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Voorwoord
Mijn vierde jaar alweer als voorzitter van de NCV.
In het afgelopen jaar heb ik vooral ervaren hoe de NCV
nóg verder een positieve richting is ingeslagen. We hebben
ons als branche tenslotte genoeg verdedigd, het is nu tijd
om de mooie kant van het vak te laten zien en de positieve
kracht van cosmetica duidelijker te benadrukken.

De drie pijlers hygiëne, schoonheid en verzorging

wijze uit dat zelfvertrouwen een essentieel

stonden centraal en kwamen tot uiting in de vele

onderdeel is van ons welzijn, en vooral hóezeer

NCV-bijeenkomsten, workshops, uitgaven, ontmoe-

en op welke manier cosmetica hieraan bijdragen.

tingen en verslagen. De NCV heeft zich – geheel in

De uitgave bevat bijdragen van diverse stake

lijn van haar visie – toegelegd op het creëren van

holders, van Cosmetics Europe directeur John

een positief klimaat voor duurzame groei van de

Chave tot vlogger Vera Camilla Lucker en van

Nederlandse cosmetica-industrie.

Peter Dekker van de Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit tot journaliste Sylvia Platjouw.

Passend bij de toenemend positieve focus van

Het resultaat is een prachtig document waarin

de NCV, lanceerde zij in 2017 een compleet nieuwe

een ieder die cosmetica gebruikt zichzelf herkent

huisstijl. Met het nieuwe logo draagt de NCV uit

en zich na het lezen zal realiseren hoeveel bete

dat cosmetica onmisbaar zijn voor onze dagelijkse

kenis cosmetica hebben voor hun welzijn.

verzorging en voor ons zelfvertrouwen. De spiegel
is daarbij het symbool dat de leden verenigt. Het

In het komende jaar zal de NCV het thema

staat, net als cosmetica, voor verzorging, zelfbeeld,

‘Zeker door Cosmetica’ nog verder uitwerken.

beleving en genieten. Met dit ‘nieuwe gezicht’

De NCV krijgt dan ook de volledige steun van

weerspiegelen we de mooie kant van het vak.

het bestuur en mij om verder te onderzoeken

Ook zetten we hiermee vertrouwen centraal;

in hoeverre cosmetica bijdragen aan ons zelf

niet alleen het vertrouwen in de branche en de

vertrouwen.

veiligheid en werking van cosmeticaproducten,
maar ook het vertrouwen in jezelf omdat je je

Tenslotte wil ik het NCV-team bedanken voor hun

goed verzorgt en daardoor fijn voelt.

vele inspanningen in het afgelopen jaar en de zeer

‘De spiegel uit het logo is het symbool dat
de leden verenigt. Het staat, net als cosmetica,
voor verzorging, zelfbeeld, beleving en
genieten. Met dit ‘nieuwe gezicht’ weer
spiegelen we de mooie kant van het vak.’

plezierige samenwerking. Ook de leden dank ik voor
Een andere prestatie van de NCV in het kader

de steun en de zeer prettige en effectieve contacten.

van die positieve focus, vormde de uitgave ‘Zeker
door Cosmetica’ (2017) – passend in de reeks
‘Zeker van Cosmetica’ (2010), en volgend op de

Monica van Ee
Voorzitter NCV

MONICA VAN EE
VOORZITTER NCV

NCV-bijeenkomst ‘Zeker door Cosmetica’ (2016).
De uitgave ‘Zeker door Cosmetica’ legt op heldere
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De Nederlandse
cosmeticamarkt
De Nederlandse markt voor cosmetica heeft vooral
dankzij de online aankopen een positieve ontwikkeling
doorgemaakt. Gebaseerd op de gegevens van Nielsen
en GfK concludeert de NCV dat in 2017 de totale consumptieve bestedingen ruim 2,6 miljard euro bedragen en dat
de totaalmarkt van cosmetica een positieve ontwikkeling
van 1,5-2% laat zien.

een diepere korting verkocht, hierdoor is de waarde

Belangrijk thema voor de consument is gezond-

uit de markt gevloeid. In totaal wordt in personal

heid. Cosmetica speelt hierbij een belangrijke

care 39,2% (33,5% in 2016) in promotie verkocht.

rol met producten die bijdragen aan hygiëne,

Bij filiaalbedrijven is het percentage dat in promo-

verzorging en welzijn. Er is meer dan gemiddeld

tie wordt verkocht al 50%.

interesse bij met name jongeren voor natuurlijke
en biologische cosmetica, waarbij aandacht is

De btw-verlaging zorgt voor een daling van de prijs

voor onder meer samenstelling, verpakking en

bij zonnecosmetica en tandpasta. Dit effect is waar

productieproces. De markt voor bijvoorbeeld

te nemen in de omzet. Er is wel een goede ontwik-

biologische gezichtsverzorging groeit vooral,

keling in volume en dat zorgt daardoor ook voor

door de groei in het aantal kopers. Gezien de

omzet. Maar met name bij mondverzorging kan dat

prijsgevoeligheid van met name jonge(re) mensen

niet meer voor een positieve omzetgroei zorgen.

gaat de ontwikkeling nog langzaam. Bedrijven klein
én groot hebben meer intrinsieke motivatie om bij

De deelmarkten bad- en doucheproducten, geuren,

te dragen aan duurzame en ethische vraagstukken

huidverzorging en zonnecosmetica hebben in

binnen hun bedrijf.

omzet een (licht) positieve ontwikkeling door
gemaakt. In verpakkingen hebben de deelmarkten

Volgens GfK zijn er meer kopers (1%) van cosmetica

bad- en doucheproducten, deodorant, haarverzor-

in 2017 geweest dan in 2016, deze mensen kopen

ging, huidverzorging en zonnecosmetica een groei

gemiddeld iets minder vaak en besteden daardoor

gerealiseerd.

gemiddeld ook minder. De aankoopfrequentie daalt
vooral bij haarverzorging en deodorant.

De zogenaamde ‘health en beautybranche’

gemak en daarop spelen fabrikanten en retailers

behoort tot de top 5 branches met de grootste

in. Influencers (vloggers, bloggers, you-tubers) zijn

online bestedingen en groeit sterk. De groei van

steeds belangrijker met name voor jongeren.

e-commerce (online verkoop) is in absolute zin
sterker dan de groei in de drogisterij en parfumerie,

De door Nielsen geregistreerde totale consump-

met ongeveer 44 miljoen euro groei.

tieve bestedingen van producten voor de persoonlijke verzorging in het Nederlandse supermarkt-,

De groei van e-commerce zorgt voor een positieve

drogisterij- en parfumeriekanaal in 2017 bedroegen

ontwikkeling in diverse deelmarkten. Bij decora-

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

tieve cosmetica daalt de markt bijvoorbeeld, maar

bevolking van 157 euro per jaar. De cosmeticamarkt

door e-commerce is er toch een groei van 1%

is, via het meer traditionele kanaal, in omzet op

gerealiseerd. De aankopen via online maken 4,4%

basis van de Nielsen-cijfers gestabiliseerd (-0,3%).

uit van de totaal aankopen cosmetica. Op dit

In verpakkingen is een groei van 1% waargenomen.

moment wordt al meer dan 10% van de geuren

Naast de traditionele supermarkt/drogisterij/

online gekocht, waarbij de selectieve geuren harder

parfumerie-kanalen (in de Nielsen-gegevens)

groeien (parfumerie) en de prijscomponent zorgt

wordt nog ongeveer 14,8% aan cosmetica verkocht

voor een waardevermeerdering. Het online assorti-

in andere kanalen (gebaseerd o.a. op GfK).

ment is veel groter dan in de winkel. Ook bij online
stijgt de promotiedruk, maar de promotiedruk in

De cosmeticamarkt staat met name in omzet onder

de winkel is nog hoger.

druk. De promotiedruk is nog verder toegenomen.
Er zijn meer en ‘diepere’ promoties (bijvoorbeeld

6

Retail-websites laten vooral een groei zien bij

1+1) en soms promoties op hele deelmarkten (alle

families met kinderen. De interactie is hierbij van

shampoo’s of deodorants). Het is een promotie-

belang. Families met kinderen zijn op zoek naar

gedreven markt en er zijn meer producten met

7
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Belangrijkste kopers van persoonlijke verzorgings-

van explosieve groei. De groei is afgevlakt onder

De promotiedruk in met name het traditionele

Het belang van de 50+ shoppers neemt nog

producten zijn ‘empty nesters’ (oudere gezinnen

meer door stabilisering van het aantal winkels.

kanaal blijft onverminderd hoog. Hierdoor wordt

verder toe, zij kopen regelmatig en relatief dure

zonder kinderen). Zij gegeven gemiddeld het meest

De overige verkopen in het alternatieve kanaal,

naar andere mogelijkheden gezocht om waarde toe

cosmeticaproducten en zijn loyaal aan merken.

uit aan cosmetica in 2017. De 50+kopers worden

zoals lifestyle-, modewinkels, apotheek, schoon-

te voegen. Private label en nichemerken proberen

Hun aankopen zullen een positief effect hebben

steeds belangrijker. De verwachting is dat het

heidsspecialist en kapper stijgen licht. U kunt

met vernieuwingen uit de negatieve prijsspiraal

op de ontwikkeling in bepaalde deelmarkten,

belang ervan tussen nu en 2030 verder zal groei-

hierover en over de ontwikkeling in de andere

te komen. De btw-verhoging voor tandpasta en

zeker als fabrikanten hier met producten en

en. 65- en 80-plussers zijn de snelst groeiende

distributiekanalen op pagina 20 meer lezen.

zonnecosmetica zal effect hebben op de omzet.

marketing op inspelen.

leeftijdsgroepen van Nederland. Nu al is 55% van
de Nederlandse bevolking 50+. Deze groep wordt
steeds groter en zij zijn zware besteders. Ook zijn

De verwachtingen voor 2018

er steeds meer 1 en 2 persoonshuishoudens.

De verwachtingen voor de Nederlandse economie

Dit komt onder meer door de vergrijzing. Gepensio-

zijn positief. Het consumentenvertrouwen groeit.

neerden en families met kinderen gaan voor gemak

Alle seinen staan op groen voor groei. De NCV is

Binnenlandse omzet cosmetica

en kwaliteit en kijken daardoor iets minder naar

dan ook positief ten aanzien van de verwachtingen

In miljoenen euro, op basis van 52 weken

de prijs.

voor het jaar 2018. De koopbereidheid is
hoog, net zoals er graag nieuwe producten

Er worden steeds meer eigen producten (private

uitgeprobeerd worden. Mensen zijn bereid geld

label) ontwikkeld. Dit zien we ook in de parfumerie.

uit te geven aan kwaliteits-, toegevoegde waarde

De deelmarkt deodorant vormt hierop een uit-

en nicheproducten. Producten die bijdragen aan

zondering, private label is hier klein, ongeveer 1%.
Private label maakt 20,3% uit van de personal care
markt en laat sinds 2012 een positieve ontwikke-

zorgen voor ‘me-time’ en producten voor (speciale)

ling zien. Alleen in mond- en haarverzorging laat

momenten zoals deodorant tijdens het sporten en

private label in 2017 een daling zien.

feest make-up.

Het aandeel van personal care producten (exclusief

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

Bad- en doucheproducten

172,1

-3,8

164,0

-4,7

158,6

-3,3

160,7

1,4

persoonlijke verzorging, ontspanning, verwennen

Decoratieve cosmetica

365,1

2,9

365,0

0,0

372,4

2,0

369,6

-0,8

en welzijn zijn populair. Denk aan producten die

Deodorants

165,1

-0,2

157,4

-4,7

154,3

-2,0

153,4

-0,6

Geuren

472,4

0,4

403,5

-14,6

403,6

0,0

405,1

0,4

Haarverzorging

375,3

-3,7

362,4

-3,4

354,0

-2,3

352,5

-0,4

Huidverzorging

427,8

-6,2

411,4

-3,8

406,9

-1,1

407,6

0,2

Het is belangrijk om alle communicatiekanalen

Mondverzorging

182,2

0,6

177,5

-2,6

178,1

0,4

171,9

-3,5

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

te gebruiken om met de consument in contact

Scheerproducten

24,0

-5,3

22,5

-6,3

21,6

-3,8

21,0

-2,8

terijen 61,0%, supermarkten (incl. hard discount)

te treden (omni-channel), dat wil zeggen via

Zeep (vloeibaar en in tabletten)

45,6

-5,2

43,7

-4,2

43,7

0,0

43,4

-0,8

23,8%, budgetstores 4,1% en overige kanalen

o.a. winkelpersoneel, commercials op radio

Zonneproducten

72,4

-1,7

73,0

0,9

72,8

-0,4

74,2

1,9

(o.a. parfumerieën, online pure players (bedrijven

en tv, apps, folders, magazines en website.

Overig

92,1

-6,2

91,6

-0,5

92,5

1,0

91,7

-0,9

met alleen webwinkel), kapper en apotheek) 11,1%.

