

Europees Agentschap voor chemische stoffen). De

bewustwordingsmaatregelen. Uitvoeringsverorde-

definitie van microplastics die ECHA in dit voorstel

ning 2020/2151 betreffende de etiketteringseisen

hanteert, is zeer breed en omvat verscheidene

van de SUPD voor kunststofproducten voor eenmalig

polymeren die een belangrijke rol vervullen in

gebruik is op 17 december 2020 gepubliceerd. De

cosmetica. Als het voorstel wordt geïmplementeerd

verordening is van toepassing vanaf 3 juli 2021.

zoals beoogd, zal de cosmetica-industrie een groot

Omdat de publicatie van het uitvoeringsbesluit

aantal producten moeten herformuleren. Dit is extra

vertraagd was, heeft de NCV contact met de Neder-

problematisch, omdat er voor meerdere micro

landse overheid over de implementatie termijnen.

plastics (aan de hand van de ECHA definitie) die nu
gebruikt worden geschikte alternatieven gevonden
zullen moeten worden. Verlies van microplastics zal
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Bijeenkomsten
2020 - 2021
2020
21 APRIL

22 SEPTEMBER

Ledenvergadering (digitaal)

Webinar Duurzaamheidsclaims i.s.m. NVZ

3 JUNI

30 SEPTEMBER

NCV-Academy webinar -The Regulatory Company

NCV-Academy webinar–Q-point

‘Safety and Compliance - effectively and efficiently

‘GMP Cosmetica – hoe kwaliteitsstandaarden

managed’

kunnen helpen het productieproces en bedrijfsmanagement te optimaliseren’

17 JUNI
NCV-Academy webinar- Lisam Nederland

7 OKTOBER

‘CPNP-notificatie: Wat komt daarbij kijken?’

NCV-Academy webinar–SkinConsult
‘Cosmetica en bijwerkingen’

1 JULI
NCV-Academy webinar - Costec

27 OKTOBER

‘De productveiligheidsbeoordeling: tips & tricks

Webinar Inleiding in de Cosmeticawetgeving deel I

vanuit de praktijk’

3 NOVEMBER
15 JULI

Webinar Inleiding in de Cosmeticawetgeving deel II

NCV-Academy webinar -GOVA Ingredients
‘Invloed van ingrediënten op de verschillende men-

17 NOVEMBER

selijke microbiomen’

NCV-Academy webinar– Delphic HSE
‘Brexit en gevolgen voor verkoop naar de UK’

2 SEPTEMBER
NCV-Academy webinar -Thewa Innovation

24 NOVEMBER

‘Innovatie en duurzaamheid in de cosmetica-in-

NCV-Academy webinar-GOVA Ingredients

dustrie van theorie naar praktijk’

‘Orale hygiëne’

9 SEPTEMBER

30 NOVEMBER

Webinar Informatiesessie met GS1 Nederland

Extra Ledenvergadering (digitaal)

‘Datakwaliteit’

3 DECEMBER
10 SEPTEMBER

Webinar ‘REACH restrictie microplastic’

Webinar Nielsen-presentatie i.s.m. NVZ

7 DECEMBER
16 SEPTEMBER

GDED-Trainersdag (digitaal)

Webinar Dermatologie & Cosmetica
‘Claims’
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2021
6 JANUARI
CBD/NCV Nieuwjaarsevent (digitaal)

2 FEBRUARI
Verpakkingsbijeenkomst i.s.m. KIDV (digitaal)

22 MAART
Uitreiking certificaten Master of Beauty i.s.m Dutch
Beauty Award

24 MAART
Nielsen- en GFK-bijeenkomst (digitaal)
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Consumenten
vinden niet alleen
de prestaties van
cosmetische producten belangrijk,
ze willen ook dat
het gebruik geen
nadelige gevolgen
heeft voor het
milieu.
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Is it possible to find
a positive side to the
pandemic year of
2020?
While we will never forget the disruption and

and it will take a while for us to bounce back. There

suffering brought by COVID, it is nonetheless true

is, however, no recession in regulation. 2020 was an

that our industry showed itself in a good light, not

intense year of activity for the European Commis-

just because many companies were able to help

sion, as it launched its ambitious and wide ranging

produce hand gels to address a severe shortage

European Green Deal, (which includes, among other

earlier in the year, but also because cosmetics such

things, proposals on consumer empowerment,

as soap and other hygiene products are a widely

chemicals and packaging), and its new initiative on

available means of addressing infection, recom-

digital services, to name but two policy areas. At

mended by international health associations such

the same time that our industry is trying to restore

as the European Centre for Disease Control.

growth, in 2021 it faces new and far -reaching
regulatory initiatives.

