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Voorwoord

Helaas brengt dit jaarverslag niet de marktontwikkelingen die

Onze vereniging is nauw betrokken bij stichting Look Good…

dan veel andere branches. En daarbij komt nog dat Nielsen

goed werk in de uiterlijke verzorging van mensen met kanker.

ik vorig jaar had verwacht. Toch doet onze branche het beter
niet alle kanalen meet, waarin onze producten worden ver-

kocht. Denkt u aan een aantal sterk opkomende retailers en
ook aan de verkoop van cosmetica via internet. Met dit in het

achterhoofd zie ik een iets beter resultaat en dat stemt mij

Feel Better, waar ik bestuurslid van ben. De stichting doet veel
Zowel ﬁnancieel, logistiek, als met producten wordt de stich-

ting door de NCV en haar leden gesteund. Heel veel dank
daarvoor.

voorzichtig positief.

Tot slot wil ik stil staan bij het feit dat Wouter Pfeifer na ruim

Voor de vereniging is 2013 een goed en actief jaar geweest. U

zal stoppen. Wij zijn Wouter onze dank verschuldigd voor het

leest hierover meer verderop in dit verslag. Thema’s waarmee
het professionele team in Zeist te maken heeft gehad, zijn de

Cosmeticaverordening, microplastics, duurzaamheid en een re-

clamecode voor cosmetica. Ook bij issues die in de media

speelden, is de NCV actief betrokken geweest, denkt u aan MIT

(conserveermiddelen) en het ingaan van een handelsverbod
waardoor cosmetica op de Europese markt
dierproefvrij zijn.

20 jaar directeur van de NCV te zijn geweest, per 1 mei 2014
professionaliseren van onze vereniging en de steeds verdere
integratie van de NCV met de Nederlandse Vereniging van

Zeepfabrikanten (NVZ) en de Nederlandse Aerosol Vereniging
(NAV). Zijn positie zal door een tweekoppige directie worden
overgenomen, namelijk Hans Razenberg (NVZ en NAV) en

Ronald van Welie (NCV). Ik wens Wouter alle goeds voor de
toekomst en dat wens ik u als lezer van dit
jaarverslag uiteraard ook.

Zichtbare activiteiten waren het NCV jaarverslag, de websites, nieuwsbrieven en het ont-

wikkelen van een mobiele site. Communicatie
en het bestendigen van het vertrouwen in
cosmetica staan in 2014 weer hoog op de

agenda. Hierbij wil ik alle medewerk(st)ers
van de NCV voor hun inzet danken.

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

ging. Nielsen meet de verkoop van cosmetica bij ongeveer
98% van het reguliere, voor consumenten bereikbare, Nederlandse supermarkt-, drogisterij- en parfumeriekanaal.

In de graﬁeken en tabellen treft u overzichten aan van de omzetontwikkeling in 2013 van de verschillende deelmarkten.

Alle omzetcijfers zijn weergegeven op consumentenprijsniveau inclusief BTW.

Algemene Nederlandse cosmeticamarkt

De cosmeticamarkt is in 2013 gestabiliseerd. Na jarenlange
groei was het een moeilijk jaar voor de industrie en voor het
eerst sinds jaren is er een lichte daling in omzet (-0,2%). In ver-

gelijking met heel veel andere branches is dit geen slecht resultaat, de schoenenbranche daalde bijvoorbeeld met 5%. In

het laatste kwartaal van 2013 zagen we dat de markt weer
aantrok dus de gerealiseerde omzet is deels nog het resultaat

van 2012 toen veel onzekerheden zorgden voor een laag con-

sumentenvertrouwen en een druk op de marktontwikkelingen. Ondanks dat er geen waardegroei is gerealiseerd, zijn er

wel categorieën met een positieve ontwikkeling. In een aantal
categorieën is de schapprijs iets gestegen.

Door de goede zomer heeft de deelmarkt zonnecosmetica een

“Ondanks dat er geen waardegroei is
gerealiseerd, zijn er wel categorieën
met een positieve ontwikkeling.”

mooie groei (5%) gerealiseerd. De deelmarkten decoratieve

cosmetica, deodorant en mondverzorging laten ook een groei
zien van 1%. Andere categorieën met een positieve ontwikke-

ling zijn shampoo, crèmespoelingen/haarkuren en mondwater.

Bepaalde categorieën zijn echter hard gedaald, zoals scheerproducten, badproducten en aftershave.

In 2013 is de promotiedruk nog meer toegenomen. In totaal

in
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wordt in personal care 30% (28% in 2012) in promotie ver-

Het aandeel eigen merk in producten voor de persoonlijke ver-

drogisterijkanaal en is in toenemende mate waarneembaar in

in promotie verkrijgbaar.

kocht. Het is niet meer weg te denken uit het supermarkt en
de parfumerie. Van shampoos wordt bijvoorbeeld 58% in pro-

zorging is gegroeid. Private label artikelen zijn ook steeds meer

motie aangeschaft. In een aantal deelmarkten waren de pro-

Producten voor de persoonlijke verzorging zijn niet weg te

veel gevallen is de frequentie van de promoties toegenomen.

seerd in cosmetica en heeft daar ook geld voor over bij inno-

moties minder diep (dus niet altijd meer 1+1 gratis), maar in

Vanaf 2012 heeft promotie het volume niet meer laten

groeien. Er zijn in 2013 1.6% minder verpakkingen verkocht.
Alleen in de deelmarkten decoratieve cosmetica en zonnecosmetica zien we een groei.

denken uit ons dagelijks leven. De consument blijft geïnteres-

vaties en interessante promoties. Belangrijke thema’s blijven
gebruiksgemak, eﬀectiviteit, wellness en gezondheid. Natuur-

lijke producten zijn steeds belangrijker voor de consument en
op die behoefte spelen fabrikanten in.
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Binnenlandse omzet cosmetica
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De geregistreerde totale consumptieve bestedingen van producten voor de persoonlijke verzorging bedroegen in 2013
bijna 2,5 miljard euro.

Buiten de door Nielsen gerapporteerde omzet in het super-

markt-, drogisterij- en parfumeriekanaal wordt cosmetica ook
via andere kanalen verkocht. Consumenten kiezen vaker voor
alternatieve winkels om cosmetica te kopen. Het aantal alternatieve winkels groeit. Met name basisproducten voor de per-

soonlijke verzorging worden ook in andere kanalen gekocht.
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totaal cosmetica komt de inschatting van het online aandeel
tussen de 4% en 5%.

De verkoop in de parfumerie is duidelijk positief, maar daar-

entegen laat de cosmeticaverkoop in de supermarkt wederom
een sterke daling zien, zowel in omzet als volume. De drogis-

terij laat door de promotiedruk een daling in omzet zien, maar
stijgt (met name bij de ﬁliaalbedrijven) in volume. U kunt hierover op pagina 12 meer lezen.

De NCV schat in dat de Nielsen geregistreerde consumente-

Mannencosmetica stond onder druk en voor het eerst sinds

meticaverkopen in Nederland. Uitgaande hiervan bedragen

markt. U leest hierover verderop meer.

nomzet ongeveer 85-90% dekt van de totale Nederlandse cos-

de totale consumptieve bestedingen in 2013 dan tussen de
ruim 2,7 en 2,8 miljard euro; een besteding per hoofd van de

jaren is deze markt harder gedaald dan de totale cosmetica-

bevolking van ruim 161 euro per jaar.

De verwachtingen voor 2014

Internetverkoop is belangrijk en groeit gestaag. Nielsen schat

vol en daarom zijn de verwachtingen voor het jaar 2014 voor-

dat de online markt de afgelopen jaren met 8 - 9% is gestegen.
Vooral de parfumerie biedt producten via internet aan. Voor

De eerste tekenen voor het jaar 2014 stemmen de NCV hoopzichtig positief. De NCV verwacht een licht stijgende ontwikkeling.
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Mannencosmetica
In 2013 is de omzet in mannencosmetica voor het eerst harder

werkt door in meerdere deelmarkten. Er zijn veel minder

melijk gedaald met 2,8% naar een omzet van 428 miljoen

verzorgende producten. Een positieve ontwikkeling in man-

gedaald dan bij de algemene cosmeticamarkt. De markt is naeuro. Jarenlang groeide mannencosmetica harder dan de omzet in de totale persoonlijke verzorging. In 2011 viel de ont-

wikkeling van mannencosmetica voor het eerst tegen, en in

2012 bleef voor het eerst sinds jaren, de ontwikkeling in de
mannencosmeticamarkt achter bij de overige segmenten.

Onder mannencosmetica verstaan we producten voor de per-

scheerproducten verkocht, net als aftershave en gezichtsnencosmetica is alleen te zien in de verkoop van herengeuren

(+4%), die mogelijk in plaats van aftershave worden aangeschaft.

Het aandeel mannencosmetica binnen de cosmeticaproductgroepen die voor mannen gekocht worden is nu 18,1%.

soonlijke verzorging die speciaal voor mannen op de markt

De mannencosmeticamarkt zal naar verwachting in 2014

drogisterij-, parfumerie- als supermarktkanaal verkocht. Er zijn

en retailers zullen zowel de vrouw als de man aansporen tot

worden gebracht. Mannenproducten worden zowel in het
minder mediabestedingen geweest door fabrikanten voor
mannencosmetica. Het merendeel van de mannencosmetica

wordt door vrouwen voor de man gekocht. Het lijkt erop dat
zij bezuinigen op cosmetica-aankopen speciaal voor de man.

De trend dat steeds meer mannen een baardje laten staan,

voorzichtig weer aantrekken. Inspanningen van fabrikanten
aankoop van producten die speciaal zijn afgestemd op de
man. In 2014 wordt dan ook een lichte groei verwacht.
* deze cijfers zijn gebaseerd op Nielsen (inclusief scheermesjes)
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Deelmarkten

Bad- en doucheproducten

zware transpiratie. Deze producten laten een lichte groei zien.

ling zien zowel in omzet als in volume. De markt voor douche-

dorants met de eigenschap ‘high performance’ blijven belang-

De markt voor bad- en doucheproducten laat in 2013 een daproducten laat nog wel een lichte stijging zien, mede dankzij

enkele innovaties, maar die stijging wordt teniet gedaan door

De grootste categorie, bijna 70%, blijft de spuitbussen. Deorijk.

de forse daling in de omzet van badproducten. De daling is

Geuren

voor mannen laten geen groei meer zien. In deze deelmarkt

tegenwoordigt een waarde van ruim 470 miljoen euro en is

vooral waar te nemen in de parfumerie. Ook de producten
is de promotiedruk licht gestegen.