Retailers moeten 24/7 bereikbaar zijn om geen

Online (6,1%) groeit in aandeel ten koste van fysieke

aankoopmoment van de consument onbenut te

Totaal

2.394,0

-1,9

2.272,1

-5,1

2.258,5

-0,6

2.251,1

-0,3

drogisterijen en budgetstores. Het traditionele

laten. De fysieke winkel en online zullen elkaar

supermarktkanaal verliest wederom terrein maar

aantoonbaar moeten versterken. Het aandeel

heeft wel weer meer focus op cosmetica en met

cosmeticaverkopen online zal verder groeien

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

name op het schap in de winkel. Tevens is er sprake

vanwege het gemak en het zeer uitgebreide

de consumentenomzet van producten voor de persoonlijke verzorging. Nielsen meet de verkoop van cosmetica bij ongeveer 98%

van een breder assortiment dat voor een positieve

assortiment. Winkelen via apps (mobiele telefoon)

van het reguliere/traditionele, voor consumenten bereikbare, Nederlandse supermarkt-, drogisterij- en parfumeriekanaal.

ontwikkeling moet zorgen. De verkoop via budget-

is al haast onmisbaar om consumenten te bereiken.

stores (low-end retail) is gestabiliseerd na jaren

In de grafieken en tabellen treft u overzichten van de omzetontwikkeling in 2016 van de verschillende deelmarkten.
Alle omzetcijfers zijn weergegeven op consumentenprijsniveau inclusief btw.
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Deelmarkten
BAD- EN DOUCHEPRODUCTEN
In de deelmarkt bad- en doucheproducten zijn

Opnieuw laten de teintproducten een positieve

de omzet en het volume (aantal verkochte verpak-

ontwikkeling zien. Belangrijk hierbij blijft de invloed

kingen) toegenomen. Dit is duidelijk het gevolg

van bloggers en vloggers op met name op jongeren.

van de wellness-trend en de behoefte aan een ver-

In hun video’s en met tutorials geven zij stapsge-

wenmoment voor jezelf. De nieuw geïntroduceerde

wijs aan hoe je met behulp van bepaalde producten

producten zoals foam mousses (ook voor mannen)

een look kan creëren.

passen hier uitstekend bij en waren de motor van
de groei. Ook de diverse, door zowel grote als kleine

De verkoop van nagelproducten staat nog meer

merken, op de natuur geïnspireerde producten, die

onder druk dan afgelopen jaren. Voor decoratie-

verwennen en verzorgen waren populair. De gemid-

ve cosmetica geldt dat de ontwikkeling hiervan

delde prijs per verpakking van doucheproducten

bij kledingwinkels en eigen winkels zoals Kiko en

is gestegen. Ook geschenkverpakkingen, die met

M.A.C én online verkopen niet in de gerapporteerde

name met Moederdag, Sint en Kerst, als cadeau

omzet wordt meegenomen. De omzetontwikkeling

gegeven worden, laten een stijging zien.

is hier positief. Ten aanzien van de omzet inclusief
online-verkopen meldt Nielsen dat er een groei is

DECORATIEVE COSMETICA

van 1,2% en dat ook het aantal verpakkingen een

DEODORANT

ontwikkeling van dames- als herengeuren posi-

De deelmarkt decoratieve cosmetica bestaat uit

groei laat zien. Het aandeel decoratieve cosmetica

In volume heeft deze deelmarkt een groei laten

tief. Vanuit de warenhuizen is er veel aandacht en

lip-, oog-, nagel- en teintproducten en vertegen-

dat online wordt gekocht groeit sterk. Ruim 7%

zien, maar door de enorme promotiedruk is er

schapruimte voor geuren. In de mass markt is er

woordigt een waarde van bijna 370 miljoen euro.

van de aankopen in decoratieve cosmetica werden

geen omzetgroei gerealiseerd. De meeste innova-

concurrentie van private brands. Deze laten een

Het betreft een dynamische markt met veel invloe-

in 2017 online gedaan.

ties hebben plaatsgevonden in deodorants voor

groei zien en zijn vooral bij de meer prijsgevoe-

de dagelijkse verzorging. Deze categorie is de

lige jongeren populair. Als we de verkopen online

grootste. Daarnaast zijn er deodorants die zich

meenemen, dan zien we een positieve ontwikkeling

meer richten op effectiviteit of geur. Private label

van 2,6%.

den vanuit fashion.

is in deze deelmarkt klein, ongeveer 1%. De (duur-

Omzet deodorant in miljoenen euro’s

zame) compressed deodorant is onderdeel van

Heren veranderen minder snel van geur en kopen

het assortiment geworden maar laat geen groei

vooral op aanbeveling van de partner. Innovaties

meer zien. Het merendeel van de verkopen komt

zijn de driver van de markt. Vrouwen experimen-

uit reguliere aerosols (ruim 70% van de totaal

teren meer en kopen vaker een nieuwe of laag

deodorant markt).

geprijsde geur. De verkopen met Kerst zijn positief
geweest maar ook dagen als Cyber Monday en

109

2

42

120
80

Black Friday worden steeds belangrijker, met

Deze deelmarkt vertegenwoordigt een waarde

name vanwege de grote media-aandacht en de

van ruim 405 miljoen euro. Daarnaast is de online

Nederlandse mentaliteit met veel belangstelling

verkoop van geuren groeiend en belangrijk. Al meer

voor koopjes/aanbiedingen.

dan 10% van de geuren wordt online gekocht.

40
0
Aerosol

10

GEUREN

Crème & Gel

Overig/Rollers

De ontwikkeling in de parfumerie laat groei zien,

HAARVERZORGING

maar de mass markt (drogisterij) staat behoorlijk

De markt in haarverzorging is na een paar jaar

onder druk. De toegenomen promotiedruk speelt

van negatieve ontwikkelingen meer gestabiliseerd.

hierbij een rol, vandaar dat een beperkte groei

De deelmarkt bestaat uit shampoo, crèmespoelin-

gerealiseerd is. In de parfumerie is zowel de

gen, haarkuren, haarstyling, haarkleurproducten

11
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De natuurlijke
trend speelt in de
haarverzorgingsmarkt
een grote rol.
Er zijn veel producten
met natuurlijke
ingrediënten.
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en overige producten. Ook in deze deelmarkt

Maskers zijn een echte trend. Er is een grote groei

speelt de hoge promotiedruk een rol. De grootste

gerealiseerd maar het is nog een kleine categorie.

categorie binnen de deelmarkt, shampoo, heeft

Met name kleimaskers, met een hogere gemiddel-

een groei gerealiseerd door innovaties en met name

de prijs, zorgen voor een positieve waardeontwik-

nieuwe concepten. Ook droogshampoo draagt

keling.

zowel in volume als in waarde bij aan de groei.
Met droogshampoo kun je je haar verfrissen en

De categorie lichaamsverzorging maakt de groot-

stylen (volume).

ste groei door in de deelmarkt. Dit komt met name
door de verkoop van de ‘all purpose cream’, dit is

In de haarverzorgingsmarkt speelt de natuurlij-

een crème voor het hele lichaam. Op dit gebied

ke trend een grote rol. Er zijn veel producten met

is een aantal succesvolle introducties geweest.

natuurlijke ingrediënten. Daarnaast groeit de vraag

Deze producten bevatten ingrediënten die voor een

naar producten met verzorgende aspecten voor

goede verzorging van het lichaam zorgen. Ook bij

droog of beschadigd haar. Private label is ook

lifestylewinkels zoals Rituals en online worden veel

gegroeid, maar het belang verschilt per categorie.

lichaamsverzorgingsproducten (zoals foams) als

De negatieve ontwikkeling in de categorie haar

geschenk of verwennerij voor zichzelf aangeschaft.

styling trekt de ontwikkeling in de deelmarkt

Bij de handverzorgingsproducten heeft een aan-

omlaag.

tal grote merken een herlancering gedaan van
bestaande lijnen. Deze lijken vooralsnog niet aan

HUIDVERZORGING

te slaan bij de consument, wellicht omdat zij hun

De deelmarkt huidverzorging is de grootste deel-

‘oude favoriete’product niet meer konden vinden.

markt en behelst bijna 407 miljoen euro. De omzet

De promotiedruk in de deelmarkt huidverzorging

laat voor het eerst sinds jaren weer een licht posi-

is licht gestegen.

tieve ontwikkeling zien en een nog iets positievere
ontwikkeling in verpakkingen. De deelmarkt is sterk

MONDVERZORGING

promotie gedreven.

De deelmarkt mondverzorging bestaat uit tandpasta en overige mondverzorging - dat betreft met

Gezichtsverzorging is de grootste categorie binnen

name mondwater. De btw-verlaging per 1 januari

de deelmarkt. Hierbij is de categorie anti-aging het

2017 heeft net zoals de promotiedruk een negatief

grootste deel. Bij de reinigende producten zien we

prijseffect op de ontwikkeling van de omzet

bij zowel de reinigingsdoekjes als de zogenaamde

in tandpasta gehad, van ruim 3%. In verpakkingen

Micellair water producten een groei, met name in

is er wel een groei van 3% gerealiseerd. De familie-

het drogisterijkanaal. Dit betreft vaak wat lager

tandpasta’s staan in waarde onder druk.

geprijsde producten waardoor de invloed op de om-

De A-merken hebben een positievere ontwikkeling

zetontwikkeling beperkt is. In de parfumerie zien

in volume doorgemaakt dan de private label mer-

we (ook) een toename van private label producten.

ken. Mondwater heeft zowel in omzet als in volume

Binnen anti-age is leeftijdscommunicatie belang-

geen groei verwezenlijkt.

rijk, want campagnes gericht op de juiste doel-

12

groep bereiken hun publiek, helpen de shoppers in

Online verkopen groeien vooral in aantal maar

het navigatieproces en zorgen daarmee voor een

kunnen er niet voor zorgen dat de markt een po-

positieve beweging in de markt. Ook de specifieke

sitieve ontwikkeling laat zien. De markt staat iets

oogproducten doen het goed.

minder sterk onder druk door de online verkopen.

13
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Omzetontwikkeling in 2017
In miljoenen euro

Bad- en doucheproducten
SCHEERPRODUCTEN

Innovaties zijn succesvol geweest, met name

Ook in de markt voor scheerproducten is de

speciale anti-zonnebrandproducten voor het

promotiedruk gestegen. Die heeft invloed op de

gezicht en voor kinderen. Private label timmert

prijs en haalt waarde uit de markt. Het volume van

nadrukkelijk aan de weg.

deze deelmarkt daalt licht. De baardtrend is nog
steeds actueel in ons land waardoor scheerpro-

De meest gebruikte applicatievorm is nog steeds

ducten minder worden gebruikt. In het alternatieve

de flacon met zonnemilk, maar sprays winnen

kanaal worden ook scheerproducten verkocht. De

steeds meer terrein. Daarnaast zien we ook andere

scheerproducten voor vrouwen dalen in volume en

applicatievormen als rollers voor kinderen en

omzet en behelzen minder dan 10% van de markt.

aerosols succesvol in de markt verschijnen.

Scheermesjes worden ook online gekocht waarbij

Voor een goede verzorging na het zonnen zijn

vaak tegelijk scheerproducten worden aange-

er ook meer aftersunproducten verkocht.

172,1
-3,8%

164,0
-4,7%

Decoratieve cosmetica

158,6
-3,3%

160,7
+1,4%

180

375

170

370

160

365

150

365,1
+2,9%

365,0
0%

372,4
+2%

369,6
-0,8%

2014

2015

2016

2017

472,4
+0,4%

403,5
-14,6%

403,6
0%

405,1
+0,4%

2014

2015

2016

2017

427,8
-6,2%

411,4
-3,8%

406,9
-1,1%

407,6
+0,2%

2014

2015

2016

2017

360
2014

2015

2016

2017

schaft. Barbershops zijn hip, zien we steeds meer,
en zorgen voor nieuwe beweging in de markt.

Het aandeel zonnecosmetica dat nu via internet
wordt gekocht is 4,3%. De totale groei voor

ZEEP (TABLETTEN & VLOEIBAAR)

supermarkt-, parfumerie en online is 3,0%.

Deodorants

Geuren

De markt voor zeep is redelijk stabiel. In verkopen
is het aantal gedaald. Het aandeel vloeibaar is het

OVERIG

grootst. In deze deelmarkt blijft de verkoop van

Onder de categorie ‘overig’ vallen onder meer

private label en de verkoop via het alternatieve

voetverzorgingsproducten, vochtige doekjes voor

kanaal belangrijk.

baby’s en kinderen, lippenpommade, producten

165,1
-0,2%

157,4
-4,7%

154,3
-2%

153,4
-0,6%

170

475

voor de intieme hygiëne en talkpoeder. Deze deel-

ZONNECOSMETICA

markt laat een groei zien in verkopen maar niet in

Ondanks de btw-verlaging heeft de deelmarkt toch

omzet. De grootste categorie, ‘vochtige doekjes’,

een groei in waarde doorgemaakt. In volume was

daalt licht in omzet door promotiedruk en de groei

er zelfs een groei van meer dan 13%. Het zomer

van private label. In verpakkingen is er wel een

seizoen 2017 was mooi en begon vroeg. Er waren

groei gerealiseerd. Online worden ook veel voch-

veel voor consumenten relevante acties. De pro-

tige doekjes verkocht bij de aanschaf van luiers

motiedruk is gestegen. De omzet via de parfumerie

bijvoorbeeld. In de categorie lippenpommade is er

stond onder druk. De meeste mensen zijn zich

een waardedaling door promotiedruk. Bij produc-

bewust van het belang van een goede bescher-

ten speciaal voor voetverzorging zien we de markt

ming voor het voorkomen van huidveroudering en

aantrekken, zo is er een groei in aantal verkochte

huidkanker. Veel mensen kopen producten met

verpakkingen gerealiseerd en ook de omzet trekt

hoge factoren. Daarbij is aandacht voor het gebruik

aan.

160
150
140

400
2014

2015

2016

2017

Haarverzorging

van anti-zonnebrandproducten op andere momen-

375,3
-3,7%

ten dan tijdens vakantie, zoals bij sport, tuinieren,
wandelen en op het schoolplein.

405

Huidverzorging

362,4
-3,4%

354,0
-2,3%

352,5
-0,4%

380

430

370

420

360

410

350

400
2014

14

2015

2016

2017
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Omzetontwikkeling in 2017

Aandeel deelmarkten in 2017

In miljoenen euro

Mondverzorging

Scheerproducten 0,9%

Scheerproducten

Zeep (vloeibaar en tabletten) 1,9%
Zonneproducten 3,3%
Overig 4,1%

182,2
+0,6%

177,5
-2,6%

178,1
+0,4%

171,9
-3,5%

24,0
-5,3%

185

26

180

24

175

22

170

20

22,5
-6,3%

21,6
-3,8%

Deodorants 6,8%

21,0
-2,8%

Bad- en doucheproducten 7,1%
Mondverzorging 7,6%
Haarverzorging 15,7%
Decoratieve cosmetica 16,4%
Geuren 18,0%
Huidverzorging 18,1%

2014

2015

2016

2017

Zeep (vloeibaar en tabletten)

45,6
-5,2%

43,7
-4,2%

2014

2015

2016

2017

73,0
+0,9%

72,8
-0,4%

74,2
+1,9%

Zonneproducten

43,7
0%

43,4
-0,8%

72,4
-1,7%

46

76

44

74

42

72

40

Aandeel deelmarkten in %

70
2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2017

7,2%

7,2%

7,0%

7,1%

15,3%

16,1%

16,5%

16,4%

6,9%

6,9%

6,8%

6,8%

Geuren

19,7%

17,8%

17,9%

18,0%

Haarverzorging

15,7%

16,0%

15,7%

15,7%

Huidverzorging

17,9%

18,1%

18,0%

18,1%

Mondverzorging

7,6%

7,8%

7,9%

7,6%

Scheerproducten

1,0%

1,0%

1,0%

0,9%

Zeep (vloeibaar en tabletten)

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

Zonneproducten

3,0%

3,2%

3,2%

3,3%

Overig

3,8%

4,0%

4,1%

4,1%

Totaal

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2017

Bad- en doucheproducten
Decoratieve cosmetica
Deodorants

Overig

Totaal

92,1
-6,2%

92,5
+1,0%

91,7
-0,9%

2.394,0
-1,9%

93

2400

92

2300

91

2200

90

2100
2014

16

91,6
-0,5%

2015

2016

2017

2014

2.272,1
-5,1%

2015

2.258,5
-0,6%

2016

2.251,1
-0,3%

2017
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Mannencosmetica
Mannencosmetica is een grote cosmeticacategorie en
één met nog veel potentie. Mannen zijn geneigd vooral
functioneel cosmetica te kopen (effectiviteit, gemak),
maar er is sprake van een groeiende betrokkenheid (emotie)
bij hun persoonlijke verzorging.

