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Voorwoord

Dit is het NCV jaarverslag 2012 XL, waarin u meer over de om-

De wet- en regelgeving voor cosmetica neemt toe. In de wet-

en over de NCV activiteiten leest. In de papieren, XS-versie

spin in het web en organiseert niet alleen informatiebijeen-

zetontwikkeling in de cosmetica-industrie in het afgelopen jaar
staan de hoofd- en hoogtepunten.

Als voorzitter van de Nederlandse Cosmetica Vereniging ben

ik verheugd dat onze industrie ook in 2012 weer een (beschei-

den) groei heeft kunnen rapporteren. Echter, ook onze industrie staat onder druk en veel fabrikanten en importeurs zien

hun marges teruglopen. Dit zie ik niet als crisis, maar als een
oproep tot innovatie en samenwerking. De echte druk zit bij

andere sectoren. Persoonlijke verzorging is en blijft belangrijk

geving staat veiligheid voorop. De NCV is voor de leden een
komsten (NCV wijst de weg), maar ook via de nieuwsbrief en
het telefonisch advies op maat zorgt ze dat de leden tijdig

weten waar ze aan moeten voldoen. Daarnaast wil ik noemen
dat de lobbyfunctie van de NCV en het te woord staan van met
name media, van groot belang zijn.

Graag wijs ik u op de vernieuwde NCV-website en meld ik alvast dat er ook een mobiele site aankomt.

voor de consument; man en vrouw, jong en oud. De consu-

Ten slotte wil ik alle medewerk(st)ers van de NCV voor hun

heid van producten. Maatschappelijk verantwoord onder-

leveranciers kijken we met vertrouwen naar de toekomst.

ment stelt hoge eisen aan veiligheid, kwaliteit en duurzaamnemen is een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de be-

inzet danken. Met de juiste mindset en inzet van retailers en

drijfsvoering van cosmeticabedrijven.

De huidige situatie daagt uit tot ondernemerschap en ik roep

iedereen op om uit zijn comfortzone te komen en de uitdagingen op te zoeken, aan te gaan en de consument nog meer

dan anders te inspireren. Dat kan natuurlijk met alle innovaties
die onze industrie rijk is, maar ik denk ook aan ideeën om de
consument/shopper op de winkelvloer en via internetverkoop
en/of sociale media te verleiden, te verrassen en uiteindelijk
te verzorgen en verwennen.

Frank Pierik | voorzitter NCV
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Nederlandse cosmeticamarkt
Op basis van de gegevens van marktonderzoeksbureau Nielsen schetst de NCV een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de
consumentenomzet van producten voor de persoonlijke ver-

zorging. Nielsen meet de verkoop van cosmetica bij ongeveer
97% van het reguliere, voor consumenten bereikbare, Nederlandse supermarkt-, drogisterij- en parfumeriekanaal.

In de graﬁeken en tabellen treft u overzichten aan van de omzetontwikkeling in 2012 van de verschillende deelmarkten.

Alle omzetcijfers zijn weergegeven op consumentenprijsniveau inclusief BTW.

Algemene Nederlandse cosmeticamarkt

De cosmeticamarkt heeft in 2012 een groei van 1,1% laten
zien. Er zijn veel onzekerheden die van invloed zijn geweest
op het consumentengedrag. Ondanks het lage consumenten-

vertrouwen heeft de cosmetica-industrie een beter resultaat
kunnen realiseren dan in 2011.

Tot en met 2009 waren het gouden jaren voor de cosmeticaindustrie en werd zowel in omzet als volume een mooie groei

gerealiseerd. Vanaf 2009 zagen we een sterk toegenomen

druk op het prijsniveau vanuit, met name, een toenemende
promotiedruk, maar ook vanwege dalende schapprijzen. Pro-

motie (zoals bijvoorbeeld: prijskorting, bundel, 1+1 gratis of
assortimentskorting) is niet meer weg te denken uit vooral het

supermarkt en drogisterijkanaal, maar is ook waar te nemen

“De consument koopt graag
innovatieve producten, ook als
daarvan de prijs wat hoger ligt.”

in de parfumerie. In totaal wordt in personal care 23,5% in

in
miljoenen
euro

onder promotievoorwaarden wordt verkocht. Promotiedruk

2500

promotie verkocht. Dat wil zeggen dat een kwart van elke euro
zien we in alle deelmarkten in meer of mindere mate.

Tot 2011 zorgden deze marktomstandigheden voor groeiende
volumes, maar in 2012 heeft promotie het volume niet meer
laten groeien. Er zijn in 2012 0,4% minder verpakkingen ver-

2.359,6
+2,2%

2.426,1
+0,9%

2.444,2
+0,7%

2.470,0
+1,1%

2009

2010

2011

2012

2600

2400
2300

kocht. Verklaring hiervoor is vooral de daling van de verkoop

naar aanleiding van de BTW-verhoging. Nielsen onderzocht

het toiletkastje wellicht vol is vanwege de in promotie aange-

rijkste cosmetica productgroepen.

bij de supermarkten en het feit dat bij sommige consumenten
schafte voorraad. Het goede nieuws is dat de verpakkingen

top 20 producten (A-merk en eigen merk) van de 90 belang-

tegen een hoger prijsniveau zijn verkocht. Voor het eerst in

Het aandeel eigen merk in producten voor de persoonlijke ver-

is dat consumenten bereid zijn gemiddeld duurdere producten

volg van het feit dat ook eigen merk producten meer in

jaren zijn schapprijzen weer deels verhoogd, maar belangrijker

te kopen. Prijsverhogingen zijn met name te zien bij introduc-

ties, maar ook op relaunches in het bestaande assortiment.

zorging stijgt als gevolg van assortimentsuitbreiding en als gepromotie worden verkocht.

De BTW-verhoging draagt vanaf het laatste kwartaal van 2012

Producten voor de persoonlijke verzorging zijn belangrijk. De

Nielsen blijkt dat van 40% van de top 20 A-merk producten en

continue vernieuwing (innovaties), sterke acties en aantrek-

ook enigszins bij aan de omzetgroei. Uit een onderzoek van

van 30% van de eigen merk producten de prijs is verhoogd

consument is individualistisch en veranderlijk. Daarom zijn
kelijke promoties belangrijk om de consument te verleiden.
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Binnenlandse omzet cosmetica

2009

%

315,2

2

Bad- en doucheproducten

181,8

Deodorant

169,4

Decoratieve cosmetica

2010

5

169,7

-1
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391,2
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-1
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-11
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100,5

3

104,5
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Huidverzorging

481,1

0

489,5

Zonnecosmetica
Overig
Totaal

5

177,7

438,5

Zeep (tabletten en vloeibaar)

352,8

-4

337,3

-1

Scheerproducten

%

178,3

394,6

Mondverzorging

2011

1
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Haarverzorging

%

400,9

166,0
31,6

68,2

2.359,6

2
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5
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30,7
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5
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in miljoenen euro

2012

%

365,3

4

0

181,8

-1

165,7

2

-1

5

465,5
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-3
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-2
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Andere belangrijke thema’s zijn wellness, gezondheid en life-

kopen via internet. Er is een steeds sterkere synergie tussen

tuurlijke producten en gebruiksgemak zijn belangrijk voor de

De personal care aankopen via het internet blijven stabiel en

style, met name ook vanwege veroudering en vergrijzing. Nabewuste consument en die trends zien we in veel deelmarkten
terug.

De deelmarkten bad- en doucheproducten, decoratieve cos-

metica, mondverzorging en zeep laten een bovengemiddelde
groei zien van respectievelijk 2%, 4%, 4% en 2%. Binnen de-

coratieve cosmetica toont de categorie nagellak voor het

tweede achtereenvolgende jaar een forse groei van 14%. De

deelmarkt zonnecosmetica herstelt met een groei van 8% van

fysieke winkel en verkoop via internet.

de inschatting is dat de omzet, alhoewel zeer verschillend per
productgroep, nog beperkt is. Voor productgroepen als geu-

ren schat Nielsen dat de omzet via internet ongeveer 5% is.

Voor productgroepen als shampoo en deodorant ligt de omzet
via internet veel lager, hooguit een half procent. Voor totaal
cosmetica komt de inschatting van het online aandeel dan uit
tussen de 1% en 2%.

de slechte prestatie in 2011.

De verkoop in de drogisterij en parfumerie is duidelijk positief,

De geregistreerde totale consumptieve bestedingen van pro-

markt, waar over het algemeen minder ruimte is voor het as-

ducten voor de persoonlijke verzorging bedroegen in 2012
bijna 2,5 miljard euro.

maar daarentegen laat de cosmeticaverkoop in de super-

sortiment, de laagste groei van de afgelopen 7 jaar zien. U
kunt u hierover op pagina 12 meer lezen.

Buiten de door Nielsen gerapporteerde omzet in het super-

Mannencosmetica lag onder druk en voor het eerst sinds jaren

via andere kanalen verkocht. Consumenten kiezen vaker voor

markt. U leest hierover verderop meer.

markt-, drogisterij- en parfumeriekanaal wordt cosmetica ook

alternatieve winkels om cosmetica te kopen. De NCV schat in

is deze markt niet harder gegroeid dan de totale cosmetica-

dat de Nielsen geregistreerde consumentenomzet ongeveer

De verwachtingen voor 2013

Nederland. Uitgaande hiervan bedragen de totale consump-

te voorspellen wat er in 2013 gaat gebeuren. Toch blijft de

90% dekt van de totale Nederlandse cosmeticaverkopen in
tieve bestedingen in 2012 ruim 2,7 miljard euro; een besteding per hoofd van de bevolking van bijna 162 euro per jaar.