De deelmarkt geuren is stabiel gebleven. Deze deelmarkt ver-

de grootste deelmarkt. In de parfumerie is de omzet gestegen.

In de drogisterij zien we een sterkte daling. De damesgeuren

Decoratieve cosmetica

De deelmarkt decoratieve cosmetica vertegenwoordigt een

waarde van bijna 365 miljoen euro en bestaat uit lip-, oog-,
nagel- en teintproducten. De laatste jaren heeft deze deel-

markt steeds een groei laten zien, die in 2012 iets is afgevlakt.
Ook in 2013 laat deze deelmarkt nog een lichte groei zien. In

omzet is een groei van 1% gerealiseerd en in aantal verkochte

verpakkingen 2%. Na de enorme groei in 2012 in de verkoop
van nagelproducten is de markt nu aan het stabiliseren, toch

staan onder druk. De groei komt uit de groei in herengeuren.

Deze hebben meer aandacht gekregen en waren ook onder
promotie verkrijgbaar. Het lijkt erop dat veel mannen vanwege
de baardtrend switchen van een aftershave naar een herengeur. In de piekperioden zoals Moederdag en Sint en Kerst zien

we dat geschenkverpakkingen geen groei hebben kunnen realiseren. Consumenten proﬁteren van het aanbod onder promotie en verkiezen dat boven een giftpack.

is er nog wel groeipotentieel met name in de verzorging en

Haarverzorging

De groei in decoratieve cosmetica is vooral gerealiseerd in de

markt zien we een duidelijke groei in shampoo en in de cate-

nail art.

parfumerie. Ten tijde van economische recessie zien we wel
vaker dat vrouwen zichzelf verwennen met een cadeautje en

dat zij dan een product in een parfumeriezaak kopen. In de
parfumerie is de promotie toegenomen.

De categorieën lip, oog en teintproducten zorgden voor groei.

Onder andere lipsticks met verzorgende eigenschappen waren
populair. In mascara’s is een groei gerealiseerd door introducties speciaal voor jonge vrouwen.

In deze deelmarkt is een lichte omzetstijging (1%) gerealiseerd. De groei is voortgekomen uit de promodruk. Dit zijn in

tegenstelling tot eerdere jaren, minder diepe promoties geweest maar vooral promoties op meer momenten. De drijver
van de groei is de mannendeodorant, de markt voor vrouwen
is redelijk stabiel gebleven. In de supermarkt ligt de omzet
onder druk.

In de media hebben vooral de zogenaamde high performance
producten veel aandacht gekregen, zoals speciale sticks tegen

achterbleef in de andere categorieën is de omzet stabiel ge-

bleven. De markt is goed voor ruim 391 miljoen euro omzet.
In verpakkingen zien we een lichte daling.

Het algemeen prijspeil in de markt is toegenomen met name
bij (re)launches van shampoo en conditioners. De promoties

zijn minder diep. De verzorgende olietrend is groot in het

drogisterijkanaal. Er zijn qua haarkuren veel premium concepvenkant van de categorie erbij komen. We zien een daling bij

styling, mogelijk toe te schrijven aan de behoefte aan een ‘natuurlijke look’. Een bepaalde groep gebruikt nog gel voor ex-

treme ﬁxatie en lak en sprays voor ﬁnishing. Door goede

voorlichting zouden veel meer consumenten met stylingproducten het door hen geambieerde kapsel kunnen creëren.

Zoals we nu bijvoorbeeld zien bij de trend bij vrouwen om
poederproducten te gebruiken voor meer volume.

Ook bij haarkleuren zien we geen omzetgroei. Dit komt mogelijk door de vele promoties en prijsverlagingen. Dankzij de
vergrijzing is er wel een lichte volumestijging.

De deelmarkt is gegroeid in het drogisterijkanaal, in het su-

in miljoenen euro

150

permarktkanaal zien we een daling.

116,3
100
47,7

50
Aerosolen

gorie crèmespoelingen en haarkuren. Doordat de groei

ten bijgekomen, dat wil zeggen luxe producten die aan de bo-

Deodorant

0

Haarverzorging is een dynamische categorie. Binnen de deel-

2,4
Crème & Gel

Overig

Huidverzorging

De deelmarkt huidverzorging behelst bijna 461 miljoen euro.
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(private label) groeit in deze deelmarkt. Ook eigen merk wordt

in promotie verkocht. Gezichtsverzorging is geen groeicategorie meer en daalt in het drogisterijkanaal.

De mannen gezichtsverzorging daalt harder dan de vrouwen

gezichtsverzorging (-6% omzet). Er was minder media-aandacht voor deze doelgroep. En vanwege de baardtrend loopt

niet alleen de omzet in scheerproducten terug maar ook in
gezichtsverzorging.

Bij lichaamsverzorging zien we diverse introducties die inspelen op de behoefte van de consument aan snelle en eﬃciënte

verzorging. Te denken valt hierbij aan een bodylotion voor
onder de douche en het gebruik van nieuwe applicatievor-

men, zoals een pompje/spray. Deze introducties hebben de

markt een nieuwe impuls gegeven maar de categorie heeft

geen groei kunnen realiseren. De categorie handverzorging
heeft door de relatief zachte winter geen groei gerealiseerd.

Mondverzorging

Mondverzorging staat blijvend in de belangstelling. De consuEr is dit jaar een lichte daling van -1% in omzet gerealiseerd.

In verpakkingen is de markt stabiel. De deelmarkt bestaat uit

hand-, lichaams- en gezichtsverzorging. Huidverzorging laat

een positieve ontwikkeling zien in het parfumeriekanaal. In de
supermarkt en drogisterij zien we een daling.

Alle categorieën laten een negatieve omzetontwikkeling zien.

Gezichtsverzorging is de grootste categorie. Het eigen merk

ment heeft geld over voor een totale mondverzorging. Introducties van hoger geprijsde toegevoegde waarde producten

hebben waarde toegevoegd aan de categorie. Whitening blijft
de trend en dus een groeidrijver. Mondwaters nemen toe in

populariteit. Hoger geprijsde introducties zorgden voor een

groei in de verkoop van mondwater. Bij tandpasta’s is sprake

van een hoge promo-druk, en in toenemende mate worden
tandpasta’s ook via andere kanalen aangeschaft.
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Scheerproducten

Daarbij gaan mensen zich vaker insmeren. Niet alleen op het

zien. De baardtrend is nu echt duidelijk en zorgt voor een

activiteit, waarbij je zou kunnen verbranden. Ook producten

Na een daling in 2012 laat de markt in 2013 een daling van 9%
enorme daling in de verkoop van scheerproducten. Het aandeel van gels binnen scheerproducten blijft de grootste applicatievorm. Belangrijk aankoopargument is gemak.

Zeep (tabletten & vloeibaar)

De markt daalt na jaren van groei. Er zijn geen epidemieën ge-

weest waardoor mensen zich weer extra bewust werden van
hygiëne (schone handen) voor gezondheid en welzijn. Ook

waren er geen introducties. Het aandeel vloeibaar is ruim

65%. Het aandeel handgel is klein maar stabiel (ongeveer 3%).

Zonnecosmetica

Deze deelmarkt is een van de positieve uitschieters in 2013.

strand maar ook op een terrasje of tijdens een andere buitenzoals zelfbruiners hebben een groei doorgemaakt.

De promotiedruk is toegenomen. De groei is vooral gerealiseerd in de drogisterij. In de supermarkt en parfumerie is er
een negatieve ontwikkeling.

De omzet van aftersunproducten is in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij een goede zomer niet gegroeid. Mogelijk door-

dat er door een goede bescherming minder mensen verbrand
zijn en men doordat het seizoen laat op gang is gekomen, ver-

vangende producten om de huid te verzorgen is gaan gebrui-

ken. Meer mensen zouden het nut van aftersunproducten
moeten kennen.

Er is een mooie groei gerealiseerd van 5%. Na een zwakke start

Overig

merse periode en een warme nazomer. In anti-zonnebrand

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

van het seizoen is er mooi weer geweest, met een lange zo-

zien we diverse innovaties die zorgen voor het eenvoudig aanbrengen van het product op het lichaam, zoals een water-

pompje of spray. Deze zorgen voor een groei in de categorie,
net als de producten die helpen langer bruin te blijven. ‘Spe-

cial beneﬁt producten’, zoals producten speciaal voor het ge-

zicht of voor kinderen doen het goed. De bulk in verkoop blijft
overigens nog de ‘gewone’ ﬂes met anti-zonnebrandmelk. De
consument wil niet verbranden en er is een duidelijke tendens

waarneembaar: het kiezen voor hogere factoren. Dit komt ook
door het aanbod in hogere factoren door de fabrikanten.

Onder de categorie ‘overig’ vallen onder meer de vochtige

hygiëne, voetverzorgingsproducten en talkpoeder. Deze deelmarkt laat een daling in groei zien. Deze daling is vooral inge-

geven doordat er minder baby’s geboren worden en er dus
minder vochtige doekjes, talkpoeder en zinkzalf gekocht

wordt. In toenemende mate is deze deelmarkt eigen merk gedreven. De markt voor voetverzorging en intieme hygiëne is

in omzet stabiel gebleven. De categorie lippenpommade staat
onder druk met name omdat de winter eind 2013 op zich liet

wachten. Lipproducten met speciale smaakjes en characters
op de verpakking deden het relatief goed.
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+5%

469,0
+2%

470,1
0%

2010

2011

2012

2013

490,3
0%

477,0
-3%

467,5
-2%

461,0
-1%

2010

2011

2012

2013

30,7
-4%

29,3
-5%

28,1
-4%

25,6
-9%

2010

2011

2012

2013

66,1
-11%

71,2
+8%

74,8
+5%

2011

2012

2013

2.426,6
+0,9%

2.444,2
+0,7%

2.467,3
+0,9%

2.461,9
-0,2%

2010

2011

2012

2013

74,0
+8%

2010

Decoratieve cosmetica

Geuren

Huidverzorging

Scheerproducten

Zonnecosmetica

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

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

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

Aandeel deelmarkten in %
Scheerproducten 1,0%
Zeep 2,0%
Bad- en doucheproducten 7,3%
Zonnecosme ca 3,0%
7,3
Overig 4,0%
2 3,0
4,0
Huidverzorging 18,7%
18,7
7,4 Mondverzorging 7,4%

14,8
15,9

Decora eve
cosme ca 14,8%

6,8

Haarverzorging 15,9%

19,1

Deodorants 6,8%
Geuren 19,1%

2012
7,4%
14,8%
6,7%
18,8%
15,9%
19,0%
7,3%
1,1%
2,0%
2,9%
4,1%
100%

2013
7,3%
14,8%
6,8%
19,1%
15,9%
18,7%
7,4%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
100%
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Ontwikkeling distributiekanalen
Drogisterij-, parfumerie- en
supermarktkanaal*

Cosmetica wordt in de drogisterij, parfumerie en de super-

markt verkocht. Het belang van en de omzet van cosmetica is
echter heel verschillend per kanaal.