And we must not forget the very substantial evidence showing that cosmetics make a significant

At Cosmetics Europe, we are building resources

contribution to well- being more generally – in

to help us meet the challenges to come. A crucial

social interaction, self-confidence and quality of

part of this is our network of our national associ-

life. Cosmetics are not, as sometimes perceived,

ation members (contrary to the common percep-

frivolous or dispensable. They bring something

tion, most decisions in Europe are made by MEPs

important to our lives, both as we try to keep well

or ministers from its member countries). In this

during lockdowns, and as eventually, as social live

regard we are lucky to have NCV as our member.

hopefully returns, to the relationships with others

NCV sets the highest standards of expertise, positive

which are so key to our happiness.

collaboration and proactivity. Working together we
can make 2021 a success.

As in other industries, across Europe many cos-
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metics companies have taken a hit during the

John Chave

crisis, particularly in the luxury part of the market,

Director General, Cosmetics Europe
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Cosmetics Europe
De overkoepelende organisatie van de cosmetica
verenigingen in Europa is Cosmetics Europe, gehuisvest
in Brussel. Cosmetics Europe is verantwoordelijk voor de
Europese belangenbehartiging van de cosmetica-industrie.
De NCV is aangesloten bij Cosmetics Europe en draagt
bestuurlijk, financieel en op technisch en inhoudelijk
gebied bij aan het werk van de organisatie.

Sinds juni 2018 is de heer R.T.H. van Welie lid van

het jaarverslag vindt u een overzicht van de

heeft verschillende documenten en Q&A’s gepu

COSMETICA WET- EN REGELGEVING

het bestuur, vicevoorzitter van Cosmetics Europe

verschillende groepen van Cosmetics Europe

bliceerd om cosmeticabedrijven op de Brexit voor

De eerste prioriteit van Cosmetics Europe ligt bij

en voorzitter van de AAM, het college van de

waaraan de NCV deelneemt. Het NCV-team partici

te bereiden en heeft samen met de CTPA (Engelse

de Cosmetics Product Regulation (CPR). Er zijn geen

cosmeticaverenigingen. In 2020 is hij herbenoemd.

peert actief binnen Cosmetics Europe om bij te dragen

cosmeticavereniging) verschillende trainingen

specifieke ontwikkelingen in 2020. Het jaar werd

aan de discussies en de eigen leden vroegtijdig te

gegeven om de implicaties van Brexit voor de

gekenmerkt door toepassing van de wetgeving, de

kunnen informeren over belangrijke ontwikkelingen.

industrie duidelijk te maken.

publicatie van de CMR-omnibussen en problemen

Er hebben veel ontwikkelingen op internationaal
niveau plaatsgevonden. Initiatief van de Europese

rond de reikwijdte van de CPR en de grensvlakken

Commissie is onder meer de Green Deal waarop de

BLOGS

CLAIMS

nieuwe consumentenagenda een aanvulling vormt.

De Director-General van Cosmetics Europe, de heer

De cosmetica-industrie vindt het maken van

Dit alles brengt uitdagingen en kansen voor de

John Chave, schrijft regelmatig een blog onder de

verantwoorde reclame en het vertrouwen in

FOCUS OP CONSERVEERMIDDELEN

cosmetica-industrie met zich mee. Cosmetics

noemer Essentials for Daily Life met mooie titels als

reclame van de cosmetica-industrie belangrijk.

In het zogenaamde PPP (Product Preservation

Europe heeft een analyse laten doen op de Green

‘Positive stories for a dynamic industry’, ‘A Maslow

Zelfregulering van reclame en het opstellen van

Programme) programma werken bedrijven in

Deal met strategische aanbevelingen. De resultaten

pyramid for cosmetics - from needs to values’ en

een Charter en Guiding Principles for Responsible

consortia samen om conserveermiddelen een

zijn voorgelegd aan het bestuur. Hieruit volgen

‘Predicting the unpredictable’. Deze blogs zijn

Advertising and Marketing Communciations was

robuust fundament te geven voor werkzaamheid

prioriteiten voor Cosmetics Europe en verdere

geplaatst in de ledennieuwsbrief van de NCV en

daarom een logische stap (2012). In 2019-2020 is

en veiligheid. Tegelijkertijd wordt geprobeerd de

activiteiten. Cosmetics Europe wil een waardevolle

zijn op de site van Cosmetics Europe na te lezen.

