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Voorwoord
Met gepaste trots blik ik terug op mijn derde jaar als voorzitter van de NCV.
Trots op de branche waar we allemaal met zoveel plezier in werken, en met
bewondering voor de medewerkers van het bureau die de vele meningen en
belangen altijd secuur en correct vertegenwoordigen.

In samenspraak met de leden scherpte
de vereniging haar missie in 2016 aan.
Deze luidt nu: ‘De NCV streeft met haar
leden naar het creëren van een positief
klimaat voor duurzame groei van de
Nederlandse cosmetica-industrie’. Met
positief klimaat wordt bedoeld: optimale
omstandigheden om op maatschappelijk
verantwoorde manier te opereren. Om
dit te bereiken streeft de NCV naar het
zijn van een betrouwbare kennispartner,
het onderhouden van een breed
netwerk, (duidelijkheid over) wetgeving,
regelgeving en het belang van cosmetica, een goede ledenondersteuning, en
het op constante basis informeren van
een breed publiek.
De drie pijlers hygiëne, schoonheid en
verzorging vormen samen dé toegevoegde waarde van het gebruik van
cosmetica.
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Deze pijlers dragen samen in belangrijke
mate bij aan ons welzijn en daarmee aan
onze maatschappij.
Belangrijke contacten van de NCV in
2016 waren onder meer de verschillende
ministeries, collega brancheverenigingen
en partijen als het KIDV, de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit, VNO-NCW,
het RIVM en het CBD. Veel van de
contacten met deze partijen hadden in
2016 betrekking op het thema duurzaamheid. Daarnaast ondernamen de
NCV en haar leden, ook in het kader van
duurzaamheid, actie op het gebied van
microplastics en mica. De NCV legde
zich verder toe op het Brancheplan
Duurzaam Verpakken dat zij in 2015
ontwikkelde en nu wordt geïmplementeerd. Voor haar leden organiseerde de
NCV een duurzaamheidsdag.

De NCV schonk in 2016 bijzondere aandacht aan ‘zelfvertrouwen door cosmetica’,
passend binnen het thema ‘welzijn’.
Zij organiseerde de bijeenkomst ‘Zeker
door Cosmetica’ waar onder meer onderzoekspsychologe Ines Imdahl een prachtig verhaal vertelde over het belang van
cosmetica voor het zelfvertrouwen van
jongeren. Door de issues waarmee de
industrie te maken heeft, verdwijnt het
belang van het gebruik van cosmetica
soms naar de achtergrond. Terwijl we
allen dagelijks met veel plezier en
onbezorgd een hele collectie cosmeticaproducten gebruiken. Ze zijn vaak zelfs
onmisbaar in onze dagelijkse verzorging!
Ook in 2017 zal de NCV zich inspannen
om het belang van de industrie en haar
producten voor het voetlicht te brengen.
Monica van Ee
Voorzitter NCV
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De Nederlandse
cosmeticamarkt
De diversiteit van de verkoopkanalen van cosmetica is de afgelopen jaren
toegenomen. De consument heeft steeds meer mogelijkheden om cosmetica
aan te schaffen. Het meer traditionele kanaal zoals supermarkt, drogisterij
en parfumerie is nog erg belangrijk voor de verkoop van cosmetica. Maar de
verkoop via het zogenaamde alternatieve kanaal zoals e-commerce (online),
budgetstores, lifestylewinkels, modewinkels, Schiphol, apotheek, schoonheidsspecialist en kapper neemt in belang toe.
Gebaseerd onder meer op de gegevens
van GfK en Nielsen concludeert de NCV
dat in 2016 de totale consumptieve
bestedingen bijna 2,8 miljard euro
bedragen en dat de totaalmarkt van
cosmetica een voorzichtig positieve
ontwikkeling van ongeveer 1 à 2% laat
zien, vooral ingegeven door de positieve
ontwikkeling in het alternatieve kanaal.
Er is ook een groei in verpakkingen
gerealiseerd.
De cosmeticamarkt (traditionele kanaal)
is in omzet in 2016, op basis van de
Nielsen-cijfers, licht gedaald (-1%). In
verpakkingen is nog wel een groei van
bijna 1% waargenomen. In 2015 werd de
omzet nog een handje geholpen door de
extra week in 2015 (NCV-rapportage was
op basis van 53 weken) en er was een
positieve ontwikkeling van 1,3%.
Gecorrigeerd voor deze extra week was
er een negatieve ontwikkeling van -0,6%
in 2015. In het jaarverslag 2016 baseren
we ons op 52 weken en vergelijken we,
zowel in grafieken/tabellen als in de
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teksten, op basis van 52 weken. De door
Nielsen geregistreerde totale consumptieve bestedingen van producten voor
de persoonlijke verzorging in het
Nederlandse supermarkt- drogisterij en
parfumeriekanaal in 2016 bedroegen
2,4 miljard euro; een besteding per
hoofd van de bevolking van ruim 157
euro per jaar.
De cosmeticamarkt staat met name in
omzet onder druk. Dit is deels promotie
gedreven. Bijna alle deelmarkten hebben
te maken met een stijging van de promotiedruk, door meer en ‘diepere’ promoties (bijvoorbeeld 1+1). Hierdoor is
waarde uit de markt gevloeid. In totaal
wordt in personal care 33,5% ( 32,1% in
2015) in promotie verkocht.
De deelmarkten decoratieve cosmetica
(make-up) en overig hebben in omzet
een positieve ontwikkeling doorgemaakt.
In verpakkingen hebben de deelmarkten
bad- douche producten, deodorant, huidverzorging scheerproducten, zeep,

zonne cosmetica en overige producten
ook een groei gerealiseerd. Belangrijke
thema’s voor de consument blijven
gezondheid, welzijn en verzorging. Bij
aankoopbeslissingen zijn toegevoegde
waarde en gebruiksgemak essentieel.
Volgens GfK zijn er meer kopers van cosmetica in 2016 geweest dan in 2015.
Deze mensen kopen gemiddeld wel iets
minder vaak en besteden per koper
minder. Door de vergrijzing groeit het
aantal kleine huishoudens (1 of 2 personen). Dit maakt dat de volume per koper
onder druk komt te staan.
Het grootste deel van de producten voor
de persoonlijke verzorging wordt
gekocht door gezinnen met kinderen.
Het belang van de oudere consumenten
neemt echter sterk toe. Dit komt doordat
in deze groep relatief veel en een toenemend aantal cosmeticakopers is (meer
dan 80% van alle personen in deze
groep koopt persoonlijke verzorgingsproducten). Hun gemiddelde besteding

aan cosmetica is toegenomen. Zij zijn
hiermee een belangrijke en groeiende
doelgroep! Daarnaast is er in 2016
sprake van een toename in de uitgaven
van cosmetica in jonge huishoudens
zonder kinderen. Ook deze groep kocht
in 2016 meer cosmetica dan in 2015, en
tevens is deze groep in omvang
gegroeid, maar in absolute zin blijven ze
nog wel achter bij de oudere
consumenten.
Vrouwen zijn ook in 2016 ‘zwaardere
kopers’ van cosmetica dan mannen, maar
in het afgelopen jaar is het aantal mannelijke kopers van cosmetica wel
toegenomen.
Het aandeel van personal care producten
(exclusief geuren en make-up) is volgens
GfK voor drogisterijen 61,5%, supermarkten (incl. hard discount) 23,7%, budgetstores 4,2% en overige kanalen (o.a.
parfumerieën, online pure players
(bedrijven met alleen webwinkel), kapper
en apotheek) 10,5%. Versus 2015 is er
hiermee een toename in het aandeel van
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Omzet in miljoenen euro’s
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“De totale consumptieve bestedingen
bedragen bijna 2,8 miljard euro”
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supermarkten, vooral gedreven door de
snelle groei van de hard discount supermarkten. Daarnaast is er ook sprake van
een groeiend aandeel van online aankopen binnen persoonlijke verzorging. De
aankopen bij online pure players én bij de
online webshops van retailers is in 2016
uitgekomen op een totaalaandeel van
4,2%. Ook in 2016 hebben we een
toename van relevante verkooppunten
voor cosmetica gezien. Hierdoor neemt
het belang van de drogisterij af maar het
overgrote deel van de cosmeticaverkopen
vindt nog steeds bij de drogist plaats. U
kunt hierover en over de ontwikkeling in
de andere distributiekanalen op pagina 19
meer lezen. Naast de traditionele supermarkt/drogisterij/parfumerie-kanalen (in
de Nielsen-gegevens) wordt nog ongeveer
15% aan cosmetica verkocht in andere
kanalen (gebaseerd o.a. op GfK).

Verwachtingen voor 2017

Het laatste kwartaal van 2016 heeft een
duidelijke groei laten zien ten opzicht van
2015. Er was zelfs sprake van de sterkste
groei in jaren. Het consumentenvertrouwen is fors toegenomen en daardoor ook
de koopbereidheid. Aandacht is er voor
gezondheid maar ook voor schoonheid.
Het is daarom dat de NCV voorzichtig
optimistisch is ten aanzien van de bestedingen voor cosmetica, ook al is de verwachting dat in met name het traditionele
kanaal de ontwikkeling blijvend moeilijk
zal zijn. Met name in omzet door de blijvend toenemende promotiedruk. Hierdoor
zijn de mogelijkheden om te focussen op
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de voordelen van een specifiek product in
deze kanalen beperkt. Dit maakt dat de
consumenten zich steeds minder bewust
zijn van de voordelen en enkel nog vergelijken en hun aankoopbeslissing nemen op
basis van de prijs. Voor het creëren van
groei en toevoegen van nieuwe waarde
aan de markt is het belangrijk nieuwe
onderscheidende producten te blijven
maken met duidelijke consumentenvoordelen en deze ook op het punt van
aankoop duidelijk te comm uniceren, door
bijvoorbeeld personeel
of in store communicatie. Omdat de consument weer meer vertrouwen heeft en
veelal bereid is meer geld uit te geven aan
kwaliteitsproducten, zal hij open staan
voor mooie nieuwe producten.

Binnenlandse omzet cosmetica
(in miljoenen euro)

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

Bad- en doucheproducten

178,8

-2

172,1

-4

165,7

-4

159,7

-4

Decoratieve cosmetica

354,7

0

365,1

3

383,9

5

388,7

1

Deodorants

165,3

1

165,1

0

159,0

-4

155,8

-2

Geuren

470,4

0

472,4

0

460,9

-2

459,8

0

Haarverzorging

389,6

1

375,3

-4

363,8

-3

353,7

-3

Huidverzorging

456,3

-2

427,8

-6

433,7

1

425,6

-2

Mondverzorging

181,1

1

182,2

1

178,0

-2

178,6

0

Scheerproducten

25,4

-9

24,0

-5

22,6

-6

21,7

-4

Zeep (vloeibaar en in tabletten)

48,1

-3

45,6

-5

43,7

-4

43,7

0

Zonneproducten

73,6

5

72,4

-2

75,1

4

74,6

-1

Overig

98,2

-4

92,1

-6

92,1

0

92,9

1

2.441,4

-0,4

2.394,0

-1,9

2.378,7

-0,6

2.354,8

-1

Totaal

Op basis van 52 weken

Online zal in aandeel verder groeien
vanwege het gemak en het uitgebreide
assortiment. Als de consument in de
winkel (met name drogisterij/parfumerie) is
verwacht hij kwaliteit en goed advies.
Het belang van de 55+ shoppers neemt
toe. Dit betreft mensen waarvan de kinderen het huis uit zijn e/o gepensioneerden.
Zij kopen veel en relatief dure cosmetica
producten en zijn loyaal aan merken en
producten. Hun aankopen zullen een
positief effect hebben op de ontwikkeling
in bepaalde deelmarkten. De inspanningen van fabrikanten zouden zich door
onder andere innovatie en marketing
duidelijk ook op deze groep moeten
(blijven) richten.