Internetverkoop wordt belangrijker, er is een toename van het

aantal aanbieders en een groeiend aantal mensen doet aan-

Gezien de (economische) situatie in de wereld is het moeilijk

NCV voorzichtig optimistisch en verwacht een licht stijgende
ontwikkeling in 2013.

De markt blijft te maken hebben met promotiedruk maar tegelijkertijd is de consument in voor innovatieve producten en
is daar ook bereid meer voor te betalen.

Jaarverslag 2012 XL

Mannencosmetica
De laatste jaren heeft de markt voor mannencosmetica een

meer mannen die een baardje laten staan, waardoor er min-

zetgroei. De omzet in mannencosmetica groeide zelfs jaren-

gezichtsverzorgende producten. De positieve ontwikkeling in

sterk positieve ontwikkeling doorgemaakt met een mooie omlang harder dan de omzet in de totale persoonlijke verzorging.
In 2011 viel de ontwikkeling van mannencosmetica voor het
eerst tegen, en in 2012 blijft voor het eerst sinds jaren de ont-

der scheerproducten verkocht worden en wellicht ook minder
mannencosmetica is alleen te zien in de verkoop van herengeuren (+3,5%).

wikkeling in de mannencosmeticamarkt achter bij de overige

Het aandeel mannencosmetica binnen de cosmeticaproduct-

0,2% naar 354,8 miljoen euro omzet.

hard gegroeid en stabiliseert nu op 23,1% (2011: 23,2%). Er

segmenten. Er is een omzetontwikkeling gerealiseerd van

Er is een uitgebreid assortiment cosmeticaproducten op de
markt speciaal afgestemd op man. Er is keuze uit een breed

groepen die door mannen gekocht worden is de laatste jaren

zijn nog voldoende mogelijkheden om de categorie mannencosmetica verder uit te bouwen.

beschikbaar assortiment. Mannenproducten worden zowel in

Ook in 2013 zal de mannencosmeticamarkt onder druk liggen,

Het merendeel van de mannencosmetica wordt door vrouwen

van fabrikanten en retailers zullen zowel de vrouw als de man

het drogisterij-, parfumerie- als supermarktkanaal verkocht.

voor de man gekocht. Wellicht dat zij bezuinigen op cosmetica-aankopen speciaal voor de man. De categorieën scheren,
deodorant en gezichtsverzorging laten geen groei zien. Er zijn

maar toch is de NCV voorzichtig optimistisch. Inspanningen
aansporen tot aankoop van producten die speciaal zijn afge-

stemd op de man. Verwacht wordt dan ook in 2013 een betere
groei te kunnen rapporteren.
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Deelmarkten

Bad- en doucheproducten

schap, waardoor ze meer aandacht krijgen en vaak ook tegen

van 2% zien naar een omzet van bijna 182 miljoen euro. Deze

gorie, bijna 70%, blijft de spuitbussen.

De markt voor bad- en doucheproducten laat een mooie groei

groei komt vooral voor rekening van de stijging in de verkoop

een hogere prijs verkocht kunnen worden. De grootste cate-

van doucheproducten. Maar voor het eerst sinds jaren laat

Geuren

deze deelmarkt speelt nog steeds de promotiedruk een rol,

seerd. Deze deelmarkt vertegenwoordigt een waarde van ruim

ook de verkoop van badproducten weer een groei zien. In

maar er is wel een prijsstabilisatie gerealiseerd. De producten
die populair zijn, spelen in op de wellness behoefte van de
consument. De nadruk ligt op het verwenmoment, verzorgen,
luxe en genieten.

De deelmarkt geuren heeft een lichte groei van 1% gereali465 miljoen euro. Geuren blijven een toegankelijke luxe. De
groei komt vooral voor rekening van het luxe segment (parfu-

merie). De groei komt door de groei in herengeuren (3,5%).

Er is meer promotie en met name de bestaande geuren (klassiekers) proﬁteren in economisch moeilijke tijden van ver-

Decoratieve cosmetica

De deelmarkt decoratieve cosmetica of make-up bestaat uit
lip-, oog-, nagel- en teintproducten. De deelmarkt vertegen-

woordigt een waarde van ruim 365 miljoen euro. De laatste

trouwdheid en populariteit. Geschenkverpakkingen hebben,

met name in de kerst- en sinterklaasperiode, geen groei kunnen realiseren.

jaren laat deze deelmarkt een continue groei zien, zowel in

Haarverzorging

weest van 4%. In het aantal verkochte verpakkingen is ook een

omzet en is stabiel gebleven. In verpakkingen zien we een

omzet als volume, en ook in 2012 is er een mooie groei gegroei van 4% te zien. Nagellak springt er ook in 2012 uit qua
populariteit. Na een explosieve stijging vorig jaar is er ook in

2012 weer meer nagellak verkocht (14%). De groei wordt op

alle prijsniveaus gedreven door innovaties, gestimuleerd door
modekleuren. Er is veel meer kleur binnen het uitgebreide nagellakassortiment. Deze ontwikkeling zien we terug binnen

‘eigen merk’ en binnen alle A-merken binnen drogisterij en

parfumerie. De groei in de deelmarkt is verder toe te schrijven

aan de toename van teintproducten. De consument streeft

naar een natuurlijke look. Binnen de teintproducten is daarom
met name de BB-cream (Beauty Balm) populair; in 2012 gingen meer mensen een BB-cream gebruiken. Populair was ook

make-up die zorgt voor een zogenaamde ‘nude’ look en die
tevens hydrateert. Lipproducten laten op glossproducten na,

een lichte daling zien. Mogelijk is ook dit toe te schrijven aan
de natuurlijke look die terrein wint.

In deze deelmarkt is een lichte omzetdaling (-1%) gerealiseerd.

De markt is zwaar promotie gedreven. Bij vrouwen zijn high
performance producten populair, zoals speciale sticks tegen

zware transpiratie. Deze producten krijgen meer ruimte op het

nerij, producten met hoogwaardige ingrediënten zoals oliën
zijn populair. Daarnaast zijn gebruiksgemak en eﬃciëntie van
groot belang. De grootste categorie in deze deelmarkt is sham-

poo. Binnen deze categorie zijn diverse introducties tegen een
hogere prijs op de markt gebracht. A-merken groeien sterker

dan het eigen merk in deze categorie. Het mannensegment
toont de sterkste groei in shampoo en creëert een gunstige
waarde in de categorie.

De trend is natuurlijk; natuurlijke ingrediënten zijn in trek, net
als transparante verpakkingen. Mede door deze trend ligt de
categorie styling onder druk, 60% van de gekochte stylingpro-

ducten wordt gebruikt door vrouwen. Droogshampoo zorgt
voor meer volume en wordt door veel mensen als stylingproduct gekocht. Deze hernieuwde introductie uit 2011 heeft blijvend waarde toegevoegd aan de categorie.

bruiksvorm is goed voor 10% van de markt van de haarkleur-

producten. Verzorgingsproducten laten met name bij oliën
(producten die het haar beschermen) een groei zien.

Huidverzorging

De deelmarkt huidverzorging is de grootste deelmarkt en behelst bijna 469 miljoen euro. Er is dit jaar een daling van -2%

in miljoenen euro

150

in omzet gerealiseerd. Ook in verpakkingen laat de deelmarkt

115,1
100
50
Aerosolen

lichte daling. Trend in deze deelmarkt is vooral luxe en verwen-

In haarkleuring zien we geen echte groei, de mousse als ge-

Deodorant

0

De haarverzorgingsmarkt is goed voor ruim 391 miljoen euro

2,7
Crème & Gel

47,9

geen groei meer zien. De deelmarkt bestaat uit lichaams-,

Overig

zichtsverzorging laten een negatieve omzetontwikkeling zien.

hand-, en gezichtsverzorging. De categorieën lichaams- en ge-
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Gezichtsverzorging is de grootste categorie. In het laatste kwar-

Scheerproducten

geïntroduceerd, voor verschillende huidtypes en leeftijdsgroe-

trend zorgt voor een mindere verkoop in scheerproducten.

taal zijn ook in de gezichtsverzorgingsmarkt diverse BB-creams
pen. Deze introductie heeft de negatieve ontwikkeling niet

meer goed kunnen maken. Vooral in de selectieve markt zien
we de consument bezuinigen op aankopen. Ook de markt voor
de man staat onder druk.

Bij lichaamsverzorging heeft een introductie in verzorging
onder de douche, de markt een nieuwe impuls gegeven maar

toch heeft de categorie geen groei kunnen realiseren. De categorie handverzorging is in 2012 stabiel gebleven.

Mondverzorging

Al jaren is er belangstelling voor een goede mondverzorging.

De consument heeft dan ook geld over voor een totale mond-

verzorging en hoger geprijsde toegevoegde waarde producten. Hiervoor is veel media-aandacht. De deelmarkt heeft een
groei van 4% doorgemaakt. Speciﬁeke toepassingen, zoals

whitening en voor gevoelige tanden(sensitive) blijven grote

De deelmarkt laat in 2012 een daling van 5% zien. De baardOok zijn er weinig nieuwe introducties van mesjes en scheer-

producten geweest. Producten voor vrouwen laten een nog
grotere daling (-8%) zien dan producten voor mannen (-4%).
Het aandeel (verpakkingen) van gels binnen scheerproducten

ligt rond de 60%, schuim neemt 33% voor haar rekening en
overige applicatievormen als sticks, olieën en crèmes 9%.