Ondanks de inspanningen van fabrikanten en re-

Vrouwen zijn ook in aantal in 2017 de grootste groep

tailers, is de cosmeticamarkt voor mannen in 2017

kopers van mannencosmetica. Mannelijke kopers

gestabiliseerd. Het assortiment is toegenomen.

besteden gemiddeld wel meer dan vrouwen aan

En met name in de supermarkt is gewerkt aan de

deze producten en dit is in het afgelopen jaar ook

presentatie en vindbaarheid. Een aparte mannen-

verder toegenomen **.

hoek, met de verschillende producten bij elkaar,
heeft een positief effect op de ontwikkeling in deze

De zogenaamde basicproducten, zoals douchegel

categorie.

en deodorant, worden vaak door de vrouw gekocht.
De overige producten koopt de man in steeds

Totaal kopers mannencosmetica naar geslacht

54%
46%

54%
46%

49%
51%

75%
25%

18

2017

2016

2017

de cosmeticaproductgroepen, die door mannen

producten of producten in promotie gekocht.

gekocht worden, is ook stabiel met 21,7% (2016:

Tevens heeft de (stoppel)baardtrend nog steeds

100%

2016

apparaten). Het aandeel mannencosmetica binnen

gezichtsverzorging, maar er worden goedkopere

21,8%).*

47%
53%

0%

grotere mate zelf. Er zijn meer gebruikers van

vrouwen
mannen

invloed op de beperkte investering van mannen in

In de hierboven genoemde omzet zijn niet de online

gezichts- en scheerproducten. Herengeuren maken

bestedingen van mannencosmetica meegenomen.

een positieve ontwikkeling door, met name in het

Er zijn relatief veel mannelijke shoppers online.

parfumeriekanaal.

Vooral herengeuren zijn populair.

De omzet van mannencosmetica is bijna 300

* de cijfers zijn gebaseerd op Nielsen

miljoen euro (exclusief scheermesjes en scheer-

** GfK Personal Care individuen panel
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JAARVERSLAG 2017

NEDERLANDSE COSMETICA VERENIGING

Ontwikkeling
distributiekanalen
DROGISTERIJ-, PARFUMERIE- EN
SUPERMARKTKANAAL *

meer aan het stabiliseren is. Ongeveer 45% van de

Zoals eerder te lezen, is de verkoop via met name

winkels; gemiddeld doen zij dat 6x per jaar.

totale omzet van 1,7 miljard euro. Dit is een stijging

VERWACHTING

van 4,1%. De verkoop van kappersproducten is goed

Het is belangrijk om de consument te allen tijde

voor 10% van de omzet. Het aantal kapperszaken is

te kunnen bedienen. Er zullen dan ook geen mo-

ruim 25.000, de toename hiervan komt vooral door

gelijkheden onbenut worden gelaten om met de

kappers zonder personeel. Flexibiliteit in openings-

consument in contact te treden. Alle kanalen zijn

tijden is belangrijker, net als de mogelijkheid om

belangrijk voor de verkoop van producten voor de

online een afspraak te maken. Er is een duide-

persoonlijke verzorging. Winkelbeleving en online

lijke opkomst van speciaalzaken, zoals de ‘bar-

zullen elkaar moeten versterken. Het advies van

bershops’, die één doelgroep als klant hebben.

specialisten als de kapper en schoonheidsspecialist en de verkoopmedewerkers zijn daarvan een

huishoudens koopt wel eens cosmetica bij deze

SCHOONHEIDSSPECIALIST

belangrijk onderdeel. Mensen zijn bereid geld uit

De schoonheidsspecialist biedt voor veel mensen

te geven voor kwaliteit en innovatieve producten

ven de andere kanalen ook van essentieel belang

Het drogisterijkanaal laat een lichte daling in omzet

een echt moment voor jezelf. Daarnaast is er toe-

voor de persoonlijke verzorging en laten zich graag

voor de verkoop en toegankelijkheid van producten

zien maar wel een duidelijke volumestijging. De

nemende belangstelling voor goede huidverzorging.

verwennen bij de kapper en de schoonheidsspeci-

voor de persoonlijke verzorging. Het merendeel van

promotiedruk is verder toegenomen. De deelmark-

Veel consumenten schaffen ook producten aan om

alist. Dit geldt vooral voor de groeiende groep 50+

de cosmeticaverkopen vindt nog steeds plaats via

ten bad- en doucheproducten, deodorant, haarver-

thuis aan verdere huidverbetering te werken. Het

shoppers. De NCV is dan ook positief ten aanzien

de meer traditionele kanalen, zoals de drogisterij-,

zorging en zonnecosmetica laten wel een positieve

aantal merken dat exclusief verkocht wordt via

van de verwachtingen voor 2018.

parfumerie- en het supermarktkanaal. Het belang

omzetontwikkeling zien. Het overgrote merendeel

de schoonheidsspecialist is verder toegenomen.

van de verkoop van cosmetica via apotheek,

van de omzet wordt door de filiaalbedrijven gerea-

Schoonheidssalons en pedicures behaalden in 2017

* deze gegevens zijn gebaseerd op cijfers van Nielsen

budgetstore, hard discounter, kapper, schoon-

liseerd (64,1%).

een totale omzet van 0,7 miljard. Het omzetniveau

(totale geldomzet) en GfK

steeg met 10,3%. Het omzetniveau steeg voor het

** deze gegevens zijn gebaseerd op CBS-gegevens en

vierde jaar op rij.

Rabobank Cijfers en Trends (februari 2018) en op ANKO.nl

online in belang sterk toegenomen. Uiteraard blij-

heidsspecialist, warenhuis, lifestyle- en mode
winkel is groeiende.

In de parfumerie is zowel in omzet als in verpakkingen sprake van een groei. De omzetgroei is

Het supermarktkanaal verliest wederom aandeel

gerealiseerd vanuit verpakkingen. De deelmarkten

en laat een negatieve omzet en ontwikkeling in

bad- en doucheproducten, decoratieve cosmetica,

verpakkingen zien. De concentratie van de super-

geuren, huidverzorging, zeep en overig laten een

markten neemt verder toe. Het aandeel van

groei zien. (zie tabel op pagina 21)

de grootste drie supermarkten is meer dan 50%.

20

Het supermarktkanaal laat in bijna alle categorieën

KAPPER EN SCHOONHEIDSSPECIALIST **

een negatieve omzetontwikkeling zien op decora-

Het gebruik van producten voor de persoonlijke

tieve cosmetica, zeep en zonnecosmetica na.

verzorging is zowel bij de kapper als de schoon-

De herinrichting van een aantal supermarkten

heidsspecialist essentieel om de behandeling uit te

heeft in de loop van 2017 plaatsgevonden waardoor

voeren. Daarnaast kunnen de kapper en de schoon-

het mogelijke effect pas in 2018 merkbaar is. Van

heidsspecialist advies geven over gebruik van

de hard discouters (Aldi, Lidl) laat met name Lidl

producten thuis, die bijdragen aan een blijvend en

nog een groei zien, vooral in de ontwikkeling van

mooi resultaat. Deze producten kunnen bij de kap-

het private label.

per of schoonheidsspecialist worden aangeschaft.

Budgetstores/Low end retail (Action, Op=Op)

KAPPER

hebben weinig nieuwe winkels geopend waardoor

De consument besteedt sinds enkele jaren weer

de ongekende groei van de afgelopen jaren wat

meer bij de kapper. Kappers boekten in 2017 een

Omzetontwikkeling in %

Algemeen

Cosmetica

Drogisterij/Parfumerie

1,3%

0,4%

Parfumerie

2,2%

1,8%

Drogisterij

0,8%

-0,5%

Supermarkt

3,4%

-3,6%
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NCV steunt
stichting Look Good
Feel Better
ONDERZOEK TOONT AAN: VERANDERD UITERLIJK
BELEMMERT VROUWEN MET KANKER

SAMEN MET DE NCV EN HAAR LEDEN

Onder invloed van medicatie krijgen mensen die

mogelijk dankzij de medewerking van meer dan

kanker hebben vaak te maken met veranderingen

500 vrijwilligers: schoonheidsspecialisten, visa-

aan het uiterlijk. Aan meer dan 300 vrouwen met

gisten, kappers en haarwerkers. Ook de steun van

kanker is door onderzoeksbureau SAMR gevraagd

de leden van de NCV is essentieel. Met producten

naar de impact van deze veranderingen. Van de

en financieel. Maar ook door het aangaan van

ondervraagde vrouwen die chemotherapie kre-

partnerships. De landelijke actie “Geef een glim-

gen, geeft 75% aan dat deze veranderingen grote

lach cadeau” was, mede dankzij de partners, de

invloed hebben op hun dagelijks leven. Het zelfver-

leveranciers aan schoonheidsspecialisten, een

trouwen neemt af (60%) en ze voelen zich minder

succes! Vanaf 4 februari 2018, Wereldkankerdag,

vrouw (50%). Ook geven de vrouwen aan dat het

gaven meer dan 400 schoonheidsspecialisten door

hen belemmert in hun functioneren thuis (70%) en

het hele land een maand lang gratis behandelingen

op het werk (54%). Bijna 15% van de vrouwen geeft

en dus verwenmomenten aan vrouwen met kanker.

aan vanwege uiterlijke veranderingen ten gevolge

De deelnemende vrouwen gaven onder andere aan

van de ziekte contact met mensen in haar omge-

zich even niet ziek gevoeld te hebben. Look Good

ving te vermijden.

Feel Better is dankbaar dat zij, mede door de steun

Alle activiteiten van Look Good Feel Better zijn

van de NCV, hieraan kan bijdragen.

POSITIEVE AANDACHT VOOR
HET UITERLIJK MAAKT HET VERSCHIL

met workshops in 74 ziekenhuizen, waarin vrouwen

Wilt u ook bijdragen aan
het zelfvertrouwen van
vrouwen met kanker?

samen met anderen aan de slag gaan met huid-

U kunt contact opnemen met

verzorging en make-up. Maar ook met individuele

Petra Odenthal (directeur)

behandelingen, met praktische tips en adviezen.

Tel: 030 697 15 11

Vrouwen met kanker voelen zich hierdoor gesterkt.

www.lookgoodfeelbetter.nl

Ze krijgen meer zelfvertrouwen. Dit draagt positief

Bankrekening: IBAN NL40ABNA0621061352

De stichting Look Good Feel Better draagt bij
aan het zelfvertrouwen van vrouwen met kanker,

bij aan hun sociale, maatschappelijke en professionele welzijn.

Look Good Feel Better heeft de ANBI status en is
CBF gecertificeerd.

22

‘Een bijdrage
aan zelfvertrouwen
van vrouwen met kanker’
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De NCV
in 2017-2018
Het NCV-bestuur heeft zich in het afgelopen verenigings
jaar hard gemaakt voor een positieve focus en actieve
strategie, om cosmetica op een positieve manier onder de
aandacht te brengen. Cosmetica betreft alle producten
voor de persoonlijke verzorging en deze dragen niet alleen
bij aan schoonheid, maar ook aan hygiëne, verzorging en
welzijn.

De positieve impact van cosmetica op ons zelf-

drogisterij, supermarkt of parfumerie, en nationale

vertrouwen staat bij de huidige strategie centraal.

en internationale fabrikanten, merkhouders en/of

Daarnaast blijven de werkzaamheden van de NCV

distributeurs. Tijdens de ledenvergadering op

met betrekking tot ingrediënten, wet- en regel-

20 april 2017 waren de heren J.C. Bondy (l’Oreal

geving en overleggen met autoriteiten en leden

Nederland), I. de Jonghe (Henkel Beauty Care) en

uiteraard van groot belang. Blijvende aandacht van

R. Manhoudt (Procter & Gamble) aftredend; zij zijn

het bestuur heeft de samenwerking met de twee

op voordracht van het NCV-bestuur herbenoemd.

andere verenigingen in het pand aan de Waterige-

Daarnaast hebben zitting in het bestuur: P. van

weg in Zeist, namelijk de Nederlandse Vereniging

Dansik (Delarange Cosmetics), Mw. M. van Ee (han-

van Zeepfabrikanten (NVZ) en de Nederlandse

nah SIRC), L.A. Hertz (Elha Cosmetics), B. van Iter-

Aerosol Vereniging (NAV).

son (KAO Brand Europe/Guhl Ikebana Cosmetics),
Mw. J. Lijbers (Unilever Benelux) en R. Pannevis

In het NCV-bestuur is een afspiegeling van de leden

(Beiersdorf).

vertegenwoordigd. Niet alleen de grote firma’s,
maar ook bedrijven uit de distributiegroepen, zoals

Per 1 juli 2017 heeft de heer Manhoudt zijn

leveranciers aan kapper, schoonheidsspecialist,

bestuurslidmaatschap neergelegd.

Van links naar rechts: L.A. Hertz, R. Pannevis, Mw. M. van Ee, Mw. K. van Wijk-Hermus, Mw. J. Lijbers,
J.C. Bondy, P. van Dansik, B. van Iterson en Mw. H. Spruijt-Panbakker. Verhinderd was I.L. de Jonghe.