Op basis van de gegevens van marktonderzoeksbureau Nielsen schetst de NCV een zo nauwkeurig mogelijk beeld van
de consumentenomzet van producten voor de persoonlijke verzorging. Nielsen meet de verkoop van cosmetica bij
ongeveer 98% van het reguliere/traditionele, voor consumenten bereikbare, Nederlandse supermarkt-, drogisterij- en
parfumeriekanaal. 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
staat de omzet onder druk. In volume laat
de categorie doucheproducten wel een
groei zien. De gemiddelde prijs van baden doucheproducten is gedaald, met name
gedreven vanuit het drogisterijkanaal door
de enorme promotiedruk, die nog frequenter (vaker) en dieper is geworden. In 2016
waren het vooral de vele categorie-acties
die veel impact hadden op de deelmarkt
bad- en doucheproducten. Bij een categorie-actie zijn (haast) alle doucheproducten
afgeprijsd in plaats van een specifiek merk.
Het spa-moment in je badkamer thuis is
een wellness- en verwenmoment en een
trend die zich heeft doorgezet. Ook olieproducten zijn populair. Nieuw in het
drogisterij- en supermarktkanaal zijn de
mousseproducten, die bijdragen aan een
gevoel van wellness, hard groeien en nog
veel potentie tot verdere groei hebben.
Deze producten zorgen voor een waarde
toevoeging in de deelmarkt. De consument
heeft behoefte aan innovatie en nieuwe
geuren. Deze producten spelen daar ook
op in. De verkoop van met name douche
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producten in de niet-traditionele verkoopkanalen is groot en stijgt verder.

Decoratieve cosmetica

De deelmarkt decoratieve cosmetica
bestaat uit lip-, oog-, nagel- en teintproducten en vertegenwoordigt een waarde
van bijna 389 miljoen euro. Deze deelmarkt
is in Nederland minder dynamisch dan in
de landen om ons heen, wellicht dat dit te
maken heeft met de beperkte schapruimte/
aandacht in de winkels hiervoor. De deelmarkt heeft in omzet een lichte groei gerealiseerd en is in verkopen stabiel gebleven.
De groei komt vooral voor rekening van de
teintproducten. Er zijn veel nieuwe producten bij gekomen, de zogenaamde ‘new
gestures’, die stapsgewijs helpen om een
bepaalde look te creëren, zoals shapers en
concealers. Opvallend in de categorie
decoratieve cosmetica is dat met name jongeren zich laten inspireren door vloggers.
Jonge meiden bekijken massaal tutorials op
Youtube en starten al vroeg met het
gebruik van bijvoorbeeld teintproducten.
Bij oogproducten zorgen de wenkbrauwproducten en eyeliners voor dynamiek in
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de categorie, terwijl de omzet in mascara’s
afneemt. De verkoop van nagelproducten
staat onder druk. Er zijn minder verpakkingen gekocht en de echte ‘hype’ van een
paar jaar geleden lijkt voorbij. Van nagellak
worden met name producten van specialist
brands, private label en selectieve merken
aangeschaft.

Deodorant

De deelmarkt deodorant heeft te maken
met een zeer hoge promotiedruk, die ook
in 2016 is toegenomen. Hierdoor is er
sprake van druk op de prijs per verpakking
en dus een ontwaarding van de deelmarkt.
In volume heeft de deelmarkt wel een positieve ontwikkeling laten zien. Het aanbod
private label is uitgebreid door diverse
retailers.
Met nieuwe producten spelen fabrikanten
in op de consumentenbehoeften van verzorging, verfrissing, anti-vlekken en
bescherming. De categorie producten die
‘gele vlekken en witte strepen’ voorkomt
groeien het hardst en voegen waarde toe.
Dé innovatie uit 2014, de (duurzame) compressed deodorant, is door meerdere

merken op de markt gebracht maar draagt
niet bij aan zowel een waarde- als volumegroei in de deelmarkt. Het merendeel van
de verkopen komt uit reguliere aerosols
(ruim 70% van de totaal deodorant markt).

Omzet in miljoenen euro’s
120
80
40
0

Aerosol Creme & Overig/
Gel
Roller

Geuren

De deelmarkt vertegenwoordigt een
waarde van 460 miljoen euro en is de
grootste deelmarkt. Deze deelmarkt is
stabiel gebleven, maar laat in verkopen een
daling zien. De ontwikkeling in damesgeuren is nog licht positief, maar in herengeuren negatief. Ook in deze deelmarkt stijgt
de promotiedruk. Vrouwen switchen makkelijker dan mannen van geur en laten zich

Jaarverslag 2016
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‘‘De online verkopen van geuren
groeien sterk. Toch blijft de winkel
voor veel consumenten belangrijk.
Voor de beleving, het kennismaken
met nieuwe producten en innovaties,
het proberen van producten maar
zeker ook voor persoonlijk advies’’
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eerder verleiden door een introductie of
prijs. Mannen kopen graag de voor hun
vertrouwde geur op het moment dat deze
op is. Er waren minder introducties dan
normaal. Moederdag, Sint en Kerst blijven
belangrijke aankoopmomenten. De decemberverkoop heeft met name voor een
herstel in de markt gezorgd. De online verkopen voor geuren groeien sterk (nog niet
in de Nielsen cijfers). De schatting van de
NCV, op basis van informatie vanuit Nielsen
en Gfk, is dat zeker 10% van de geuraankopen online wordt gedaan. Toch blijft de
winkel voor veel consumenten heel belangrijk voor de beleving, het kennismaken met
nieuwe producten en innovaties, het proberen/ruiken van producten maar zeker ook
voor persoonlijk advies.

Haarverzorging

In de totaal markt haarverzorging is een
daling in zowel omzet als volume waarneembaar. De deelmarkt bestaat uit
shampoo, crèmespoelingen, haarkuren,
haarstyling, haarkleurmiddelen en overige
producten.
De grootste categorie shampoo laat na 2
jaar van daling weer een voorzichtig positieve ontwikkeling zien. Populair zijn de
shampooproducten waar olie in is verwerkt.
Zowel bij shampoo als bij crèmespoelingen/haarkuren is de gemiddelde schapprijs
gestegen.
De categorie ‘styling’ heeft het moeilijk. 
Er zijn steeds meer promoties maar deze
promoties zijn minder diep waardoor er in
aantal gevallen een hogere prijs wordt
gerealiseerd. De afgenomen populariteit
van stylingproducten lijkt te verklaren door
de meer ‘natuurlijke’ haartrend.
De gemiddelde prijs bij haarkleurproducten
staat onder druk met name omdat dit een
door promotie gedreven markt betreft.
Private label producten hebben hun
aandeel zien groeien. Het is lastig om

jongeren te binden. Er zijn nieuwe (softe)
producten voor ouder wordend haar op de
markt gebracht, die helpen bij een verlies
van conditie of veranderingen in textuur
van het haar. Er is sowieso veel belangstelling voor producten met natuurlijke ingrediënten en zogenaamde natuurlijke
producten waar de consument een keuze
uit kan maken welke ingrediënten hij/zij wel
of niet wenst te gebruiken. De fabrikanten
willen de consument helpen variëren met
het gebruik van haarverzorgingsproducten
waardoor zij naast het wassen ook bijvoorbeeld een styling en verzorgingsproduct
gebruiken om hun look te creëren.
Haarverzorging is ook een grote categorie
in het alternatieve kanaal (zoals budgetstores) maar de groei is daar afgevlakt met
name omdat de drogisterij een stijging in
het aantal verkopen kon realiseren.

Huidverzorging

De deelmarkt huidverzorging behelst bijna
426 miljoen euro. De omzet ligt onder druk,
zowel in het drogisterij- als in het parfumeriekanaal. De deelmarkt is sterk promotie
gedreven. Er waren meer en diepere promoties (dus bijvoorbeeld 1 + 1 acties). In
verkopen is een lichte groei vooral gedreven door gezichtsverzorging.
Gezichtsverzorging is de grootste categorie
binnen de deelmarkt. In het selectieve
kanaal is sprake van het uitstellen van aankopen door promoties en een afvloeiing
naar het drogisterij-en online kanaal. De
omzet in verzorgende producten daalt door
de promotiedruk. In reinigende producten
zien we bij de zogenaamde Micellair water
producten (reinigingswater) nog steeds een
groei, met name in het drogisterijkanaal.
Deze producten zijn goedkoper waardoor
deze groei niet een groei van de categorie
gezichtsverzorging tot gevolg heeft.
Interesse voor nationale merken is een
trend, waardoor die een positieve
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ontwikkeling kunnen doormaken. Maskers
zijn in opkomst.
In de categorie lichaamsverzorging speelt
het weer een grote rol. Sommige producten worden juist in de winter (functioneel)
of in de zomer (ter voorbereiding) gebruikt.
Daarnaast zijn er vele emotionele redenen
om huidverzorgingsproducten te gebruiken
zoals ‘een moment voor jezelf’. Bij
lichaamsverzorging is sprake van een daling
in omzet, maar een mindere daling in
volume. De huidverbeterende performance
producten groeien nog wel, maar de basis
producten niet. Sensorialiteit van de producten is voor veel consumenten belangrijk
en hierop wordt ingespeeld door fabrikanten met crèmes die heerlijk aanvoelen, snel
intrekken en effectief zijn. In toenemende
mate wordt hierbij gekeken naar het
gebruik van (natuurlijke) ingrediënten.

Mondverzorging

De markt voor mondverzorging is in
omzet gestabiliseerd, de promotiedruk is
hoog. In verkopen is er een groei van 2%
gerealiseerd. De familietandpasta’s staan
onder druk maar de toegevoegde
waarde (en vaak duurdere) producten,
zoals whitening producten, doen het
goed. Advies en aandacht van tandarts
of mondhygiëniste voor een goede
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mondverzorging is belangrijk. Veel innovaties spelen in op de behoeften van in
het bijzonder ouderen. Ook private label
producten, met name reisverpakkingen,
laten een groei zien. Producten voor de
mondverzorging worden ook in het alternatieve kanaal verkocht.

Scheerproducten

De markt voor scheerproducten staat
onder druk. Er is een stijging van de promotiedruk, die invloed heeft op de prijs
en waarde haalt uit de markt. Het volume
groeit wel licht door de verkoop in promotie. De baardtrend is nog steeds
actueel in ons land. Ook in deze deelmarkt zien we een verschuiving van traditionele kanalen naar alternatieve
kanalen. En ook het belang van de
online verkoop is toegenomen.

Zeep
(tabletten & vloeibaar)

Er zijn meer producten verkocht maar de
markt heeft door de lagere prijzen geen
positieve ontwikkeling kunnen doormaken. Het aandeel vloeibaar is het grootst.
In deze deelmarkt is de verkoop van
private label en de verkoop via het alternatieve kanaal belangrijk.