Zeep (tabletten & vloeibaar)

De markt laat een groei zien van 2%, ook in verpakkingen. De
inﬂuenza (Mexicaanse griep) heeft veel mensen blijvend be-

wust gemaakt over het belang van hygiëne voor gezondheid

en welzijn. Ten tijde van de Mexicaanse griep werd de categoriegroei vooral gedreven door handgels. Op dit moment
Tablet 28%
28

groeidrijvers. De familietandpasta’s zien hun omzet dalen en

4

Handgel 4%

zijn veel verkrijgbaar in promotie. Mondwaters zijn in toenemende mate populair. Er is nog steeds veel te winnen in deze

Vloeibaar 68%

categorie, nu gebruikt ongeveer 20% van de mensen mondwater. Een nieuw merk en meerdere innovaties hebben voor
groei in de verkoop van mondwater gezorgd.

68
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komt de groei vooral van vloeibare zeep. Met name vloeibare
zeep, die zowel reinigt als desinfecteert, is populair. Het aan-

deel vloeibare zeep groeit dan ook van 76% in 2010 naar 82%

in 2012. In omzet is de aandeelsgroei nog veel groter: van 61%
naar 68%.

Zonnecosmetica

Er zijn 3 mooie zomerse pieken waar te nemen in het jaar
2012, met een mooie periode in het voor- en najaar. Dit heeft

ervoor gezorgd dat de deelmarkt kon herstellen van haar
slechte resultaat in 2011. In omzet groeit de markt met 8% en

in verpakkingen zelfs met 11%. De consument is zich bewust
van de gevolgen van teveel zon, zoals verbranding, veroudering en op termijn mogelijk zelfs huidkanker. Er worden in toe-

nemende mate anti-zonnebrandproducten gekocht met hoge
factoren.

Populair zijn vooral producten die transparant zijn en niet vet
aan voelen. De applicatievorm is steeds vaker een spray. En er

is veel interesse in producten die zorgen voor het langer bruin

blijven. Ook de omzet van aftersunproducten groeide. Zowel

in de parfumerie als drogisterij is een omzetgroei gerealiseerd.

Overig

Onder de categorie ‘overig’ vallen onder meer de vochtige

doekjes voor baby’s en kinderen, producten voor de intieme

hygiëne, voetverzorgingsproducten en talkpoeder. Deze deelmarkt laat een groei van 2% zien. Deze groei is met name ge-

realiseerd door de groei in vochtige doekjes en nieuwe merken
en introducties in de categorieën lippenbalsem en intiemhygiëne.
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+5%

365,3
+4%

2010

2011

2012

394,6
-1%

438,5
+9%

459,2
+5%

465,5
+1%

2009

2010

2011

2012

481,1
0%

489,5
0%

477,0
-3%

468,7
-2%

2009

2010

2011

2012

31,6
+3%

30,7
-4%

29,3
-5%

27,9
-5%

2009

2010

2011

2012

74,2
+8%

66,9
-10%

72,6
+8%

2010

2011

2012

2.359,6
+2,2%

2.426,1
+0,9%

2.444,2
+0,7%

2.470,0
+1,1%

2009

2010

2011

2012

2009

68,2
+5%

2009

Decoratieve cosmetica

Geuren

Huidverzorging

Scheerproducten

Zonnecosmetica

2600

105

2500

95

2400

85

337,3
+5%

315,2
+2%

2300
2009

2010

Overig

2011

2012

Totaal omzet cosmetica
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Aandeel deelmarkten in %
Bad- en doucheproducten
Decoratieve cosmetica
Deodorants
Geuren
Haarverzorging
Huidverzorging
Mondverzorging
Scheerproducten
Zeep (tabletten en vloeibaar)
Zonnecosmetica
Overig
Totaal

2009
7,7%
13,4%
7,2%
16,7%
17,0%
20,4%
7,0%
1,3%
2,1%
2,9%
4,3%
100%

2010
7,6%
14,0%
7,1%
16,9%
16,3%
20,5%
7,0%
1,3%
1,9%
3,1%
4,3%
100%

Aandeel deelmarkten in %
Scheerproducten 1,1%
Zeep 2,0%
Bad- en douche 7,4%
Zonnecosme ca 2,9%
7,4
Overig 4,1%
2 2,9
4,1
Huidverzorging 19,0%
19,0
7,3 Mondverzorging 7,3%

14,8

Decora ef 14,8%

15,9
6,7

Haarverzorging 15,9%

18,8

Deodorants 6,7%
Geuren 18,8%

2011
7,7%
14,7%
6,9%
17,4%
16,3%
19,9%
7,1%
1,2%
2,0%
2,8%
4,0%
100%

2012
7,4%
14,8%
6,7%
18,8%
15,9%
19,0%
7,3%
1,1%
2,0%
2,9%
4,1%
100%
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Ontwikkeling distributiekanalen
Drogisterij-, parfumerie- en
supermarktkanaal*

Zowel in drogisterij, parfumerie als supermarkt wordt cosme-

tica verkocht. Het belang van cosmetica, en de verkooppresta-

tie van cosmetica, is echter heel verschillend per kanaal. Het
supermarktkanaal laat al drie jaar op rij een omzetdaling zien,
in 2012 voor het eerst gecombineerd met een daling in volume.
Er heeft een switch plaatsgevonden naar gemiddeld duurder

geprijsde producten, en ook een switch van supermarkt naar
drogisterijen. Deelmarkten met een positieve ontwikkeling in
de supermarkt zijn bad- en doucheproducten, mondverzorging, scheerproducten, toiletzeep en zonnecosmetica.

In het drogisterij-/parfumeriekanaal is de omzet gegroeid met
1,7%. Het belang van cosmetica voor een drogisterij en par-

fumeriewinkel is in 2012 groter geworden. In het drogisterij-/
parfumeriekanaal zien we vooral een groei in decoratieve cos-

metica (nagellak), mondverzorging en zonnecosmetica. De
omzetgroei van het cosmetica-assortiment was hoger dan de

omzetgroei van het overige assortiment in drogisterijen en

parfumeriewinkels. Het cosmetica-assortiment is bij uitstek
een assortiment waarmee drogisterijen en parfumeriewinkels
zich onderscheiden. Dit wordt ook in toenemende mate on-

Filiaalbedrijven nemen 61% van het aantal winkels voor hun
rekening, maar inmiddels al meer dan 81% van de omzet.

dersteund met media-uitingen. De bruto mediabestedingen

Daarnaast is er een groei waarneembaar buiten het universum

genomen.

internet neemt toe. De inschatting van Nielsen is dat 1 tot 2%

van drogisterij- en parfumerieretailers zijn in 2012 ﬂink toe-

De parfumerie heeft van alle kanalen de beste groei in 2013

gerealiseerd, namelijk 3,6%. De groei is vooral gerealiseerd
door de categorieën decoratieve cosmetica, geuren en zonne-

van Nielsen in verkopen van cosmetica. En ook de verkoop via
van de cosmetica-omzet nu via internet wordt gerealiseerd,
deze omzet is stabiel gebleven in vergelijking met vorig jaar.
Vooral geuren zijn populair.

cosmetica.

Het resultaat van de verschillende kanalen zal ook in 2013 af-

Na enkele jaren van daling is het aantal winkels in 2012, zowel

onderlinge concurrentiestrijd. Ook de positieve prijsontwik-

bij drogisterij als parfumerie, gestegen. De trend naar grotere

winkels zet zich voort en het belang van drogisterij/parfumerie
ﬁliaalbedrijven blijft groeien. Niet alleen voor wat betreft het
aantal winkels neemt het belang van ﬁliaalbedrijven toe.

Omzetontwikkeling in %

Drogisterij/Parfumerie/Supermarkt
Drogisterij/Parfumerie
Parfumerie
Drogisterij
Supermarkt

hankelijk zijn van factoren als promotiedruk, introducties en
keling zal een rol blijven spelen. Het belang van drogisterij en

parfumerie zal net als het belang van internet, licht toenemen
in 2013.

* deze gegevens zijn gebaseerd op cijfers van Nielsen

2011
Algemeen
Cosmetica
3,2%
0,7%
1,0%
1,5%
0,4%
0,5%
0,8%
1,1%
3,5%
-2,1%

2012
Algemeen
Cosmetica
1,7%
1,1%
1,1%
1,7%
0,5%
3,6%
1,0%
0,8%
1,8%
-1,4%
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Professionele kappersbranche

De algemene marktontwikkelingen in de professionele kappersbranche* zijn in het verslagjaar 2012 gedaald.

De branche heeft te maken met een omzetkrimp door een la-

gere bezoekfrequentie aan de kapsalon. Het komt vaker voor

dat de consument een bezoek aan de kapper langer uitstelt.
Daarnaast blijft de consument terughoudend met haar bestedingen aan haarproducten. Toch hebben verzorgingsproduc-

ten wel een groei kunnen realiseren. Veel mensen zien het
belang van een goede verzorging van het haar en de kapper

kan hen daarover als geen ander adviseren. Haarkleuringen
blijven qua volume het grootste segment binnen de groep
in
miljoenen
euro

130

123,4
-2,8%

122,3
-0,9%

122,7
+0,3%

118,4
-3,5%

2009

2010

2011

2012

125
120
115

kappersproducten. Dit aandeel behelst bijna 45% van de be-

De verwachting is dat in 2013 de consument behoudend blijft

naar de kapper die met zijn kennis van kleuringen en creativi-

aan haarproducten.

handelingen. Veel mensen gaan voor een kleurbehandeling

teit zorgt voor een mooie coupe. Styling- en verzorgingsbehandelingen maken respectievelijk ongeveer 24% en 27% van

en haar bezoek aan de kapper uitstelt en minder zal uitgeven

de salonbehandelingen uit.