Het supermarktkanaal laat al vier jaar op rij een omzetdaling
zien. Vorig jaar voor het eerst gecombineerd met een daling
in volume. Ook in 2013 staan de verkopen van cosmetica

onder druk in het supermarktkanaal. In geen enkele deelmarkt
laat de supermarkt een positieve omzetontwikkeling zien.

In het drogisterijkanaal is een omzetdaling van 0,9% terwijl in
volume nog een groei van 0,4% gerealiseerd is. In het drogis-

terijkanaal zien we een duidelijke groei in deodorant, zonnecosmetica en haar- en mondverzorging.

De parfumerie heeft van alle kanalen de grootste groei in 2013

gerealiseerd, namelijk 2,0%. De groei is vooral gerealiseerd
door de categorieën decoratieve cosmetica, geuren en huid-

verzorging. Opvallend is dat zonnecosmetica in de parfumerie
geen groei heeft kunnen realiseren.

Daarnaast is er een duidelijke groei waarneembaar buiten het

De trend van grotere winkels zet zich voort en het belang van

verkopen van cosmetica. En ook de verkoop via internet

drogisterij/parfumerie ﬁliaalbedrijven blijft groeien. Niet al-

leen voor wat betreft het aantal winkels neemt het belang van
ﬁliaalbedrijven toe. Filiaalbedrijven nemen 51% van het aantal
winkels voor hun rekening en inmiddels al meer dan 82% van
de omzet.

universum van Nielsen (zoals bijvoorbeeld budgetwinkels) in

neemt toe. De inschatting van Nielsen is dat 4 tot 5% van de

cosmetica-omzet nu via internet wordt gerealiseerd, deze
omzet is stabiel gebleven in vergelijking met vorig jaar. Vooral
geuren zijn populair.

Ook in 2014 zal het belang van drogisterij en parfumerie licht
toenemen.

* deze gegevens zijn gebaseerd op cijfers van Nielsen

Omzetontwikkeling in %

Drogisterij/Parfumerie/Supermarkt
Drogisterij/Parfumerie
Parfumerie
Drogisterij
Supermarkt

2012
Algemeen
Cosmetica
1,8%
0,9%
1,1%
1,5%
0,5%
3,9%
1,0%
0,5%
1,9%
-1,5%

2013
Algemeen
Cosmetica
2,1%
-0,2%
0,4%
0,4%
2,1%
2,0%
-0,1%
-0,9%
2,3%
-2,8%
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Professionele kappersbranche*

De algemene marktontwikkelingen in de professionele kap-

persbranche zijn in het verslagjaar 2013 gedaald. Echter, de
daling van de markt heeft zich minder hard doorgezet dan het
voorgaande jaar.

Ten tijde van crisis gaan mensen minder vaak naar de kapper

en kiezen ze minder uitgebreide behandelingen. Ook wordt er
door consumenten minder geld besteed aan haarproducten.
in
miljoenen
euro

125

122,3
-0,9%

122,7
+0,3%

118,4
-3,5%

114,7
-3,1%

2010

2011

2012

2013

120
115
110

Meer dan 80% van de omzet van de kapper komt uit haarver-

zorging, de verkoop van kappersproducten is goed voor onge-

veer 10% van de omzet. Binnen de haarverzorging komt de
meeste omzet voor rekening van knippen. Kleuren volgt op
een duidelijke tweede plaats. In 2013 zien we het aandeel

kleuringen toenemen naar 46,2%. De kapper kan zich met het

De groep van leveranciers aan de kappersbranche - verenigd

senteren als de haarkleurspecialist. De trend is natuurlijk en

sche cursussen, creatieve opleidingen en managementtrainin-

kleurenpallet en de verschillende toepassingstechnieken pre-

daarom neemt het aandeel styling af. De verzorgende producten maken het afgelopen jaar duidelijk een groei door omdat

mensen het haar goed willen verzorgen, het aandeel is dan
ook gestegen naar 28,5%. Meer dan de helft van de omzet
komt op rekening van vrouwelijke klanten. Het aandeel heren
is met 30% aanmerkelijk lager.

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

vende toename van het aantal ZZP-ers (met name thuiskappers) en budgetformules. Er is een sterke lokale concurrentie.
Nieuwe formules doen hun intrede en concurreren vaak op

prijs en openingstijd. Per januari 2012 zijn er circa 47.000
werkzame personen in de branche.

Aandeel in %

2010
Kleuringen
47%
Styling & finishing
25%
Verzorgingsproducten 24%
Permanenten
4%
Totaal
100%

2011
47%
24%
26%
3%
100%

2012
45,2%
24,1%
27,3%
3,4%
100%

2013
46,2%
22,2%
28,5%
3,1%
100,0%

in de werkgroep GPD van de NCV - probeert door vaktechni-

gen mee te werken aan hoogkwalitatieve ondernemers en

kapperspersoneel. De kappersbranche investeert daarnaast in
moderne inrichtingen en steeds vaker wordt het dienstenpak-

ket uitgebreid naar bijvoorbeeld nagel- en schoonheidsverzor-

ging en haarwerken en pruiken. Ook is er aandacht voor

combinaties van diensten die op elkaar aansluiten zoals samenwerking met modewinkels.

De verwachting is dat het toenemende vertrouwen van de
consument pas in 2015 in de kappersmarkt merkbaar zal zijn
en dat in 2014 de consument nog behoudend blijft.

* De cijfers zijn gebaseerd op de GPD omzetstatistiek en bewerkt door de
NCV. Zij geven een schatting van de totale netto omzet voor de professionele
haarcosmetica in de kappersbranche af-fabriekprijzen.
Bron: GPD statistiek, HBA structuur onderzoek kappersbranche 2013 en
Rabobank Cijfers en Trends (februari 2014)

Verzorgingsproducten 28,5%

28,5

Kleuringen 46,2%

3,1

Permanenten 3,1%
22,2 Styling &

finishing 22,2%

46,2
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Groepen en Commissies

De groepen en commissies van de NCV voorzien de leden van informatie en zijn belangrijk om de belangen van de Nederlandse

bedrijven optimaal te kunnen behartigen. De leden denken mee over allerlei onderwerpen gerelateerd aan de cosmetica-industrie. De groepen en commissies vergaderen regelmatig. De ledenlijsten treft u achterin dit jaarverslag aan.
- Groep Dépositaire en Exclusieve Distributie
- Groep Distributie Schoonheidsspecialisten
- Groep Professionele Distributie
- Commissie Beleid & Strategie
- Technische Commissie

- HOPE (Hulp en Ondersteuning voor Producenten van Eindproducten)
- Werkgroep Reclamecode voor Cosmetica

- GMP (Good Manufactering Practice) Werkgroep

Jaarverslag 2013 XL

NCV steunt landelijke stichting Look Good…Feel Better

“Ik wil er graag weer net zo uitzien
als toen ik niet ziek was.”
Stichting Look Good…Feel Better

Meer dan 100.000 mensen krijgen jaarlijks te horen dat ze

en adviezen over huidverzorging, make-up gebruik, het dragen

vaak tot gevolg dat het uiterlijk van mensen verandert. Hoewel

twee uur en is voor de deelnemers gratis.

kanker hebben. De ziekte zelf en de behandelingen hebben
gelukkig meestal tijdelijk kunnen deze veranderingen een
grote impact op iemand hebben.

Stichting Look Good…Feel Better geeft informatie en advies
over uiterlijke verzorging bij kanker. Zij organiseert sinds 2005,

van een pruik of alternatieven hiervoor. De workshop duurt
De herkenbaarheid, het feit dat je niet de enige bent, de praktische tips en dat je kunt praten over zaken waar je tegen aan
loopt, vinden veel mensen ﬁjn.

kenhuizen speciale workshops uiterlijke verzorging bij kanker.

Leden NCV betrokken nauw betrokken
bij Look Good…Feel Better

dicht bij huis, steun te kunnen bieden bij uiterlijke verzorging.

Better al jaren. Dit gebeurt op verschillende manieren. Alle ac-

als enige organisatie in Nederland, in samenwerking met zie-

Doelstelling van de stichting is om alle mensen met kanker,
Het bereiken van het doel van landelijke dekking komt steeds

dichterbij, maar uitbreiding van het aantal workshops is alleen

mogelijk door uitbreiding van ﬁnanciële steun. Look Good…

Feel Better heeft de ANBI-status en het CBF-certiﬁcaat voor
kleine goede doelen.

Workshops uiterlijke verzorging

Look Good...Feel Better organiseert in samenwerking met 74
ziekenhuizen workshops uiterlijke verzorging. Tijdens de work-

shop krijgt men samen met anderen, in een prettige sfeer, tips

“Tijdens de workshop is mij uitgelegd hoe ik mijn
wenkbrauwen
die uitgevallen
waren, weer
kon bijtekenen.
Wat een verschil!
Ik kreeg mijn
gezicht weer
terug...”
Pauline, na afloop workshop

De NCV en haar leden steunen de Stichting Look Good...Feel
tiviteiten van de stichting zijn niet mogelijk zonder de ﬁnanciële steun van de NCV en een aantal afzonderlijke leden. Ook

stellen meer dan 80 bedrijven/merken belangeloos cosmeticaproducten ter beschikking die gebruikt worden tijdens de
workshops.

Ook maakt de voorzitter van de NCV, de heer Frank Pierik, deel
uit van het bestuur van de stichting.

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

Stichting Look Good...Feel Better
Postbus 914 | 3700 AX Zeist
T 030 697 15 11
info@lookgoodfeelbetter.nl
IBAN NL40ABNA0621061352
www.lookgoodfeelbetter.nl
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De NCV in 2012-2013
Vereniging

Het NCV-bestuur maakt de beleidsmatige en strategische keu-

De voorzitter

maar ook bedrijven uit de distributiegroepen, zoals leveran-

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

zes. In het bestuur worden de grote ﬁrma’s vertegenwoordigd,
ciers aan kapper, schoonheidsspecialist, drogisterij, super-

markt of parfumerie, en nationale en internationale
fabrikanten en/of distributeurs.