Zonnecosmetica

Het zomerseizoen 2016 kwam pas laat op
gang en daardoor de verkopen ook. Er
was wel een goede nazomer. De omzet is
licht negatief in deze deelmarkt. In verpakkingen is wel een positieve ontwikkeling. De promotiedruk in deze deelmarkt
is gestegen. De omzet van anti-zonnebrandproducten is stabiel gebleven. Een
goede bescherming is belangrijk,
daarom schaffen veel mensen producten
met hoge factoren aan. Meer dan 78%
van de verkochte verpakkingen was een
prduct met beschermingsfactor SPF 30 of
hoger (exclusief aftersun). Toch gebruikt
nog lang niet iedereen een anti-zonnebrandproduct. Veel mensen gebruiken te
weinig van een product en brengen het
niet regelmatig genoeg aan. Daarbij vergeten mensen vaak dat ze ook zouden
moeten smeren op andere momenten
dan tijdens vakantie met name als ze
lang in de zon verblijven (sport, wandelen, tuinieren etc.). Producten voor kinderen zijn hierbij ook van belang. Er zou
meer gesmeerd moeten worden op bijvoorbeeld het schoolplein.
Als applicatievorm is de roller nieuw.
Deze applicatievorm maakt het aanbrengen van anti-zonnebrand gemakkelijker
en leuker voor kinderen. De meest

gebruikte applicatievorm is nog steeds
de flacon met milk. Private label verkopen dalen en ook de verkopen in het
selectieve kanaal staan onder druk.

Overig

Onder de categorie ‘overig’ vallen onder
meer voetverzorgingsproducten, vochtige doekjes voor baby’s en kinderen, lippenpommade, producten voor de
intieme hygiëne en talkpoeder. Deze
deelmarkt laat een groei zien zowel in
omzet als in verkopen. De groei wordt
voornamelijk gedreven door de ontwikkeling in lippenpommade. Het grote
aanbod en de vele innovaties met variaties én ‘fun’ elementen maken dat het
product voelt als een ‘collectors item’ en
dit geeft de categorie een impuls. De
merken die focussen op verzorging (de
key need van lip) dragen echter het
meest bij aan de groei. De markt voor
vochtige billendoekjes is volledig promotie gedreven. Doekjes worden ook aangeschaft in het alternatieve kanaal maar
ook online in bulk. De categorie voet
verzorging staat onder druk.
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Omzetontwikkeling in 2016

(in miljoenen euro)

Bad- en Doucheproducten

180

178,8
-2%

172,1
-4%

Decoratieve Cosmetica
165,7
-4%

159,7
-4%

395

170

380

160

365

365,1
+3%

383,9
+5%

388,7
+1%

2013

2014

2015

2016

350

150
2013

2014

2015

2016

Deodorants

180

354,7
0%

165,3
+1%

Geuren
165,1
0%

159,0
-4%

155,8
-2%

480

470,4
0%

Mondverzorging
472,4
0%

460,9
-2%

459,8
0%

190

181,1
+1%

Scheerproducten
182,2
+1%

178,0
-2%

178,6
0%

26

170

470

180

24

160

460

170

22

150

450
2013

2014

2015

2016

Haarverzorging

400

389,6
+1%

160
2013

2014

2015

2016

375,3
-4%

363,8
-3%

353,7
-3%

470

456,3
-2%

2014

2015

2016

Zeep (vloeibaar en in tabletten)
427,8
-6%

433,7
+1%

425,6
-2%

52

48,1
-3%

45,6
-5%

43,7
-4%

43,7
0%

79

450

48

76

360

430

44

73

340

410

40

70

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2013

2016

2014

2015

2016

Overig

100

98,2
-4%

92,1
-6%

92,1
0%

92,9
+1%

2500

95

2450

90

2400

2013

2014

2015

2016

73,6
+5%

72,4
-2%

75,1
+4%

74,6
-1%

2013

2014

2015

2016

2.441,4
-0,4%

2.394,0
-1,9%

2.378,7
-0,6%

2.354,8
-1%

2013

2014

2015

2016

2350
2013
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21,7
-4%

Totaal

85

16

22,6
-6%

Zonneproducten

380

2013

24,0
-5%

20
2013

Huidverzorging

25,4
-9%

2014

2015

2016
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Aandeel deelmarkten in %
2013

2014

2015

2016

7,3%

7,2%

7,0%

6,8%

14,5%

15,3%

16,1%

16,5%

6,8%

6,9%

6,7%

6,6%

Geuren

19,3%

19,7%

19,4%

19,5%

Haarverzorging

16,0%

15,7%

15,3%

15,0%

Huidverzorging

18,7%

17,9%

18,2%

18,1%

Mondverzorging

7,4%

7,6%

7,5%

7,6%

Scheerproducten

1,0%

1,0%

1,0%

0,9%

Zeep (vloeibaar en in tabletten)

2,0%

1,9%

1,8%

1,9%

Zonneproducten

3,0%

3,0%

3,2%

3,2%

Overig

4,0%

3,8%

3,9%

3,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Bad- en doucheproducten
Decoratieve cosmetica
Deodorants

Totaal

Drogisterij-, parfumerieen supermarktkanaal*

Aandeel deelmarkten 2016 in %
Zonneproducten 3,2%
Zeep (vloeibaar
en in tabletten) 1,9%

Overig 3,9%
Bad- en
doucheproducten 6,8%

Scheerproducten 0,9%
Mondverzorging 7,6%

Huidverzorging 18,1%

Decoratieve
cosmetica 16,5%

Deodorants 6,6%

Geuren 19,5%

Haarverzorging 15,0%
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Ontwikkeling
distributiekanalen

Iedereen gebruikt meerdere cosmeticaproducten per dag en cosmetica zijn beschikbaar via steeds meer verschillende
verkoopkanalen. De meer traditionele
kanalen, zoals de drogisterij-, parfumerieen het supermarktkanaal blijven van
belang. Maar de verkoop van cosmetica
online en via apotheek, budgetstore, harddiscounter, kapper, schoonheidsspecialist,
warenhuis, lifestyle- en modewinkel is
groeiend. Een aantal producten laat vooral
een ontwikkeling in een specifiek kanaal
zien. De meeste cosmeticaverpakkingen
worden in de drogisterij verkocht maar in
2016 is het belang van dit kanaal iets
teruggelopen.
De daling van de groei van cosmetica in
het supermarktkanaal is door de snelle
groei van de hard discounters (vooral Lidl)
afgevlakt. Dit kanaal laat bijna in alle categorieën een negatieve omzetontwikkeling
zien, op decoratieve cosmetica, zeep en
zonnecosmetica na. De prijs per verpakking
staat onder druk. In verkopen (volume) was

de ontwikkeling positiever.
Het drogisterijkanaal laat een daling in omzet
zien maar nog wel een volumestijging. De
promotiedruk is verder toegenomen. De
deelmarkten deodorant, mondverzorging, en
overig laten nog een positieve omzetontwikkeling zien. Het overgrote deel van de omzet
wordt door de filiaalbedrijven gerealiseerd.
Voor deodorant geldt dat nog altijd veel
consumenten door de hoge promotiedruk
deze producten in het drogisterijkanaal aanschaffen. De groei van budgetstores en
online is aanzienlijk.
De omzet is afgevlakt in de parfumerie. Het
aantal verpakkingen is fors gedaald. De
omzet in geuren en decoratieve cosmetica
laat nog een beperkte groei zien. Geuren
worden ook in toenemende mate online
gekocht. De overige categorieën laten een
daling zien in het parfumeriekanaal.
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Omzetontwikkeling in %

Algemeen

Cosmetica

Supermarkt/Drogisterij/Parfumerie

2,6%

-1,0%

Drogisterij/Parfumerie

1,2%

-0,6%

Parfumerie

0,9%

-0,9%

Drogisterij

0,5%

-1,7%

Supermarkt

2,7%

-2,8%

Kapper en
schoonheidsspecialist **

Het gebruik van producten voor de persoonlijke verzorging is zowel bij de kapper
als de schoonheidsspecialist essentieel om
de behandeling uit te voeren. Daarnaast
kunnen de kapper en de schoonheids
specialist advies geven over gebruik van
producten thuis, die bijdragen aan een
blijvend en mooi resultaat. Deze producten
kunnen bij de kapper of schoonheids
specialist worden aangeschaft.

Kapper

De lichte stijging van de tarieven in de kapsalon heeft mede bijgedragen aan de
omzetgroei in de kappersbranche.
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Op netto basis is een groei van circa 2%
geregistreerd. Ook de doorverkoop van
professionele haarcosmetica voor thuisgebruik, door de kapsalon, als distributiepunt
aan de consument, laat een lichte groei
zien. De consumententrends volgen elkaar
steeds sneller op en de consument wordt
hierbij sterk online geïnspireerd. De
verkoop van haarcosmetica voor thuisgebruik is goed voor circa 10% van de omzet
in de kapsalon. De gerealiseerde omzet in
de kappersbranche is ruim 1,4 miljard euro
(incl. BTW). Het resultaat is deels te verklaren door de toename van het aantal kapsalons en met name bedrijven met één
persoon zzp’ers (thuiskappers zonder
personeel).

De groothandel als distributiekanaal voor
de zelfstandige salons en zzp’ers blijft een
belangrijke plek van aankoop van professionele haarcosmetica en haaraccessoires
voor gebruik in de kapsalon én de verkoop
voor thuis gebruik. De tendens is echter
zichtbaar dat vele verkopen in dit kapperssegment plaatsvindt via internet. Dit is aanleiding voor veel groothandels om een
online webshop naast hun fysieke verkooppunt te starten. Er ontstaan internationale
winkelvormen (internationale trend) waarin
professionele haarcosmetica direct verkocht
worden aan kapper en consument.
Het aantal kapperszaken is ruim 24.000.
Flexibiliteit in openingstijden wordt steeds
belangrijker, net als de mogelijkheid om
online een afspraak te maken. Nieuw zijn
de ‘barbershops’, die trendy zijn en een
speciale doelgroep als klant hebben.

Schoonheidsspecialist

De drempel om je door een schoonheidsspecialist te laten behandelen is de laatste
jaren een stuk lager geworden. Veel
mensen willen hun huid graag goed laten
reinigen en verzorgen en komen daarvoor
bij de schoonheidsspecialist. Daarbij is het
ook een echt moment voor jezelf. Vanwege
het persoonlijke advies schaffen zij meestal
ook producten aan om hun huid ook thuis
te kunnen verzorgen. Het aantal merken
dat exclusief verkocht wordt via de schoonheidsspecialist is toegenomen. Het aantal
schoonheidsinstituten is afgenomen. In de
branche is sprake van consolidatie, waarbij
ketens ontstaan die meer verkoop doen per
filiaal/outlet. Bij de Kamer van Koophandel
staan nog ruim 8.000 instituten geregistreerd. Er is een omzetstijging door de
schoonheidsbranche van 10,7% gerealiseerd.
De totale brancheomzet van schoonheidsspecialisten is gestegen tot een omzet van
ongeveer 439 miljoen euro (incl. BTW). Het
omzetaandeel van de productverkoop
bedraagt ongeveer 30% van de totale
brancheomzet.

Jaarverslag 2016
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‘‘De diversiteit van verkoopkanalen in
cosmetica zal verder toenemen. Alle kanalen
zijn belangrijk’’

Mannencosmetica
De omzet in mannencosmetica is bijna 322 miljoen euro (exclusief scheermesjes). Het aandeel mannencosmetica binnen de cosmeticaproductgroepen,
die door mannen gekocht worden, is stabiel 22% (2015: 22%).* Mannencosmetica heeft al een paar jaar geen positieve ontwikkeling doorgemaakt.
Ook in 2016 is geen groei in omzet gerealiseerd, alle segmenten staan onder
druk. Er is wel een groei in verpakkingen.