Aandeel in %

Het aantal kapsalons neemt toe. Dit komt vooral door de blij-

Kleuringen

pers) en formules (zoals BrainWash, Team Kapsalon en Cosmo

Verzorgingsproducten

vende toename van het aantal ZZP-ers (met name thuiskap-

Hairstyling). De branche biedt werkgelegenheid aan ongeveer

43.000 werkenden (25.000 werknemers). Naar schatting zijn

Styling & finishing
Permanenten
Totaal

2009

2010

2011

25%

25%

24%

5%

4%

3%

45%

47%

25%

24%

100%

100%

47%
26%

100%

2012

45,2%

24,1%

27,3%

3,4%

100,0%

er ruim 15.000 zzp’ers.

De groep van leveranciers in de kappersbranche - verenigd in
de werkgroep GPD van de NCV - proberen door vaktechnische

Verzorgingsproducten 27,3%
27,3

cursussen, creatieve opleidingen en managementtrainingen

Styling & finishing 24,1%
24,1

mee te werken aan hoogkwalitatieve ondernemers en goed
opgeleid kapperspersoneel. De kappersbranche investeert

daarnaast in moderne, frisse inrichtingen en steeds vaker

wordt het dienstenpakket uitgebreid naar bijvoorbeeld nagel-

en schoonheidsverzorging. Ook is er aandacht voor combinaties van diensten die op elkaar aansluiten zoals samenwerking
met kledingwinkels.

Permanenten 3,4%
3,4

45,2

Kleuringen 45,2%
* Bron: GPD statistiek en Rabobank Cijfers en Trends (februari 2013)
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Groepen en Commissies

De NCV groepen en commissies zijn belangrijk voor het functioneren van de NCV. De leden denken mee over allerlei onder-

werpen gerelateerd aan de cosmetica-industrie. De groepen en commissies vergaderen regelmatig. De ledenlijsten treft u
achterin dit jaarverslag aan.

- Groep Dépositaire en Exclusieve Distributie
- Groep Distributie Schoonheidsspecialisten
- Groep Professionele Distributie
- Commissie Beleid & Strategie
- Technische Commissie

- HOPE (Hulp en Ondersteuning voor Producenten van Eindproducten)

Jaarverslag 2012 XL

NCV steunt landelijke stichting Look Good…Feel Better

“Je uiterlijk is belangrijk, juist als je ziek bent”
Stichting Look Good…Feel Better

gens zelf aan de slag. De workshop duurt twee uur en is voor

kanker hebben. De ziekte zelf en de behandelingen hebben

“Ik vond de workshop erg leuk en leerzaam. Je bent twee uur

Meer dan 100.000 mensen krijgen jaarlijks te horen dat ze
vaak tot gevolg dat het uiterlijk van mensen verandert. Hoewel

vaak tijdelijk, kunnen deze veranderingen een grote impact
hebben. Je bent ‘jezelf’ niet meer.

Stichting Look Good…Feel Better geeft op een positieve en
praktische manier informatie en advies over uiterlijke verzor-

ging bij kanker. De stichting organiseert sinds 2005, als enige

organisatie in Nederland, in samenwerking met ziekenhuizen,
speciale workshops uiterlijke verzorging bij kanker.

Doelstelling van de stichting is om landelijke dekking te reali-

seren. Zodat alle mensen met kanker, dicht bij huis, steun kunnen krijgen bij hun uiterlijke verzorging.

Workshops: leuk en leerzaam

Look Good...Feel Better organiseert in samenwerking met 72
ziekenhuizen workshops uiterlijke verzorging. Speciaal ge-

trainde schoonheidsspecialisten adviseren op welke manier
de huid verzorgd kan worden en welke make-up het beste

past. Een haarwerker/kapper laat zien welke mogelijkheden
pruiken bieden en er is gelegenheid te experimenteren met

sjaals en andere alternatieven. De deelnemers gaan vervol-

de deelnemers gratis.

met iets anders bezig dan het ziek zijn; je gaat er beter uitzien
en je daardoor ook beter voelen”, vertelde een deelneemster
na aﬂoop.

Dat zij niet de enige is blijkt uit de gemiddelde waardering van

de workshops: de deelnemers geven de workshop gemiddeld

een 9. De herkenbaarheid, het feit dat je niet de enige bent,

dat je kunt praten over zaken waar je tegen aan loopt en de
praktische tips, vinden veel mensen ﬁjn.

Leden NCV betrokken bij Look Good…
Feel Better

Alle activiteiten zijn mogelijk door de inzet van meer dan 400

vrijwilligers en dankzij ﬁnanciële steun van derden, waaronder
de NCV en haar leden. Zij stellen ook belangeloos de cosme-

ticaproducten ter beschikking die worden gebruikt tijdens de
workshops en die de deelnemers mee naar huis mogen
nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Petra Odenthal (directeur).

“Ik keek in de spiegel en herkende mezelf weer”

Stichting Look Good...Feel Better
Postbus 914 | 3700 AX Zeist
T 030 697 15 11
info@lookgoodfeelbetter.nl
ABN AMRO 62.10.61.352
www.lookgoodfeelbetter.nl
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De NCV in 2012-2013
Vereniging

2012); F.M.J. Pierik (Coty Benelux); F.L. de Groot (Intertrade

zes. In het bestuur worden de grote ﬁrma’s vertegenwoordigd,

Care); Mw. M. van Ee (hannah Skin Improvement Research

Het NCV-bestuur maakt de beleidsmatige en strategische keumaar ook bedrijven uit de distributiegroepen, zoals leveranciers aan kapper, schoonheidsspecialist, drogisterij, super-

markt of parfumerie, en nationale en internationale

Cosmetics); U. Springer (L'Oréal Nederland); R. van de Straat

(Procter & Gamble Nederland); E. Dumez (Henkel Beauty
Company); L.A. Hertz (Elha Cosmetics) (benoemd per 24 april
2012).

fabrikanten en/of distributeurs.

De voorzitter

Tijdens de ledenvergadering in april 2012 zijn nieuw in het be-

2011 voorzitter van de NCV. Hij is General Manager van Coty

stuur benoemd mevrouw A. de Haan (Unilever Benelux) en de

heer L. Hertz (Elha Cosmetics). Herbenoemd zijn de heer De
Koning (Beiersdorf) en De Groot (Intertrade Cosmetics). Af-

scheid is genomen van de heer B. Hullegie (Koninklijke Sanders).

NCV-bestuur

De heer F. Pierik van de ﬁrma Coty Benelux is sinds november
Benelux, Division Coty Beauty. Hij is al jaren actief betrokken

bij de NCV, onder andere door zijn lidmaatschap van de Groep
Intensieve Distributie (GID) en als bestuurslid van de Stichting
Look Good…Feel Better.

Nieuwe leden

Nieuwe leden in het verslagjaar 2012 zijn: Ardoz Healthcare;
B & Z Cosmetics; Bradford & Hamilton; Chi International; CNC

International; Cosmetics Connections; De Bereiders; Global

Beauty Secrets; Keystone Europe; Pharma Source en Prima
Derm. Er was sprake van 7 opzeggingen.

NCV-bureau

Het NCV team bestaat uit de volgende personen: De heer W.A.

Pfeifer (directeur), de heer R.T.H. van Welie (techniek, wet- en
regelgeving), mevrouw M.A.J. van Oostrum (communicatie en
Het bestuur (v.l.n.r): L.A. Hertz, R. van de Straat, Mw. M. van Ee, F.M.J. Pierik, Mw.
A.E.E. de Haan, L.C.M. de Koning, B. van Iterson*, F.L. de Groot. Verhinderd waren E.
*Nog te benoemen in bestuur
Dumez en U. Springer

Het bestuur heeft zich in het afgelopen jaar gericht op de ver-

verenigingszaken), mevrouw L.A. Vereijken-van Embden (projectmanager communicatie), mevrouw J.D. de Graaf (techniek,
wet- en regelgeving), mevrouw J. Romijn-Visscher (secretariaat) en de heer G. Roeterd (administratie).

dere intensivering van de communicatie richting stakeholders
en het grote publiek. Tevens was er aandacht voor het vast-

gestelde NCV-werkplan en een aantal projecten in het bijzon-

der. De NCV werkt samen met de twee andere verenigingen,

die ook gevestigd zijn in het pand aan de Waterigeweg in Zeist,
namelijk de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
(NVZ) en de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV). Ook is de

Stichting Look Good…Feel Better in dit pand in Zeist gehuisvest. Samen met de NCV ontplooit zij regelmatig gezamenlijke

initiatieven om de uiterlijke verzorging van mensen met kanker onder de aandacht te brengen.

Het bestuur bestaat uit: L.C.M. de Koning (Beiersdorf); Mw.

A.E.E. de Haan (Unilever Benelux) (benoemd per 24 april

NCV-bureau (v.l.n.r.): Ronald van Welie, Marjolein van Oostrum, Lilian Vereijkenvan Embden, Judith Romijn-Visscher, Wouter Pfeifer en Judith de Graaf
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Services en producten
EEN UITGAVE VAN DE NEDERLANDSE COSMETICA VERENIGING | ZEIST | www.NCV-COSMETICA.NL

V EILIGHEIDSINFORMATIE
NAGELPRODUCTEN

Nieuwe editie Veiligheidsinformatie Nagelproducten

Als je werkt met goede producten die voldoen aan de Europese wetgeving en ook zijn

voorzien van de juiste etikettering, dan is het
werken hiermee veilig. Belangrijk is uiter-

aard wel dat de gebruiksvoorschriften van
de leverancier strikt worden opgevolgd.
Omdat de NCV veilig werken met nagelpro-

ducten belangrijk vindt en omdat inmiddels
diverse wetswijzigingen en productinnova-

ties hebben plaatsgevonden, heeft de NCV eind 2012 een
nieuwe editie van haar Veiligheidsinformatie Nagelproducten

uitgebracht. Deze is publiek toegankelijk en gratis te downloaden vanaf www.ncv-cosmetica.nl.