gewerkt in de ET Claims & Advertising aan een

ontwikkeling en toelating van nieuwe conserveer-

revisie van deze documenten zodat deze passen bij

middelen een boost te geven. De verdediging

bijdrage leveren. Nieuwe commissies worden
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met andere wetgevingen.

gevormd en partnerships worden gezocht. Onder

BREXIT

de huidige (meer digitale) wereld. Deze Charter &

van het veilig gebruik (en het behoud) van con-

de nieuwe werkgroep ‘Consumer & Value Chain

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese

Guiding Principles zijn net als een Compendium in

serveermiddelen is van groot belang voor de

Information (CVCI)’ vallen diverse break out

Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Er gold een

september 2020 gelanceerd. In 2021 zal de NCV

cosmetica-industrie.

groepen waarin de NCV participeert.

overgangsfase, tot en met 31 december 2020. In

werken aan het verwerken van de aanpassingen in

deze periode bleven alle EU-regels en wetten voor

de Reclamecode Cosmetische Producten.

Cosmetics Europe heeft daarnaast vele groepen die

het VK van kracht en veranderde er vrijwel niets

zich bezighouden met verschillende aspecten van

voor burgers en bedrijven. Het VK en de EU hebben

OPENBARE RAADPLEGINGEN

de cosmetica- en cosmeticawetgeving: de zogeheten

door de overgangsfase meer tijd gekregen om zich

Cosmetics Europe heeft in overleg met de diverse

Expert Netwerks (EN), Expert Teams (ET) en Strategic

voor te bereiden op de nieuwe afspraken die door

werkgroepen gezorgd dat zij kon bijdragen aan de

Core Teams (SCT). Vertegenwoordigers van de NCV

de EU en het VK zijn gemaakt over hun toekomstige

diverse openbare raadplegingen van voorstellen tot

nemen deel aan deze EN, ET en SCT’s. Verderop in

relatie na 31 december 2020. Cosmetics Europe

wetgeving door de Europese Commissie.
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COSMETICS EUROPE ANNUAL CONFERENCE
(CEAC)

ook als interface tussen de industrie en de Euro

Cosmetics Europe heeft in verband met de corona-

betrekking tot de zakelijke gevolgen van de

crisis het besluit moeten nemen om de jaarlijkse

crisis. Cosmetics Europe heeft verschillende

conferentie in 2020 te annuleren. De ledenvergade-

keren up-to-date marktgegevens verstrekt aan

ring heeft digitaal plaatsgevonden. Op 11 juni 2020

de Commissie voor het in kaart brengen van de

is het première-evenement gehouden voor de

financiële gevolgen. Ook de NCV heeft hiervoor

lancering van de filmserie ‘Essentials for Daily Life’.

gegevens verstrekt aan Cosmetics Europe over

Aansluitend heeft een paneldiscussie plaatsgevon-

de Nederlandse markt. Cosmetics Europe heeft

den onder leiding van CE-Director General John

een overzicht op het ledendeel van haar website

Chave. Dit gaf de deelnemers stof tot nadenken

geplaatst waar ook een overzicht staat van de

te communiceren en toegang te krijgen tot

De brede maatschappelijke waarde van cosmetica

en inzichten over de belangrijkste uitdagingen bij

acties van de bedrijven en nationale verenigingen,

informatie. In het kader van deze ontwikkelingen

en persoonlijke verzorging werd tijdens deze

het verbeteren van het begrip over de cosmetica

waaronder de NCV.

heeft Cosmetics Europe voorgesteld om de

bijeenkomst benadrukt. Presentaties waren er

pese Commissie (in het bijzonder DG GROW) met

ingrediëntendeclaratie op producten ook digitaal

onder andere van Salvatore D’Acunto, (Europese

DIERPROEVEN

beschikbaar te stellen, naast de wettelijk verplichte

Commissie), Darren Praznik (Cosmetics Alliance

ESSENTIALS FOR DAILY LIFE

De Europese cosmeticawetgeving eist sinds 2013

‘on-pack’ informatie. Na een succesvolle afronding

Canada), Ines Imdahl, (Rheingold Salon) en

Cosmetics Europe heeft de filmserie ‘Essentials

dat er geen cosmetica meer op de Europese markt

van de DIL-pilot, is aan de industrie voorgelegd om

Jean-Paul Dechesne (ColgatePalmolive). Er waren

for Daily Life’, geproduceerd door BBC StoryWorks,

zijn, waarvan de veiligheid van de producten zelf of

in de loop van 2019 en 2020, DIL vrijwillig en

meer dan 250 deelnemers.