Verwachting

De diversiteit van verkoopkanalen in cosmetica zal verder toenemen. Alle kanalen
zijn belangrijk voor de verkoop van de producten voor de persoonlijke verzorging. De
NCV ziet vooral de verkoop online nog
sterk toenemen. In met name de drogist en
parfumerie zal het advies van de verkoopmedewerker het verschil moeten maken
waardoor de consument naar de winkels
blijft komen.
Voor de kapper en de schoonheidsspecialist is de verwachting dat mensen weer
vaker naar de kapper en de schoonheidsspecialist zullen gaan en meer geld zullen
besteden aan behandelingen en producten. Vooral de combinatie van de verschillende disciplines (kapper,
schoonheidsspecialist, pedicure, manicure
en nagelstylist), dat wil zeggen de
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‘one-stop-shop’ of ook wel genoemd de
‘consumentenreis door de salon’, biedt
mogelijkheden om aan de behoefte van de
consument te voldoen, die gaat voor goed
advies, gemak, efficiency, schoonheid en
verzorging. Dit zou de omzet kunnen doen
toenemen. Op de lange termijn is de verwachting dat met name de schoonheidsspecialist qua behandeling wat dichter naar
het medische kanaal zal gaan.
De NCV is gematigd positief ten aanzien
van de verwachtingen voor 2017.

* deze gegevens zijn gebaseerd op cijfers

van Nielsen (totale geldomzet) en GfK
deze gegevens zijn gebaseerd op CBSgegevens omzetontwikkeling kappers en
schoonheidsverzorging (februari 2017),
Omzet schoonheidsverzorging via www.
marktdata.nl, www.ANKO.nl en Rabobank
Cijfers en Trends (maart 2017)

**

De baardtrend is er waarschijnlijk de
oorzaak van dat mannen minder investeren in gezichts- en scheerproducten. De
introductie van een meer basic product
in 2015 heeft nieuwe gebruikers aangetrokken voor de categorie, waardoor
deze introductie waarde (in 2016) heeft
toegevoegd aan de totale mannencosmetica categorie.
Mannen gaan voor gemak, vandaar dat
mannenproducten in het supermarktkanaal steeds vaker bij elkaar gepresenteerd worden. Daarnaast zijn er relatief
veel mannelijke shoppers online en ook
in het alternatieve kanaal.

In 2016 is het aantal mannelijke kopers
van cosmetica iets meer toegenomen
dan het aantal vrouwen**. Mannen geven
meer uit dan vrouwen aan de mannencosmetica categorie. Daarom spannen
fabrikanten zich in om meer mannen te
informeren over producten die speciaal
zijn afgestemd en op de markt zijn
gebracht voor mannen.

* de cijfers zijn gebaseerd op Nielsen
** GfK Personal Care individuen panel
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NCV steunt stichting
Look Good Feel Better

15 jaar geleden is de NCV één van de
oprichters geweest van Stichting Look
Good Feel Better. Stichting Look Good
Feel Better stelt alles in het werk om
mensen met kanker te steunen bij hun
uiterlijke verzorging. Te zorgen dat ze
“zichzelf weer herkennen” en hun zelfvertrouwen hervinden. Samen met de
NCV en haar leden, draagt de stichting
bij aan de kwaliteit van leven van
mensen met kanker.
Look Good Feel Better geeft voorlichting, organiseert speciale workshops
uiterlijke verzorging in 76 ziekenhuizen
en geeft persoonlijk advies en behandelingen door heel Nederland.
Al deze activiteiten van Look Good Feel
Better zijn alleen mogelijk door de
medewerking van meer dan 460 vrijwilligers: schoonheidsspecialisten,
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visagisten, kappers en haarwerkers.
Ook de steun van de leden van de NCV
is hierbij essentieel. Niet alleen stellen zij
belangeloos cosmeticaproducten ter
beschikking die gebruikt worden tijdens
de workshops, maar ook steunen de
NCV en haar leden de stichting
financieel.
Hoe relevant is uiterlijke verzorging bij
kanker? Dr. C.H. Smorenburg InternistOncoloog van het Antoni Van
Leeuwenhoek te Amsterdam zegt hierover het volgende:“Goede verzorging
van jezelf maakt dat je je beter voelt.
En iemand die zich prettiger voelt, kan
de behandeling beter aan. Dit heeft echt
niets met overbodige luxe te maken,
maar is een belangrijk onderdeel van
zorg voor mensen met kanker, net zoals
goede voeding, voldoende rust naast

‘‘Iemand die zich prettiger voelt,
kan de behandeling beter aan’’
regelmatig bewegen en het vermijden
van veel stress.” Look Good Feel Better
is dankbaar dat zij, mede door de steun
van de NCV, hieraan kan bijdragen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Petra Odenthal
(directeur).

Stichting Look Good Feel Better
Postbus 914
3700 AX Zeist
Tel: 030 697 15 11
www.lookgoodfeelbetter.nl
Bankrekening: IBAN
NL40ABNA0621061352
Look Good Feel Better heeft de
ANBI status en het CBF-certificaat
voor kleine goede doelen
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De NCV
in 2016-2017
Het NCV-bestuur maakt beleidsmatige en strategische keuzes. Het bestuur heeft
in het verenigingsjaar driemaal vergaderd. Aandacht was er in het bijzonder voor
het Focusdocument 2017 – 2022 met daarin beschreven de focus van de NCV,
haar leden en de cosmetica-industrie in zijn algemeenheid. Daaruit voortvloeiend
komen de activiteiten in het werkplan van de NCV waarin blijvende aandacht
is voor de positieve effecten van het gebruik van producten voor de persoonlijke
verzorging, te weten: hygiëne, schoonheid, verzorging en welzijn.

De samenwerking van de drie verenigingen in het pand aan de Waterigeweg in
Zeist, namelijk de NCV met de
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) en de Nederlandse Aerosol
Vereniging (NAV) is belangrijk voor de
effectiviteit. In het NCV-bestuur worden
de grote firma’s vertegenwoordigd,

Van links naar rechts: L.A. Hertz, R.J.W. Manhoudt, Mw. M. van Ee,
Mw. J. Lijbers, B. van Iterson, J.C. Bondy en P. van Dansik.
Verhinderd waren I.L. de Jonghe en R. Pannevis.
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maar ook bedrijven uit de distributiegroepen, zoals leveranciers aan kapper,
schoonheidsspecialist, drogisterij, supermarkt of parfumerie, en nationale en
internationale fabrikanten, merkhouders
en/of distributeurs. Tijdens de ledenvergadering op 14 april 2016 waren de
heren B. van Iterson (KAO Brand Europe/
Guhl Ikebana Cosmetics), R. Pannevis
(Beiersdorf) en P. van Dansik (Delarange
Cosmetics) aftredend en zijn op voordracht van het NCV-bestuur herbenoemd. Daarnaast hebben zitting in het
bestuur: J.C. Bondy (L’Oréal Nederland),
Mw. M. van Ee (hannah Skin Improvement Research Company), L.A. Hertz
(Elha Cosmetics), I.L. de Jonghe (Henkel
Beauty Care), Mw. J. Lijbers (Unilever
Benelux) en R.J.W. Manhoudt (Procter &
Gamble Nederland).

De voorzitter en vice-voorzitter

directeur van hannah Skin Improvement
Research Company en al jaren actief
betrokken bij de NCV, onder andere
door haar actieve deelname aan de
Groep Distributie Schoonheidsspecialisten (GDS) en de Commissie Beleid &
Strategie. Vice-voorzitter van de NCV is
de heer B. van Iterson (Kao Brands
Europe/Guhl Ikebana Cosmetics).

Statuten en huishoudelijk reglement

Tijdens de extra ledenvergadering op 4
oktober 2016 zijn de statuten en het
huishoudelijk reglement van de NCV
gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen
zorgen voor procedurele voordelen, zijn
aanpassingen aan de uitvoering in de
dagelijkste praktijk en/of van toepassing
zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast
besparen de wijzigingen de leden en de
NCV kosten.

NCV-bureau

Het NCV-team bestaat uit de volgende
personen: de heer R.T.H. van Welie
(directeur), mevrouw M.A.J. van Oostrum
(communicatie en verenigingszaken),
mevrouw L.A. Vereijken-van Embden
(projectmanager communicatie), mevrouw
L. Jongmans (techniek, wet- en regelgeving) en mevrouw J. Romijn-Visscher
(secretariaat). Mevrouw L. Sligting (techniek, wet- en regelgeving) is per 1 april
2016 in dienst getreden van de NCV. De
administratie wordt gevoerd door de heer
G. Roeterd (Rijnheuvel Advies).

Nieuwe leden

(2016) Annindriya, B&W Co-Creations,
Balmain Hair Group, Codi International,
Drs. Leenarts, Emma Health & Beauty
Care, Famar Nederland, JP Medical &
Cosmetics, Luxury Haircare, Marie-StellaMaris, Moor Cosmetics, Nibevo International, Rituals Cosmetics Netherlands, TCIS,
The Sisters. (2017) Acne Cosmetics, Mascot
Europe, Promotion Partners, Sanofi.
In 2016 was sprake van 4 opzeggingen.

Mevrouw Monica van Ee heeft sinds mei
2011 zitting in het NCV-bestuur en is per
januari 2015 voorzitter van de NCV. Zij is
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Services en producten
NCV- website

De kennis van cosmetica waarover de
NCV en haar leden beschikken, deelt de
NCV met het publiek via haar website
www.ncv-cosmetica.nl. Deze website is in
2015 geheel vernieuwd. In 2016 breidde
de NCV het ledendeel verder uit. Inmiddels is dit exclusieve deel van de website
een belangrijke tool geworden voor de
leden, zo blijkt ook uit de websitestatistieken. Mede het feit dat men nu vanuit
de ledennieuwsbrief voor extra informatie moet inloggen op het ledendeel,
heeft gezorgd voor een nieuwe stroom
bezoekers op dit ledendeel. In 2016
bezochten 27.000 unieke bezoekers de
NCV-website. Op informatie over de
thema’s allergie, claims en duurzaamheid
werd het meest gezocht. Er werden in
2016 maar liefst 13.500 documenten
gedownload vanaf de website, waarbij
het jaarverslag 2015 en de NCV-folder
‘Wat vertelt het etiket van een cosmeticaproduct?’ het meest populair waren.
De veel gestelde vragen documenten
(FAQ’s) werden zoals ieder jaar, ook weer
goed gevonden. Op basis van de vindbaarheid in Google kunnen we concluderen dat de NCV-website zeer goed
vindbaar is (1ste en 2de resultaat) op
voor ons relevante zoektermen, zoals
‘cosmetica PPD’ ‘cosmetica MIT’ ‘cosmetica veilig’ ‘cosmetica zwanger’ et cetera.
Het volledige overzicht met webstatieken is voor leden beschikbaar op het
ledendeel van de NCV-site.

Brancheplan

De cosmetica- en was- en reinigingsindustrie hebben zich in 2015 samen sterk
gemaakt voor een structureel plan om de
verpakkingen van hun producten nóg
verder te verduurzamen. Dit ambitieuze
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verduurzamingsplan dient als voorbeeld
en inspiratie voor vele andere sectoren.
Het plan is vastgesteld door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en
aangeboden aan de ondertekenaars van
de Raamovereenkomst Verpakkingen
2013 – 2022. Het plan is een stimulans
voor de ontwikkeling naar een circulaire
economie, in het bijzonder voor verpakkingen. In het plan zijn door de branches
zelf een aantal ‘hoogst haalbare doelen’
omschreven, die als norm voor het verduurzamen van verpakkingen zullen
gelden. In 2016 werd het Brancheplan
Duurzaam Verpakken geïmplementeerd.
De ontwikkelingen naar aanleiding van
het plan worden gemonitord.