Nieuw design www.ncv-cosmetica.nl

Veel gestelde vragen (FAQ)

In 2012 heeft de NCV de content op haar website weer verder
uitgebreid, om de bezoeker zo goed en gericht mogelijk te in-

formeren. Met behulp van antwoorden op Veel gestelde vra-

gen informeert zij de bezoekers gericht over speciﬁeke
onderwerpen. Deze informatie wordt veel bezocht en heeft
meteen een hoge Google ranking gekregen. De Veel gestelde
vragen documenten die de NCV het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en gepubliceerd:

- Hormoonachtige stoﬀen
- Microplastics

- Cosmetica tijdens de zwangerschap
- Cosmetica en Kinderen
- Parabenen

- Crèmes bij Pigmentvlekken
- Lood in lipsticks

- Haarkleuren en PPD

- Deodorants en anti-transpiranten

In 2012 heeft de NCV haar website opnieuw laten vormgeven.

Twitter

matie en keuzes op de homepage sterk beperkt. De informatie

Relevant cosmeticanieuws verspreiden via Twitter draagt

Naast een nieuwe vormgeving, heeft zij de hoeveelheid infor-

die het meest werd bezocht, is nu in een oogopslag vindbaar.
Ook is de informatie over de Cosmeticaverordening verder uit-

gebreid. NCV-leden hebben exclusieve toegang tot het leden-

deel waar alle updates met betrekking van de verordening
staan beschreven.

In het afgelopen jaar werd de NCV website 52.500 keer bezocht, waarvan 35.400 personen unieke bezoekers waren. Zij

De NCV heeft haar informatieservice uitgebreid met Twitter.

ertoe bij dat mensen de NCV nog beter weten te vinden als
aanspreekpunt van de cosmetica-industrie. De NCV verwacht

dat gebruik van Twitter de naamsbekendheid en autoriteit van
de vereniging helpt vergroten. In 2012 ging de NCV van 300

naar ruim 600 volgers. De ‘trending topics’ over cosmetica
volgt de NCV op de voet.

pagina’s. Meeste interesse bestond voor de onderwerpen:

Duurzaam ondernemen in de cosmeticabranche

namen en Marktgegevens.

bracht. Zij volgde daarom een lidbedrijf dat cosmetica produ-

verbleven gemiddeld 4,25 minuut op de site en bekeken 3,8
Downloads, Samenstelling en ingrediënten, Etikettering, INCI-

De NCV heeft in 2011 duurzaam ondernemen in beeld ge-
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ceert en duurzaam ondernemen hoog op de agenda heeft

Nieuwsbrief Cosmetica NU

de cosmeticabranche, wil de NCV haar leden inspireren en de

metica NU komt ieder kwartaal uit. Onderwerpen die het af-

staan. Met het concretiseren van duurzaam ondernemen in
branche nog verder verduurzamen. In 2012 heeft de NCV dit
project doorgezet en hetzelfde cosmeticabedrijf weer geïnter-

viewd en hiervan verslag uitgebracht via haar website en
nieuwsbrieven.

Statements|Persberichten

De NCV bracht dit jaar weer vele persberichten en statements
over cosmetica gerelateerde onderwerpen uit, met name als

reactie op de media. Een greep uit de onderwerpen waarop
de NCV dit jaar heeft gereageerd: microplastics in cosmetica,
nanotechnologie, handelsverbod voor op dieren geteste cos-

metica, en de nieuwe etiketterings- en notiﬁcatie eisen volgens de Cosmeticaverordening.

Website www.isditproductveilig.nl

De website www.isditproductveilig.nl trok in 2012 ruim 22.600

bezoekers, waarvan er 20.100 uniek waren. Zij verbleven ruim
1.42 minuut op de site en bezochten daar gemiddeld 2.8 pa-

gina’s. Met name de pagina’s streepjescode, INCI-namen, in-

grediënten, feiten en fabels en niet-comedogeen trokken veel
aandacht.

Veiligheidsmonitor

Deze externe nieuwsbrief heeft ongeveer 900 abonnees. Cos-

gelopen jaar onder meer zijn besproken: de Cosmeticaverordening, de omzetcijfers van de cosmeticabranche, duur-

zaamheid, samenwerkingsverbanden van de NCV met externen en verslagen van NCV-bijeenkomsten.

NCV-Ledennieuwsbrief

De ledennieuwsbrief, exclusief voor leden, verschijnt minimaal

elf maal per jaar. De nieuwsbrief legt zich toe op relevante en
actuele onderwerpen in de branche, zoals wetgeving, ingre-

diënten en bijeenkomsten. In het nieuwsbriefarchief op de
website zijn ze altijd na te lezen.

Haarkleurtips

Het gebruik van haarkleurproducten is bijzonder populair, bij
zowel vrouw als man, jong en oud. De meeste mensen onder-

vinden geen problemen bij het kleuren van het haar, sommige
mensen reageren echter overgevoelig. Om dat te voorkomen
is het belangrijk om altijd de gebruiksaanwijzing op het pro-

duct op te volgen. Om het belang hiervan te benadrukken
heeft de NCV in 2012 de informatie op haar website over haar-

product uitgebreid met haarkleurtips waarin onder andere de
gevoeligheidstest uitgebreid wordt beschreven.

De NCV inventariseert elk jaar de geregistreerde gezondheids-

NCV in landelijke media

2011 zien dat in de periode 2006-2011 per 1 miljoen ver-

namens de cosmetica-industrie in de landelijk media. Een paar

klachten van haar leden. Vorig jaar liet de Veiligheidsmonitor

kochte cosmeticaproducten 3-4 klachten (zeer) waarschijnlijk
door het gebruik van cosmetica zijn veroorzaakt. Het resultaat
van de veiligheidsmonitor toont aan dat cosmetica veilig zijn
in gebruik.

De NCV heeft in 2012 regelmatig opgetreden als woordvoerder
voorbeelden. De Plastics Soup Foundation is een campagne ge-

start waarin zij de cosmetica-industrie vraagt te stoppen met
het gebruik van microplastics in cosmetica. Naar aanleiding
hiervan heeft de NCV een inhoudelijk reactie gegeven in
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Nieuwsuur, het RTL 4 nieuws en in consumentenprogramma

Prix de L’essence, beste cosmetica-adviseuse van het jaar. Op

schillende dagbladen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een on-

de Cosmetica-adviseuse van het Jaar plaats gevonden. De prijs

Kassa Groen. Ook is de NCV geïnterviewd door de redactie ver-

derzoek naar het eﬀect van zilverhoudende deeltjes op regen-

wormen. Daarnaast deden de vakbladen regelmatig beroep op
de kennis van de NCV. De Nieuwe Drogist ondervroeg de heer

21 januari 2013 heeft voor de 8ste keer op rij de uitreiking van
werd uitgereikt tijdens de feestelijke certiﬁcatenuitreiking
door Winston Post aan Sanne Oud (Sephora Haarlem).

Van Welie over de Cosmeticaverordening, en in diverse maga-

Huidfonds

Cosmetica Vereniging ‘Aan de slag met de cosmeticaverorde-

aandoeningen. Het Huidfonds zet zich in voor meer onder-

zines werd verwezen naar de SDU-uitgave van de Nederlandse
ning’. Ook werd haar nieuwe gelanceerde website en de uit-

gave ‘Veiligheidsinformatie Nagelproducten’ meermalen
genoemd. Verder kregen bijeenkomsten zoals de jaarvergade-

ring, nieuwjaarsreceptie en trainersdag veel aandacht in de
vakbladen.

NCV Vertegenwoordiging
CESES

CESES is het registratiesysteem van de overheid voor gezond-

Het Huidfonds steunt op allerlei manieren mensen met huidzoek, verbetering van zorg en goede voorlichting. De heer
W.A. Pfeifer heeft zitting in de Raad van Advies.

Look Good…Feel Better

De NCV participeert in het bestuur via de heer F. Pierik (voor-

zitter NCV) in het bestuur van de stichting. Hij houdt zich actief

bezig met de inzet en betrokkenheid van de NCV en haar leden
bij de Stichting.

Platform Elektronisch Zakendoen in Drogisterijbranche (EZD)

heidsklachten veroorzaakt door het gebruik van cosmetica.

Het systeem is opgezet door het RIVM en de NVWA, en namens de NCV neemt mevrouw J.D. de Graaf deel aan de be-

geleidingscommissie. In 2012 is een tussentijds rapport van

CESES gepubliceerd. In de periode 2011-2012 zijn ruim 842
meldingen via CESES binnengekomen, waarvan 93 consumenten een plakproef bij de dermatoloog hebben gehad.

Jury Prix de l’essence

Mevrouw M.A.J. van Oostrum is namens de Groep Dépositaire

en Exclusieve Distributie (GDED) voorzitter van de jury van de
Tijdens de feestelijke certificatenuitreiking werden de certificaten door
Winston Post uitgereikt.

De NCV (mevrouw M.A.J. van Oostrum) is vertegenwoordigd
in het Platform Elektronisch Zakendoen. Een van de kernactiviteiten van het platform is om electronisch zaken doen in de
branche te gaan implementeren.

Handel en industrie hebben in 2012 stappen gemaakt om papierloos artikelgegevens uit te wisselen. Speciale aandacht is
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er voor de kwaliteit van de gegevens door steekproeven van
GS1 DAS.

Platform Verstandig
Zonnen

wetgevingen zoals REACh, CLP en productspeciﬁeke wetgeving. U vindt de module op de website Traderoute Asia. De
NCV (mevrouw J.D. de Graaf) is betrokken bij de content op
de website over de wet- en regelgeving rondom cosmetica.