gelanceerd. ‘Essentials for Daily Life’ onderzoekt de

de ingrediënten daarvan op dieren is getest. De

geleidelijk te implementeren als aanvulling op de

rol van cosmetica in ons dagelijks leven. De serie is

veiligheid van de producten of de ingrediënten

‘on-pack’ ingrediëntendeclaratie. Als gevolg van

MICROPLASTICS

het resultaat van een unieke samenwerking tussen

moeten daarom aan de hand van alternatieve

het coronavirus heeft dit project vertraging

Cosmetics Europe heeft met stakeholders gesproken

de BBC, bedrijven en verenigingen. Het biedt een

testmethoden worden gegarandeerd. De NVWA

opgelopen. Het streven is om bij een toekomstige

en ook gereageerd op de openbare inspraak bij het

kijkje achter de schermen bij de dynamische,

ziet er in Nederland op toe of bedrijven zich aan

herziening van de Cosmeticaverordening, DIL op te

restrictievoorstel van ECHA (Het Europees agent-

innovatieve en vooruitstrevende cosmetica- en

deze regels houden. Op Europees niveau heeft de

laten nemen als alternatief voor de ‘on-pack’

schap voor chemische stoffen). Ook is er deel

persoonlijke verzorgingssector, en onderzoekt

cosmetica-industrie een programma ontwikkeld

ingrediëntendeclaraties.

genomen aan de commentaarrondes verbonden

wat de sector doet om het leven van mensen te

om onderzoekssamenwerkingen aan te gaan met

verbeteren, de planeet te beschermen en produc-

organisaties buiten de cosmeticasector op het

DIGITAL SERVICE ACT

(RAC) en het Comité Sociaal-Economische Analyse

ten te verbeteren. Met de nadruk op duurzaamheid,

gebied van alternatieven voor dierproeven. Deze

Cosmetics Europe heeft input geleverd voor de

(SEAC). Met de Task Force Microplastics wordt

productveiligheid en welzijn van cosmetica, brengt

Long Range Science Strategy (LRSS) heeft als doel

Digital Services Act, die beoogt de digitale handel te

geprobeerd met inhoudelijke argumenten het

‘Essentials for Daily Life’ de manieren waarop de

aanvullende expertise binnen te halen en financiële

verbeteren. Een belangrijk onderdeel voor cosmetica

voorstel aan te passen aan de stand van de

cosmetica-sector het leven van miljoenen

steun te krijgen. De looptijd van het LRSS-pro-

hieruit heeft betrekking op de productveiligheid en

wetenschap en een realistische overgangstermijn

Europeanen dagelijks verbetert, in beeld. Er is

gramma is verlengd met 1 jaar en loopt nu af in

de verantwoordelijkheden van de online tussen

te bepleiten in verband met sociaaleconomische

een speciale website www.essentialsfordailylife.

december 2021. De NCV draagt financieel bij aan

personen die cosmetica verhandelen. Digitale tools

gevolgen, het ontbreken van geschikte alterna

cosmeticseurope.eu.

dit programma. Meer informatie kunt u vinden op

leveren steeds meer informatie aan consumenten en

tieven en de complexiteit van herformulering van

de speciale website van het LRSS-programma:

ook daarbij is het van belang dat de wetgeving strikt

een groot portfolio.

COVID-19

https://www.lrsscosmeticseurope.eu/.

wordt nageleefd om consumenten te beschermen en

Direct aan het begin van de coronacrisis heeft

Het volgende wereldcongres voor alternatieve

te informeren o.a. over de status van ingrediënten.

Cosmetics Europe een Task Force opgericht om

dierproeven zal plaatsvinden in Maastricht en is

alle problemen die uit de crisis naar voren komen

verplaatst van 2020 naar 2021. Cosmetics Europe

INTERNATIONAAL SYMPOSIUM

• Annual Report 2019

te behandelen en leden bij te staan met onmiddel-

is hier nauw bij betrokken.

De jaarlijkse bijeenkomst van de International

• Market Performance Report 2019

Cooperation on Cosmetic Regulation (ICCR) werd

• Environmental Sustainability Report 2019

branche en het opbouwen van vertrouwen.

lijke acties met betrekking tot de crisis. De Task
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aan de opinies van het risicobeoordelingscomité

PUBLICATIES
Cosmetics Europe heeft in 2020 gepubliceerd:

Force heeft richtlijnen opgesteld om bedrijven te

DIGITAL INGREDIENT LIST (DIL)

georganiseerd door Cosmetics Europe met als

• Socio-Economic Report 2019

helpen bij de productie van hydroalcoholische

Steeds vaker worden digitale middelen en –tech-

gastheer de Europese Commissie. De naam van

Deze uitgaven staan op het ledendeel van de

handgel (als cosmetica). De Task Force fungeerde

nologieën ontwikkeld en toegepast om met elkaar

het symposium luidde ‘Who Needs Cosmetics?’