Crash Course Cosmetica:
Beautyjournalisten

Op 8 november 2016 organiseerde de
NCV Academy de Crash Course Cosmetica. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst
speciaal voor beautyjournalisten, wordt
op een inhoudelijke, wetenschappelijk
gerichte manier ingegaan op belangrijke
en actuele kwesties uit de cosmeticabranche. Directeur van de NCV en toxicoloog R.T.H van Welie legde uit dat er
geen verband is aangetoond tussen het
gebruik van anti-transpirant en borstkanker. Consumenten hoeven zich daar dus
geen zorgen over te maken. Daarnaast
vertelde hij over de initiatieven op het
gebied van duurzaamheid van de cosmetica-industrie. Geurexpert T. Deurloo en
fragrance scientist E. van Velsen behandelden in een gezamenlijke presentatie 3
belangrijke onderwerpen rondom het
thema Parfum.

Duurzaamheidsbijeenkomst

Op woensdag 25 mei 2016 organiseerde
de NCV in samenwerking met de NAV en
de NVZ een duurzaamheidsbijeenkomst

Isditproductveilig.nl

alwaar een groot aantal sprekers antwoord heeft gegeven op
de vraag: Hoe kun je praktisch invulling
geven aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Tijdens de plenaire sessies
kwamen onderwerpen aan bod die voor
zowel de cosmetica-, als de was- en reinigingsmiddelenbranche van belang zijn,
zoals het Brancheplan Duurzaam Verpakken en de circular economy package.
In de verschillende parallelle sessies
kwamen meer sectorspecifieke onderwerpen aan bod.
Zo vertelde Werner Schuh (Henkel) over
de recente ontwikkelingen op het
gebied van de Product Environmental
Footprint (PEF) van cosmetica en legde
Ynte van Dam (Wageningen Universiteit) uit wat consumenten motiveert om
voor duurzamere producten te kiezen.
Het werd een interessante, gevarieerde
en interactieve bijeenkomst.

Kennisquiz

Op de website van de NCV
is april 2016 een kennisquiz
geplaatst. Meer dan 500
personen waren benieuwd
of zij de vragen goed konden beantwoorden en hebben de quiz gespeeld.

De website isditproductveilig.nl biedt
betrouwbare informatie over het veilig
omgaan met onder meer cosmetica. De
website wordt al vele jaren goed
bezocht. Naast de tak voor consumenten, ontwikkelde de NCV ook websites
voor professionele gebruikers van cosmetica, de schoonheidsspecialist en de
kapper. De informatie op deze website
wordt regelmatig geüpdatet om een
betrouwbare en deskundige bron van
informatie voor consument en professional te blijven. De tak ‘cosmetica’ onder
isditproductveilig.nl trok in 2016 16.600
unieke bezoekers, de tak ‘kapperscosmetica’ trok 6100 unieke bezoekers en de
tak ‘schoonheidsspecialisten’ kreeg de
aandacht van 1800 unieke bezoekers.

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 auto
riteit van de vereniging helpt vergroten.
In 2016 mocht de NCV op 1000 volgers
rekenen.

YouTube

De NCV beschikt over een eigen YouTube
kanaal. Vanaf de NCV website wordt naar
dit kanaal gelinkt. Inmiddels heeft de
NCV via dit kanaal video’s beschikbaar
gemaakt over lidmaatschap, haar samenwerking met Look Good Feel Better en
een impressie van bijeenkomsten.
De meest recent geplaatste video (van
Cosmetics Europe) gaat over hoe de
consument en industrie samen kunnen
streven naar een duurzaam gebruik van
shampoo.
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‘‘WebinarWednesday is een nieuwe
service speciaal voor NCV-leden,
waarbij op interactieve manier actuele
onderwerpen worden doorgenomen’’

Statements/persberichten

De NCV bracht dit jaar weer persberichten en statements over cosmetica gerelateerde onderwerpen uit, die veelal
geplaatst werden onder ‘Actueel’ op de
NCV-website. Dit jaar reageerde de NCV
op teksten en uitzendingen met betrekking tot onder meer de onderwerpen:
SPF in cosmetica, tandpastadoosje, keratine in shampoo, mica, microplastics,
desinfecterende handzepen, keurmerk
Huidfonds, Btw-verlaging tandpasta en
anti-zonnebrandproducten en vochtige
doekjes. Aan diverse radio- en televisieprogramma’s is door NCV-medewerkers
medewerking verleend.

De nieuwsbrief legt zich toe op relevante
en actuele onderwerpen in de branche,
zoals wetgeving, ingrediënten en bijeenkomsten. In het archief op het ledendeel
van de website zijn ze altijd na te lezen.

Kerstgroet

Jaarlijks stuurt de NCV een kerstgroet
naar haar relaties, stakeholders en leden.
Hierin wordt beschreven en getoond op
welke onderwerpen de NCV het afgelopen jaar actief is geweest.

Nieuwsbrief Cosmetica NU

Deze externe nieuwsbrief heeft ongeveer
900 abonnees. Cosmetica NU komt ieder
kwartaal uit. Onderwerpen die het afgelopen jaar onder meer zijn besproken: de
Cosmeticaverordening, de omzetcijfers
van de cosmeticabranche, samenwerkingsverbanden van de NCV met externen en onze social media kanalen.

NCV-Ledennieuwsbrief

De ledennieuwsbrief, exclusief voor
leden, verschijnt 12 maal per jaar.
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Aangepast logo voor leden

Op verzoek van de leden is een NCV-logo
ontwikkeld, dat indien gewenst op website
of briefpapier geplaatst kan worden.

van de Prix de L’essence, beste beauty
advisor van het jaar. Op 30 januari 2017
heeft de uitreiking plaatsgevonden. De
prijs werd door René van Kooten,
bekend van musicals, tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt, aan Mirané
Sleegers van ICI Paris XL.

NCV-vertegenwoordiging
Cosmeticapaspoort

Speciaal voor de verkoopmedewerksters
in de parfumeriespeciaalzaken heeft de
NCV het cosmeticapaspoort ontwikkeld.
Het is een initiatief van de leden van de
Groep 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. Elk jaar in
januari vindt een feestelijke uitreiking
van de certificaten (Top-) cosmetica-adviseuses plaats. In 2017 lanceert de NCV
een digitale versie van het Cosmeticapaspoort. Verkoopmedewerkers kunnen
dan zelf via www.cosmeticapaspoort.nl
en met behulp van een code, die zij
tijdens de training krijgen, de trainingen
bijhouden.
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WebinarWednesday

In 2016 heeft de NCV een nieuw concept
voor haar leden geïntroduceerd:
WebinarWednesday. Webseminars,
oftewel webinars zijn online presentaties,
waarbij de presentator zijn publiek op
afstand bij de inhoud betrekt. Op een
aantal woensdagen, tijdens 1-uur durende
sessies, zijn belangrijke onderwerpen
behandeld, die actueel en relevant zijn
voor de cosmetica-industrie. De webinars
zijn exclusief en gratis toegankelijk voor
leden. Onderwerpen die in 2016 aan bod
kwamen waren: Etiketteren van Cosmetica,
Ingrediënten Claims, Hormoonverstorende
Stoffen en Natuurlijke Cosmetica & ABS.

Dermatologie & Cosmetica
Jaarlijks wordt een seminar Dermatologie & Cosmetica georganiseerd door de
Stichting PMS Cosmetica. Hiermee wordt
de kennisuitwisseling op het raakvlak van
dermatologie en cosmetica bevorderd.
Het bestuur bestaat uit dermatologen en
vertegenwoordigers uit de cosmeticaindustrie te weten: Mevrouw M. Woutersen (RIVM) en de heren F. Blok
(SkinConsult), M. van Haaren (L’Oréal),
M. Meinardi (Mauritsklinieken),T. Rustemeyer (VUmc, voorzitter) en R.T.H. van
Welie (NCV, secretaris/penningmeester).
Op 12 april 2017 heeft 17e seminar met
als thema ‘Tussen neus en lippen’ in
Amersfoort plaatsgevonden.

Zon op Maandag

Op maandag 20 juni 2016
organiseerde de NCV een
extra GDED-trainersdag, die
speciaal was gericht op zonnecosmetica, de “Zon op
Maandag”. Op deze dag werden onder
meer de verschillende UV-filters besproken en de Europese wetgeving voor zonnecosmetica. Dermatoloog Ellen de
Haas vertelde over het belang van
smeren en Ana Lee van de Scientific &
Regulatory Affairs afdeling van L’Oréal
legde uit dat de SPF in huidverzorging
gelijk is aan de SPF in anti-zonnebrandproducten. Speciaal voor de trainers (en
leden) heeft de NCV het document “SPF
in skincare’ geschreven.

Jury Beauty Award

De Beauty Award is een initiatief van
Beauty Trade Professionals (BTP) ter
bevordering van het professionele imago
en de kernwaarden van de schoonheidsbranche. Namens de NCV heeft
mevrouw M.A.J. van Oostrum zitting in
de jury.

Jury Prix de l’essence

Mevrouw M.A.J. van Oostrum is namens
de Groep Dépositaire en Exclusieve Distributie (GDED) voorzitter van de jury

Prix de l’essence: van links naar rechts;
Tine Lafaire, Leo Hertz,
Mirané Sleegers, René van Kooten,
Marjolein van Oostrum

Klankbordgroep zelfgemaakte
explosieven

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de
schakels in verschillende precursorenketens werken samen in de klankbordgroep zelfgemaakte explosieven om te
voorkomen dat kwaadwillenden stoffen
ter beschikking krijgen om explosieven
te maken. Sinds 2 september 2014 is de
Europese verordening 98/2013 die het
op de markt brengen en het gebruik van
precursoren van explosieven regelt van
toepassing. In 2015 en 2016 is er gewerkt
aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze is noodzakelijk om te kunnen
handhaven in Nederland. Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep is er
uitgebreid gesproken over de voorziene
verplichtingen voor bedrijven (en particulieren) in de Nederlandse regeling. Sinds
1 juni 2016 is de regeling bij de Wet
precursoren voor Explosieven officieel
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van kracht. De belangrijkste doelstelling
van de verordening en de Nederlandse
wet is het vergroten van de veiligheid in
Nederland en de EU. De klankbordgroep
zelfgemaakte explosieven, waarin de NCV
is vertegenwoordigd door mevrouw L.
Sligting, blijft meedenken met het verdere implementatieproces van de verordening en bijbehorende regeling.

Klankbordgroep risico’s nanotechnologie
Ministerie Infrastructuur & Milieu
In deze werkgroep zijn vele partijen
verenigd, o.a. NGO’s op het gebied van
natuur en milieu, consumenten- en dierenwelzijnsorganisaties, industrie, auto
riteiten behelst met (product)controle,
en vier ministeries (Min I&M, Min SZW,
Min EL&I, Min VWS). De werkgroep heeft
een uitgebreid werkprogramma om op
verschillende nanoterreinen activiteiten
te ontwikkelen en dient als klankbord
voor het Nederlandse, maar ook het
Europees nanobeleid. De NCV neemt
deel om de standpunten van de industrie
toe te lichten en om de moeilijkheden
die de regeldruk met zich meeneemt
te benadrukken.