De NCV voelt zich verantwoordelijk om

VNCI

breed uit te dragen. Om die reden par-

de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.

de totaalaanpak van verstandig zonnen
ticipeert zij al jaren in het Platform Ver-

De heer W.A. Pfeifer heeft zitting in het algemeen bestuur van

standig Zonnen (PVZ). Het Platform

VNO-NCW

van mevrouw M.A.J. van Oostrum

Leden kunnen gebruik maken van de diensten van VNO-NCW.

streeft ernaar, onder voorzitterschap

(NCV), de communicatie over de preventie van huidkanker ten
gevolge van overmatig zonnen te stroomlijnen en te verbeteren.

De NCV is lid van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW.
De NCV participeert in een aantal werkgroepen, zoals consumentenvraagstukken en nanotechnologie.

PVZ werkt samen aan eensluidende publieksvoorlichting ten

Werkgroep Risico’s Nanotechnologie

volking. www.verstandigzonnen.nl. Participanten zijn de

Werkgroep Risico’s nanotechnologie van het Ministerie van

aanzien van zonnen en zonadviezen aan de Nederlandse be-

ANBOS, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en
de Stichting Verantwoord Zonnen. In 2012 is gesproken over

de verwerking van de conclusies van het SCK-rapport (De re-

latie tussen kanker, zonnestaling en vitamine D) in de zogenaamde gouden regels. Hierover is ook overleg met KWF
Kankerbestrijding.

PMS Cosmetica

De Stichting PMS Cosmetica organiseert jaarlijks een seminar
waarin kennisuitwisseling op het raakvlak van dermatologie
en cosmetica wordt bevorderd. In het bestuur van de Stichting

hebben zitting naast dermatologen de heren W.A. Pfeifer en
R.T.H. van Welie namens de NCV. Mevrouw J.D. de Graaf is verantwoordelijk voor de organisatie.

RODA

De heer R.T.H. van Welie neemt namens de NCV deel aan het

Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA). Het
RODA fungeert als trefpunt voor de maatschappelijke dialoog

tussen vertegenwoordigers van het beleid, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het RODA overlegt onder meer over het Actieplan Dierproeven en Alternatieven 2011 - 2021 van VWS.

Traderoute Asia

Traderoute Asia is een initiatief van de VWA en het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een website is opge-

steld om importeurs te infomeren over wet- en regelgeving

rondom consumentenproducten. In samenwerking met de

NCV heeft de NVWA een module ontwikkeld over cosmetica.

Deze website bevat informatie over verschillende Europese

De heer R.T.H. van Welie participeert namens de NCV in de
VROM. In deze werkgroep zijn vele partijen verenigd, van
NGO’s op gebied van natuur, milieu, consumenten en dieren-

welzijnorganisaties, industrie, autoriteiten behelst met (pro-

duct)controle, en een vier ministeries (IM, SZW, EL&I, VWS).

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

Over de NCV vertegenwoordiging in Cosmetics Europe leest u
verderop meer.
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Bijeenkomsten
2012

4 APRIL | PMS Cosmetica ‘Acne, weg ermee!’ | Stadscafé De Observant, Amersfoort
5 APRIL | Beautyjournalistenbijeenkomst: ‘Hot topics
in de wereld van persoonlijke verzorging’ | Bijenkorf
(Boardroom), Amsterdam

De toost tijdens de nieuwjaarsreceptie in restaurant Groot Kievitsdal.

24 APRIL | Jaarvergadering NCV/NVZ/NAV | Kontakt
der Kontinenten, Soesterberg

15 MEI | Cosmeticaverordening; Gezondheidsklachten | Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

!

5 JUNI | Cosmeticaverordening; Productinformatie-

!

!

!
!!

dossier | Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

!
!
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13-15 JUNI | General Assembly Cosmetics Europe |

!

Brussel

!
!

2 OKTOBER | Stakeholdersbijeenkomst | Hilton Royal

!
!

Parc, Soestduinen

!
!

!

10 OKTOBER | Cosmeticaverordening; Inleiding in de

!

!

!

cosmeticawetgeving | Nieuwegein Business Center,
Nieuwegein

!
!
!
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10 OKTOBER | Cosmeticaverordening; Notificatie

!
!

!
!
!
!

13 NOVEMBER | Cosmeticaverordening; Claims |

!

Hilton Royal Parc, Soestduinen

!
!

!

14 NOVEMBER | Voorlichtingsbijeenkomst Verpak-

!
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!
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!

kingen | Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder

!
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9 JANUARI | NCV/CBD Nieuwjaarsreceptie | Restaurant Groot Kievitsdal, Baarn

!
!!

!
!

!
!

21 JANUARI | GDED Trainersdag & Certificatenuitrei-

!

king | Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder

!
!

31 JANUARI | Cosmeticaverordening; Nano en Cos-

!

metica | Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

!
!

!

27 FEBRUARI | Nielsen bijeenkomst | Restaurant

!!
!

Groot Kievitsdal, Baarn

27 MAART | PMS Cosmetica ‘Nagels’ | Stadscafé De
Observant, Amersfoort

!
!!
!

deel 2 | Nieuwegein Business Center, Nieuwegein

2013

!

!
!
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Cosmetics Europe

De NCV is aangesloten

bij de Europese koepelorganisatie Cosmetics

Europe,

the

personal care association, tot 2012 bekend
als Colipa. Cosmetics
Europe is verantwoor-

delijk voor de Europese belangenbehartiging namens de cos-

metica-industrie. De NCV draagt bestuurlijk, ﬁnancieel en

inhoudelijk bij aan het werk van Cosmetics Europe. Wet- en
regelgeving en belangenbehartiging ontwikkelen zich in toenemende mate op internationaal niveau. Nationale onderwer-

pen spelen vrijwel altijd ook op dit niveau. Bij deze versterkte
Europese oriëntatie blijft de unieke positie van de NCV als na-

tionaal aanspreekpunt van groot belang. Vertegenwoordigers
van de NCV nemen deel aan zogeheten Core Competencies
Committees (CCC: legal, scientiﬁc, regulatory & technical, in-

ternal & external communication and advocacy), Expert Teams

(ET) en Strategic Project Teams (SPT). Verderop vindt u een
overzicht hiervan.

In Europees verband staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:

- Duurzaam ondernemen (MVO)

Ook voor de internationale cosmetica-industrie is duurzaam
ondernemen een belangrijk thema. In 2012 is de Cosmetics
Europe richtlijn die door bedrijven gebruikt kan worden om

duurzaamheid in hun bedrijfsbeleid op te nemen uitgebreid
met een aanvullend document voor midden- en klein be-

drijven. Op 8, 9 en 10 mei 2012 vond in het Europees Parle-

ment te Brussel de Cosmetics Europe tentoonstelling

‘Science, Beauty and Care - Looking to future generations
Sustainability in the cosmetics industry’ plaats. Na de ten-

toonstelling is uitgebreide informatie toegankelijk gemaakt
via de Cosmetics Europe website.

- General Assembly

De General Assembly vond plaats in Brussel plaats op 15

juni en 16 juni 2012. Het 50-jarig bestaan is gevierd met een
inhoudelijk maar ook feestelijk programma ‘Science, Beauty

and Care: Enriching society for future generations” met een

zogenaamde ‘Open Session’ en een ‘Regulatory Forum’. De
receptie stond in het teken van de activiteiten van Look
Good…Feel Better.

- Handelsverbod

Cosmetics Europe spant zich in diverse samenwerkingsver-

banden (onder meer EPAA) in voor de ontwikkeling van al-

ternatieven voor dierproeven. De Europese Commissie

heeft in september 2011 een rapport uitgebracht over de
stand van zaken in de ontwikkeling van alternatieven ter

vervanging van dierproeven. Geconcludeerd werd dat er

enorme vooruitgang is geboekt door de cosmetica-industrie
in de ontwikkeling van alternatieven, maar dat nog niet voor

alle noodzakelijke toxicologische eindpunten geschikte alternatieven zijn gevonden. In maart 2013 trad het laatste
deel van het handelsverbod in werking.

- Zelfregulering reclame cosmetica

Cosmetics Europe heeft ten behoeve van de zelfregulering

van reclames voor cosmetica twee documenten ontwikkeld.
In de Charter staat een toelichting waaraan bedrijven zich

op vrijwillige basis houden. In de Guiding Principles staat de
uitwerking van de principes van zelfregulering. De cosmetica-industrie vindt het belangrijk haar verantwoordelijkheid
op het gebied van reclame maken te nemen en komt tege-

moet aan de zorgen die mogelijk bij consumenten leven. De
Europese code zal in Nederland naar verwachting worden
opgenomen in een speciale cosmeticareclamecode.

- Colour Well Colour Wise website

De consumentenwebsite ‘colour well - colour wise’ www.colourwell-colourwise.eu is gelanceerd. De website geeft in-

formatie hoe haar op een veilige manier gekleurd kan
worden.
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Wet- en regelgeving
Cosmeticaverordening

Europese aanmelding cosmetica

2009) van toepassing. Vanaf dat moment moeten onder-

2012. Via dit elektronische systeem kunnen bedrijven op in-

Op 11 juli 2013 is de nieuwe Cosmeticaverordening (1223/
nemers aan de eisen van de verordening voldoen en vervalt
de Cosmeticarichtlijn (76/768/EG).

De Sdu-uitgave ‘Aan de slag met de Cosmeticaverordening’,
opgesteld door het NCV-bureau in 2011, is inmiddels uit-

verkocht. De NCV heeft de volledige inhoud van deze uitgave
ontsloten op het ledendeel van de NCV-website. De informatie
is uitgebreid met alle handleidingen die beschikbaar zijn voor
een beter begrip van de eisen uit de verordening. Het leden-

deel van de NCV-website moet hét referentiepunt worden met

alle informatie over de Cosmeticaverordening. Tevens worden
hierin gekoppeld de richtlijnen die door de Europese Commissie en Cosmetics Europe worden ontwikkeld over de Cosmeticaverordening.