NCV-site en op de site van Cosmetics Europe.
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Stichting Look Good
Feel Better 2020
Online workshops ‘Uiterlijke verzorging bij kanker’ bieden,
mede dankzij de NCV en haar leden, een goed en blijvend
alternatief voor vrouwen met kanker

Tot maart 2020 organiseerde stichting Look Good

‘Ik ben voorzichtig en kom op dit moment de deur

Feel Better in bijna 75 ziekenhuizen workshops

niet veel uit. Het was fijn om met vrouwen contact

Uiterlijke verzorging bij kanker. En toen kwam

te hebben die in een vergelijkbare situatie zitten.

COVID-19. Dit had gevolgen voor een ieder, maar

Leuk, leerzaam en persoonlijker dan gedacht.

voor vrouwen met kanker vormde de dubbele

Ik vind de online workshops een echte aanrader!’

dreiging van kanker en COVID-19 een uitzonderlijke

was de reactie van Joke, die deelnam aan een

uitdaging. Zowel mentaal als fysiek.

online workshop make-up.

Omdat de workshops in de ziekenhuizen werden

‘Mede door financiële steun van de NCV en haar

geannuleerd, lanceerde Look Good Feel Better een

leden kon stichting Look Good Feel Better ook

nieuwe website en ontwikkelde zij online work-

tijdens dit bijzondere jaar vrouwen met kanker

shops. Deze zijn gratis toegankelijk voor vrouwen

blijven steunen. De online workshops bieden een

die een behandeling ondergaan voor elke vorm

goed en blijvend alternatief’, aldus Petra Odenthal,

van kanker.

directeur van Stichting Look Good Feel Better.

Tijdens de online workshops geven getrainde
beauty professionals nuttige tips en informatie

Voor meer informatie www.lookgoodfeelbetter.nl

over uiterlijke verzorging bij kanker. Maatwerk en

Stichting Look Good Feel Better heeft de ANBI

steun voor elkaar is het motto van deze workshops,

status en is CBF gecertificeerd.

met onderwerpen als huidverzorging, make-up en
haarwerken. Ze bieden praktische support en
contact met andere vrouwen in dezelfde
omstandigheden.

‘Ik ben voorzichtig en kom op dit moment
de deur niet veel uit. Het was fijn om met
vrouwen contact te hebben die in een
vergelijkbare situatie zitten. Leuk, leerzaam
en persoonlijker dan gedacht.’
Sabina, na afloop van een behandeling in het kader van de ‘Geef een glimlach cadeau actie’
van Look Good Feel Better.
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NCV-structuur,
bestuur, commissies
en groepen
Algemene Ledenvergadering

NCV-bestuur

Verenigingsbureau

Commissie Beleid & Strategie

Belangenbehartiging

Technische Commissie

Dienstverlening

Groep Dépositaire & Exclusive Distributie

Voorlichting

Groep Distributie Schoonheidsspecialisten
Groep Professionele Distributie
Duurzaamheidscommissie
Werkgroep Jaarverslag
Werkgroep GMP
HOPE Werkgroep PGS en Omgevingswet

Bestuur

Ereleden

J.C. Bondy, L’Oréal Nederland

J.J.W. Becks

M. van Ee, hannah Skin Improvement

R.H.J. Bouma-Scholten

Research Company (voorzitter)
C. Grotentraast, Kao Brands Europe /
Guhl Ikebana Cosmetics

R.W.J. Cohnen
H.T. van Giessen
H.C. Hogeveen

L.A. Hertz, Elha Cosmetics

R. van de Straat

I.L. de Jonghe, Henkel Beauty Care

J. Weststrate

K. de Koning, Beiersdorf
H. Spruyt-Panbakker, Procter & Gamble
Nederland (vice-voorzitter)
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Commissies en groepen

COMMISSIE BELEID & STRATEGIE

GROEP PROFESSIONELE DISTRIBUTIE

Cosmetics Europe

R.W.J. Cohnen, Balmain Hair Group

F.J.J. van Breukelen, Kao Netherlands

Voor meer informatie over Cosmetics Europe zie: www.cosmeticseurope.eu

M. van Deurzen, Unilever Benelux

R. van Casteren, Keune Hair Cosmetics

M. van Ee, hannah SIRC

E. de Knoop, Balmain Hair Group

Board, R.T.H. van Welie

M. van Haaren, L’Oréal Nederland

R. Kamm, Florale Hair Cosmetics Production

Active Association Members, R.T.H. van Welie (voorzitter)