NCad

In 2016 is de klankbordgroep Nationaal
Comité advies dierproevenbeleid (NCad)
opgericht om over dierenwelzijnvraagstukken te adviseren. De heer R.T.H. van
Welie maakt deel uit van het NCad.

Look Good Feel Better

De NCV en haar leden ondersteunen al
jaren de stichting Look Good Feel Better
door onder andere (product-)sponsoring.
Mevrouw J. Lijbers Unilever Benelux
participeert namens de NCV in het
bestuur. Tijdens het congres ‘Zeker door
Cosmetica’ heeft mevrouw I. Verdonck,
hoogleraar psychosociale oncologie aan
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het VUmc, verteld over het belang van
uiterlijke verzorging in tijden van ziekte.
De uiterlijke veranderingen tijdens ziekte
hebben een grote impact op het gevoel
en het sociaal functioneren van mensen.
Het belang van de workshops uiterlijke
verzorging die de stichting Look Good
Feel Better aanbiedt aan mensen met
kanker, werd door mevrouw Verdonck
onderschreven.

Mica working group

Naar aanleiding van gesprekken met
Terre des Hommes aangaande het
mogelijk gebruik van kinderen bij het
winnen van mica (groep mineralen die
gebaseerd zijn op silicaten), die ook in
cosmetica wordt gebruikt, heeft de NCV
(mevrouw M.A.J. van Oostrum) zitting
genomen in de Mica Working Group. De
NCV heeft de problematiek betreffende
mica onder andere door nieuwsbrieven
en een aparte aanbeveling onder aandacht van de leden gebracht. De verschillende mica initiatieven (inclusief die van
Terre des Hommes) zijn omgevormd tot
het Responsible Mica Initiative. De Mica
Working Group is inmiddels opgeheven.

MVO-Nederland

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel
van de NCV en haar leden. De NCV is
sinds april 2015 partner van MVO
N ederland. Mevrouw L. Sligting participeert namens de NCV in de diverse
netwerk- en overlegbijeenkomsten van
MVO Nederland voor verdere inspiratie
en verdieping op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Overleg Kennis Instituut Duurzaam
Verpakken (KIDV)

De NCV heeft samen met de NVZ een
brancheverduurzamingsplan verpakkingen opgesteld voor de

periode 2015- 2018 met daarin 10
hoogst haalbare doelen. Bij de uitvoering en monitoring van het brancheverduurzamingsplan wordt samen met het
KIDV opgetrokken om elkaar waar mogelijk te ondersteunen. De heer R.T.H. van
Welie en mevrouw L. Sligting vertegenwoordigen in dit overleg de
cosmeticabranche.

Platform Elektronisch Zakendoen in
Drogisterijbranche (EZD)

De NCV (mevrouw M.A.J. van Oostrum)
is vertegenwoordigd in het Platform
Elektronisch Zakendoen. Elektronisch
zakendoen is grotendeels in de branche
geïmplementeerd en dus wisselen handel en industrie zo goed als papierloos
artikelgegevens uit. Speciale aandacht
is er voor de kwaliteit van de gegevens,
de etiketinformatie en de internationale
ontwikkelingen.

vertegenwoordiging (Ministerie van
VWS, het RIVM en de NVWA) om de
standpunten van de cosmetica-industrie
kenbaar te maken. Tijdens de “Working
Group on Cosmetics” worden door de
Europese Commissie nieuwe wetsvoorstellen en andere discussies over de veiligheid en etikettering van cosmetica
besproken met de verschillende lidstaten.

VNO-NCW

De NCV is lid van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Leden kunnen gebruik
maken van de diensten van VNO-NCW.
De heer R.T.H. van Welie neemt deel aan
het directeurenoverleg van VNO-NCW.
Daarnaast participeert de NCV in diverse
werkgroepen, zoals consumentenvraagstukken en nanotechnologie.
Over de NCV vertegenwoordiging in
Cosmetics Europe leest u verderop meer.

Stakeholderoverleg microplastics,
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
over plastic microbeads

Discussie over plastic microbeads is prominent in Nederland. De cosmeticaindustrie stelt zich tot doel om het
gebruik uit te faseren. De NCV, de heer
R.T.H. van Welie en mevrouw L. Sligting
nemen deel aan het stakeholderoverleg
waarin naast de overheid ook NGO’s zijn
vertegenwoordigd.

Vooroverleg Working Group
on Cosmetics

In de aanloop naar de vergadering van
de zogeheten “Working Group on Cosmetics” heeft de NCV een vooroverleg
met de Nederlandse
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‘Zeker door Cosmetica’
Een NCV-bijeenkomst over
zelfvertrouwen en welzijn

Op 4 oktober 2016 zijn NCV-leden, journalisten en andere belangstellenden
samengekomen voor een bijzondere bijeenkomst van de NCV: ‘Zeker door
Cosmetica’. Boodschap van de bijeenkomst luidde, dat cosmetica een grote
positieve impact hebben op ons zelfvertrouwen - en daarmee een essentiële
bijdrage leveren aan ons algehele welzijn.

De persoonlijke betekenis van cosmetica
in het leven van onder meer onzekere
jonge mensen, of door ziekte getroffen
mensen, werd op deze dag duidelijk
geïllustreerd en ‘kwam binnen’. Ook het
forse sociaaleconomische aandeel van de
cosmeticamarkt bleek indrukwekkend: cosmetica dragen bij aan het bruto nationaal
product en voorzien in werkgelegenheid.

De sprekers en hun
boodschap

NCV-directeur Ronald van Welie trapte
af met een presentatie over het sociaaleconomisch belang van cosmetica.
Europa is de grootste cosmeticamarkt
wereldwijd, en het aandeel van
Nederland bedraagt liefst 2,8 miljard
euro. De cosmeticamarkt verkrijgt en
behoudt haar ‘Zeker van cosmetica’
status dankzij: wetenschappelijk
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onderbouwde veiligheid van producten,
innovaties, het centraal staan van de
wensen en beleving klant, én aandacht
voor duurzame productie, handel en
consumptie. Van Welie belichtte ook
enkele functionele aspecten van cosmetica, zoals hygiëne (bescherming
ziekten), verzorging (preventie cariës) en
bescherming tegen UV-straling (preventie huidkanker) en schoonheid.

Ines Imdahl, psychologe en werkzaam
voor wetenschappelijk onderzoeksbureau
Rheingold Salon in Keulen, verraste de
aanwezigen met de uitkomsten van haar
onderzoek ‘Youth Undisguised’.
Cosmetica lijkt namelijk voor jongeren een
bijzonder waardevol middel om – in tijden
van onzekerheid, ontluikende seksualiteit,
(gezins)instabiliteit, keuzestress – de controle terug te krijgen. Aan het verzorgen
van hun uiterlijk ontlenen zij zelfvertrouwen en zekerheid.
Derde spreker was Liane Lens, werkzaam als
marketing manager bij Unilever voor onder
meer cosmeticamerk Dove. Dove heeft een
programma ontwikkeld om het zelfbeeld
van vrouwen en jonge meisjes, positief te
beïnvloeden. Zij moedigen vrouwen aan om
hun schoonheid te zien, in plaats van uit
angst en onzekerheid te redeneren.

Geurexpert Tanja Deurloo ging gepassioneerd en deskundig in op de rol van (geur
in) cosmetica. Parfum kan dienen als persoonlijke accessoire of als steuntje in de
rug. Maar ook wordt parfum gericht ingezet
om het gedrag van anderen te beïnvloeden,
zelfs zonder dat zich zij daarvan bewust zijn.
Maar liefst 75% van onze emoties wordt
door geur beïnvloed.
Laatste spreker op rij was hoogleraar psychosociale oncologie aan het VUmc, Irma
Verdonck. Met een schat aan kennis over
de problematiek bij mensen die getroffen
worden door kanker, vertelde zij het publiek
over het belang van verzorging in tijden
van ziekte. Verdonck ziet als geen ander het
belang van de Stichting Look Good Feel
Better, die workshops uiterlijke verzorging
aanbiedt aan mensen met kanker.
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Cosmetics Europe
‘‘De NCV is aangesloten bij Cosmetics
Europe en draagt bestuurlijk, financieel
en op technisch en inhoudelijk gebied
bij aan het werk van deze Europese
koepelorganisatie’’
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De overkoepelende organisatie van de personal care associations in Europa
is Cosmetics Europe, gehuisvest in Brussel. Cosmetics Europe is onder
andere verantwoordelijk voor de Europese belangenbehartiging van de
cosmetica-industrie. De NCV is aangesloten bij Cosmetics Europe en draagt
bestuurlijk, financieel en op technisch en inhoudelijk gebied bij aan het werk
van deze organisatie.

Op het gebied van wet- en regelgeving
vinden veel ontwikkelingen plaats op
internationaal niveau. Vrijwel altijd
hebben de ontwikkelingen op nationaal
niveau ook op een bepaalde manier
invloed op Europees niveau. Naast de
versterkte Europese oriëntatie, dankzij
Cosmetics Europe, blijft de unieke positie
van de NCV als nationaal aanspreekpunt
van groot belang. Cosmetics Europe
heeft diverse groepen die zich alle bezighouden met verschillende aspecten van
cosmetica: de zogeheten Expert
Netwerks (EN: legal, scientific, regulatory
& technical, communication and advocacy), Expert Teams (ET) en Strategic
Core Teams (SCT). Vertegenwoordigers
van de NCV nemen deel aan deze EN, ET
en SCT. Verderop in het jaarverslag vindt
u een overzicht van de verschillende
groepen van Cosmetics Europe waaraan
de NCV deelneemt.

Claims en zelfregulering
reclame cosmetica

De cosmetica-industrie vindt het zeer
belangrijk haar verantwoordelijkheid te
nemen op het gebied van reclame
maken en er bijvoorbeeld voor te zorgen
dat reclame niet misleidend is.
Cosmetics Europe heeft ten behoeve van
de zelfregulering van reclame een
Charter en Guiding Principes opgesteld
voor bedrijven. Daarnaast heeft
Cosmetics Europe ook veel aandacht
voor de naleving van de
Claimsverordening (665/2013).
Het langverwachte rapport van de
Europese Commissie over claims op cosmetische producten is op 19 september
2016 gepubliceerd in het Publicatieblad
van de EU. De belangrijkste conclusie uit
het rapport is dat het huidige regelgevingskader voor claims en reclame voor
cosmetische producten zeer uitgebreid is
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Cosmetics Europe week:
Personal Care in a
Changing World

en zorgt voor een hoog niveau van
bescherming van de consument. Van de
bestudeerde claims was ruim 90% in
overeenstemming met de gemeenschappelijke criteria uit de claimsverordening
voor cosmetische producten.

Microbeads

Verontreiniging van de zeeën met plasticafval heeft wereldwijd de aandacht. Voor
de oorzaak van deze verontreiniging zijn
inmiddels vele bronnen geïdentificeerd en
gekwantificeerd. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de overgrote meerderheid van de microplastics in zee afkomstig
is uit de afbraak van grotere plastic materialen. De bijdrage van microplastics uit
cosmetica aan de verontreiniging van de
zee wordt inmiddels kleiner dan 1%
geschat.
Ondanks dat de bijdrage aan de vervuiling van oceanen en rivieren van de plastic
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microbeads uit cosmetica extreem laag is,
heeft de Europese cosmetica-industrie
een zeer proactieve en leidende houding
aangenomen in het zoeken naar oplossingen voor dit probleem. In oktober 2015
heeft Cosmetics Europe de aanbeveling
gedaan om het gebruik van plastic microbreads in cosmetica te beëindigen. Deze
aanbeveling is gebaseerd op al eerder
genomen initiatieven door haar leden. In
2016 heeft Cosmetics Europe een
Europese enquête uitgevoerd naar het
gebruik van plastic microbeads in 2015,
om zo de effectiviteit van het vrijwillig uitfaseren te onderzoeken. De resultaten van
de enqueste zijn eind januari 2017 gepubliceerd en laten een snelle en substantiële reductie van 82% zien in 2015 ten
opzichte van 2012. De bijdrage aan
plastic afval in zee van de cosmeticaindustrie, die toch al zeer klein was, is
daarmee nog veel kleiner geworden.