24
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DE VOORZITTER EN VICE-VOORZITTER

ELWI, Herbapharm, Mascot Europe, Mondo Minerals,

Mevrouw M. van Ee is per januari 2015 voorzitter

Pascaud Beauty Innovations, Pharma Source,

van de NCV en heeft sinds mei 2011 zitting in

Sachem Europe, Safic-Alcan Benelux, Sanofi

het bestuur. Zij is directeur van hannah Skin

Nederland, Q-Point. In 2017 was sprake van

Improvement Research Company en al jaren

9 opzeggingen.

actief betrokken bij de NCV, onder andere door
haar actieve deelname aan de Groep Distributie

(2018) Davines Nederland, Florès Natural Cosmetics

Schoonheidsspecialisten (GDS) en de Commissie

Kampen, Queens-World of Health & Beauty, Thewa

Beleid & Strategie. Vice-voorzitter van de NCV is

Innovation, Signum Vitea, JK Nederland en Pander

de heer B. van Iterson (Kao Brands Europe/Guhl

Consultancy Alkmaar.

Ikebana Cosmetics).

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

NCV-bureau

Tijdens de extra ledenvergadering (oktober 2016)

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

zijn de statuten en het huishoudelijk reglement

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

van de NCV gewijzigd. Een taalkundige wijziging

municatie en verenigingszaken), mevrouw L.A.

was noodzakelijk, waardoor definitief de gewenste

Vereijken-van Embden (projectmanager communi-

administratieve controle kan worden uitgevoerd.

catie), mevrouw L. Jongmans (techniek, wet-

In het huishoudelijk reglement is de terminologie

en regelgeving), Mevrouw L. Sligting (techniek,

‘belangstellende organisatie’ (voorheen associatief

wet- en regelgeving), mevrouw J. Romijn-Visscher

lid) gewijzigd in ‘belanghebbende organisatie’.

(secretariaat). Per 2017 is het secretariaat versterkt met mevrouw J.M. Valkenburg. Wegens

NIEUWE LEDEN

2 zwangerschapsverloven heeft mevrouw L. Bransz

(2017) A&M Products, Acne Cosmetics, Ahold

in 2017 ongeveer een half jaar voor de NCV gewerkt.

Delhaize, Benckmar, Clariant, D-Dutch,

De administratie wordt gevoerd door de heer

Dermaesthetics, Dr. Van Montfort Laboratories,

G. Roeterd (Rijnheuvel Advies).

Van links naar rechts: Lillian Vereijken, Lisa Sligting, Ronald van Welie, Marjolein van Oostrum,
Jill Valkenburg, Judith Romijn en Lonneke Jongmans.
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Nieuwe huisstijl
De NCV is trots om de belangen te behartigen van de
cosmetica-industrie. Om dat nog beter uit te dragen, én
omdat het logo digitaal niet meer goed toepasbaar bleek,
heeft de NCV in 2017 haar huisstijl compleet vernieuwd.

Het nieuw vormgegeven logo dat hierbij hoort,

‘De afgelopen 20 jaar zijn er veel ontwikkelingen

vertegenwoordigt de verschillende productgroepen

geweest binnen de branche en vereniging, bijvoor-

én verbindt de leden met elkaar. Onze leden staan

beeld op het gebied van duurzaamheid en pro-

voor veilige, innovatieve en effectieve producten,

ductinnovatie. De nieuwe huisstijl is representatief

zodat iedereen, jong en oud, met plezier cosmetica

voor waar de cosmetica-industrie nu staat’, aldus

kan blijven gebruiken.

Ronald van Welie, directeur NCV, die de nieuwe
huisstijl omschrijft als ‘strak, herkenbaar en

De nieuwe huisstijl heeft een frisse, krachtige

elegant’. NCV-voorzitter Monica van Ee: ‘Wij worden

uitstraling passend bij de vereniging en de indus-

blij van dit mooie logo en de bijbehorende huisstijl,

trie. Naast het gebruik van mooie, glanzende

net als heel veel mensen elke dag weer blij worden

kleuren is gekozen voor de spiegel als symbool.

van cosmetica’.

In de spiegel kijken we elke dag, onder meer in de
badkamer bij het gebruik van cosmetica. Het staat

De NCV heeft haar nieuwe huisstijl in al haar com-

voor verzorging, zelfbeeld, beleving en genieten -

municatiemiddelen doorgevoerd, zoals uitgaven,

daar waar cosmetica ook voor staat.

nieuwsbrieven, briefpapier, visitekaartjes, website,
e-mail, agenda’s, notulen en persberichten.

MONICA VAN EE

CHAPTER 3.1

VOORZITTER NCV

COLOR PALETTE
BLUE

The Blue and Gold colours are a essential part of our
brand identity. Combined with white and black a distinct
style is created which is both simple to use and powerful
through its simplicity.
For printmaterials a “Goldfoil” can be used to add extra
style and elegance to maximize cosmetic feeling.
If printspecifications do not allow the use of goldfoil,
the primary Gold color should be used or as an extra
alternative a gradient can be used instead.
Please note, when printing certain colors onto coated or
uncoated paper, the Pantone color may differs. Please
refer to the color swatch converters to see how to
obtain a close enough match on paper.

‘Wij worden blij
van dit mooie logo
en de bijbehorende
huisstijl, net als
heel veel mensen
elke dag weer
blij worden
van cosmetica.’

GOLD

PRIMARY COLOR

PRIMARY COLOR

PMS 541U
C:100 M:45 Y:5 K:36

PMS 466U
C:22 M:33 Y:65 K:4

PMS 541C
C:100 M:58 Y:9 K:46

PMS 541C
C:8 M:20 Y:52 K:15

HTML 005181

HTML C0A66A

GRADIENT

GOLDFOIL

ALTERNATIVE GRADIENT

OPTIONAL GOLDFOIL

LOCATION LOCATION LOCATION
0%
100%
40%

GOLDFOIL
LUXOR 232

ANGLE -40º

C:22
M:33
Y:65
K:4

C:0
M:10
Y:35
K:0

C:22
M:33
Y:65
K:4
NCV BRANDGUIDE I PAG.15
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Zeker door
Cosmetica
In februari 2018 lanceerde de NCV haar nieuwe

Om dit te visualiseren heeft de NCV op 14 februari

uitgave ‘Zeker door Cosmetica’.

2018, Valentijnsdag, de uitgave mét een aantal
mini’s van de vele cosmeticabedrijven (NCV-le-

Cosmetica helpen ons niet alleen bij onze dage-

den) op de markt, aan onder meer aan politici en

lijkse hygiëne, schoonheid en verzorging, ze zijn

beleidsmakers overhandigd. Met de bedoeling dat

ook van grote betekenis voor ons zelfvertrouwen

zij de positieve kracht van cosmetica persoonlijk

en welzijn. Dat is waar de uitgave ‘Zeker door

zouden ervaren. Uiteraard zorgde de actie ook voor

Cosmetica’ over gaat.

veel attentiewaarde voor onze nieuwe uitgave. De
NCV ontving buitengewoon veel positieve reacties

De NCV ontwikkelde deze uitgave om de lezers

op deze campagne.

bewust te maken van de persoonlijke betekenis van
cosmetica in ons dagelijks leven. Tenslotte, een

De NCV bezocht – op de ‘Dag van de Liefde’ -

ieder, ongeacht origine, geloof, opleiding of leef-

diverse stakeholders, waaronder Hans de Boer

tijd, gebruikt elke dag meer cosmeticaproducten

(VNO-NCW), Jantine van ’t Klooster (ANBOS),

dan vaak wordt gedacht. Veel aspecten in ons

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks),

leven zijn namelijk zo vanzelfsprekend dat je er

Erik Ziengs (VVD) en Vera Dalm (MilieuCentraal).

nooit bij stilstaat. Het gaat om (nuttige) producten

30

als tandpasta, shampoo, scheerzeep, deodorant,

Voor de NCV stond het jaar 2017 in het teken van

zonnecosmetica, parfum, douchegel, mascara en

‘zelfvertrouwen door cosmetica’ en deze lijn zal zij

bodylotion. Zou men zich nog een leven kunnen

ook in 2018 doorzetten met diverse communicatie-

voorstellen zónder deze producten?

middelen.
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Services & Producten
Bijeenkomst over Claims op
cosmeticaproducten
Op 7 november 2017 organiseerde de NCV exclusief voor haar leden - een bijeenkomst
over claims op cosmeticaproducten. Het
commentaar van één van de deelnemers
luidde: ‘boeiend van begin tot eind!’. Het
succes van deze dag was te danken aan de

Lidmaatschap

Duurzaam Verpakken
(Brancheverduurzamingsplan)

Duurzaam 2017

betrokkenheid en inmenging van deelnemers

De cosmetica- en was- en reinigingsbranche

Op 31 mei 2017 organiseerde de NCV in samen-

in de zaal. Sprekers waren R.T.H. van Welie

hebben in 2015 doelen gesteld om de ver-

werking met de NVZ en NAV ‘Duurzaam 2017’

(NCV), B. Mauritz (Neprofarm), Mw. D.Hissink

pakkingen van hun producten nog verder te

in Hotel Bergse Bossen in Driebergen. Doel van

(NVWA), Mw. L. Sligting, D. Haije (Hoogenraad

verduurzamen. Deze plannen zijn gevat in het

deze bijeenkomst was om leden handvatten

& Haak) en Mw. F. Vening (Reclame Code

brancheplan duurzaam verpakken. Het plan

te geven voor het implementeren van een

Commissie). De bijeenkomst werd afgesloten

is vastgesteld door het Kennisinstituut Duur-

duurzame bedrijfsvoering. Op het programma

met een borrel.

bijzonder interessante presentaties én aan de

zaam Verpakken (KIDV) en biedt een stimulans

stonden onderwerpen zoals het Grondstoffen

Nieuwe NCV-lidmaatschapsbrochure

voor de ontwikkeling naar een circulaire eco-

akkoord en consumentenperceptie van duur-

De eerste publicatie van de NCV in nieuwe

nomie. In de context van dit brancheplan is in

zaamheid, maar ook het maken van een LCA

huisstijl is de vernieuwde lidmaatschaps-

2017 een werksessie georganiseerd voor leden

voor verpakkingen en hoe REACH en CLP het

brochure. In deze brochure licht de NCV

van de NCV, hier waren onder andere

milieu beschermen. Sprekers kwamen van de

toe welke voordelen het lidmaatschap biedt

een (verpakkings)afvalsorteerder en een

rijksoverheid tot aan Milieu Centraal tot aan

Isditproductveilig.nl

aan bedrijven actief in de cosmeticabranche.

afvalrecyclaar bij aanwezig. De focus van

Waste Free Oceans (een ngo). Het werd een

De website isditproductveilig.nl biedt

De NCV is een onmisbare partner in professio-

deze werksessie lag op het verbeteren van de

succesvolle dag die door de deelnemers werd

betrouwbare informatie over het veilig

nele bedrijfsvoering. De NCV vertegenwoordigt

recyclebaarheid van kunststof verpakkingen.

beschreven als zeer divers en interessant.

omgaan met onder meer cosmetica.

en behartigt de belangen van de Nederlandse

Deze werksessie leidde tot zeer goede en

De website wordt al vele jaren goed bezocht.

cosmetica-industrie via beleidsontwikkeling,

nuttige inzichten. Daarnaast heeft de NCV

Naast de tak voor consumenten, ontwik-

lobby en overleg met relevante partijen.

zitting in de industrie brede stuurgroep die

kelde de NCV ook websites voor professionele

Ook houdt zij haar leden op de hoogte van

nationale implementatie van alle ingediende

gebruikers van cosmetica, de schoonheids-

actuele ontwikkelingen die relevant zijn

brancheplannen coördineert. Vanuit deze

specialist en de kapper. De informatie op

voor de cosmeticabranche.

stuurgroep zijn onder andere verpakkings

Crash Course Cosmetica:
Beautyjournalisten

deze website wordt regelmatig geüpdatet

consultants beschikbaar gesteld die bedrijven
op individuele basis helpen hun verpakkingen

Op 5 december 2017 organiseerde de NCV

informatie voor consument en professional te

verder te verduurzamen.

Academy de Crash Course Cosmetica. Dit jaar

blijven. Ongeveer 15.000 mensen bezochten

luidde het thema ‘Cosmeticaclaims’. Er werd

het afgelopen jaar de website

ingegaan op thema’s als wet- en regelgeving

isditproductveilig.nl/cosmetica.

om een betrouwbare en deskundige bron van

voor cosmeticaclaims, zelfregulering en
reclame via bloggers & vloggers en YouTubers.
Fiona Vening van de Stichting Reclame Code
(SRC) heeft haar medewerking aan deze
bijeenkomst verleend.
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Informatiebijeenkomst over
exportdocumenten

Kerstgroet

Wanneer een bedrijf cosmetica gaat

haar relaties, stakeholders en leden. Hierin

Jaarlijks stuurt de NCV een kerstgroet naar

exporteren, kan het ontvangende land vragen

wordt beschreven en getoond op welke onder-

om bepaalde exportdocumenten. In deze

Nieuwe FAQ’s op de website

werpen de NCV het afgelopen jaar actief is
geweest.

context zijn er twee documenten die men

Zelf cosmetica maken is populair. Wanneer je

Twitter

kan aanvragen bij de afdeling Certificeren

zelf cosmetica maakt, bijvoorbeeld thuis in

Relevant cosmeticanieuws verspreiden via

op Afstand (CoA) van de NVWA: Free Sale

de keuken, dan moet je – ongeacht de schaal

Twitter draagt ertoe bij dat mensen de NCV

Certificaten en Exportverklaringen. De NCV

waarop je cosmetica maakt – aan dezelfde

nog beter weten te vinden als aanspreekpunt

organiseerde 12 oktober 2017 samen met

Europese wetgeving voldoen als de c osmetica

van de cosmetica-industrie. De NCV verwacht

CoA een informatiebijeenkomst over het

die je in de schappen vindt. De NCV heeft

dat gebruik van Twitter de naamsbekendheid

aanvragen van deze exportdocumenten.

een FAQ gemaakt om vragen hierover te

en autoriteit van de vereniging helpt vergroten.

beantwoorden. Ook stelde de NCV in 2017 een

In 2017 had de NCV meer dan 1000 volgers.

veel gestelde vragen document op over het
onderwerp ‘Talkpoeder’ en ‘Minerale olie in
lippenbalsems’.

Statements/persberichten
De NCV bracht dit jaar weer persberichten
en statements over cosmetica gerelateerde
onderwerpen uit, die vaak geplaatst werden
onder ‘Actueel’ op de NCV-website. Dit jaar

NCV-Ledennieuwsbrief

reageerde de NCV op teksten en uitzendingen

De ledennieuwsbrief, exclusief voor leden,

YouTube

met betrekking tot onder meer de onderwer-

verschijnt minimaal 12 maal per jaar.

10 x10 vragen over ZON en ...