De NCV heeft in het verslagjaar een serie bijeenkomsten ge-

organiseerd. De bijeenkomsten hadden een soepele overgang
naar de Cosmeticaverordening voor de bedrijven tot doel. Aan

Eén van de grootste mijlpalen is het gereed komen van het
Cosmetic Product Notiﬁcation Portal (CPNP) op 11 januari
ternet producten notiﬁceren, een verplichting uit de Cosme-

ticaverordening. Bedrijven dienen voor 11 juli 2013 alle

producten op de markt te notiﬁceren. De NCV heeft twee de-

monstratiebijeenkomsten verzorgd over de werking van het
CPNP. Het notiﬁceren is voor bedrijven een complexe en tijd-

rovende bezigheid. De centrale database wordt alleen ge-

bruikt voor controle van producten in de markt, en door

vergiftiging informatiecentra uit heel Europa. Voor Nederland
is dat het National Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Het CPNP is in januari 2013 uitgebreid met de mogelijkheid
om ook nanomaterialen gebruikt in cosmetica, te notiﬁceren.

Duurzaam ondernemen

De NCV ondersteunt haar leden met informatie over de vele

facetten van duurzaam ondernemen. In haar nieuwsbrieven

volgt de NCV de ontwikkelingen van een bedrijf dat ‘duurzaam
ondernemen’ hoog op de agenda heeft staan.

de bijeenkomsten namen veel leden deel. Tijdens deze bijeen-

Ontwikkelingen NVWA

lichting bij de verordening. Deze bijeenkomsten droegen de

drijven. De controles van bedrijven kan zeer diepgaand zijn en

komsten kregen de leden van de NCV en niet-leden een toe-

naam: ‘NCV wijst de weg’. Eén van de bijeenkomsten was speciaal gericht op klanten van de leden van de NCV. Vertegen-

woordigers uit de retail, en kappers- en schoonheids-

specialistenorganisaties, kregen een toelichting op welke wijze
de Cosmeticaverordening voor hen van belang is.

Aanpassingen Cosmeticarichtlijn

In 2012 is één ‘aanpassing aan de vooruitgang van de techniek’ (ATP) gepubliceerd onder de Cosmeticarichtlijn. In deze
aanpassing, met nummer 2012/21/EU, worden 24 haarkleur-

De NVWA houdt toezicht op cosmetica-GMP bij productiebe-

alle onderdelen van een bedrijf omvatten (het zogenaamde
‘verticaal toezicht’). De NVWA kan met een bedrijf ook ‘horizontaal toezicht’ afspreken in de vorm van een juridisch bin-

dend convenant. In een convenant leggen de NVWA en het
bedrijf de afspraken vast over de naleving van wet- en regelgeving gebaseerd op onderling vertrouwen. Voor beide partijen wordt daarmee de toezichtlast verminderd.

In januari 2012 heeft de NVWA bedrijven geattendeerd op de
nieuwe verplichting tot notiﬁceren onder de Cosmeticaveror-

dening. Daarmee is de nationale notiﬁcatieverplichting onder
de Cosmeticarichtlijn komen te vervallen.

stoﬀen aan Bijlage III toegevoegd, wordt hydroxyethyl-2-nitro-

In februari 2012 heeft de NVWA het factsheet: ‘Dossiercontro-

worden de gebruiksconcentraties van 1-naphtol en resorcinol

boden. Reden voor de NCV om de voorlichting aan haar leden

p-toluidine en HC Red No 10 op Deel 1 van Bijlage III geplaatst,
aangepast, en wordt HC Red No 16 verboden. Deze aanpassing heeft tot doel het veilig gebruik van stoﬀen in cosmetica
verder te vergroten via een wettelijke regeling.

les cosmetische producten 2009 en 2010’ aan de NCV aangeover het juiste en volledig opstellen van het productinformatiepakket onder de Cosmeticaverordening te intensiveren.
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De NCV en NVWA hebben in juli 2012 een notitie opgesteld

De NCV heeft het Ministerie van VWS per brief en in een per-

bij Artikel 17 uit de Cosmeticaverordening.

op de hoogte gesteld van de mogelijke consequenties van het

over: ‘Sporen van verboden stoﬀen in cosmetica’, Toelichting

De Cosmeticaverordening stelt dat bepaalde informatie duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar moet

zijn op het etiket. De NVWA heeft in september 2012 een
handleiding over de informatie op het etiket opgesteld.
Het hand-in-open-boek kan
worden gebruikt bij de in-

formatievoorziening op het

etiket van cosmetica. De

soonlijk gesprek met de Directeur-Generaal Volksgezondheid,
handelsverbod, inclusief het perspectief voor MKB-bedrijven.

De leden van het Algemeen Overleg (AO) Dierproeven zijn hier
door de NCV met een informatiepakket over geïnformeerd.
De ontwikkeling van alternatieven blijft een topprioriteit van
de industrie. Voor de industrie staat de, door de wet verplichte, veiligheid van producten voorop.

In samenwerking met de Stichting Informatie Dierproeven
(SID) heeft de NCV in 2012 een factsheet over dit onderwerp
ontwikkeld.

NCV heeft in samenwerking

Nanotechnologie

ting opgesteld waarin het

materialen, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur

met de NVWA een toelich-

gebruik wordt verduidelijkt.

Scrubbeads in cosmetica

Sommige cosmetica hebben tot doel om het lichaam te reini-

gen. Om de reinigende werking van producten te ondersteunen, kunnen scrubbeads aan een product worden toege-

voegd. Het product met de scrubbeads verdwijnt na gebruik

met het spoelwater in het riool. De Stichting De Noordzee en
de Plastic Soup Foundation, maatschappelijke organisaties,

De NCV maakt deel uit van de Klankbordgroep Risico’s Nanoen Milieu. In de klankbordgroep worden door industrie, over-

heid en NGO’s de nationale en internationale ontwikkelingen
op dit terrein besproken.

In de bijeenkomst over de notiﬁcatie van nanomaterialen op

31 januari 2013, zijn door het IVAM (Interfacultaire Vakgroep
Milieukunde) uit Amsterdam de eerste resultaten van bloot-

stellingsmetingen aan nanodeeltjes tijdens de productie van
cosmetica gepresenteerd.

maken zich sterk voor het beëindigen van het gebruik van

Verpakkingen

de vervuiling van de zee met plastic. De NCV heeft in 2011-

verantwoordelijkheid om verpakkingen in te zamelen blijft be-

scrubbeads in cosmetica. Deze organisaties voeren actie tegen

2012 in internationaal verband de problematiek geagendeerd,
en heeft voor de oprichting van een Europese werkgroep bin-

nen de Europese koepelorganisatie Cosmetics Europe gezorgd.
De NCV voert overleg met alle betrokken, inclusief het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de omvang van de pro-

blematiek in kaart te brengen en waar nodig actie te
ondernemen.

Handelsverbod 2013

Het handelsverbod voor op dieren geteste cosmetica of ingre-

diënten trad op 11 maart 2013 in werking. Het is in 2003 met

de 7e wijziging van Cosmeticarichtlijn (2003/15/EG) in de Europese wetgeving voor cosmetica opgenomen. Het vormt de

laatste schakel in de stapsgewijze invoering van de restricties
voor het gebruik van proefdieren voor de beoordeling van de

veiligheid van cosmetica in Europa. In Nederland werd reeds
in 1997 een testverbod voor cosmetica ingevoerd.

De verpakkingenbelasting is per 1 januari 2013 afgeschaft. De
staan. Het Afvalfonds Verpakkingen int de afvalbeheersbijdrage. De NCV heeft samen met de NVZ en NAV op 14
november 2012 een informatiebijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd.
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NCV-structuur, bestuur, commissies en groepen
NCV-structuur
Algemene Ledenvergadering
NCV-Bestuur
Verenigingsbureau
Belangenbehartiging
Dienstverlening
Voorlichting
Commissie Beleid & Strategie
Technische Commissie
Groep Dépositaire & Exclusieve Distributie
Groep Distributie Schoonheidsspecialisten
Groep Professionele Distributie
Werkgroep Jaarverslag
HOPE

Bestuur

Ereleden

Mw. M. van Ee, hannah Skin Improvement Research Company

R.H.J. Bouma-Scholten

E. Dumez, Henkel Beauty Care

F.L. de Groot, Intertrade Cosmetics

Mw. A.E.E. de Haan, Unilever Benelux
L.A. Hertz, Elha Cosmetics

B.O. Hullegie, Koninklijke Sanders (tot april 2012)
L.C.M. de Koning, Beiersdorf

F.M.J. Pierik, Coty Benelux, Voorzitter
U. Springer, L'Oréal Nederland

R. van de Straat, Procter & Gamble Nederland

J.J.W. Becks

R.W.J. Cohnen

H.T. van Giessen
A.M. Hendriks †
H.C. Hogeveen
J. Weststrate
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NCV-commissies en groepen
Commissie Beleid & Strategie

Mw. M. van Ee, hannah Skin Improvement Research Company
X.Y. Lauteslager, Unilever Benelux

Mw. E. van Lemmen-Verbruggen, Beiersdorf
Mw. I. Oudenaarde, L'Oréal Nederland

R. van de Straat, Procter & Gamble Nederland, voorzitter
Mw. C. de Veen, Elha Cosmetics

Groep Dépositaire & Exclusieve
Distributie

Technische Commissie
L. Blereau, Procter & Gamble

P. van Dansik, Delarange Cosmetics
H. Elzinga, Mondial Cosmetics

A.R. Korndorﬀer, Keune Haircosmetics, voorzitter
X.Y. Lauteslager, Unilever Benelux
Mw. A. Lee, L'Oréal Nederland
B.H. van Rijn, Trind Cosmetics