Jaarlijks organiseert Cosmetics Europe
een ‘Cosmetics Europe week’ waar vertegenwoordigers van cosmeticaverenigingen- en bedrijven kennis kunnen delen
over cosmetica gerelateerde onderwerpen. Interessante sprekers uit de hele
wereld worden hiervoor uitgenodigd. Dit
jaar (14 t/m 17 juni 2016) was er bijzondere aandacht voor de trends en uitdagingen op het gebied van de
veiligheidsbeoordeling van cosmeticaproducten, en voor de trends en uitdagingen op het gebied van wetgeving.
Een afvaardiging van de NCV woonde
(een deel van) deze week bij.
Het Open Forum toonde aan dat de
wereld aan het veranderen is, en dat
onze industrie mee verandert om aan de
behoeften van de veranderende consumenten te blijven voldoen. De waarde
en betekenis van cosmetica dienen
voortdurend onder de aandacht
gebracht te worden. Evenals de bescherming en bevordering van de reputatie
van de industrie.
Er is uitgebreid stilgestaan bij het
bestaan van 40 jaar geharmoniseerde
wetgeving voor cosmetische producten

in Europa. Daarnaast werd er een blik op
de toekomst geworpen door te speculeren hoe de wetgeving de aankomende
40 jaar zou kunnen veranderen. De
inhoud van de wetgeving voor cosmetische producten staat immers nooit stil.
Op de laatste dag van de Cosmetics
Europe week vond de ledenvergadering van Cosmetics Europe plaats.
R.T.H. van Welie (NCV-directeur en
bestuurslid van Cosmetics Europe) heeft
de NCV tijdens die vergadering vertegenwoordigd. Mr Loïc Armand (L’Oréal
France) is herkozen als President van
Cosmetics Europe.

Annual Report 2015

Tijdens de General Assembly is Annual
Report 2015 ‘We personally care, celebrating 40 years of EU cosmetics legislation’ gepubliceerd. Dit rapport bevat
ook gegevens over de omzet in cosmetica in Europa. Er is sprake van tekenen
van groei ondanks uitdagende economische omstandigheden naar een omzet
van 77 miljard euro’s (consumentenprijzen), waarmee Europa de grootste markt
voor cosmetica in de wereld blijft.

Research newsletter

Publicatie van de eerste research newsletter ’Advancing research into
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‘‘Het motto van Cosmetics Europe
en de cosmetica-industrie is
Taking care of people, together’’

alternatives for skin sensitisation and
testing strategies’. Waarin meer staat
over status van de ontwikkeling van
alternatieven voor dierproeven.

Trust & Reputation

De werkgroep Trust & Reputation ontwikkelt nieuwe kernboodschappen voor
de cosmetica-industrie onder het motto:
Taking Care of People, Together. In verschillende werkgroepen wordt gewerkt
aan de re-branding van Cosmetics
Europe, aan een nieuwe huisstijl en
website én uitdagende missie voor de
toekomst. In 2016 zijn onder meer de
volgende activiteiten gerealiseerd:
• Een compleet vernieuwde website
www.cosmeticseurope.eu
• Het rapport ‘Socio-economic contribution of the European cosmetics industry 2016’, waarin de bijdrage van de
industrie aan het leven van mensen,
de groei van Europa, de innovatie en
wetenschap en het economisch welzijn
wordt beschreven met daarbij ook
aandacht voor de vele
duurzaamheidsinitiatieven.
• De uitgave ‘Partnership for Change’,
waarin het belang van de samenwerking tussen alle verschillende stakeholders uiteen wordt gezet.
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• Het PEF-project waarin is gekeken
naar de milieu-impact van shampoos.
Naar aanleiding van dit project is een
animatie gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe shampoo op een duurzame
manier gebruikt kan worden. De video
is te bekijken op de websites van
Cosmetics Europe en de NCV.

Bijeenkomsten
2016-2017
2016

2017

14 april
Jaarvergadering NCV/NVZ/NAV
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
20 april
Seminar Dermatologie & Cosmetica
De Observant, Amersfoort
25 mei
Duurzaamheidsbijeenkomst
Kaap Doorn, Doorn
1 juni
Webinar Ingrediëntenclaims
20 juni
Zon op maandag
Locatie 78, Bunnik
20 september
Inleiding in de Cosmeticawetgeving
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
4 oktober
Zeker door Cosmetica en extra ALV
EYE, Amsterdam
13 oktober
Webinar Hormoonverstorende stoffen
8 november
Crash Course Cosmetica
tHuis aan de Amstel, Amsterdam
7 december
Webinar Natuurlijke cosmetica & ABS
13 december
Stoffendag (NVZ)
Reehorst, Ede

11 januari
NCV/CBD Nieuwjaarsreceptie
Groot Kievitsdal, Baarn
20 januari
REACH voor Formuleerders (NVZ)
NCV-kantoor, Zeist
30 januari
GDED Trainersdag &
Certificatenuitreiking
Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
17 februari
CLP voor Formuleerders (NVZ)
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
7 april
NAV Aerosoldag
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
12 april
Seminar Dermatologie & Cosmetica
De Observant, Amersfoort
13 april
Nielsen bijeenkomst
Groot Kievitsdal, Baarn
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Wet- en regelgeving
De Cosmeticaverordening (2009/1223/EU) is sinds 11 juli 2013 van kracht.
In 2016 zijn zeven verordeningen tot wijzigingen van de bijlagen van de
Cosmeticaverordening gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn aanpassingen aan
de technische vooruitgang (vaak benoemd als: ATP: Adaption to Technical
Progress) en hebben tot doel het veilig gebruik van stoffen in cosmetica verder
te vergroten via een wettelijke regeling.
Verordening 2016/314/EU

Het gebruik van Ethoxydiglycol (DEGEE)
wordt met Verordening 2016/314/EU
beperkt tot een aantal productcategorieën. De beperkingen zijn toegevoegd
aan Bijlage III van de Cosmeticaverordening. Vanaf 25 maart 2017 kunnen alleen
cosmetische producten die aan de eisen
van deze verordening voldoen op de
markt van de Europese Unie worden aangeboden.

Verordening 2016/621/EU

Zinc Oxide (nano) wordt toegevoegd aan
de lijst van toegestane UV-filters in
Bijlage VI van de Cosmeticaverordening.

Verordening 2016/622/EU

In aanvulling op het gebruik van Kalium
hydroxide (KOH) zoals al geregeld is in
Bijlage III van de Cosmeticaverordening,
wordt het gebruik van KOH voor het verzachten/verwijderen van eelt toegevoegd.
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Verordening 2016/1120/EU

Deze verordening wijzigt Bijlage IV om
het gebruik van carbon black (nano) als
kleurstof officieel mogelijk te maken.

Verordening 2016/1121/EU

Het gebruik van Ethyl Lauroyl Arginate
HCl is reeds in Bijlage III en Bijlage V van
de Cosmeticaverordening toegestaan.
Verordening 2016/1121 wijzigt Bijlage V
om het gebruik van Ethyl Lauroyl Arginate HCl als conserveermiddel ook in
mondwater (niet in mondproducten in
het algemeen) toe te staan.

Verordening 2016/1143/EU

Het gebruik van Titanium dioxide (nano)
als UV-filter wordt geregeld in Bijlage VI
van de Cosmeticaverordening.

Verordening 2016/1198/EU

Vanaf 12 februari 2017 mag het conserveermiddel methylisothiazolinone (MIT)
niet meer worden gebruikt in cosmetische producten die niet worden af-, uitof weggespoeld (leave-on).

Wetenschappelijk Comité voor
Consumenten Veiligheid (SCCS)

De Europese Commissie wordt door een
wetenschappelijk en onafhankelijk
comité voor risicobeoordeling, het
SCCS, geadviseerd. De NCV volgt de
werkzaamheden van het SCCS en informeert haar leden tijdig over nieuwe
inzichten via de ledennieuwsbrief. De
conclusies die worden gepubliceerd via
de opinies van het SCCS worden bijna
altijd omgezet tot wetgeving in de Cosmeticaverordening. In 2016 zijn er 11
mandaten (opdrachten tot het uitvoeren
van een risicobeoordeling), 9 concept
opinies en 12 uiteindelijke opinies gepubliceerd.
Standpunt in silico methoden
Het SCCS heeft een memorandum gepubliceerd (SCCS/1578/16 ) welke is
bedoeld om een algemeen perspectief
te bieden over de huidige stand van
zaken met betrekking tot de rol van in
silico methoden (computermodellen) in
de risicobeoordeling van cosmetische
ingrediënten in Europa.

Notes of Guidance
De risicobeoordeling door het SCCS is
gebaseerd op een gedetailleerde handleiding over de veiligheidsbeoordeling
van cosmetische producten. Deze wordt
met enige regelmaat herzien. In deze
handleiding wordt ingegaan op alle toxicologische eindpunten die bij de veiligheidsbeoordeling van cosmetica
mogelijk aan de orde komen. Het SCCS
heeft inmiddels de 9e herziening van de
zogeheten Notes of Guidance
(SCCS/1564/15) gepubliceerd.

CMR-stoffen verboden in cosmetica

Het is verboden om stoffen die zijn ingedeeld als CMR te gebruiken in cosmetische producten. De afkorting van CMR
staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (DNA beschadigend)
en Reprotoxisch (schadelijk voor de
vruchtbaarheid). Dit verbod is uiteengezet in Artikel 15 van de Cosmeticaverordening. In enkele uitzonderlijke gevallen,
en onder hele specifieke voorwaarden, is
het gebruik van dergelijke stoffen wel
toegestaan.

Jaarverslag 2016

45

De Cosmeticaverordening bepaalt niet
zelf of, en hoe stoffen zijn ingedeeld als
CMR, daarvoor is een andere wetgeving
van toepassing. In Verordening Classification, Labelling and Packaging (CLP,
1272/2008/EG) staan de stoffen vermeld
die als CMR zijn ingedeeld.
Eerder was de Europese Commissie van
mening dat het gebruik van CMR-stoffen
automatisch is verboden in cosmetische
producten vanaf het moment dat de
indeling via de CLP-wetgeving in
werking treedt. Na een juridische beoordeling bleek dat een CMR-indeling
onder CLP echter niet automatische kan
leiden tot een verbod voor gebruik in
cosmetische producten, maar dat dit
specifiek geregeld dient te worden
binnen de Cosmeticaverordening. Met
deze nieuwe interpretatie blijven de
huidige veiligheidsnormen voor cosmetische producten gelijk echter het geeft
bedrijven meer duidelijkheid en rechtszekerheid over het gebruik van CMRstoffen.
De Europese Commissie zal er in de toekomst zorg voor dragen om alle stoffen
die als CMR worden ingedeeld en die
niet door de cosmetica-industrie worden
verdedigd tegelijk met de CLP-indeling
in Bijlage II (Verbodslijst) van de Cosmeticaverordening op te nemen. De NCV

controleert daarom regelmatig welke
stoffen bij de European Chemicals
Agency (ECHA) ter beoordeling staan
voor een mogelijke CMR-indeling en
communiceert dit naar haar leden via de
nieuwsbrief.