Tijdens de ledenvergadering op 25 april 2013 is nieuw in het

bestuur benoemd de heer B. van Iterson (Kao Brands/Guhl
Ikebana Cosmetics). Herbenoemd zijn de heren E. Dumez
(Schwarzkopf & Henkel) en R. van de Straat (Procter & Gamble
Nederland).

Tijdens het verenigingsjaar is afscheid genomen van de heren
L.C.M. de Koning (Beiersdorf) en F.L. de Groot (Intertrade Cosmetics), die jarenlang in het bestuur zitting hebben gehad.

NCV-bestuur

De heer F. Pierik van de ﬁrma Coty Benelux is sinds november

Benelux, Division Coty Beauty. Hij is ook bestuurslid van de
stichting Look Good…Feel Better.

Nieuwe leden

Nieuwe leden in het verslagjaar 2013 zijn; Add Water B.V.,
BioTop Medical, De Stralende Huid, Derm-Appeal Distributors,

FeyeCon, Masline, Menataupe Beautycare, Natucos B.V., Skin-

Consult B.V., Solenne B.V., Superlooks Cosmetics International
BV, VSM Geneesmiddelen BV, Zeep & Zo – Soapworld. Er was
sprake van 7 opzeggingen.

NCV-bureau

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

Pfeifer (directeur), de heer R.T.H. van Welie (techniek, wet- en
regelgeving), mevrouw M.A.J. van Oostrum (communicatie en

verenigingszaken), mevrouw L.A. Vereijken-van Embden (projectmanager communicatie), mevrouw L. Jongmans (techniek,
wet- en regelgeving), de heer C. Yu (techniek, wet- en regel-

geving ), mevrouw J. Romijn-Visscher (secretariaat) en de heer
G. Roeterd (administratie).

Mevrouw J.D. de Graaf (techniek, wet- en regelgeving) is per
1 oktober 2013 uit dienst.

Het bestuur (v.l.n.r): B. van Iterson, L.A. Hertz, Mw. M. van Ee, F.M.J. Pierik, Mw.
A.E.E. de Haan, R. van de Straat, U. Springer en E. Dumez

Het bestuur heeft in het verenigingsjaar driemaal vergaderd.
Aandacht voor het vastgestelde werkplan van de NCV en een

aantal projecten in het bijzonder. Bijzondere betrokkenheid

bij de opvolging van de in mei 2014 vertrekkende directeur
W.A. Pfeifer, waarbij de verdere intensivering van de samenwerking van de drie verenigingen in het pand aan de Wateri-

geweg in Zeist, namelijk de Nederlandse Cosmetica Vereniging
(NCV), de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)

en de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV) van wezenlijk belang werd geacht.

NCV-bureau (v.l.n.r.): Lonneke Jongmans, Wouter Pfeifer, Marjolein van Oostrum,
Judith Romijn-Visscher, Ronald van Welie en Lilian Vereijken-van Embden. Niet op
de foto: C. Yu en G. Roeterd
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Services en producten
Nieuw design homepage
www.isditproductveilig.nl

Isditproductveilig.nl is een kennisbron van informatie over veilig werken met producten. De twee bovenste blokken zijn ge-

richt op consumenten, de onderste twee op professionele

gebruikers. De NCV zal dit platform in de toekomst nog verder
uitbreiden. De homepage van Isditproductveilig.nl (splash-

page) is dit jaar opnieuw vormgegeven, om de uitstraling te
moderniseren en om het mogelijk te maken nog meer takken

onder de site te hangen. In 2013 zijn er twee grote lanceringen
geweest.

Lancering Isditproductveilig.nl voor
schoonheidsspecialisten

De website is gelanceerd op 8 mei 2013. In vakblad de Schoon-

lende cosmeticaproducten. Producten ‘voor professioneel ge-

steed via een interview met Monica van Ee (voorzitter GDS,

Een schoonheidsspecialist werkt dagelijks met veel verschilbruik’ bevatten soms hogere concentraties van bepaalde
ingrediënten dan andere producten. Het voordeel is de grote

heidsspecialist werd aan deze website uitgebreid aandacht beHannah SIRC) en Lilian Vereijken-van Embden (NCV).

hoe je veilig met deze producten omgaat.

Herlancering Isditproductveilig.nl voor
kappers

daarom www.isditproductveilig/schoonheidsspecialisten.nl/.

dat te kunnen, is het belangrijk om de risico’s van het vak te

werkzaamheid van deze producten, maar je moet wel weten
Speciaal voor schoonheidsspecialisten ontwikkelde de NCV
Dit proces vond plaats in nauwe samenwerking met de NCV-

werkgroep Groep Distributie Schoonheidsspecialisten (GDS)
die onder meer inhoudelijke redactie voerde op de content.

Op de website staat informatie over de manier waarop
schoonheidsspecialisten verantwoord en hygiënisch met (pro-

fessionele) producten te werk kunnen gaan. En over wat

schoonheidsspecialisten allemaal van de cosmeticawetgeving
af zouden moeten weten, zoals hun plichten wanneer zij cosmetica verkopen in de salon.

Een kapper wil zo lang mogelijk zijn vak blijven beoefenen. Om

kennen. Dat betekent onder andere een goede kennis van de

producten waarmee wordt gewerkt. Ook een kapper werkt
tenslotte dagelijks met een grote hoeveelheid verschillende

cosmeticaproducten. Om te weten welke maatregelen hij moet
nemen om veilig te werken, heeft de NCV www.isditproduct-

veilig.nl/kappers ontwikkeld. Zij herschreef dit jaar de teksten,

vernieuwde het design en voegde nieuwe functionaliteiten aan
de website toe. De website is met name aangevuld op de on-

derwerpen: gevoeligheidstest voorafgaand aan het kleuren van
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het haar, haar kleuren en zwangerschap en hoe te handelen
wanneer een (heftige) allergische reactie optreedt. De NCV lanceerde de vernieuwde site op 9 oktober 2013.

Mobiele website

De NCV heeft het afgelopen jaar een mobiele site gelanceerd. Dit betekent dat de

website nu ook goed toegankelijk is via
smartphone en tablet. U vindt op over-

zichtelijke wijze actuele informatie over de
cosmeticawetgeving, u heeft toegang tot
de ‘INCI-machine’ en u kunt de Veel gestelde vragen raadplegen.

Webstatistieken www.ncv-cosmetica.nl

De NCV website www.ncv-cosmetica.nl werd in 2013 door

38.640 unieke bezoekers geraadpleegd. Dat is een stijging van

zendingen met betrekking tot de onderwerpen: dierproeven,
claims en conserveermiddelen.

Veiligheidsmonitor

De NCV inventariseert elk jaar het aantal gemelde gezondheidsklachten bij haar leden. De klachten worden ingedeeld
aan de hand van de Cosmetica Europe guidance ‘Colipa Gui-

delines on the Management and reporting of Undesirable

Event Reports in the context of EU Cosmetovigilance’. Aan de
hand van de cijfers die jaarlijks door Nielsen worden gepubli-

ceerd, kan geconcludeerd worden dat door de jaren heen er

een gemiddelde dekkingsgraad van 78% wordt behaald. De

resultaten van de monitoren 2006-2012 geven aan dat het
aantal klachten per miljoen verkochte producten erg laag ligt,

namelijk 3 gevalideerde klachten per 2.755.748.466 verkochte
eenheden.

9% ten opzichte van vorig jaar. Met name de downloads,

Nieuwsbrief Cosmetica NU

werden veel bekeken. Er werd gezocht op parabenen, gluten,

brief heeft ongeveer 900 abonnees. Onderwerpen die het af-

samenstelling en ingrediënten, etikettering en INCI-namen
INCI, claims en allergenen. De bezoekersaantallen van het ledendeel kende een stijging van 15%.

Veel gestelde vragen (FAQ)

In 2013 heeft de NCV de content op haar website weer verder

Cosmetica NU komt ieder kwartaal uit. Deze externe nieuwsgelopen jaar onder meer zijn besproken: de Cosmeticaverordening, de omzetcijfers van de cosmeticabranche, duur-

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

uitgebreid, om de bezoeker zo goed en gericht mogelijk te in-

NCV-Ledennieuwsbrief

gen informeert zij de bezoekers gericht over speciﬁeke

maal per jaar. De nieuwsbrief legt zich toe op relevante en ac-

formeren. Met behulp van antwoorden op Veel gestelde vra-

onderwerpen. Deze informatie wordt veel bezocht en heeft
meteen een hoge Googleranking gekregen. De Veel gestelde
vragen documenten die de NCV het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en gepubliceerd:

- FAQ Cosmetica en allergie
- FAQ Nano op het etiket

- FAQ Cosmetica en palmolie

- FAQ Cosmetica en hormoonachtige stiﬀen

Twitter

Relevant cosmeticanieuws verspreiden via Twitter draagt

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

dat gebruik van Twitter de naamsbekendheid en autoriteit van

de vereniging helpt vergroten. In 2013 groeide het aantal volgers van 600 naar bijna 800.

Statements/persberichten

De NCV bracht dit jaar weer persberichten en statements over
cosmetica gerelateerde onderwerpen uit, met name als reactie op de media. Dit jaar reageerde de NCV op teksten en uit-

De ledennieuwsbrief, exclusief voor leden, verschijnt twaalf

tuele onderwerpen in de branche, zoals wetgeving, ingrediënten en bijeenkomsten. In het archief op de website zijn ze

altijd na te lezen. In 2013 was er een extra uitgave die geheel
in het teken van de Cosmetica-verordening stond.
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NCV in landelijke media

De NCV heeft ook in 2013 opgetreden als woordvoerder na-

mens de cosmetica-industrie in de landelijke media. Zij rea-

geerde bijvoorbeeld op een artikel in de NRC met betrekking

tot het handelsverbod voor dierproeven en in het Financieel
Dagblad over claims. Medewerking werd onder meer verleend
aan Kassa Groen en het NOS Journaal. Zoals elk jaar kregen ook
dit jaar onze bijeenkomsten zoals de jaarvergadering, nieuwjaarsreceptie en trainersdag veel aandacht in de vakbladen.

NCV Vertegenwoordiging
CESES

Het overheidsproject CESES heeft een meldpunt voor gezond-

heidsklachten veroorzaakt door het gebruik van cosmetica.
Het systeem wordt beheerd door het RIVM en de NVWA en

namens de NCV neemt mevrouw L. Jongmans deel aan de begeleidingscommissie.

Huidfonds

Het Huidfonds steunt op allerlei manieren mensen met huidaandoeningen. Het Huidfonds zet zich in voor meer onder-

zoek, verbetering van zorg en goede voorlichting. De heer
W.A. Pfeifer heeft zitting in de Raad van Advies.