Mw. M.J. Sluis, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Mw. A. Vranckx, Schwarzkopf & Henkel Brussel

J. van der Auwera, Coty Prestige Benelux

Groep Distributie
Schoonheidsspecialisten

O. van Esch, Chanel International

voorzitter

R. van den Bosch, P&G Prestige Products
R. Evertse, Trind Cosmetics

M. Fruythof, Shiseido Deutschland
B. de Groot, Intertrade Cosmetics

L.A. Hertz, Elha Cosmetics, voorzitter
S. Mourik, Estée Lauder

Mw. M. Onland-Smit, L'Oréal Divisie Luxe Producten
A. Pas, Collistar Nederland

Mw. M. van Ee, hannah Skin Improvement Research Company,
Mw. M. Medendorp, Chi International
Mw. A. Mulder, Talboom

Mw. L. Smit, Cosinta Service
B. Teulings, B & Z Cosmetics

Mw. M. Rietveld, Elha Cosmetics
J. Zwoferink, Webecos

W. Raap, Ilmo Cosmetics

Werkgroep Jaarverslag

S. Tacx, Bulgari Perfumes & Cosmetics

Mw. J. Plassche-Boshouwers, L'Oréal Nederland

Mw. M.J. van Roemburg, Herôme Cosmetics
J.S.P. Talboom, Talboom

B. van Triest, LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland

Groep Professionele Distributie

R.A. Conijn , Nielsen

E. van de Putte, Beiersdorf

B. Schuurmans, Unilever Benelux
R. Voskuyl, Talboom

J.J. Bouma, P&G Salon Professional

HOPE

I. de Jonghe, Schwarzkopf Professional, agendalid

H. Elzinga, Mondial Cosmetics

R. Erhardt, Keune Haircosmetics

N.J.M. Mertens, Kao Netherlands
B. Oonk, Kao Netherlands

J.E.M. Pouleijn, L'Oréal Nederland

A. Dekker, Hegron Cosmetics

B. van Gelderen, Hegron Cosmetics
T. van Krieken, Dreumex

Mw. A. de Reuver-van Gaal, Koninklijke Sanders
J. Scholtanus, Euroﬁll

J. van Wegen, Info Care
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Cosmetics Europe
Voor meer informatie over Cosmetics Europe zie:
www.cosmeticseurope.eu

Board of Directors
W.A. Pfeifer, NCV

Active Association Members
W.A. Pfeifer, NCV

Core Competence Committees
Internal and External Communications
Mw. M.A.J. van Oostrum, NCV
Technical and Regulatory
R.T.H. van Welie, NCV

Task Force (TF)
TF Integrated Communications Tools
Mw. M.A.J. van Oostrum, NCV

Strategic Project Teams (SPT) & Expert
Teams (ET)
SPT EU Cosmetic Regulation Recast
R.T.H. van Welie, NCV

SPT Sustainable Development
Mw. J.D. de Graaf, NCV

SPT Self-Regulation Advertising
Mw. M.A.J. van Oostrum
ET Hair Preparation

A.R. Korndorﬀer, Keune Haircosmetics
ET Nanotechnologies
R.T.H. van Welie, NCV

ET Ingredients Defense
Mw. J.D. de Graaf, NCV
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Ledenlijst april 2013
Amway Nederland Ltd - Venlo

Coty Prestige Benelux - Haarlem

B & Z Cosmetics - Breda

De Bereiders - Hoogeveen

Ardoz Healthcare - 's-Hertogenbosch
Beiersdorf - Amsterdam Z.O.

Bergman Cosmetics - Burgerveen
Biohorma - Elburg

Bipharma - Almere

Boehringer Ingelheim - Alkmaar
Bourjois - Zoetermeer

Bradford & Hamilton - Roosendaal

Bulgari Perfumes & Cosmetics - Amsterdam
Caresse Cosmetics - Haarlem
Céleste Originals - Tilburg

Chanel International - Zoetermeer
Chi International - Breda

CNC International - Weert

Cobeco Pharma Wholesale - Rotterdam
Colgate-Palmolive Nederland - Weesp
Collistar Nederland - Waalwijk

Colorful Licenses International - Alkmaar

Container Company-Herbapharm - Wijk bij Duurstede
Cosinta Service - Bleiswijk
Coty Benelux - Haarlem

DC Products - Heeswijk-Dinther

Delarange Cosmetics - Zeewolde
Dreumex - Oss

Elha Cosmetics - Burgerveen

Estée Lauder Cosmetics - Sint-Stevens-Woluwe (België)
Euroﬁll - Zaandam

Florale Hair Cosmetics Production - Maastricht
Galderma Benelux - Rotterdam
Galvastore - Bladel

Gildewerk - Haarlem

Girasol Natural Products - Hendrik Ido Ambacht
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare - Zeist
Global Beauty Secrets - Best

hannah Skin Improvement Research Company - Voorthuizen
Harmeling Sports - Nijverdal

Hegron Cosmetics - Purmerend

Henkel Beauty Care - Nieuwegein
Herkel - Zeewolde

Herôme Cosmetics - Almere
I.N.C. Agency - Loosdrecht

Ilmo Cosmetics - Elst (Gld.)
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International Beauty Partners - Veldhoven

Pierre Fabre Benelux - Brussel

Johnson & Johnson Consumer - Almere

Procter & Gamble Nederland - Rotterdam

Intertrade Cosmetics - Weesp

Joico Laboratories Europe - Helmond

Kao Brands Europe/Guhl Ikebana Cosmetics - Almere
Kao Netherlands - Apeldoorn
Keune Haircosmetics - Soest
Keystone Europe - Oss

Koninklijke Sanders - Vlijmen
L.P. Antheunis - Roosendaal

L'Oréal Divisie Luxe Producten - Hoofddorp
L'Oréal Nederland - Hoofddorp

LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland - Capelle a/d IJssel
Mades Cosmetics - Den Haag
Medner - Amsterdam

Mey Liang Nails & Cosmetics - Soesterberg
Milou Cosmetics - Helmond

Mondial Cosmetics - Alkmaar

Neomix Columbus - Zoetermeer

Omega Pharma Nederland - Rotterdam
P&G Prestige Products - Rotterdam

P&G Salon Professional - Rotterdam
Paula's Choice Europe - Amstelveen

Personal Care Concepts - Heerhugowaard
Pﬁzer - Capelle aan de IJssel
Pharma Source - Breda

Philips Consumer Lifestyle - Drachten

Prima Derm - Amsterdam

Promex Nederland - Hoevelaken
Puig Nederland - Lisse
Rapide - Haaksbergen

Remark Groep - Meppel
Santesa - Weesp

Schwarzkopf Professional - Nieuwegein
SES Nederland - Enschede

Shiseido Deutschland - Ukkel (België)
Skins Cosmetics - Amsterdam
Talboom - Apeldoorn

TanMania Europe - Warmenhuizen

TCi Tilly's Cosmetics International - Amstelhoek
Teva Nederland - Haarlem
Toby's - Aalsmeer

Topbrands Europe - Oud-Beijerland

Treﬃna International Trading - Eindhoven
Trind Cosmetics - Amersfoort

Ultra Cosmetics - Amstelveen

Unilever Benelux - Rotterdam

Van Ginkel's Handelsonderneming - Harlingen
Verbago Haircosmetics - Deventer
Wala - Nederland - Rijswijk
Webecos - Zoetermeer

Yves Rocher Nederland - Soest

Associatief Corresponderende Leden

Associatief Participerende Leden

Cognis Benelux - Hoofddorp

Baggerman Farma Consult - Eindhoven

BRB International - Ittervoort

Drs. Hans Schreuder Products - Vreeland
I.F.F. Nederland - Hilversum
J.B. de Lange B.V.-Belfeld

Parcos - Wijk bij Duurstede
PURAC - Gorinchem
Symrise - Rosmalen

Tetra Pak Processing Systems - Groot-Bijgaarden

A.S. Watson Group - Renswoude

Cosmetics Connections - Heemstede
CosTec - Zwijndrecht
Idyl - Diemen

Info Care - De Meern
MarkZone - Naarden

SkinConsult - Maarssen

Thewa Innovation - Almere
TNO - Zeist

Zagt & Van Elk Consultancy - Zoetermeer
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Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan
het jaarverslag 2012 met name Mw. J. Boshouwers, J.J.
Bouma, Mw. L. Budding, R.A. Conijn (Nielsen), Mw. J.D. de
Graaf, H. van Megen (SSZ), Mw. P.D. Odenthal, F.M.J. Pierik,
W.A. Pfeifer, E. van de Putte, Mw. J. Romijn-Visscher,
B. Schuurmans, R.E. Voskuyl en R.T.H. van Welie
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Nederlandse Cosmetica Vereniging | Waterigeweg 31, 3703
CM Zeist, The Netherlands | Postbus 914, 3700 AX Zeist, The
Netherlands | T +31 (0)30-6049480 | F +31 (0)30-6049999 |
info@ncv-cosmetica.nl | www.ncv-cosmetica.nl
Bent u fabrikant of importeur van cosmetica, en gevestigd
en/of werkzaam in Nederland, dan kunt u lid worden van de
Nederlandse Cosmetica Vereniging.
U kunt ons bereiken via www.ncv-cosmetica.nl of via 0306049480. Wij maken graag kennis met u en vertellen u meer
over de NCV en haar activiteiten.