De NCV beschikt over een eigen YouTube

pen: Btw-verlaging tandpasta en anti-zonne-

De nieuwsbrief legt zich toe op relevante en

Gedurende 10 maanden brengt de NCV

kanaal. Vanaf de NCV website wordt naar dit

brandproducten, mica in cosmeticaproducten,

actuele onderwerpen in de branche, zoals

elke maand een speciale nieuwsbrief uit

kanaal gelinkt. Inmiddels heeft de NCV via

Brexit, talkpoeder, keratine in shampoos,

wetgeving, ingrediënten en bijeenkomsten.

met telkens 10 vragen en antwoorden met

dit kanaal video’s beschikbaar gemaakt over

MOAH/MOSH in lippenbalsems en de veiligheid

In het archief op het ledendeel van de website

betrekking tot de zon. Dit om met het

lidmaatschap enhaar samenwerking met Look

van zelf cosmetica maken. Aan diverse bladen

zijn ze altijd na te lezen.

oog op de nog altijd toenemende gevallen

Good Feel Better. Recentelijk plaatste de NCV

en radio- en televisieprogramma’s is door

van huidkanker, de zonnende consument

een video van Cosmetics Europe die zij heeft

NCV-medewerkers medewerking verleend.

zich nog beter bewust te maken van de

laten vertalen naar het Nederlands. De video

gezondheidsrisico’s van blootstelling aan

gaat over de impact van cosmetica op ons

zonlicht. Thema’s die o.a. aan bod komen:

dagelijkse welzijn.

voorjaar, zwanger, anti-zonnebrandmiddelen,
gezondheid, zonnebank, langer bruin blijven,
wintersport, tropen en zonneweetjes.

Nieuwsbrief Cosmetica NU

Alle nieuwsbrieven zijn gratis te downloaden

Deze externe nieuwsbrief van de NCV heeft

op de NCV-website.

ongeveer 900 abonnees. De abonnees zijn
onder meer leden, consumenten, journalisten
en andere belangstellenden. Cosmetica NU
komt ieder kwartaal uit.
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Nielsen & GfK-bijeenkomst
Op 8 maart 2018 heeft een speciale
bijeenkomst voor leden van de NCV, NVZ en
NAV plaatsgevonden. Nielsen presenteerde een

Digitaal cosmeticapaspoort

overzicht van de marktontwikkelingen in 2017

Speciaal voor de verkoopmedewerksters in

in home care en personal care. GfK v erzorgde

de parfumeriespeciaalzaken heeft de NCV

een presentatie en gaf haar visie op de shopper

het cosmeticapaspoort ontwikkeld. Het is

en toekomstige ontwikkelingen. Meer dan

een initiatief van de leden van de Groep

30 NCV-leden woonden deze b
 ijeenkomst bij.

Dépositaire en Exclusieve Distributie (GDED)
aangesloten bij de NCV. Verkoopmedewerk(st)
ers kunnen met dit paspoort aantonen dat zij
vakbekwaam zijn en over kennis beschikken
om op een kundige én enthousiaste manier
de consument te adviseren. Het Cosmeticapaspoort heeft in 2017 een meer eigentijdse
digitale versie gekregen. Vanaf nu kun je
als verkoopmedewerker (in parfumerie) zélf
bijhouden (via www.cosmeticapaspoort.nl)
welke trainingen je gevolgd hebt en of je al
in aanmerking komt voor een certificaat. Elk
jaar in januari vindt er feestelijke uitreiking
van de certificaten plaats. Op 29 januari 2018
heeft BN’er Tommie Christiaan de certificaten

Digitale allergiepas

uitgereikt.

In 2017 lanceerde de NCV een online Allergiehulp. Dit is een digitale versie van de Allergiepas, die de NCV al jaren aan consumenten die
gevoelig zijn voor bepaalde cosmetica-ingrediënten, aanbiedt. Op de NCV-site kan men
de ingrediëntnamen die men van de huidarts

Round Table Natuurlijke Cosmetica

heeft doorgekregen op juistheid controleren.

Op 20 maart 2018 vond de Round Table over

Als extra service ontvangt men een e-mail

Natuurlijke Cosmetica plaats. Aandacht was

met een advies per ingrediënt plus een lijst

er onder meer voor: consumenteninformatie,

met daarop de namen van de ingrediënten

keurmerken, ISO 16128 en duurzaamheid.

waarvoor men allergisch is. Deze lijst kan
geprint worden of in de telefoon bewaard,
en is handig om bij de hand te hebben in
de winkel als men cosmetica aanschaft.
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Vertegenwoordiging
DERMATOLOGIE EN COSMETICA

JURY BEAUTY AWARD

Jaarlijks wordt een seminar Dermatologie &

De Beauty Award is een initiatief van de Beau-

Cosmetica georganiseerd door de Stichting PMS

ty Trade Professionals (BTP) ter bevordering van

Cosmetica. Hiermee wordt de kennisuitwisseling

het professionele imago en de kernwaarden van

op het raakvlak van dermatologie en cosmetica

de schoonheidsbranche. Namens de NCV heeft

bevorderd. Het bestuur bestaat uit dermatologen

mevrouw M.A.J. van Oostrum zitting in de jury. De

en vertegenwoordigers uit de cosmetica-industrie,

uitreiking van de Beauty Awards is op 22 april 2018.

te weten: Mevrouw M. Woutersen (RIVM), Mevrouw
A. Lee (L’Oréal) en de heren F. Blok (SkinConsult),

JURY PRIX DE L’ESSENCE

KLANKBORDGROEP ZELFGEMAAKTE EXPLOSIEVEN

LOOK GOOD FEEL BETTER

T. Rustemeyer (VUmc, voorzitter) en R.T.H. van Welie

Op 29 januari 2018 heeft de uitreiking beste beauty

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en

De NCV en haar leden ondersteunen al jaren de

(NCV, secretaris/penningmeester). Op 12 april 2017

advisor van het jaar plaatsgevonden. Mevrouw

Veiligheid (NCTV) en de actoren in verschillende

stichting Look Good Feel Better door onder andere

heeft het 17e seminar met als thema ‘Tussen neus

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

precursorenketens werken samen in de klankbord-

(product-)sponsoring. De heer R.T.H. van Welie

en lippen’ in Amersfoort plaatsgevonden.

en Exclusieve Distributie (GDED) voorzitter van de

groep zelfgemaakte explosieven om te voorko-

participeert namens de NCV in het bestuur.

jury van de Prix de L’essence. De prijs werd door

men dat kwaadwillenden stoffen ter beschikking

Tommie Christiaan, bekend van de musical ‘On your

krijgen om explosieven te maken. Sinds 1 juni 2016

MVO-NEDERLAND

feet’, tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt,

is de Wet precursoren voor Explosieven officieel

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van

aan Eline Krajenbrink van de winkel Mooi Winterswijk.

van kracht. De belangrijkste doelstelling van deze

de NCV en haar leden. De NCV is sinds april 2015

Nederlandse wet is het vergroten van de veiligheid

partner van MVO Nederland. Mevrouw L. Sligting

in Nederland en de EU. De klankbordgroep zelfge-

participeert namens de NCV in de diverse netwerk-

maakte explosieven, waarin de NCV is vertegen-

en overlegbijeenkomsten van MVO Nederland voor

woordigd door mevrouw L. Sligting, blijft meeden-

verdere inspiratie en verdieping op het gebied van

ken met het verdere proces.

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

KLANKBORDGROEP RISICO’S NANOTECHNOLOGIE
MINISTERIE INFRASTRUCTUUR & WATERSTAAT

OVERLEG KENNIS INSTITUUT DUURZAAM
VERPAKKEN (KIDV)

In deze werkgroep zijn vele partijen verenigd, van

De NCV heeft samen met de NVZ een branchever-

NGO’s op het gebied van natuur en milieu, consu-

duurzamingsplan verpakkingen opgesteld voor de

menten- en dierenwelzijnsorganisaties, industrie,

periode 2015- 2018 met daarin 10 hoogst haalbare

autoriteiten behelst met (product)controle, en vier

doelen. Bij de uitvoering en monitoring van het

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

brancheverduurzamingsplan wordt samen met

De werkgroep heeft een uitgebreid werkprogramma

het KIDV opgetrokken om elkaar waar mogelijk te

om op verschillende nanoterreinen activiteiten te

ondersteunen. Mevrouw L. Sligting vertegenwoor-

ontwikkelen en dient als klankbord voor het Ne-

digt in dit overleg de cosmeticabranche.

derlandse, en ook het Europese nanobeleid. De NCV
neemt deel om de standpunten van de industrie toe
te lichten en om de moeilijkheden die de regeldruk
met zich meebrengt, te benadrukken.

Van links naar rechts: Mw. M.A.J. van Oostrum, L.A. Hertz, Mw. E. Krajenbrink, Tommie Christiaan en Mw. T. Lafaire
38

39

JAARVERSLAG 2017

NEDERLANDSE COSMETICA VERENIGING

PLATFORM ELEKTRONISCH ZAKENDOEN IN
DROGISTERIJBRANCHE (EZD)

Group on Cosmetics” worden door de Europese

De NCV (mevrouw M.A.J. van Oostrum) is verte-

discussies over de veiligheid en etikettering van

genwoordigd in het Platform Elektronisch Zaken-

cosmetica besproken met de verschillende

doen. Elektronisch zakendoen is grotendeels in de

lidstaten.

Commissie nieuwe wetsvoorstellen en andere

branche geïmplementeerd en dus wisselen handel
en industrie zo goed als papierloos artikelgegevens

VNO-NCW

uit. Speciale aandacht is er voor de kwaliteit van de

De NCV is lid van de ondernemingsorganisatie

gegevens, de etiketinformatie en de internationale

VNO-NCW. Leden kunnen gebruik maken van de

ontwikkelingen.

diensten van VNO-NCW. De heer R.T.H. van Welie
neemt deel aan het directeurenoverleg van

STAKEHOLDEROVERLEG MICROPLASTICS,
MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR & MILIEU
OVER PLASTIC MICROBEADS

VNO-NCW. Daarnaast participeert de NCV in diverse
werkgroepen, zoals consumentenvraagstukken
en nanotechnologie.

De discussie over plastic microplastics is prominent in Nederland. De Nederlandse cosmetica-

WAAR ZIT WAT IN

industrie heeft de plastic microbeads uitgefaseerd.

VeiligheidNL en het RIVM hebben, in samenwerking

Namens de NCV neemt mevrouw L. Sligting deel

met het ministerie van VWS, een digitaal platform

aan het stakeholderoverleg van het Ministerie

opgezet, dat zich richt op het informeren van con-

dat inmiddels is hernoemd tot het Ministerie van

sumenten over stoffen in consumentenproducten,

Infrastructuur & Waterstaat. Naast de overheid en

waaronder cosmetica. De naam van de website is

het bedrijfsleven, zijn ook NGO’s vertegenwoordigd

Waarzitwatin. De website is toegankelijk vanaf

bij dit overleg.

29 september 2017, maar wordt nog niet actief gepromoot. In 2018 zal het platform met een publieke

VOOROVERLEG WORKING GROUP ON COSMETICS

campagne worden gelanceerd. De NCV, mevrouw

In de aanloop naar de vergadering van de zoge

L. Sligting, neemt deel aan de Klankbordgroep van

heten “Working Group on Cosmetics” heeft de NCV

het Waarzitwatin platform.

een vooroverleg met de Nederlandse vertegenwoordiging (Ministerie van VWS, het RIVM en de

Over de NCV vertegenwoordiging in Cosmetics

NVWA) om de standpunten van de cosmetica-

Europe leest u verderop meer.

industrie kenbaar te maken. Tijdens de “Working
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Cosmetics Europe
De overkoepelende organisatie van de cosmetica
verenigingen in Europa is Cosmetics Europe, gehuisvest in
Brussel. Cosmetics Europe is onder andere verantwoordelijk
voor de Europese belangenbehartiging van de cosmeticaindustrie. De NCV is aangesloten bij Cosmetics Europe en
draagt bestuurlijk, financieel en op technisch en inhoudelijk
gebied bij aan het werk van de organisatie.

Op het gebied van wet- en regelgeving vinden

ACTIVITY REPORT

wereld kwamen bijeen om te bespreken hoe weten-

sentatief voor de geslachtsverdeling en leeftijds-

veel ontwikkelingen plaats op internationaal niveau.