Jury Prix de l’essence

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

en Exclusieve Distributie (GDED) voorzitter van de jury van de
Prix de L’essence, beste cosmetica-adviseuse van het jaar. Op
Tijdens de feestelijke bijeenkomst werden de certificaten door Annemarie
van Gaal uitgereikt.
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20 januari 2014 heeft voor de 9e keer op rij de uitreiking van

PMS Cosmetica

De prijs werd uitgereikt tijdens de feestelijke certiﬁcatenuit-

Dermatologie & Cosmetica waarin kennisuitwisseling op het

‘De beste cosmetica-adviseuse van het Jaar’ plaats gevonden.
reiking door Annemarie van Gaal aan Anne Manders van ICI
Paris XL.

Look Good…Feel Better

De Stichting PMS Cosmetica organiseert jaarlijks een seminar
raakvlak van dermatologie en cosmetica wordt bevorderd. In

het bestuur van de Stichting hebben naast dermatologen de
heren W.A. Pfeifer en R.T.H. van Welie namens de NCV zitting.

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder-

RODA

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

Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA). Het

steunt de NCV Look Good…Feel Better op tal van terreinen.
zitter NCV). Hij houdt zich actief bezig met de inzet en betrok-

kenheid van de NCV en haar leden, om de doelstelling van de

stichting, het geven workshops om mensen om te leren om-

gaan met uiterlijke veranderingen als gevolg van kanker en de
behandeling, te realiseren.

Platform Elektronisch Zakendoen in
Drogisterijbranche (EZD)

De heer R.T.H. van Welie neemt namens de NCV deel aan het
RODA fungeert als trefpunt voor de maatschappelijke dialoog

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

Traderoute Asia

Traderoute Asia is een initiatief van de NVWA en het ministerie

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een website is opgesteld

om importeurs te informeren over wet- en regelgeving rondom
de import in Europa van consumentenproducten. In samenwer-

king met de NCV heeft de NVWA een module ontwikkeld over

cosmetica. Deze website bevat informatie over verschillende
Europese wetgevingen zoals REACh, CLP en productspeciﬁeke

wetgeving. U vindt de module op de website Traderoute Asia:
De NCV (mevrouw M.A.J. van Oostrum) is vertegenwoordigd

traderouteasia.nl/e-learning/cosmetica/531

in het Platform Elektronisch Zakendoen. Eén van de kernacti-

VNCI

branche te gaan implementeren. Handel en industrie hebben

de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.

viteiten van het platform is om elektronisch zakendoen in de
in 2013 stappen gemaakt om papierloos artikelgegevens uit
te wisselen. Speciale aandacht is er voor de kwaliteit van de
gegevens.

Platform Verstandig Zonnen

De NCV voelt zich verantwoordelijk om de
totaalaanpak van verstandig zonnen breed

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

VNO-NCW

De NCV is lid van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW.
Leden kunnen gebruik maken van de diensten van VNO-NCW.

De NCV participeert in een aantal werkgroepen, zoals consumentenvraagstukken en nanotechnologie.

uit te dragen. Om die reden participeert zij

Werkgroep Risico’s Nanotechnologie

(PVZ). Het Platform streeft ernaar de com-

Werkgroep Risico’s Nanotechnologie van het Ministerie van

al jaren in het Platform Verstandig Zonnen

municatie over de preventie van huidkan-

ker ten gevolge van overmatig zonnen te
stroomlijnen en te verbeteren. PVZ werkt
samen aan eensluidende publieksvoorlich-

ting ten aanzien van zonnen en zonadviezen aan de Neder-

landse bevolking: www.verstandigzonnen.nl. Participanten zijn

de ANBOS, KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Vereniging
van Huidtherapeuten en de Stichting Verantwoord Zonnen. Na
korte afwezigheid is in 2013 KWF Kankerbestrijding weer toe-

getreden tot PVZ en is gesproken over het ontwikkelen van materiaal ter vroeg herkenning van huidkanker.

De heer R.T.H. van Welie participeert namens de NCV in de
IenM. In deze werkgroep zijn vele partijen verenigd, van NGO’s

op gebied van natuur, milieu, consumenten en dierenwelzijnsorganisaties, industrie, autoriteiten behelst met (product)controle, en een vier ministeries (IM, SZW, EL&I, VWS). De werk-

groep heeft een uitgebreid werkprogramma om op verschillende nanoterreinen activiteiten te ontwikkelen en dient als

klankbord voor Nederlandse beleid over nano ten lande en in
Europa.

Over de NCV vertegenwoordiging in Cosmetics Europe leest u
verderop meer.
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Bijeenkomsten
2013

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

28 MEI | NCV wijst de weg bijeenkomst: speeddaten: stel uw vragen aan experts | NBC, Nieuwegein
17 SEPTEMBER | Inleiding in de cosmeticawetgeving
| Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Duurzame cosmetica-industrie heeft de toekomst.

10 OKTOBER | Duurzame cosmetica-industrie heeft
de toekomst | Restaurant Groot Kievitsdal, Baarn
19 NOVEMBER | Beautyjournalistenbijeenkomst |
EYE, Amsterdam

26 NOVEMBER | Informatiemiddag RI&E voor Stoffen | Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

27 NOVEMBER | Mini-Inleiding in de Cosmeticaverordening | NCV, Zeist

2014
8 JANUARI | NCV/CBD Nieuwjaarsreceptie | Restaurant Groot Kievitsdal, Baarn

De nieuwjaarsreceptie in restaurant Groot Kievitsdal.

Speeddate
Cosmeticaverordening

20 JANUARI | GDED Trainersdag & Certificatenuitreiking | Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
11 FEBRUARI | Nielsen bijeenkomst | Restaurant
Groot Kievitsdal, Baarn

NCV
Nieuwegein
28 mei

2 MAART | Merkenrechtbijeenkomst i.s.m. AOMB |
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
2 APRIL | PMS Cosmetica ‘Producten voor de baby-

LINKS

huid’ | Stadscafé De Observant, Amersfoort

www.ncv-cosmetica.nl
www.isditproductveilig.nl
www.cosmeticseurope.eu
www.lookgoodfeelbetter.nl
Volg ons via NCV_cosmetica

Nederlandse Cosmetica Vereniging
Baarn, 10 oktober 2013
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HOPE-werkgroepen

Eindproducenten. Samen met de Nederlandse Vereniging van

HOPE-BRZO: Ontwikkelingen op BRZO
gebied/Veiligheid Voorop

richt en vormgegeven.

nen te maken hebben met Europese veiligheidsrichtlijnen die

HOPE staat voor Hulp en Ondersteuning voor Producten van

Zeepfabrikanten (NVZ) zijn onderstaande werkgroepen opge-

HOPE-RIE: RI&E voor Stoffen

De Inspectie SZW controleert vanaf 2014 meer op Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor chemische stoﬀen en
mengsels die gebruikt worden op de werkvloer. Het grote aantal grondstoﬀen en mengsels waarmee in onze branche in

meerdere processen werkt wordt, maakt dat het opstellen van

een RI&E een signiﬁcante hoeveelheid werk met zich mee-

Bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoﬀen werken kun-

in Nederland zijn vertaald in het Besluit Risico’s Zware Onge-

vallen (BRZO). Voor deze bedrijven gelden extra verplichtingen
rondom veiligheid en moet een goede veiligheidscultuur
voorop staan. Deze discussiegroep richt zich op het delen van
goede praktijken die ertoe moeten leiden dat een solide veiligheidscultuur de standaard wordt in alle bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoﬀen werken.

processen moet immers een risico inventarisatie en -evaluatie

HOPE-PGS: Ontwikkelingen op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen:
PGS15 & PGS31

het vaststelling van de blootstelling is tijdrovend. Deze HOPE-

fen in de zogenaamde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoﬀen

brengt. Met name voor MKB-bedrijven is dit een hele inspanning. Voor alle gebruikte stoﬀen, mengsels en gebruiks-

uitgevoerd worden. Vooral het verzamelen van gegevens en
werkgroep richt zich daarom op het samenstellen van een
stoﬀen-RI&E handleiding, waarbij voornamelijk gekeken gaat
worden naar mogelijkheden om via modelstoﬀen het over-

grote deel van de gebruikte stoﬀen in het bedrijf af te dekken
met een RI&E van deze stoﬀen.

HOPE-BVC: Basisveiligheid chemie:
training & opleiding

De Inspectie SZW heeft aangekondigd meer te zullen controleren op de basiskennis chemische veiligheid van de werk-

nemer. De werkgroep is van mening dat bestaande opleidingen tekort schieten op het gebied van basisveiligheid che-

In Nederland wordt de opslag van gevaarlijke chemische stof-

(PGS) geregeld. Elke PGS geeft voorschriften, eisen, criteria en
voorwaarden die kunnen worden toegepast bij vergunning-

verlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht
op chemische bedrijven. Van PGS15, voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoﬀen, vindt momenteel een grondige her-

ziening plaats. De nieuw op te stellen PGS31 moet de bovenen ondergrondse tankopslag van vloeibare chemicaliën gaan

regelen. Namens de brancheverenigingen is de heer H. Razenberg (NVZ) zeer actief betrokken bij de discussies rondom de
herziening van PGS15 en het opstellen van PGS31, en vertegenwoordigt hier de belangen van de drie sectoren.

mie. Hoewel veel veiligheids-opleidingstrajecten chemie wel

In 2014 zal een nieuwe HOPE werkgroep opgericht worden

niet voldoende om werknemers van chemiebedrijven te in-

chines. Net zoals voor chemische stoﬀen, moeten werkgevers

meenemen, is de informatie die hierbij aangeboden wordt

strueren over de gevaren van het werken met chemicaliën en
bijvoorbeeld de gevaarsymbolen uit CLP. De werkgroep zal

daarom in de vorm van het aanbieden van cursusmateriaal en
‘train de trainer’ bijeenkomsten, bedrijven in staat stellen zelf
een inhoudelijke cursus over veiligheid van chemische stoﬀen
te geven aan werknemers.

die zich bezig zal gaan houden met het veilig werken met ma-

voor machines (bijvoorbeeld afvullijnen) een inventarisatie en
evaluatie doen van de risico’s die het werken met deze machines met zich mee kan brengen. Het doel van deze werk-

groep is, net zoals bij de HOPE RI&E groep voor stoﬀen, het
uitwisselen van goede praktijken en uiteindelijk het opstellen

van een handleiding die het uitvoeren van een RI&E voor bedrijven moet vergemakkelijken.
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Cosmetics Europe

De NCV is aangesloten

- Duurzaam ondernemen (MVO)

organisatie Cosmetics

dernemen ook een belangrijk thema. Speciaal voor de fabri-

bij de Europese koepel-

Europe, the personal
care association, ge-

huisvest in Brussel.
Cosmetics Europe is

verantwoordelijk voor

de Europese belangenbehartiging namens de cosmetica-indus-

trie. De NCV draagt bestuurlijk, ﬁnancieel en inhoudelijk bij aan
het werk van Cosmetics Europe. Wet- en regelgeving en belangenbehartiging ontwikkelen zich op internationaal niveau. Na-

Voor de internationale cosmetica-industrie is duurzaam onkanten van shampoo en gezichtsverzorging is de richtlijn ‘How
to Apply Lifecycle Thinking to Cosmetic Products’ opgesteld.