S. Hoeneveld, Beiersdorf

G.J. Oteman, L’Oréal Nederland

Operational Committee, R.T.H. van Welie

R. Smolders, Procter & Gamble Nederland

A. Rodriguez, Coty International

Task Force COVID-19, R.T.H. van Welie

M. Strijder, Dr. Van der Hoog

P. Siero, Davines Nederland

Strategic Core Team Advocacy Reputation Communication, M.A.J. van Oostrum

M. Stamsnijder, Henkel Beauty Care

Strategic Core Team Advocacy Reputation Communication: Breakout Group Consumer Information,

TECHNISCHE COMMISSIE

D. Debroux, Estée Lauder Cosmetics

L. Berg-Meulenberg, GlaxoSmithKline Consumer

A. Rodriguez, Wella Netherlands

Strategic Core Team Advocacy Reputation Communication: Breakout Group Claims & Advertising,

J. van Deursen, Mondial Cosmetics

GROEP DISTRIBUTIE SCHOONHEIDSSPECIALISTEN

Strategic Core Team Advocacy Reputation Communication: Breakout Group Endocrine Disrupting Chemicals,

Y. Dommels, Unilever Benelux

P. Aarts, A&P Nature Brands

H. Elzinga, Delarange Cosmetics

T. Beljon, Chi International

M. Gelinne, Emma Health & Beauty Care

M. van Ee, hannah SIRC

S. Janssens, S.A. Beiersdorf

P.J.A.M. Luijkx, Cosinta (voorzitter)

Strategic Core Team Ingredients, L. Jongmans

A.R. Korndorffer, Keune Haircosmetics (voorzitter)

M. Pascaud, Pascaud Care

Strategic Core Team Ingredients: Breakout group Endocrine Disrupting Chemicals, L. Jongmans

C. Lambert, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

M. Rietveld, Elha Cosmetics

Expert Team Ingredients Monitoring & Assesment, M. Hellinga

A. Lee, L’Oréal Nederland

M. van Straaten, WALA Nederland

Expert Team Hair Preparation, A.R. Korndorffer, Keune Haircosmetics

K. Ramakers, Amway

J. Zwoferink, Webecos

Strategic Core Team Regulatory Strategy, R.T.H. van Welie, L. Jongmans

Healthcare

M.A.J. van Oostrum
M.A.J. van Oostrum

N. Salducci, Procter & Gamble Nederland

L. Jongmans
Strategic Core Team Advocacy Reputation Communication: Breakout Group Product Preservation PA &
Comms Strategy, M.A.J. van Oostrum

Strategic Core Team Regulatory Strategy: Breakout group Nanomaterials, L. Jongmans

K. Sierhuis, Mondial Cosmetics

WERKGROEP GMP

Strategic Core Team Science, L. Jongmans

P. Smit, Unilever Benelux

P. Hinten, Hegron Cosmetics

Expert Team Environmental Science, M. Hellinga

A. Vranckx, Henkel Beauty Care Brussel

H. Elzinga, Delarange Cosmetics (voorzitter)

Breakout Group Microplastic Advocacy, M. Hellinga

A. Hommes, Mondial Cosmetics

GROEP DÉPOSITAIRE & EXCLUSIEVE DISTRIBUTIE

M. Pulles, Koninklijke Sanders

ANDERE INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING

J.R. Boné, LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland

E.P. Ros, Neomix Columbus

International Associations Collaboration, R.T.H. van Welie

R. van den Bosch, Coty International

F. Schonewille, Keune Haircosmetics

S. Bouchtaoui, Bulgari Netherlands
V. Brummer, Shiseido Group The Netherlands

WERKGROEP JAARVERSLAG

I. de Cock, Estée Lauder

J. Boné, LVMH Perfume & Cosmetics Nederland

B. Geerkens, Clarins Nederland

W. Dorenbosch, Unilever Benelux

D. Goes, Trind Cosmetics

A. Engelen, GfK Panel Services Benelux

L.A. Hertz, Elha Cosmetics (voorzitter)