Het jaarverslag van Cosmetics Europe 2016/2017

schappelijke innovaties de cosmeticasector verder

groepen van elk land. ‘Consumer Insights 2017’

Vrijwel altijd hebben de ontwikkelingen op

staat op de site van Cosmetics Europe.

kunnen helpen. Ook de NCV was hierbij aanwezig

wilde ontdekken hoe consumenten uit heel Europa,

en kijkt terug op een zeer inspirerende positieve

in alle leeftijdsgroepen, mannen en vrouwen echt

nationaal niveau ook op een bepaalde manier
invloed op Europees niveau. Naast de versterkte

COSMETICS EUROPE WEEK

conferentie, waar het waarborgen van de maximale

over cosmetica denken en de impact daarvan op

Europese oriëntatie, dankzij Cosmetics Europe,

Cosmetics Europe Week is een uniek evenement

veiligheid van onze producten en het vinden van

factoren zoals zelfbeeld, welzijn en sociale inter-

blijft de unieke positie van de NCV als nationaal

om wereldwijde trends en de nieuwste ontwikke-

geschikte alternatieven voor dierproeven cen-

actie.

aanspreekpunt van groot belang. Cosmetics Europe

lingen in de industrie te horen en te bespreken.

traal stonden. Deze Science Conference heeft de

heeft diverse groepen die zich alle bezighouden

Dit congres, jaarlijks georganiseerd door Cosme-

Silver Award voor de beste associatieconferentie

met verschillende aspecten van cosmetica:

tics Europe, vond plaats op 13-16 juni 2017. Enkele

tijdens de European Association Awards Ceremony

hun dagelijks leven belangrijk of zeer belangrijk

de zogeheten Expert Networks (EN), Expert Teams

NCV-leden en medewerkers van de NCV hebben dit

gewonnen.

zijn. Hun positieve perceptie behelst alle deel-

(ET) en Strategic Core Teams (SCT). Het afgelopen

congres (deels) bijgewoond. Het thema was ”More

jaar heeft een herstructurering plaatsgevonden.

than meets the eye: the benefits of cosmetics and

MARKET PERFORMANCES 2016

Vertegenwoordigers van de NCV nemen deel aan

personal care”. Meer dan 300 personen, zijnde we-

De bijdrage van de cosmetica-industrie aan de

deze EN, ET en SCT’s. Verderop in het jaarverslag

tenschappers, beleidsmakers, vertegenwoordigers

Europese economie is enorm. Dit is te lezen in het

sen cosmetica en hun levenskwaliteit: 72% van

vindt u een overzicht van de verschillende groepen

van bedrijven en associaties hebben de bijdrage

Cosmetics Europe rapport ‘Market Performances

hen heeft aangegeven dat de cosmetica die ze

van Cosmetics Europe waaraan de NCV deelneemt.

van cosmetica aan het welzijn en de Europese

2016’.

gebruiken, hun levenskwaliteit verbetert. Dit is

markten van mond-, haar- en huidverzorging

economie onderzocht. Ook hebben zij zich verdiept
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tot zonnecosmetica.
• Consumenten leggen een duidelijke link tus-

van toepassing voor alle leeftijdsgroepen en is

FOCUS OP INGREDIËNTEN

in de complexiteit van de wet- en regelgeving

CONSUMER INSIGHTS 2017

Van eminent belang voor de cosmetica-industrie

omtrent cosmetica. Naast verschillende informa-

Het Rapport ‘Consumer Insights 2017’ is door

is de verdediging van het veilig gebruik van ingre-

tiesessies over deze thema’s was er ook tijd voor

Third-I in opdracht van Cosmetics Europe opgesteld

diënten. De Cosmeticaverordening stelt hoge eisen

netwerken.

en biedt een momentopname op Europees niveau

aan de veiligheid van ingrediënt-product combina-

• Consumenten (71%) vertelden dat cosmetica in

bijzonder sterk onder vrouwen.

van de consumentenperspectieven van de cos-

ties. Om de omvangrijke werkhoeveelheid rondom

COSMETICS EUROPE SCIENCE CONFERENCE

metica-industrie. Het is gebaseerd op een online

ingrediënten beter het hoofd te kunnen bieden

Op 26 en 27 oktober 2017 vond de allereerste

onderzoek onder 4116 consumenten in april 2017 in

start Cosmetics Europe op 1 januari 2018 met een

Cosmetics Europe Science Conference plaats in

tien EU-lidstaten (Bulgarije, Denemarken, Frankrijk,

afdeling Ingredient Defence.

Brussel. Topwetenschappers, experts uit de indus-

Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Zweden en het

trie en belangrijke beleidsmakers van over de hele

Verenigd Koninkrijk). Respondenten waren repre-
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consumenten vooral gezondheid en persoonlijke

Socio-Economic Development & Environmental
Sustainability

hygiëne. Cosmetica worden gezien als sleutel tot

Het Rapport ‘Socio-Economic Development &

het behalen en onderhouden ervan. Consumen-

Environmental Sustainability’ is geschreven door

ten beschouwen deze als zeer belangrijk voor hun

Cosmetics Europe met ondersteuning van Risk

levenskwaliteit - zelfs boven financiële stabiliteit

Policy Analysts LTD (RPA) en bevat interessante

of een lonende baan - die een toenemende nadruk

economische data en paragrafen over duurzaam-

leggen op ‘welzijn’ in de samenleving.

heid en milieu.

Het rapport ‘Consumer Insights 2017’ laat ook zien

ECONOMISCHE ONTWIKKELING:

DUURZAAMHEID EN HET MILIEU:

dat cosmetica een belangrijke rol spelen bij het

•D
 e cosmetica-industrie levert een belangrijke

• Alle consumentenproducten hebben een bepaal-

Bij de vraag om de belangrijkste criteria voor
kwaliteit van leven te prioriteren, waarderen de

• Distributie: Het verplaatsen van transport van weg
naar spoor en van lucht naar zee, het introdu-

opbouwen van een zelfbeeld en het verbeteren van

sociale en economische bijdrage aan de Europese

de milieu-impact gedurende hun levenscyclus.

ceren van hybride of elektrische voertuigen, het

dagelijkse sociale interacties. 80% van de consu-

economie. De omzet van de Europese cosme-

Bedrijven in de cosmetica-industrie erkennen de

gebruik van grotere vrachtwagens of het intro-

menten beschouwen cosmetica als belangrijk of

tica markt is € 77 miljard, waardoor Europa de

noodzaak om producten en processen te ontwer-

duceren van nieuwe ‘compacte’ producten helpt

zeer belangrijk bij het opbouwen van het zelfbeeld.

grootste markt voor cosmetische producten ter

pen die hun milieu-footprint minimaliseren. Hier-

de industrie de emissies bij het transport van

Interessant genoeg was deze perceptie bijna uni-

wereld is;

toe hebben zij een breed scala van strategieën

cosmetica te verminderen.

form over alle leeftijdsgroepen: iedereen van jonge

•H
 andel is een cruciaal onderdeel, met de handel

millennia tot oudere leeftijdsgroepen vertrouwt op

in cosmetische producten en ingrediënten die

producten die ertoe leiden dat ze zich beter voelen

meer dan € 33 miljard overschrijden. Er wordt

in hun dagelijks leven.

€ 16,4 miljard aan cosmetische producten vanuit

Milieu Levenscyclusbeoordeling (LCA) om:

novatieve producten worden ontwikkeld die min-

Europa geëxporteerd, waarbij Frankrijk en Duits-

- milieueffecten te identificeren en meten; en

der water nodig hebben, zoals geconcentreerde

land de belangrijkste exporteurs van Europa zijn;

- prioriteiten te geven aan producten, processen

shampoo formules of ‘twee in één producten’.

Gezien de belangrijke rol in de kwaliteit van het
leven van de consument, is het niet verrassend dat

• De kracht van de ondernemende cosmetica-in-

68% van de consumenten cosmetische producten

dustrie ligt in de mix van zowel grote als kleine

belangrijk vindt voor de manier waarop zij door

bedrijven. Er zijn 4900 MKB’s in Europa en het

anderen worden waargenomen. Consumenten zijn

aantal groeit;

het er ook mee eens dat cosmetica hen helpen om
met anderen te communiceren zoals ze willen.

• De industrie biedt ongeveer 2 miljoen banen in de
Europese waardeketen, met 56% vrouwen en 44%
mannen werkzaam in de cosmetica-industrie;

Bij een wetenschappelijke industrie die aanzienlijke

• Wetenschap ligt aan de basis van de cosme-

geïmplementeerd die bijdragen tot het verbeteren van de duurzaamheid van de sector;
• De cosmetica-industrie maakt gebruik van de

en verpakkingen om cosmetica te ontwikkelen
met een verbeterd milieuprofiel;
• Ontwerpfase: Een belangrijk deel van het mileueffect van een product wordt al in dit stadium
bepaald, maar het exacte percentage varieert
afhankelijk van het betreffende product;
• Sourcing: Milieu- en sociale criteria worden

• Consumentengebruik: Er zijn aanwijzingen dat
een groot deel van de milieuafdruk van cosmetica
in de ‘gebruiksfase’ voorkomt. Vandaar dat er in-

• Post-consumer fase: Het gebruik van biologisch
afbreekbare, recyclebare en herbruikbare verpakkingen blijft toenemen en de verpakking is steeds
meer gebaseerd op circulair denken.
• In een recente studie van Cosmetics Europe over
de Product Environmental Footprint van Shampoo
is vastgesteld dat de milieu impact van shampoo

steeds meer overwogen bij het aankopen van

voor slechts 5% tot 20% bepaald wordt door de

onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen levert

tica-industrie en er zijn meer dan 27.700 we-

ingrediënten en verpakkingsmateriaal. Zo wordt

grondstoffen, fabricage, distributie en verpakking

om aan de verwachtingen en behoeften van de

tenschappers in dienst van de sector, die een

ontbossing geminimaliseerd en worden er stap-

van shampoo. De milieu-impact wordt dus gro-

consument te kunnen voldoen, waarderen consu-

uiteenlopende waaier van wetenschappelijke

pen ondernomen om ervoor te zorgen dat de

tendeels bepaald in de gebruikersfase.

menten innovatie het meest als een instrument dat

disciplines bestrijken. Bedrijven in de cosme-

biodiversiteit behouden blijft;

de productkwaliteit en effectiviteit verhoogt. Wat

tica-industrie werken vaak samen met andere

• Productie: De productie van cosmetische pro-

betreft toegang tot en beoordeling van product-

organisaties wanneer zij onderzoek verrichten,

ducten richt zich steeds meer op efficiënte

De film van Cosmetics Europe ‘Essentials for daily

informatie zowel on- of off-line, vindt 68% van de

waaronder Europese universiteiten, wetenschap-

technologieën die bijdragen tot het verminderen

life’ is door de NCV van Nederlandse ondertiteling

consumenten dat ze gemakkelijk toegang hebben

pelijke onderzoeksinstituten, NGO’s en startende

van energie- en waterverbruik, uitstoot en afval.

voorzien. Deze film illustreert dat een leven zonder

tot de informatie die ze zoeken.

ondernemingen. De totale uitgaven voor R&D in

Zonne-of windkracht, regenwater of het ontwik-

cosmetica ondenkbaar is. De film staat op het

Europa zijn bijna € 1,3 miljard.

kelen van recycleerbare verpakkingen zijn slechts

YouTube-kanaal van de NCV en op de website van

enkele voorbeelden van oplossingen die al in

Cosmetics Europe.

ESSENTIALS FOR DAILY LIFE

gebruik zijn.

44

45

JAARVERSLAG 2017

NEDERLANDSE COSMETICA VERENIGING

Bijeenkomsten
2017-2018
2017

2018

20 APRIL

10 JANUARI

Jaarvergadering NCV/NVZ/NAV

NCV/CBD Nieuwjaarsreceptie

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Restaurant Groot Kievitsdal, Baarn

31 MEI

26 JANUARI

Duurzaam 2017

Verpakkingscasus

Hotel Bergse Bossen, Driebergen

Hotel van der Valk, Breukelen

21 JUNI

29 JANUARI

Inleiding in de Cosmeticawetgeving

GDED Trainersdag & Certificatenuitreiking

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder

6 JULI 2017

8 MAART

Inleiding in de Cosmeticawetgeving Light

Nielsen/GfK bijeenkomst

NCV-kantoor, Zeist

Groot Kievitsdal, Baarn

10 OKTOBER

20 MAART

Hygiëneforum 2017

Round Table Natuurlijke Cosmetica

de Reehorst, Ede

NCV-kantoor, Zeist

12 OKTOBER
Informatiebijeenkomst aanvragen
exportdocumenten
NVWA, Utrecht

7 NOVEMBER
Claimsbijeenkomst
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

5 DECEMBER
Crash Course Cosmeticajournalisten
Huize Frankendael, Amsterdam

12 DECEMBER
Stoffendag
De Reehorst, Ede
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Wet- en regelgeving
De Cosmeticaverordening (2009/1223/EU) is sinds
11 juli 2013 van kracht. In 2017 zijn zes verordeningen tot
wijzigingen van de bijlagen van de Cosmeticaverordening
gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn aanpassingen aan de
technische vooruitgang (officiëel meestal genoemd: ATP,
Adaption to Technical Progress) en hebben tot doel het
veiliggebruik van stoffen in cosmetica verder te vergroten
via een wettelijke regeling.

COSMETICAVERORDENING

deze verordening voldoen, in de Unie op de markt

Verordening 2017/237 voegt verschillende

worden gebracht. Vanaf 27 april 2018 mogen alleen

haarkleurstoffen toe aan Bijlage III (stoffen met

cosmetische producten die aan de eisen van deze

beperking) van de Cosmeticaverordening.

verordening voldoen, in de Unie op de markt worden

De bijbehorende concentratiegrenzen gelden

aangeboden.

alleen cosmetische producten die aan de eisen van

SCCS ACTIVITEITEN 2017

deze verordening voldoen, in de Unie op de markt

Het SCCS staat voor ‘Scientific Committee on

aangeboden.

Consumer Safety’. Dit wetenschappelijk comité
voor de beoordeling van consumentenproducten

Verordening 2017/2228 regelt het gebruik van

bestaat uit een internationale, onafhankelijke groep

pinda-olie (Arachis Hypogaea) en gehydrolyseerde

wetenschappers, aangewezen door de E uropese

tarwe-eiwitten (hydrolysed wheat protein) in

Commissie. Het comité houdt zich bezig met

cosmetische producten binnen de Cosmetica-

onderwerpen die betrekking hebben op veilig-

verordening. Vanaf 25 september 2018 moeten

heid van cosmeticaproducten en ingrediënten,

cosmetische producten die in de Unie in de handel

en de impact daarvan op de gezondheid van de

worden gebracht aan de nieuwe eisen voldoen.

consument.

Vanaf 25 december 2018 moeten alle cosmetische
producten die op de markt worden aangeboden aan

Het SCCS beoordeelt de veiligheid van ingrediënten

de nieuwe eisen voldoen.

alvorens die in de bijlagen van de wetgeving wor-

met ingang van 3 september 2017. De bijkomende
verplichtingen op het etiket gelden met ingang

Verordening 2017/1410 verbiedt het gebruik van

van 3 maart 2018. Een aantal haarkleurstoffen

HICC (lyral), atranol en chloroatranol in cosmeti-

mag nu ook gebruikt worden voor het kleuren van

sche producten. Vanaf 23 augustus 2019 mogen

wimpers.

cosmetische producten die één of meer van de
bij deze verordening verboden stoffen bevatten,

Verordening 2017/238 verlaagt de maximaal

niet meer in de Unie in de handel worden gebracht.

toegelaten concentratie Benzophenone-3 als

Vanaf 23 augustus 2021 mogen cosmetische pro-

UV-filter in cosmetische producten. Er is tevens

ducten die één of meer van de bij deze verordening

een beperking toegevoegd zodat niet meer dan

verboden stoffen bevatten, niet meer in de Unie

0,5% Benzophenone-3 wordt gebruikt om de

worden aangeboden.

productformulering te beschermen. De nieuwe
eisen gelden sinds 3 september 2017.