Verder was duurzaam ondernemen het thema van de General
Assembly op 12-13 juni ‘Personal Care: An essential compo-

nent of living’ en ook tijdens een bijeenkomst bij het Europees
Parlement werd dit thema verder uitgediept. Daarnaast is Cosmetics Europe betrokken bij de revisie van het ecolabel voor
zeep, shampoo en haarconditioners.

tionale onderwerpen spelen vrijwel altijd ook op dit niveau. Bij

- Handelsverbod

de NCV als nationaal aanspreekpunt van groot belang. Verte-

werking. Hierdoor is cosmetica in Europa dierproefvrij. Het

deze versterkte Europese oriëntatie blijft de unieke positie van
genwoordigers van de NCV nemen deel aan zogeheten Expert
Netwerks (EN: legal, scientiﬁc, regulatory & technical, commu-

nication and advocacy), Expert Teams (ET) en Strategic Core
Teams (SCT). Verderop vindt u een overzicht hiervan.

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

- Cosmeticaverordening

Op 11 juli 2013 werd de Cosmeticaverordening van kracht.
Cosmetics Europe heeft in een brief aan de Europese Commis-

In maart 2013 trad het laatste deel van het handelsverbod in

‘European Partnership on Alternative Approach for Animal

Testing’ is opgericht, een samenwerking tussen overheden,
industrie en dierenwelzijnsorganisaties. Deze samenwerking

heeft tot doel de ontwikkeling van alternatieven te stimuleren,
en een snellere validatie en acceptatie van nieuwe testmethoden tot stand te brengen. Cosmetics Europe participeert in het

SEURAT – 1 initiatieve, het programma van de Europese Commissie om alternatieven te ontwikkelen. De cosmetica-indus-

trie doneert €37 miljoen tussen 2007 en 2014 voor het
onderzoek naar alternatieven.

sie haar zorgen gedeeld over de voortgang van een juiste uit-

- Zelfregulering reclame cosmetica

ondernemers dé eerste verantwoordelijken in Europa voor de

reclames voor cosmetica een Charter en Guiding Principles

voering van de Cosmeticaverordening. Vanaf 11 juli zijn
productveiligheid, én moeten autoriteiten voor een goede naleving zorgen door handhaving. Cosmetics Europe pleitte voor

een probleemloze overgang, voor ingrijpen door de Commis-

sie in het wetgevende proces zodra dit nodig blijkt, en ook

voor ingrijpen wanneer lidstaten een eigen interpretatie van
de verordening ten lande doorvoeren.

Cosmetics Europe vroeg aandacht voor geharmoniseerde re-

gels, en dus gelijke aanpak, in de lidstaten voor een aantal probleemgebieden zoals :

- Boetes in geval van overtredingen (die verschillen van land
tot land)

- GMP (ontbreekt aan eenduidig beleid in lidstaten)

- Gezondheidsklachten (sommige lidstaten voeren eigen meldingssysteem in)

- Grenscontroles (worden door sommige lidstaten opgevoerd)
Een belangrijke rol in het proces van verdere harmonisatie is

weggelegd voor Cosmetics Europe en de nationale cosmetica-associaties.

Cosmetics Europe heeft ten behoeve van de zelfregulering van

opgesteld waaraan bedrijven zich op vrijwillige basis houden.
De cosmetica -industrie vindt het belangrijk haar verantwoor-

delijkheid op het gebied van reclame maken te nemen. Cos-

metics Europe bewaakt de uitrol van deze regels over heel
Europa.

Tevens heeft Cosmetics Europe veel aandacht voor (naleving
van) de Claimsverordening (655/2013). Over diverse claims is
uitvoerig overleg met de Europese Commissie.

- International Collaboration on
Cosmetic Regulation (ICCR)

Sinds 2007 is er regulier overleg tussen Europese Unie, Ver-

enigde Staten, Japan en Canada. Het ICCR is een platform voor

wetgevers en industrie. Daarnaast heeft Cosmetics Europe
ook overleg met China, India en Rusland.

Jaarverslag 2013 XL

- International Synergy in
Communications

wordt sinds 2006 in Europa gebruikt in een brede range van

kaar in september 2013 in Londen ontmoet om lering te trek-

MIT. Deze allergieën worden toegeschreven aan het gebruik

De aangesloten associaties bij Cosmetics Europe hebben elken uit de diverse communicatie-initiatieven bij de diverse
associaties.

- Aanbeveling gebruik MIT

Cosmetics Europe heeft eind 2013 haar leden geadviseerd het
gebruik van het conserveermiddel methylisothiazolinone
(MIT) in zogenaamde leave-on huidproducten (huidverzor-

gingsproducten die niet van de huid afspoelen) af te bouwen.

Methylisothiazolinone (MIT) is een conserveermiddel en

cosmeticaproducten. Recent hebben Europese dermatologen

een sterke toename van contact-allergieën geconstateerd voor
van MIT in cosmetica. Na analyse van gegevens verkregen uit

klinische en toxicologische testen, gebruiksgegevens en kwalitatieve risicobeoordeling is door Cosmetics Europe geconclu-

deerd dat stoppen met het gebruik van MIT in leave-on
huidproducten zal resulteren in een daling van het aantal al-

lergieën voor dit ingrediënt. Daarom adviseert Cosmetics Eu-

rope een vrijwillige uitfasering van MIT in leave-on huidproducten en doekjes (wet wipes).
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Wet- en regelgeving
Cosmeticaverordening

De Cosmeticaverordening (2009/1223/EU) is sinds 11 juli 2013
van kracht. In 2013 zijn vier verordeningen tot wijzigingen van

haarkleurstoﬀen is veilig bevonden voor wimpers, mits beroepsmatig gebruikt. Het gebruik van waterstofperoxide voor

wimpers wordt veilig geacht voor de consument tot een concentratie van 2%. Daarnaast is de maximaal toelaatbare concentratie van Toluene-2,5-Diamine gewijzigd.

de bijlagen van de Cosmeticaverordening gepubliceerd. Deze

Naast de vier verordeningen tot wijziging van de Cosmetica-

(ATP, Adaption to Technical Progress) en hebben tot doel het

sluit 2013/674/EU gepubliceerd met richtlijnen bij Bijlage I van

wijzigingen zijn aanpassingen aan de technische vooruitgang

veilig gebruik van stoﬀen in cosmetica verder te vergroten via
een wettelijke regeling.

Verordening 2013/344/EU: De Cosmeticaverordening is van
toepassing met ingang van 11 juli 2013 en kwam in de plaats

van de Cosmeticarichtlijn (76/768/EEG). De bijlagen bij de Cos-

meticaverordening zijn opgesteld in overeenstemming met de

verordening heeft de Europese Commissie een uitvoeringsbede Cosmeticaverordening. In Bijlage I van de Cosmeticaveror-

dening wordt beschreven wat er precies in het productveilig-

heidsrapport hoort te staan. De richtsnoeren dienen ter
ondersteuning van de verantwoordelijke persoon bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

stand van de wetenschap ten tijde van de vaststelling van het

Handelsverbod 2013 dierproeven

op 5 februari 2008. Sindsdien zijn de bijlagen bij de Cosmeti-

king getreden voor op dieren geteste cosmetica of ingrediën-

voorstel voor die verordening door de Europese Commissie
carichtlijn herhaaldelijk gewijzigd. Een aantal van die wijzigin-

gen hielden verband met mogelijke risico’s voor de menselijke
gezondheid en sommige wijzigingen zijn ingevoerd door de
technische en wetenschappelijke vooruitgang. De wijzigingen
die zijn ingevoerd in de bijlages van de Cosmeticarichtlijn, wor-

den met Verordening 2013/344/EU ook doorgevoerd in de bij-

lages van de Cosmeticaverordening. Verder is er bij een aantal
stoﬀen in Bijlage III een naam toegekend volgens de interna-

Vanaf 11 maart 2013 is het handelsverbod deﬁnitief in wer-

ten. De regeling omtrent het uitvoeren van dierproeven voor

cosmetica zijn in Europa sinds 2004 gefaseerd in werking getreden om de tijd te hebben om het pakket dierproefvrije of

alternatieve onderzoeksmethoden voor cosmetica (verder) te

ontwikkelen. In Nederland werd reeds in 1997 een testverbod
voor cosmetica ingevoerd.

tionale nomenclatuur voor cosmetische ingrediënten (INCI).

Explosieven en verdachte transacties

Verordening 2013/483/EU: Een emulgator (Laureth-9/polido-

over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren

canol) wordt in deze aanpassing van de wet toegevoegd aan

Bijlage III. Naar aanleiding van de opinie uit 2007 en 2001 van

het wetenschappelijk comité voor cosmetica van de Europese

Commissie komt dit ingrediënt op Bijlage III. Laureth-9 mag
tot 3% in leave-on producten en tot 4% in rinse-oﬀ producten
worden gebruikt. Per 1 april 2013 moeten alle producten op
de markt voldoen aan de nieuwe restricties.

Verordening 2013/658/EU: Bij deze wijzigingen is één haar-

kleurstof opgenomen in Bijlage II en zijn 26 haarkleurstoﬀen
opgenomen in Bijlage III; bovendien zijn de maximaal toelaat-

bare concentraties in het cosmetische eindproduct voor twee
haarkleurstoﬀen in Bijlage III gewijzigd. Deze wijzigingen zijn

eerder ook doorgevoerd in de Bijlagen II en III bij de Cosmeticarichtlijn 76/768/EEG.