M. de Jong-Hoogstad, Procter & Gamble Nederland

P.F. Hillege, Skins Cosmetics

R. van Kampen, Beiersdorf

J. Jordan, L’Oréal Divisie Luxe Producten

K. Risch, Mäurer & Wirtz

M. van der Kreeft, Chanel International

F. Smits, NielsenIQ

M. von der Meer, Puig Nederland
A. Pas, Collistar Benelux

DUURZAAMHEIDSCOMMISSIE

K. Risch, Mäurer & Wirtz

A. Lee, L’Oréal Nederland
M. Gelline, Emma Health & Beauty Care
Y. van Houten, Ahold Delhaize
S. Plender-Janse, Beiersdorf
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Ledenlijst
A&P Nature Brands - VORSTENBOSCH

Girasol Natural Products - BREDA

Perrigo Omega Pharma Nederland - ROTTERDAM

A. Vogel - ELBURG

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare -

Pharmaspray - ZAANDAM

A/N/G Skincare - NAARDEN
Alfrink Cosmetics - EINDHOVEN

Philips Consumer Lifestyle - DRACHTEN

BELANGHEBBEND A

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique - UTRECHT

A.S. Watson Group - RENSWOUDE

Procter & Gamble Nederland - ROTTERDAM

Ahold Delhaize - ZAANDAM

Ardoz Healthcare - ‘S-HERTOGENBOSCH

Hegron Cosmetics - PURMEREND

Profero Cosmetics - HELMOND

Holland Pharma Exploitatie - BORCULO

B&W Co-Creations - OOSTERHOUT

Henkel Beauty Care - NIEUWEGEIN

Puig Nederland - HOOFDDORP

Nederlandse Drogisterij Service - AMERSFOORT

Balmain Hair Group - SCHIPLUIDEN

Herôme Cosmetics - ALMERE

PXP Professional Colours - SEVENUM

Beiersdorf - AMSTERDAM

I.N.C. Agency - LOOSDRECHT

Rapide - HAAKSBERGEN

BELANGHEBBEND B

Benckmar - AMERSFOORT

Industrie- en Handelsonderneming Superstar -

Remark Groep - ROGAT

Cosmetics Connections - HEEMSTEDE

René Professional & BottleX private label -

CosTec - HAAFTEN

Amway - VENLO

Bergman Cosmetics - BURGERVEEN

VOORTHUIZEN

OOSTERHOUT
International Beauty Partners - VELDHOVEN

BioClin - DELFT

JK-Nederland - ROTTERDAM

Rituals Cosmetics Netherlands - AMSTERDAM

Delphic HSE (Europe) - SCHIPHOL

Bradford & Hamilton - ROOSENDAAL

Johnson & Johnson Consumer - AMERSFOORT

Royal Herkel - ZEEWOLDE

Info Care - DE MEERN

Bulgari Netherlands - AMSTERDAM

Kao Brands Europe / Guhl Ikena Cosmetics -

Schwarzkopf Professional - NIEUWEGEIN

Q-Point - WAGENINGEN

SES Nederland - ENSCHEDE

SkinConsult - MAARSSEN

AMERSFOORT

RIJSBERGEN

DC Consult - DALFSEN

Bio Essentials - TURNHOUT (B)

Caresse Cosmetics - HAARLEM
Celeste Originals - TILBURG

Kao Netherlands - AMERSFOORT

Shiseido Group The Netherlands - SCHIPHOL

The Regulatory Company - DEN HAAG

Chanel International - AMSTERDAM

Keune Haircosmetics - SOEST

Skins Cosmetics - AMSTELVEEN

Thewa Innovation - ALMERE

Chi International - BREDA

Keystone Europe - OSS

TCi Tilly’s Cosmetics International - MIJDRECHT

Zagt & Van Elk Consultancy - RIJSWIJK

Chuuch Cosmetics - ROTTERDAM

Koninklijke Sanders - VLIJMEN

The Performance Hub - NIJVERDAL

Clarins Nederland - APELDOORN

L’Oréal Nederland - HOOFDDORP

The Sisters - AMSTERDAM

BELANGHEBBEND C

CNC International - WEERT

LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland -

Toby’s - AALSMEER

Aako - LEUSDEN

Topbrands Europe - OUD-BEIJERLAND

Caldic Nederland - ROTTERDAM

Colgate-Palmolive Nederland - WEESP

Mades Cosmetics - DEN HAAG

Trade Sense - BREDA

Clariant SE - LOUVAIN-LA-NEUVE (B)