Verordening 2017/1413 wijzigt Bijlage IV (kleurstoffen)
van de Cosmeticaverordening. Het gebruik van CI
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Verordening 2017/1224 wijzigt Bijlage V (conser-

77947 (zinkoxide zonder coating en in niet-nano-

veermiddelen) van de Cosmeticaverordening.

vorm) wordt beperkt tot toepassingen waarbij de

Het gebruik van methylisothiazolinone in rinse-

longen van de eindgebruiker niet door inademing

off producten (producten die worden af-, uit- of

kunnen worden blootgesteld. Vanaf 24 februari

weggespoeld) wordt beperkt tot een concentratie

2018 worden alleen cosmetische producten die aan

van maximaal 15 ppm. Vanaf 27 januari 2018 mogen

de eisen van deze verordening voldoen, in de Unie

alleen cosmetische producten die aan de eisen van

op de markt gebracht. Vanaf 24 mei 2018 worden
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Een conserveermiddel
is een natuurlijke
of synthetische stof
die wordt gebruikt
om cosmetica te
beschermen tegen
bederf door microorganismen, en
de consument te
beschermen tegen het
risico van besmetting
hierdoor.
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den opgenomen. Het gaat hier om positieve lijsten

aging (CLP) staan de stoffen vermeld die als CMR

voor bijvoorbeeld kleurstoffen, conserveermiddelen

zijn ingedeeld. Na een juridische beoordeling door

en UV-filters. Met deze lijsten is geregeld wat er in

de Europese Commissie bleek dat een CMR-inde-

cosmetica aan ingrediënten mag worden gebruikt.

ling onder CLP niet automatisch kan leiden tot een

Er bestaat ook een lijst met stoffen die alleen in be-

verbod voor gebruik in cosmetische producten,

paalde concentraties en met beperkte toepassin-

maar dat dit specifiek ten uitvoer dient te worden

gen mogen voorkomen. Een stof mag bijvoorbeeld

gebracht binnen de Cosmeticaverordening. De

wel in shampoo voorkomen maar niet in mascara.

Europese Commissie is daarom van plan om alle

Tenslotte is er een negatieve lijst met stoffen die

CMR-stoffen formeel te verplaatsen naar Bijlage

nooit in cosmetica mogen gebruikt worden. Als er

II (verbodslijst) middels een zogeheten “Omni-

problemen over een cosmetica-ingrediënt worden

bus Act” (met uitzondering van stoffen die een

gemeld door één van de lidstaten, dan worden deze

vrijstellingsprocedure hebben afgerond of onder-

ook op veiligheid door het SCCS onderzocht. Het

gaan). Eventuele vermeldingen van de betreffende

resultaat van het werk van het SCCS wordt gepubli-

CMR-stoffen in de overige bijlagen zullen worden

ceerd in een opinie. De NCV houdt haar leden op de

geschrapt. Het gaat om ongeveer 200 stoffen.

hoogte van de activiteiten van het SCCS, omdat de
activiteiten van het SCCS invloed hebben op toe-

De draft Omnibus Act is gedeeld met de leden van

komstige wijzigingen in de Cosmeticaverordening.

de NCV. Veruit de meeste stoffen in de CMR-Omni-

In 2017 zijn er 7 mandaten gepubliceerd. Mandaten

bus vallen ook bij de oude interpretatie van artikel

zijn de publicaties waarin de Europese Commissie

15 onder het indirecte verbod en worden niet

officieel aan het SCCS vraagt de veiligheid van een

(meer) gebruikt in cosmetica. Om deze reden zal er

stof te beoordelen. Er zijn 8 concept-opinies en

geen overgangsperiode zijn, voor het gebruik van

8 definitieve opinies gepubliceerd. Daarnaast heeft

deze stoffen zodra de Omnibus Act is gepubliceerd.

het SCCS een checklist opgesteld voor het indienen
van een veiligheidsdossier over een cosmetisch

HORMOONVERSTORENDE STOFFEN

ingrediënt bij het SCCS.

In 1999 heeft de Europese Commissie een strategie
gelanceerd voor de aanpak van hormoonversto-

CMR-STOFFEN VERBODEN IN COSMETICA

rende stoffen. In het kader van deze strategie is

Het is verboden om stoffen die zijn ingedeeld

de Commissie bezig met het opstellen van criteria

als CMR te gebruiken in cosmetische producten.

voor het identificeren van hormoonverstorende

CMR staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend),

stoffen onder de de Biocidenverordening en de

Mutageen (DNA beschadigend) en Reprotoxisch

Gewasbeschermingsmiddelenverordening. Inmid-

(schadelijk voor de vruchtbaarheid). Dit verbod

dels zijn de criteria aangenomen voor biociden. Het

is uiteengezet in artikel 15 van de Cosmeticaver-

is nog onduidelijk in hoeverre deze criteria uitein-

ordening. In enkele uitzonderlijke gevallen, onder

delijk ook voor cosmetica gebruikt zullen worden.

hele specifieke omstandigheden, is het gebruik van

Begin 2018 wordt een evaluatie van het gebruik van

dergelijke stoffen wel toegestaan.

hormoonverstorende stoffen in cosmetica door de
Europese Commissie verwacht.

De Cosmeticaverordening bepaalt niet zelf of en
hoe stoffen zijn ingedeeld als CMR, daarvoor is een

NANOMATERIALEN

andere wetgeving van toepassing. In Verordening

De cosmetica-industrie is de eerste sector die te

1272/2008/EG Classification, Labelling and Pack-

maken kreeg met nano-specifieke regelgeving.
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De verplichtingen met betrekking tot nanomate-

aangesloten bedrijven die behoefte en hulp nodig

Voorop staat dat het gebruik van ingrediënten in

lijk effect zullen hebben valt echter nog te bezien,

rialen die volgen uit de Cosmeticaverordening zijn

hadden bij het controleren van hun notificaties in

cosmetica veilig moet zijn. De interpretatie van

omdat de sector al op vrijwillige basis gestopt is

complex, maar zowel de industrie als de autoritei-

CPNP. De informatie in de nanocatalogus is sterk

de wetgeving, of een bepaald ingrediënt wel of

met het gebruik van plastic microbeads in cosme-

ten hebben zich snel aan de nieuwe regels aange-

verbeterd dankzij de inspanningen van de Europese

geen nanomateriaal is, heeft geen invloed op die

tische producten. In 2017 heeft de NCV een enquête

past.

Commissie, nationale autoriteiten en de branche-

voorwaarde.

onder haar leden gehouden naar het gebruik van
de plastic microbeads. Hieruit is gebleken dat ruim

verenigingen. De lijst is echter nog niet foutloos. De
De Europese Commissie heeft in 2017 een catalogus

catalogus moet de transparantie over het gebruik

CONSERVEERMIDDELEN

96% van de NCV-leden het gebruik al voor het

met nanomaterialen, die in cosmetische produc-

van nanomaterialen in cosmetische producten

Een conserveermiddel is een natuurlijke of syn-

einde van 2017 heeft gestaakt. De overige bedrij-

ten worden gebruikt, gepubliceerd. Door de manier

vergroten, maar door de (nu beperkte) vervuiling

thetische stof die wordt gebruikt om cosmetica te

ven hebben aangegeven het gebruik in de nabije

waarop de gegevens verkregen zijn, kwamen er

van de gegevens is het bestand voor de consument

beschermen tegen bederf door micro-organismen,

toekomst te beëindigen. Ook op Europees niveau is

veel ingrediënten in de nanocatalogus die zeker

nog niet voldoende informatief. De lijst blijft werk in

en de consument te beschermen tegen het risico

het vrijwillig initiatief van de cosmetica-industrie

niet als nanomateriaal worden gebruikt in cos-

uitvoering en is onderhevig aan wijzigingen.

van besmetting hierdoor. Conserveermiddelen

om plastic microbeads uit te faseren zeer efficiënt

zorgen ervoor dat cosmetische producten gedu-

gebleken. Toch kijkt de Europese Commissie naar

metische producten. De NCV heeft, net als andere
nationale verenigingen, haar leden aangespoord

Om het MKB optimaal te assisteren met de inter-

rende langere tijd zonder deze risico’s gebruikt

de mogelijkheden voor een Europees verbod, onder

de informatie in het ‘cosmetic product notifica-

pretatie van de definitie in de context van artikel 2

kunnen worden. Het gebruik van conserveermid-

andere om zo een gelijkspeelveld voor de industrie

tion portal’ (CPNP) te controleren op juistheid.

in de Cosmeticaverordening is meer begeleiding en

delen is geregeld onder de Cosmeticaverorde-

te creëren.

Daarnaast was de NCV het aanspreekpunt voor

hulp noodzakelijk. De NCV biedt deze begeleiding.

ning. Verschillende stoffen zijn de afgelopen jaren
verboden als conserveermiddel. Ook is in sommige

CLAIMS

gevallen de maximaal toegestane concentratie van

De Europese Commissie heeft in 2016 een rapport

conserveermiddelen verlaagd. Er komen helaas

over claims op cosmetische producten gepu-

geen nieuwe conserveermiddelen bij. Het pallet

bliceerd in het Publicatieblad van de EU. De be-

van conserveermiddelen waar een consument aan

langrijkste conclusie uit het rapport was dat het

wordt blootgesteld wordt daarmee steeds kleiner.

huidige regelgevende kader voor claims en reclame

De frequentie en hoeveelheid van blootstelling aan

uitingen voor een hoog niveau van bescherming van

een bepaald conserveermiddel neemt daardoor toe.

de consument zorgt. Echter, claims zoals “hypoal-

Dit geeft een groter risico op de ontwikkeling van

lergeen” en “free from” bleken lastig te worden

een allergie bij consumenten.

gevonden door nationale autoriteiten. Daarom
heeft de Europese Commissie in de zomer van 2017

De cosmetica-industrie werkt in Europa hard aan

een zogenaamd ‘Technical Document’ gepubliceerd

het voorkomen van een verder slinkend pallet

waarin nadere invulling aan beide soorten claims

beschikbare conserveermiddelen voor cosmetische

wordt gegeven. Een overgangsperiode van 2 jaar

producten. Tegelijkertijd wordt er geprobeerd de

(tot 1 juli 2019) is van toepassing op de nieuwe ele-

ontwikkeling van nieuwe conserveermiddelen een

menten in dit document. Tijdens de claimsdag voor

boost te geven. Om deze doelen te realiseren is het

de leden van de NCV is dit document en de implica-

huidige gebruik van conserveermiddelen branche-

ties ervan uitgebreid aan bod gekomen.

breed in kaart gebracht.
De ‘free from’ claims zijn in het algemeen lastig
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MICROPLASTICS

te verantwoorden wanneer de claim voorname-

Steeds meer EU-lidstaten geven uitvoering aan een

lijk gebaseerd is op een veronderstelde negatie-

verbod op plastic microbeads in cosmetica. Het

ve perceptie van de veiligheid van een wettelijk

gaat om onder andere België, Frankrijk, Zweden en

toegestaan ingrediënt of groep van ingrediënten.

Groot Brittannië. Of deze initiatieven een aanzien-

Beweringen over cosmetische producten moe-
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ten objectief zijn en mogen de concurrentie noch

RAPID ALERT SYSTEM

ingrediënten die op een wettelijke manier worden

Wanneer een product een ernstig risico oplevert

gebruikt, in een kwaad daglicht stellen.

voor de volksgezondheid waartegen snel moet
worden opgetreden, stellen de lidstaten de Com-

DIERPROEVEN

missie daarvan onverwijld in kennis door middel

De Cosmeticaverordening eist dat er vanaf 2013

van het RAPEX-systeem. De NCV controleert regel-

geen cosmetica meer op de Europese markt is,

matig de meldingen die via het systeem binnenko-

waarvan de veiligheid van de producten zelf of

men voor de Nederlandse markt. In 2017 waren er in

de ingrediënten daarvan op dieren zijn getest.

totaal 63 meldingen voor cosmetische producten,

De veiligheid van de producten of de ingrediën-

waarvan geen enkele melding voor de Nederlandse

tendaarvan moeten aan de hand van alternatieve

markt. De voornaamste redenen voor RAPEX-mel-

testmethoden worden gegarandeerd. De NVWA ziet

dingen zijn producten waarvan de microbiologische

er in Nederland op toe of bedrijven zich aan deze

kwaliteit niet in orde is (slechte conservering),

regels houden. De cosmetica-industrie investeert

producten met verboden ingrediënten of producten

al vele jaren intensief in alternatieven voor dier-

die makkelijk verward kunnen worden met voe-

proeven. Want ondanks wat soms wordt beweerd,

dingsmiddelen.

nog niet alles kan onderzocht worden met behulp

ONLINE MARKTTOEZICHT

RAAMOVEREENKOMST VERPAKKINGEN 2013-2022

Cosmetica die via online kanalen wordt aange-

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

van dierproefvrije methodes. Inmiddels heeft de

VEILIGHEIDSMONITOR 2016

boden moet aan de “lokale” wetgeving voldoen.

is afgesproken dat het verpakkende bedrijfsleven

EU meerdere alternatieve methoden voor dierproe-

De Veiligheidsmonitor van de NCV heeft tot doel

In Nederland is dat de Europese Comseticaveror-

hoogst haalbare doelen voor het verduurzamen

ven formeel beoordeeld en geaccepteerd. Enkele

om betrouwbare gegevens te verzamelen over

dening. Eind juli 2017 heeft de Europese Commissie

van verpakkingen opstelt. In 2015 heeft de NCV in

andere door de industrie ontwikkelde methoden

gezondheidsklachten door cosmetica in de

een mededeling (2017/C 250/01) gepubliceerd over

samenwerking met de NVZ invulling gegeven aan

worden nog door de Europese Autoriteiten geëva-

Nederlandse markt. Ten opzichte van vorig jaar is

markttoezicht op online verkochte producten. Doel

deze afspraak in het Brancheplan Duurzaam Ver-

lueerd. De cosmetica-industrie hoopt op een snelle

het aantal gevalideerde klachten iets toegenomen

van deze mededeling is de autoriteiten van de lid-

pakken, ontwikkeld voor de cosmetica- en was- en

goedkeuring hiervan. Op Europees niveau heeft de

en het aantal vermeende klachten iets afgenomen.

staten bij te staan bij de handhaving van EU-wet-

reinigingsmiddelenbranche. Implementatie van het

cosmetica-industrie een programma ontwikkeld

In de periode 2012-2016 zijn per 1 miljoen verkochte

geving inzake de veiligheid en conformiteit van

Brancheplan is belangrijk omdat hiermee zelfregu-

om onderzoekssamenwerkingen aan te gaan met

producten ongeveer 3 klachten (zeer) waarschijn-

non-foodproducten die online worden aangeboden.

lering en innovatie op het gebied van verpakkingen

belangrijke organisaties buiten de cosmeticasector

lijk door het gebruik van cosmetica veroorzaakt.

op het gebied van alternatieven voor dierproeven.