Verordening 2013/1197/EU: In deze aanpassing wordt de
maximum concentratie van 21 verschillende haarkleurstoﬀen
beperkt en opgenomen in Bijlage III. Een aantal oxidatieve

In 2013 heeft de Europese Unie de Verordening 2013/98/EU
van explosieven gepubliceerd. De verordening zal per septem-

ber 2014 van kracht gaan. Deze verordening regelt het aan-

bieden, het binnenbrengen in Europa, het bezit en het gebruik
van stoﬀen of mengsels die misbruikt kunnen worden voor de
illegale vervaardiging van explosieven (zogenoemde precur-

sors). Met deze verordening moet de beschikbaarheid van
precursoren van explosieven voor het grote publiek beperkt

worden. De implementatie van de nieuwe richtlijn door de Europese Commissie had tot gevolg dat ook verdachte transacties van bepaalde cosmetische producten gemeld zouden
moeten gaan worden. De NCV heeft het voorstel tot wijziging

van de richtsnoeren zoals geformuleerd door Cosmetics Europe verdedigd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De

nieuw opgestelde richtsnoeren houden grotendeels rekening
met de opmerkingen vanuit de industrie.

Criteria voor claims gepubliceerd

Naar aanleiding van artikel 20 van de Cosmeticaverordening
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heeft de Europese Commissie in juli 2013 criteria voor claims

stof in één van de bijlagen van de Cosmeticaverordening is ge-

2013/655/EU. Deze criteria zijn bedoeld voor cosmetische

van de CLP-verordening geplaatst. Deze stoﬀen worden niet

opgesteld en gepubliceerd in een nieuwe Verordening
claims. Alle cosmetische claims die op cosmeticaproducten

staan, maar ook claims in reclame-uitingen op een website of
in folders, moeten aan de criteria voldoen.

regeld. De CMR geclassiﬁceerde stoﬀen worden in Bijlage VI

apart vermeld in Bijlage II van de Cosmeticaverordening, maar
zijn wel verboden om in cosmetica te gebruiken. De bijlagen

van de CLP-verordening worden regelmatig aangepast. In 2013

zijn er vier wijzigingen geweest, twee hiervan (2013/758/EU

en 2013/944/EU) voegden nieuwe stoﬀen met CMR classiﬁ-

Biocidenverordening van kracht

Met ingang van 1 september 2013 is de Biocidenverordening
2012/528/EU van kracht geworden. Deze nieuwe verordening

catie toe aan Bijlage VI.

heeft betrekking op het op de markt brengen en gebruik van

Notificatie

of producten te beschermen tegen schadelijke organismen.

pese Unie genotiﬁceerd (=aangemeld) zijn bij de Europese

biociden, die gebruikt worden om mensen, dieren, materialen
De verordening is erop gericht de markt voor biociden in de
Europese Unie beter te laten functioneren, waarbij tegelijker-

tijd een hoog beschermingsniveau van mens, dier en milieu
wordt gegarandeerd. Het Europees Chemicaliën Agentschap

(ECHA) is verantwoordelijk voor het goed verlopen van alle

Sinds juli 2013 moeten alle cosmeticaproducten in de EuroCommissie. Vanaf januari 2012 kan de ‘verantwoordelijke per-

soon’, de producent of merkeigenaar, producten via het Cosmetic Product Notiﬁcation Portal (CPNP) notiﬁceren.

processen rond de nieuwe verordening. De Biocidenverorde-

Melding Serious Undesirable Effects

conserveermiddelen in cosmetica is geregeld in de Cosmeti-

ten en de industrie een protocol opgesteld voor het melden

ning grenst aan de Cosmeticaverordening. Het gebruik van
caverordening. Secundaire biociden claims zijn toegestaan zolang de primaire functie van het product valt binnen de
deﬁnitie van de Cosmeticaverordening.

De nieuwe wettekst voor vervoer van
gevaarlijke stoffen van toepassing

Per 1 juli 2013 is de overgangstermijn van het ADR, RID en
ADN afgelopen, de Europese verdragen voor het internatio-

De Europese Commissie heeft in samenwerking met de lidstavan Serious Undesirable Eﬀects (SUEs, ernstig ongewenste

klachten). Het gaat hierbij om zeer ernstige gezondheidsklachten die o.a. kunnen leiden tot invaliditeit, ziekenhuisopname
of de dood. Het protocol en de bijbehorende formulieren zijn
te vinden op de website van de Europese Commissie.

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/documents/guidelines/sue_en.html

en over binnenwateren. Dit betekent dat nu de tekst van de

Raamovereenkomst Verpakkingen
2013-2022

2011-versie niet meer gebruikt mag worden. U kunt de Ne-

overheid en gemeenten een Raamovereenkomst Verpakkin-

naal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het spoor
2013-versie van deze verdragen gevolgd moet worden, en de

derlandse vertalingen van de 2013-verdragen vinden op de

website van de Rijksoverheid.

CMR-stoffen verboden in Cosmetica

Stoﬀen en mengsels moeten volgens de criteria van de CLPverordening

(Classiﬁcation,

Labelling

and

Packaging,

2008/1272/EU) ingedeeld en geëtiketteerd worden. Cosmetische eindproducten zijn uitgezonderd van deze wetgeving.

Echter, voor de indeling van de stoﬀen als CMR (Carcinogeen,
Mutageen en Reprotoxisch) wordt er in de Cosmeticaverorde-

ning (artikel 15) verwezen naar Bijlage VI van de CLP-verorde-

ning. Sinds 1 december 2010 is het niet meer toegestaan om

CMR-stoﬀen in cosmetica te gebruiken. Behalve wanneer de

Het verpakkende bedrijfsleven heeft met de Nederlandse
gen 2013-2022 afgesloten met als doel het verduurzamen van

verpakkingen. Deze overeenkomst verplicht branches tot het

opstellen van een verduurzamingsplannen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken toetst de plannen.

Nano

Door Cosmetics Europe is een Nano Guidance Package opgesteld waarin toegelicht wordt hoe aan de verschillende nano-

onderdelen uit de Cosmeticaverordening voldaan kan worden.
Bedrijven hebben zelf de verantwoordelijkheid om te beoordelen of dit voor de door hen gebruikte grondstoﬀen en producten van toepassing is.
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Het pakket bestaat uit de volgende delen:

metische producten voor kinderen beneden de drie jaar. In

Part II: De deﬁnitie toegelicht

van de lidstaten opnieuw een rapport uitgebracht waarin de

Part I:

Eisen uit de Cosmeticaverordening

Part III: Etiketteren van nano

Part IV: Oplosbaarheid van SAS
Part V: Juridische toelichting
Part VI: Silica

Conserveermiddelen

Een conserveermiddel is een natuurlijke of synthetische stof

die wordt gebruikt om cosmetica te beschermen tegen bederf
door micro-organismen, en de consument te beschermen

tegen het risico van besmetting hierdoor. Conserveermiddelen

zorgen ervoor dat cosmetische producten gedurende lange
tijd zonder deze risico’s gebruikt kunnen worden. Het gebruik
van conserveermiddelen is geregeld onder de Cosmeticaver-

mei 2013 heeft het comité naar aanleiding van nieuwe data
conclusies uit 2010 en 2011 zijn bevestigd. Het gebruik van
methyl-, ethyl, butyl- en propylparabenen is veilig tot een be-

paalde concentratie. Het gebruik van butyl- en propylparabenen in cosmetische producten die niet worden afgespoeld en

bestemd zijn om in het luiergebied te worden aangebracht bij
kinderen onder de zes maanden is volgens het comité niet

zonder risico, gelet op zowel de onvolledig ontwikkelde stofwisseling van deze kinderen als de eventueel beschadigde
huid in het luiergebied. Wegens gebrek aan genoeg betrouw-

bare data die veilig gebruik kunnen garanderen komt er een

verbod voor Isopropylparabenen, isobutylparabenen, fenyl-

parabenen, benzylparabenen en pentylparabenen, maar dit
verbod is nog niet in een wettelijke regeling opgenomen.

ordening. Verschillende stoﬀen zijn de afgelopen jaren verbo-

Hormoonverstorende stoffen

maximaal toegestane concentratie van conserveermiddelen

ceerd voor de aanpak van hormoonverstorende stoﬀen (en-

den als conserveermiddel. Ook is in sommige gevallen de
verlaagd.

Aanbeveling gebruik MIT

Methylisothiazolinone (MIT) is een conserveermiddel en
wordt sinds 2006 in Europa gebruikt in een brede range van

cosmeticaproducten. Medio 2013 hebben Europese dermatologen een sterke toename van contact-allergieën geconsta-

teerd voor MIT. Deze allergieën worden toegeschreven aan
het gebruik van MIT, onder andere in cosmetica. Na analyse

In 1999 heeft de Europese Commissie een strategie gelan-

docrine disruptors). Sinds tien jaar is meer duidelijk over de
werking, blootstelling en mogelijke risico’s van deze stoﬀen.
De Cosmeticaverordening (Artikel 15) verplicht tot een evaluatie van het gebruik van hormoonverstorende stoﬀen voor
januari 2015. De huidige Europese discussie vormt daarvoor

de basis. De NCV heeft aan dit onderwerp aandacht besteed
op haar website.

van gegevens verkregen uit klinische en toxicologische testen,

Microplastics

Cosmetics Europe geconcludeerd dat stoppen met het gebruik

gende werking van het product te verbeteren. Scrubbeads

gebruiksgegevens en kwalitatieve risicobeoordeling is door

van MIT in leave-on huidproducten zal resulteren in een daling
van het aantal allergieën voor dit ingrediënt. Daarom adviseert Cosmetics Europe een vrijwillige uitfasering van MIT in
leave-on huidproducten en doekjes (wet wipes). De NCV sluit

zich aan bij dit advies. Kort na de oproep tot uitfasering van
MIT uit leave-on huidproducten, heeft het wetenschappelijk

comité voor cosmetica een rapport uitgebracht met het advies
het gebruik van MIT in leave-on producten te verbieden en de

In cosmetica worden soms scrubbeads gebruikt om de reinikunnen bestaan uit materialen van natuurlijk herkomst, of uit

kunststof. Verschillende bedrijven hebben inmiddels het gebruik van kunststof scrubbeads beëindigd. De NCV voert over-

leg met alle betrokken partijen over dit onderwerp,
waaronder milieuorganisaties en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

maximale concentratie in rinse-oﬀ producten te verlagen.

Veiligheidsmonitor

Nieuw rapport parabenen

klachten door cosmetica bij haar leden. Vorig jaar liet de Vei-

In december 2010 heeft het wetenschappelijk comité voor
cosmetica een rapport uitgebracht over het gebruik van para-

benen als conserveermiddel, gevolgd door een rapport in ok-

tober 2011 als antwoord op een eenzijdig besluit van

Denemarken om propylparabenen en butylparabenen wegens
de potentiële hormoonachtige werking te verbieden in cos-

De NCV inventariseert jaarlijks de geregistreerde gezondheidsligheidsmonitor zien dat in de periode 2006-2012 per 1

miljoen verkochte producten 2-3 klachten (zeer) waarschijnlijk
door het gebruik van cosmetica zijn veroorzaakt. Het resultaat
van de veiligheidsmonitor toont aan dat cosmetica veilig zijn
in gebruik.