Collistar Benelux - UTRECHT

Marie-Stella-Maris - AMSTERDAM

Treffina bath + Beauty Concepts - EINDHOVEN

De Lange - BELFELD

Consumedix - RENKUM

Mascot Europe - WOGNUM

Trind Cosmetics - AMERSFOORT

Elementis Minerals - AMSTERDAM

Cosinta - ZOETERMEER

Matrix Nederland - HOOFDDORP

Ultra Cosmetics - AMSTELVEEN

GOVA Ingredients - HOOGERHEIDE

Coty International - SCHIPHOL

Mäurer & Wirtz - MAASTRICHT

Unilever Benelux - ROTTERDAM

I.F.F. Nederland - HILVERSUM

Davines Nederland - DEVENTER

Mey Liang Nails & Cosmetics - SOESTERBERG

Van Ginkel’s Handelsonderneming - HARLINGEN

Sachem Europe - ZALTBOMMEL

Delarange Cosmetics - ZEEWOLDE

Milu Cosmetics - HELMOND

Verbago Haircosmetics - DEVENTER

Safic-Alcan Benelux - LONDERZEEL (B)

Derm-Appeal Distributors - HUIZEN

Mondial Cosmetics - ALKMAAR

WALA Nederland - RIJSWIJK

Sirius International BV - BAARN

Dr. Van der Hoog - AMERSFOORT

Moor Cosmetics - BLARICUM

Webecos - ZOETERMEER

Dr. Van Montfort Laboratories - MAASTRICHT

Multicare Europe - HOEVELAKEN

Wella Netherlands - ROTTERDAM

Eco Nederland - BRUNSSUM

Natucos - CASTRICUM

Yves Rocher Nederland - KAIN (B)

Elha Cosmetics - BURGERVEEN

Natural Cosmetics Holland - BEVERWIJK

Emma Health & Beauty Care - ALMERE

Nature’s Choice - ETTEN LEUR

Estée Lauder Cosmetics - DIEGEM (B)

Neomix Columbus - ZOETERMEER

Florale Hair Cosmetics Production - MAASTRICHT

Orange Pearl - DELFT

Florès Natural Cosmetics Kampen - KAMPEN

P&G Salon Professional - ROTTERDAM

Galvastore - EINDHOVEN

Pascaud Care - BARENDRECHT

Gildewerk - HAARLEM

Paula’s Choice Europe - AMERSFOORT

Cobeco Pharma Wholesale - BERKEL EN RODENRIJS
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AMERSFOORT
hannah Skin Improvement Research Company -

Belanghebbend ABC

CAPELLE AAN DE IJSSEL
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Zeker in Cosmetica

rugdikte klopt niet
zie voorbeeld exemplaar

Postbus 914
3700 AX Zeist

Zeker door Cosmetica

Zeker in Cosmetica

Waterigeweg
De impact van persoonlijke verzorging
op 31ons zelfvertrouwen

Cosmetica-ingrediënten, INCI-namen en hun functies

Postbus 914
3700 AX Zeist

Waterigeweg 31
3703 CM Zeist
+31 (0)30 604 94 80

3703 CM Zeist
+31 (0)30 604 94 80

info@ncv-cosmetica.nl
www.ncv-cosmetica.nl

info@ncv-cosmetica.nl
www.ncv-cosmetica.nl

De Nederlandse cosmetica-industrie
Feiten & cijfers

Wat vertelt het etiket van
een cosmeticaproduct?

70 jaar NCV

Postbus 914
3700 AX Zeist

Zeker door Cosmetica - ‘Jeugd Uitgelicht’

Waterigeweg 31
3703 CM Zeist
+31 (0)30 604 94 80
info@ncv-cosmetica.nl
www.ncv-cosmetica.nl
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Bent u fabrikant,
merkhouder of importeur van cosmetica en in Nederland
gevestigd en/of hier
werkzaam, dan
kunt u lid worden
van de NCV.
Kijk voor meer
informatie op:
ncv-cosmetica.nl
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Met dank aan
Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd
aan het jaarverslag met name S. Andeweg, J. Boné,
W. Dorenbosch, M. van Ee, A. Engelen (GfK),
C. Grootentraast, M. van Haaren, M. Hellinga, M. de Jong,
L. Jongmans, R. van Kampen, P. Odenthal, K. Risch, F. Smits
(NielsenIQ), J. Romijn-Visscher en R. van Welie
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Nederlandse Cosmetica Vereniging
T + 31 (0)30-6049480, info@ncv-cosmetica.nl, www.ncv-cosmetica.nl
Bent u fabrikant, merkhouder of importeur van cosmetica en in Nederland gevestigd
en/of hier werkzaam, dan kunt u lid worden van de NCV. Wij maken graag kennis met
u om u nader te informeren over de NCV en haar activiteiten.
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