Het resultaat van de veiligheidsmonitor toont aan

Deze Long Range Science Strategy (LRSS) heeft als

dat cosmetica veilig zijn in gebruik.

worden gestimuleerd. In 2015 is een werkgroep

BTW-VERLAGING TANDPASTA EN ZONNEBRANDMIDDELEN TERUGGEDRAAID

opgericht die toeziet op de implementatie van

doel aanvullende expertise binnen te halen en fi-

In het Belastingplan 2018 staat het wetsvoorstel

gekeken naar de voortgang van het Brancheplan

nanciële steun te krijgen. De NCV draagt bij aan het

om de definitie van geneesmiddelen voor de wet

Duurzaam Verpakken en hoe de verduurzaming van

onderzoek naar alternatieven voor dierproeven.

Omzetbelasting aan te scherpen. Dit betekent in

verpakkingen binnen de cosmeticabranche nog

de praktijk dat de btw op zonnebrandproducten en

verder gestimuleerd kan worden.

het Brancheplan. Deze werkgroep heeft in 2017

tandpasta met ingang van 1 januari 2018 verhoogd
is naar 21%. Omdat de verwachting al enige tijd bestond dat de wetswijzing zou worden doorgevoerd
heeft de NCV haar leden meermaals geattendeerd
op het Belastingplan 2018 en het wetsvoorstel om
het lage btw-tarief aan een handelsvergunning te
koppelen.
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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 Schoonheids specialisten
Groep Professionele Distributie
Werkgroep Jaarverslag
Werkgroep GMP
HOPE Werkgroep PGS en omgevingswet

Bestuur

Ereleden

J.C. Bondy, L’Oréal Nederland

J.J.W. Becks

P. van Dansik, Delarange Cosmetics

R.H.J. Bouma-Scholten

M. van Ee, hannah Skin Improvement Research

R.W.J. Cohnen

Company (voorzitter)

H.T. van Giessen

L.A. Hertz, Elha Cosmetics B.V

H.C. Hogeveen

B. van Iterson, Kao Brands Europe / Guhl Ikebana

R. van de Straat

Cosmetics (vice-voorzitter)

J. Weststrate

I.L. de Jonghe, Henkel Beauty Care
J. Lijbers, Unilever Benelux
R. Manhoudt (Procter & Gamble) tot 1 juli 2017
R. Pannevis, Beiersdorf
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Commissies en groepen

COMMISSIE BELEID & STRATEGIE

A. Rodriguez, Coty Professional Beauty

Cosmetics Europe

R.W.J. Cohnen, Balmain Hair Group

A. Smeels, Keune Haircosmetics

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

M. van Deurzen, Unilever Benelux

M. Stamsnijder, Henkel Beauty Care

M. van Ee, hannah SIRC

L. Van der Borght, Estée Lauder Cosmetics

Audit Committee, R.T.H. van Welie
Active Association Members, R.T.H. van Welie

M. van Haaren, L’Oréal Nederland
F. Jonker, Beiersdorf

GROEP DISTRIBUTIE SCHOONHEIDSSPECIALISTEN

Crisis Task Force Alcohol, L. Jongmans

R. Smolders, Procter & Gamble Nederland

T. Beljon, Chi International

Cosmetics Regulation Help Desk, R.T.H. van Welie, L. Jongmans

C. Bouwer, Nibevo International

CMR’s Group, R.T.H. van Welie

TECHNISCHE COMMISSIE

M. van Ee, hannah SIRC

SCT Advocacy Reputation Communication, M.A.J. van Oostrum

L. Berg-Meulenberg, GlaxoSmithKline Consumer

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

Expert Team Cosmetic Products Regulation Application, L. Jongmans

L. Meintjens, Wala - Nederland

Expert Team Endocrine Modulation, L. Sligting

P. van Dansik, Delarange Cosmetics

A. Mulder, Clarins Nederland

Expert Team Environmental Ingredient Issues, L. Sligting

M. van Deurzen, Unilever Benelux

M. Pascaud, Pascaud Beauty Innovations

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

H. Elzinga, Mondial Cosmetics

M. Rietveld, Elha Cosmetics

Expert Team Nanotechnologies, L. Jongmans

M. Gelinne, Emma Health & Beauty Care

J. Zwoferink, Webecos

Expert Team Ingredients Monitoring & Assesment, L. Jongmans

Healthcare

A.R. Korndorffer, Keune Haircosmetics (voorzitter)

Expert Team Claims & Advertising, M.A.J. van Oostrum

A. Lee, L’Oréal Nederland

WERKGROEP JAARVERSLAG

Operational Committee, R.T.H. van Welie

N. Salducci, Procter & Gamble Nederland

R. van Kampen, Beiersdorf

Strategic Core Team Sustainable Development, L. Sligting

A. Vranckx, Henkel Beauty Care Brussel

M. van Duyne, Unilever Benelux

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

A. Engelen, GfK Panel Services Benelux

Strategic Core Team Ingredients, R.T.H. van Welie

GROEP DÉPOSITAIRE & EXCLUSIEVE DISTRIBUTIE

M. de Jong, Procter & Gamble Nederland

Strategic Core Team Science, L. Jongmans

A. Pas, Collistar Benelux

R. de Pree, Clarins Nederland

Strategic Core Team Regulatory Strategy: Breakout group Lisbonisation, R.T.H. van Welie

C.A. Neuberg, Marie-Stella-Maris

K. Risch, Mäurer & Wirtz

D. Goes, Trind Cosmetics

F. Smits, Nielsen

ANDERE INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING

K. Risch, Mäurer & Wirtz
L. Römer, LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland

WERKGROEP GMP

International Joint Coordination Committee on Microplastics, Mw. L. Sligting

L.A. Hertz, Elha Cosmetics (voorzitter)

A. Dekker, Hegron Cosmetics

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

M. Bikhan, Herôme Cosmetics

H. Elzinga, Mondial Cosmetics (voorzitter)

O. van Esch, Chanel International

M. Esseboom, Neomix Columbus

P.F. Hillege, Skins Cosmetics

P.J. Hinten, Keune Haircosmetics

R. de Pree, Clarins Nederland

R. Levinson, Keune Haircosmetics

R. van den Bosch, Coty

M. Pulles, Koninklijke Sanders

S. Bouchtaoui, Bulgari International

E.P. Ros, Neomix Columbus

Corporation

S. Veerman, Mades Cosmetics

S. Tacx, Puig Nederland
S. van den Doel, Estée Lauder

HOPE WERKGROEP PGS EN OMGEVINGSWET

S. Vermeulen, L’Oréal Divisie Luxe Producten

R. Lievestro, AS Watson

V. Sallustin, Shiseido Group The Netherlands

R. Levinson, Keune Haircosmetics
C. van Heteren, International Beauty Partners

GROEP PROFESSIONELE DISTRIBUTIE

P. van Vugt, Koninklijke Sanders

F.J.J. van Breukelen, Kao Netherlands

K. Wynia, L’Oréal Nederland

R.W.J. Cohnen, Balmain Hair Group
B. van Lammeren, Coty Professional Beauty
C. Lataster, Kao Netherlands
G.J. Oteman, L’Oréal Nederland
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Ledenlijst
A&M Products - ROTTERDAM

Florale Hair Cosmetics Production - MAASTRICHT

Mondial Cosmetics - ALKMAAR

Ultra Cosmetics - AMSTELVEEN

Acne Cosmetics - AMSTERDAM

Florès Natural Cosmetics Kampen - KAMPEN

Moor Cosmetics - BLARICUM

Unilever Benelux - ROTTERDAM

Amway Nederland - VENLO

Galvastore - EINDHOVEN

Natucos - CASTRICUM

Van Ginkel’s Handelsonderneming - HARLINGEN

Ardoz Healthcare - ‘S-HERTOGENBOSCH

Gildewerk - HAARLEM

Neomix Columbus - ZOETERMEER

Verbago Haircosmetics - DEVENTER

Girasol Natural Products - BREDA

Nibevo International - BUDEL

VSM Geneesmiddelen - ALKMAAR

Omega Pharma Nederland - ROTTERDAM

Wala - Nederland - RIJSWIJK

Add Water - ETTEN LEUR

B&W Co-Creations - RAAMSDONKSVEER

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare - ZEIST

Balmain Hair Group - SCHIPLUIDEN
Beiersdorf - AMSTERDAM
Benckmar - AMERSFOORT

Webecos - ZOETERMEER

hannah Skin Improvement Research Company VOORTHUIZEN

Pascaud Beauty Innovations - MAASEIK (B)

Bergman Cosmetics - BURGERVEEN

Harmeling Sports - NIJVERDAL

Paula’s Choice Europe - AMERSFOORT

Biohorma - ELBURG

Hegron Cosmetics - PURMEREND

Personal Care Concepts - HEERHUGOWAARD

Bradford & Hamilton - ROOSENDAAL

Henkel Beauty Care - NIEUWEGEIN

Pharma Source - BREDA

Bulgari International Corporation - AMSTERDAM

Herbapharm - DRACHTEN

Pharmaspray - ZAANDAM

Herôme Cosmetics - ALMERE

Philips Consumer Lifestyle - DRACHTEN

Caresse Cosmetics - HAARLEM

Belanghebbende ABC

Pierre Fabre Benelux - ANDERLECHT (B)

BELANGHEBBEND A

Celeste Originals - TILBURG

I.N.C. Agency - LOOSDRECHT

Procter & Gamble Nederland - ROTTERDAM

A.S. Watson Group - RENSWOUDE

Chanel International - AMSTERDAM

International Beauty Partners - VELDHOVEN

Promex Nederland - HOEVELAKEN

Ahold Delhaize - ZAANDAM

Puig Nederland - HOOFDDORP

Idyl - DIEMEN

Chi International - BREDA
Clarins Nederland - APELDOORN

JK-Nederland - ROTTERDAM

CNC International - WEERT

Johnson & Johnson Consumer - AMERSFOORT

Cobeco Pharma Wholesale - BERKEL EN RODENRIJS

Joico Laboratories Europe - HELMOND

Codi International - VEENENDAAL

JP Medical & Cosmetics - MIJDRECHT

Colgate-Palmolive Nederland - WEESP
Collistar Benelux - UTRECHT
Cosinta - ZOETERMEER
Coty - SCHIPHOL

Kao Brands Europe / Guhl Ikebana Cosmetics AMERSFOORT

		
Queens, World of Health & Beauty - ALMERE

BELANGHEBBEND B
Annindriya - AMSTERDAM

Rapide - HAAKSBERGEN

CosTec - HAAFTEN

Remark Groep - ROGAT

Info Care - DE MEERN

Rituals Cosmetics Netherlands - AMSTERDAM

Pander Consultancy Alkmaar - AlKMAAR

Royal Herkel - ZEEWOLDE

Q-Point - WAGENINGEN
SkinConsult - MAARSSEN

Kao Netherlands - AMERSFOORT
Keune Haircosmetics - SOEST

Sanofi Nederland - GOUDA

Thewa Innovation - ALMERE

Davines Nederland - DEVENTER

Keystone Europe - OSS

Santesa - WEESP

Zagt & Van Elk Consultancy - ZOETERMEER

D-Dutch - ENKHUIZEN

Koninklijke Sanders - VLIJMEN

Schwarzkopf Professional - NIEUWEGEIN

		

SES Nederland - ENSCHEDE

BELANGHEBBEND C

Dermaesthetics - BUSSUM

L.P. Antheunis - ROOSENDAAL

Shiseido Group The Netherlands - ROTTERDAM

Aako - LEUSDEN

Derm-Appeal Distributors - HUIZEN

L’Oréal Nederland - HOOFDDORP

Signum Vitea - AMSTERDAM

BRB International - ITTERVOORT

Dr. Van Montfort Laboratories - MAASTRICHT

LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland -

Skins Cosmetics - AMSTELVEEN

Clariant SE - LOUVAIN-LA-NEUVE (B)

Solenne - GRONINGEN

GOVA BA - ANTWERPEN (B)

Starskin - EINDHOVEN

I.F.F. Nederland - HILVERSUM

Delarange Cosmetics - ZEEWOLDE

Dreumex - OSS

CAPELLE AAN DE IJSSEL

Drs. Leenarts - AMSTERDAM

J.B. de Lange - BELFELD

Mades Cosmetics - DEN HAAG
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Yves Rocher Nederland - SOEST

Elha Cosmetics - BURGERVEEN

Make-up Online - AMSTERDAM

TCi Tilly’s Cosmetics International - MIJDRECHT

Mondo Minerals - AMSTERDAM

ELWI - WAALWIJK

Marie-Stella-Maris - AMSTERDAM

The Sisters - AMSTERDAM

Sachem Europe - ZALTBOMMEL

Emma Health & Beauty Care - ALMERE

Mascot Europe - BLOKKER

Toby’s - AALSMEER

Safic-Alcan Benelux - LONDERZEEL (B)

Estée Lauder Cosmetics - DIEGEM (B)

Matrix Nederland - HOOFDDORP

Topbrands Europe - OUD-BEIJERLAND

Tetra Pak Processing Systems -

Eurofill - ZAANDAM

Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG - MAASTRICHT

Treffina Bath + Beauty Concepts - EINDHOVEN

Mey Liang Nails & Cosmetics - SOESTERBERG

Trimb Healthcare - AMSTERDAM

Milou Cosmetics - HELMOND

Trind Cosmetics - AMERSFOORT

GROOT-BIJGAARDEN (B)
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Met dank aan
Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd
aan het jaarverslag met name M. van Duyne, M. van Ee,
A. Engelen, L. Jongmans, M. de Jong, R. van Kampen,
L. Sligting, P. Odenthal, R. de Pree, K. Risch, F. Smits,
J. Romijn-Visscher, S. Tigges, J. Valkenburg en
R.T.H. van Welie.

spiegeltjes

Redactie

L.A. Vereijken-van Embden, M.A.J. van Oostrum

Eindredactie

M.A.J. van Oostrum

Ontwerp

Vandenberg, Maarn

Fotografie	William Rutten (foto voorzitter),
Bergh Fotografie (foto NCV-team, uitreiking prix de l’essence),
R.T.H. van Welie (foto bestuur)

Nederlandse Cosmetica Vereniging, Waterigeweg 31, 3703 CM Zeist, The Netherlands
Postbus 914, 3700 AX Zeist, The Netherlands
T +31 (0)30-604 94 80, 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 en vertellen u meer over de NCV en haar activiteiten.
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