29

30

Nederlandse Cosmetica Vereniging

Jaarverslag 2013 XL

NCV-structuur, bestuur, commissies en groepen
NCV-structuur
Algemene Ledenvergadering
NCV-Bestuur
Verenigingsbureau
Belangenbehartiging
Dienstverlening
Voorlichting
Commissie Beleid & Strategie
Technische Commissie
Groep Dépositaire & Exclusieve Distributie
Groep Distributie Schoonheidsspecialisten
Groep Professionele Distributie
Werkgroep Jaarverslag
HOPE
Werkgroep reclamecode voor cosmetica
GMP werkgroep

Bestuur

Ereleden

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

R.H.J. Bouma-Scholten

E. Dumez, Henkel Beauty Care

F.L. de Groot, Intertrade Cosmetics (tot december 2013)
Mw. A.E.E. de Haan, Unilever Benelux
L.A. Hertz, Elha Cosmetics

B. van Iterson, Kao Brands Europe / Guhl Ikebana Cosmetics,
L.C.M. de Koning, Beiersdorf (tot juli 2013)
F.M.J. Pierik, Coty Benelux, Voorzitter
U. Springer, L'Oréal Nederland

R. van de Straat, Procter & Gamble Nederland

J.J.W. Becks

R.W.J. Cohnen

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

Technische Commissie

X.Y. Lauteslager, Unilever Benelux

P. van Dansik, Delarange Cosmetics

Mw. M. van Ee, hannah Skin Improvement Research Company
Mw. E. van Lemmen-Verbruggen, Beiersdorf
Mw. I. Oudenaarde, L'Oréal Nederland

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

Groep Dépositaire & Exclusieve
Distributie
J. van der Auwera, Coty Prestige Benelux

R. van den Bosch, P&G Prestige Products

Mw. L. Blereau, Procter & Gamble
H. Elzinga, Mondial Cosmetics

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

Mw. M.J. Sluis, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Mw. J.D. de Graaf, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Mw. A. Vranckx, Schwarzkopf & Henkel Brussel

M. Fruythof, Shiseido Deutschland Gmbh

Groep Distributie Schoonheidsspecialisten

L.A. Hertz, Elha Cosmetics, Voorzitter

voorzitter

O. van Esch, Chanel International
D. Goes, Trind Cosmetics
S. Mourik, Estée Lauder

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

W.R. Raap, Ilmo Cosmetics

Mw. M.J. van Roemburg, Herôme Cosmetics
S. Tacx, Bulgari Perfumes & Cosmetics
J.S.P. Talboom, Talboom

B. van Triest, LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland
Mw. C. van der Veen. Ilmo Cosmetics

Groep Professionele Distributie

J.J. Bouma, P&G Salon Professional (tot 1 april 2014)
C. Broekhof, Keune Haircosmetics

Mw. A. Caliskan, Estée Lauder Cosmetics

I. de Jonghe, Schwarzkopf Professional, agendalid
B. Oonk, Kao Netherlands

J.E.M. Pouleijn, L'Oréal Nederland

Mw. A. Rodriquez, P&G Salon Professional

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

Mw. L. Smit, Cosinta Service

Mw. G.M. Randolph-Landvreugd, Menataupe Beautycare
Mw. L. Rebel, Derm-Appeal Distributors
Mw. M. Rietveld, Elha Cosmetics

Mw. W.E.M. van de Voort, De Stralende Huid
J. Zwoferink, Webecos

Werkgroep Jaarverslag

Mw. T. Meinesz-Wijsman, Nielsen
E. van de Putte, Beiersdorf

B. Schuurmans, Unilever Benelux
R. Voskuyl, Talboom

Werkgroep reclamecode voor cosmetica
K. Evelein, Unilever Benelux

M. van Haaren, L'Oréal Nederland

Mw. R. Oostingh, Procter & Gamble Nederland
Mw. I. Oudenaarde, L'Oréal Nederland

Mw. M.J. Sluis, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
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HOPE

GMP werkgroep

- B. van Gelderen, Hegron Cosmetics

A. Bellemans, Anhairco

HOPE-RIE

- J. van Wegen, InfoCare

- H. Elzinga, Mondial Cosmetics

- J. Kuiper, Keune Haircosmetics
HOPE-BVC

- A. Dekker, Hegron Cosmetics
HOPE-PGS

- E. Wiebe/P. van Vugt, Koninklijke Sanders
HOPE-BRZO

- E. Wiebe, Koninklijke Sanders

A.J.H. Baerts, Delarange Cosmetics
A. Dekker, Hegron Cosmetics

H. Elzinga, Mondial Cosmetics

M. Esseboom, Neomix Columbus
P.J. Hinten, Keune Haircosmetics
D. Landtsheere, Borval

Mw. J. Muijsson-Kuiper, Keune Haircosmetics
M. Pulles, Koninklijke Sanders
E.P. Ros, Neomix Columbus

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

Board of Directors
W.A. Pfeifer

Strategic Core Team Self Regulation
on Advertising

W.A. Pfeifer

Expert Team Hair Preparation

Mw. M.A.J. van Oostrum

Expert Team Nanotechnologies

R.T.H. van Welie

Expert Team Ingredient Monitoring
& Assessment

Active Association Members
Expert Network Communications
Strategic Core Team Regulatory Strategy
Expert Team Cosmetic Products
Regulation Application
R.T.H. van Welie

Strategic Core Team Sustainable
Development
R.T.H. van Welie

Mw. M.A.J. van Oostrum

A.R. Korndorﬀer, Keune Haircosmetics
R.T.H. van Welie

Mw. L. Jongmans

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

Task Force Microplastics
R.T.H. van Welie

33

34

Nederlandse Cosmetica Vereniging

Ledenlijst april 2014
Add Water - Etten Leur

DC Products - Heeswijk-Dinther

Ardoz Healthcare - ‘s-Hertogenbosch

Delarange Cosmetics - Zeewolde

Amway Nederland - Venlo
Beiersdorf - Amsterdam

Bergman Cosmetics - Burgerveen
Biohorma - Elburg

Bipharma - Almere

Boehringer Ingelheim - Alkmaar
Bourjois - Zoetermeer

Bradford & Hamilton - Roosendaal

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

Chanel International - Zoetermeer
Chi International - Breda

CNC International - Weert

Cobeco Pharma Wholesale - Berkel en Rodenrijs
Colgate - Palmolive Nederland - Weesp
Collistar Nederland - Waalwijk

Colorful Licenses International - Alkmaar
Cosinta Service - Bleiswijk
Coty Benelux - Haarlem

Coty Prestige Benelux - Haarlem

De Stralende Huid - Venlo

Derm-Appeal Distributors - Huizen
Dreumex - Oss

Elha Cosmetics - Burgerveen

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

Florale Hair Cosmetics Production - Maastricht
Galvastore - Bladel

Gildewerk - Haarlem

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

hannah Skin Improvement Research Company - Voorthuizen
Harmeling Sports - Nijverdal

Hegron Cosmetics - Purmerend

Henkel Beauty Care - Nieuwegein
Herkel - Zeewolde

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

Ilmo Cosmetics - Elst (Gld.)

International Beauty Partners - Veldhoven
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Johnson & Johnson Consumer - Almere

Promex Nederland - Hoevelaken

Kao Brands Europe / Guhl Ikebana Cosmetics - Almere

Rapide - Haaksbergen

Joico Laboratories Europe - Helmond
Kao Netherlands - Apeldoorn
Keune Haircosmetics - Soest
Keystone Europe - Oss

Koninklijke Sanders - Vlijmen
L.P. Antheunis - Roosendaal

L'Oréal Nederland - Hoofddorp

LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland - Capelle aan de IJssel
Mades Cosmetics - Den Haag
Masline - Rotterdam

Menataupe Beautycare - Barendrecht

Mey Liang Nails & Cosmetics - Soesterberg
Milou Cosmetics - Helmond

Mondial Cosmetics - Alkmaar
Natucos - Castricum

Neomix Columbus - Zoetermeer

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

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

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

Philips Consumer Lifestyle - Drachten
Pierre Fabre Benelux - Brussel
Prima Derm - Amsterdam

Procter & Gamble Nederland - Rotterdam

Puig Nederland - Hoofddorp
Remark Groep - Meppel
Santesa - Weesp

Schwarzkopf Professional - Nieuwegein
SES Nederland - Enschede

Shiseido Deutschland Gmbh - Ukkel (België)
Skins Cosmetics - Amsterdam
Solenne - Groningen

Superlooks Cosmetics International - Diemen
Talboom - Apeldoorn

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

Topbrands Europe - Oud-Beijerland

Treﬃna International Trading - Eindhoven
Trind Cosmetics - Amersfoort

Ultra Cosmetics - Amstelveen

Unilever Benelux - Rotterdam

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

YouMedical - Amsterdam

Yves Rocher Nederland - Soest

Zeep & Zo - Soapworld - Ochten

Associatief Corresponderende Leden

Associatief Participerende Leden

Cognis Benelux - De Meern

Baggerman Farma Consult - Eindhoven

BRB International - Ittervoort
Corbion - Gorinchem
FeyeCon - Weesp

I.F.F. Nederland - Hilversum
J.B. de Lange - Belfeld

Parcos - Wijk bij Duurstede
Symrise - Rosmalen

Tetra Pak Processing Systems - Groot-Bijgaarden

A.S. Watson Group - Renswoude
BioTop Medical - Leiden

Cosmetics Connections - Heemstede
CosTec - Zwijndrecht
Idyl - Diemen

Info Care - De Meern
MarkZone - Naarden

SkinConsult - Maarssen

Thewa Innovation - Almere

Zagt & Van Elk Consultancy - Zoetermeer
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Nederlandse Cosmetica Vereniging | Waterigeweg 31, 3703
CM Zeist, The Netherlands | Postbus 914, 3700 AX Zeist, The
Netherlands | T +31 (0)30-6049480 | F +31 (0)30-6049999 |
info@ncv-cosmetica.nl | www.ncv-cosmetica.nl
Bent u fabrikant of importeur van cosmetica en in Nederland
gevestigd en/of hier werkzaam, dan kunt u lid worden van
de Nederlandse Cosmetica Vereniging.
U kunt ons bereiken via www.ncv-cosmetica.nl of 0306049480. Wij maken graag kennis met u en vertellen u meer
over de NCV en haar activiteiten.