‘‘Conserveermiddelen zorgen ervoor dat
cosmetische producten gedurende lange tijd
zonder risico’s gebruikt kunnen worden’’

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 Cosmeticaverordening. Verschillende stoffen zijn
de afgelopen jaren verboden als conserveermiddel. Ook is in sommige gevallen
de maximaal toegestane concentratie
van bepaalde conserveermiddelen verlaagd. Er komen helaas geen nieuwe
conserveermiddelen bij. Het pallet van
conserveermiddelen waar een consument aan wordt blootgesteld wordt
daarmee steeds kleiner. De frequentie en
de hoeveelheid van blootstelling aan
een bepaald conserveermiddel neemt
daardoor toe. Dit geeft een groter risico

op de ontwikkeling van een allergie bij
consumenten. Cosmetics Europe heeft
een “two-phase strategy” ontwikkeld om
te voorkomen dat het pallet van conserveermiddelen kleiner wordt en om de
ontwikkeling van nieuwe conserveermiddelen een boost te geven. De Europese
Commissie erkent het belang van conserveermiddelen en er zijn verschillende
workshops georganiseerd waarbij de
industrie ook vertegenwoordigd was. De
volgende conserveermiddelen werden in
2016 beoordeeld door het SCCS:

er zorgen bestaan over de totale blootstelling aan Cetylpyridinium chloride uit
alle bronnen (bijvoorbeeld ook uit
voeding). Toxicologen werken nu aan
argumentatie die aantoont dat het
gebruik van Cetylpyridinium chloride in
cosmetica toch op een veilige manier kan.

Phenoxyethanol
Het SCCS heeft bevestigd dat phenoxyethanol veilig als conserveermiddel
gebruikt kan worden in cosmetica met
een maximum concentratie van 1%.

Methylisothiazolinone (MIT)
Het SCCS beveelt aan om het gebruik
van MIT in rinse-off (afspoelbare) producten af te bouwen tot een concentratie
van maximaal 15 ppm. Hiervan wordt in
2017 een wetswijziging verwacht.
Verordening 2016/1198/EU regelt dat
vanaf 12 februari 2017 MIT niet meer
gebruikt mag worden in cosmetische
producten die niet worden af-, uit- of
weggespoeld (“leave-on” producten).
De overgangstermijn van een half jaar is
uitzonderlijk kort. Via de nieuwsbrief zijn
de NCV-leden al langere tijd op de
hoogte van het aankomende verbod.

EcoG+
Het SCCS beschouwt de afgifte van zilverionen uit het verpakkingsmateriaal via
EcoG+ als onderdeel van het verpakkingsmateriaal veilig voor gebruik als conserveermiddel tot een maximale concentratie
van 2,0% in het verpakkingsmateriaal.
Cetylpyridinium chloride
In 2011 heeft Cosmetics Europe een veiligheidsdossier ingediend bij het SCCS
om gebruik van Cetylpyridinium chloride
als conserveermiddel in cosmetische
producten toegelaten te krijgen. Het
SCCS heeft in haar opinie aangegeven dat

46

Nederlandse Cosmetica Vereniging

Polyaminopropyl biguanide (PHMB)
Het gebruik van PHMB in cosmetische
producten met een maximale concentratie van 0.1% is veilig bevonden door het
SCCS.

Hormoonverstorende stoffen

In Artikel 15 van de Cosmeticaverordening staat dat een evaluatie voor het
gebruik van hormoonverstorende stoffen
in cosmetica verplicht is. In 1999 heeft
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‘‘Plastic microbeads worden al een paar
jaar uitgefaseerd door de cosmeticaindustrie waardoor het overgrote deel
van de cosmeticaproducten op de
Europese markt plastic microbeads 
vrij is’’
‘‘Het huidige regelgevende kader voor
claims- en reclame uitingen zorgt voor
een hoog niveau van bescherming van
de consument’’
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de Europese Commissie een strategie
gelanceerd voor de aanpak van hormoonverstorende stoffen, de zogeheten
endocrine disruptors.
In het kader van deze strategie is de
Commissie bezig met het opstellen van
criteria voor het indelen van hormoonverstorende stoffen. Op 15 juni 2016
heeft de Europese Commissie draft criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen bekend gemaakt
voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen. De Commissie heeft toen
gekozen voor criteria gebaseerd op de
WHO definitie, met uitzondering van
eventuele categorieën voor deze stoffen.
Op 17 november 2016 heeft de Commissie herziende criteria gepubliceerd. De
Europese Commissie is dichtbij de oorspronkelijke versie van haar voorstel
gebleven. Dit betekent dat ook in de
nieuwe versie geen categorieën zijn
meegenomen. De Lidstaten moeten over
de criteria stemmen. De verwachting is
dat de uiteindelijke criteria voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen
ook voor de Cosmeticaverordening
zullen gelden. Op de website van de
NCV is meer informatie over hormoonverstorende stoffen terug te lezen.

Plastic microbeads

De zogeheten plastic soep, de verontreiniging van de zeeën met plastic afval, is
al langere tijd onderwerp van het politieke en publieke debat. De cosmeticaindustrie neemt de problematiek van
plastic vervuiling heel serieus. Daarom
heeft de Europese cosmetica-industrie,
ondanks dat de bijdrage van cosmetica
aan dit probleem zeer klein is, al de
nodige stappen gezet om het gebruik
van plastic microbeads in haar producten
te beëindigen. Sinds een aantal jaar
worden de plastic microbeads uitgefaseerd en inmiddels is het overgrote deel

van de cosmeticaproducten op de Europese markt vrij van deze plastic deeltjes.
In het hoofdstuk over Cosmetics Europe
staat meer over de effectiviteit van het
vrijwillige initiatief van de Europese cosmeticabranche om plastic microbeads uit
te faseren. Tevens is op de website van
de NCV aanvullende informatie te
vinden over dit onderwerp.

Nanomaterialen

Voor het gebruik van nanomaterialen in
cosmetische producten geeft de Cosmeticaverordening specifieke regels. Nanomaterialen die worden gebruikt als
kleurstof, conserveermiddel of UV-filter
moeten in de betreffende bijlagen van
de Cosmeticaverordening zijn opgenomen. In 2016 zijn een aantal nano
materialen die nog niet in de bijlagen
waren opgenomen toegevoegd. Het
gaat om Zinc oxide (nano) en Titanium
dioxide (nano) als UV-filter, en Carbon
black (nano) als kleurstof.

Claims

De Europese Commissie heeft in 2016
een rapport over claims op cosmetische
producten gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU (COM(2016) 580 final).
De belangrijkste conclusie uit het
rapport is dat het huidige regelgevende
kader voor claims en reclame uitingen
voor een hoog niveau van bescherming
van de consument zorgt. Van de claims
die zijn bestudeerd door de autoriteiten
van de lidstaten was 90% in overeenstemming met de gemeenschappelijke
criteria uit de Claimsverordening
(655/2013/EU) voor cosmetische producten. De meeste beweringen die niet aan
de eisen voldeden bleken misleidend te
zijn ten aanzien van de functie en de
prestaties van de betreffende producten.
De NVWA heeft voor de Europese Commissie de Nederlandse situatie
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geïnventariseerd. De resultaten zijn na te
lezen in het rapport ‘Inventarisatie van
claims op anti-zonnebrand en kinderverzorgingsproducten’.

Dierproeven

Het Europese Hof heeft in september
2016 een uitspraak gedaan in de rechtszaak over het gebruik in cosmetica van
buiten Europa op dieren geteste ingrediënten. De cosmetica-industrie heeft zelf
geen rol gehad in deze rechtszaak, maar
omdat de uitspraak gevolgen kon
hebben voor de cosmetica-industrie
heeft de NCV de rechtszaak op de voet
gevolgd. Het Hof heeft verduidelijkt dat
het dierproefverbod ook geldt als dierproeven die buiten de Europese Unie
zijn verricht om aan de wetgeving van
cosmetische producten aldaar te
voldoen en waarvan de resultaten
worden gebruikt om de veiligheid van
dezelfde producten te bewijzen om ze in
de Europese Unie op de markt te kunnen
brengen. De uitspraak van het Hof
bevestigde de huidige praktijk.
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De beperkingen die zij oplegt op het
gebied van dierproeven worden al jaren
op die manier nageleefd en was
daarmee niet nieuw voor de industrie.
De uitspraak steunt de huidige interpretatie van de Europese Commissie en de
cosmetica-industrie over het gebruik van
onderzoeksgegevens uit dierproeven
buiten de EU.
Ook in 2016 heeft de Europese Commissie een jaarverslag over de ontwikkeling,
validering en wettelijke erkenning van
alternatieve methoden voor dierproeven
op het gebied van cosmetica gepubliceerd. Hierin staan conclusies beschreven over de naleving van het
dierproefverbod en over de vooruitgang
in de ontwikkeling van alternatieven voor
dierproeven. Positieve conclusies waren
dat de lidstaten nagenoeg geen gevallen
hebben gemeld van niet-naleving van
het verbod op dierproeven en het
verbod op het in de handel brengen.
Aanzienlijke vooruitgang is geboekt op
het gebied van de ontwikkeling, validering en erkenning van alternatieve
methoden voor dierproeven. Toch blijft
nog een groot aantal uitdagingen
bestaan voor de meest complexe toxicologische eindpunten waarvoor verder
onderzoek vereist is om een alternatieve
methode te ontwikkelen. Het huidige
niveau van de alternatieve methoden
maakt het niet mogelijk om dierproeven
volledig te vervangen voor alle toxicologische eindpunten. Het doel van de cosmetica-industrie blijft om in de toekomst
wereldwijd de veiligheid van ingrediënten in cosmetica te garanderen zónder
het gebruik van dierproeven. Daarom
spreekt onze deelname en betrokkenheid bij de acceptatie en validatie van
alternatieve testmethoden voor zichzelf.

Notificatie

Sinds juli 2013 moeten alle cosmeticaproducten in de Europese Unie genotificeerd (=aangemeld) zijn bij de
Europese Commissie. Dit aanmelden
gaat via Cosmetics Products Notification
Portal (CPNP). Regelmatig worden er
door de Europese Commissie updates
doorgevoerd voor CPNP. In oktober
2016 is er weer een nieuwe release
toegevoegd.

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

Tandpasta en zonnebrandmiddelen in
btw verlaagd

Wanneer een product een ernstig risico
oplevert waartegen snel moet worden
opgetreden, stellen de lidstaten de
Commissie daarvan onverwijld in kennis
door middel van het RAPEX-systeem. De
NCV controleert regelmatig de meldingen die via het systeem binnenkomen
voor de Nederlandse markt. In 2016
waren er in totaal 87 meldingen voor
cosmetische producten, waarvan 6 meldingen voor de Nederlandse markt. De
voornaamste redenen voor RAPEX-meldingen zijn producten waarvan de microbiologische kwaliteit niet in orde is
(slechte conservering), producten met
verboden ingrediënten of producten die
makkelijk verward kunnen worden met
voedingsmiddelen.

Op 11 november 2016 heeft de Hoge
Raad een uitspraak gedaan met betrekking tot het btw-tarief voor bepaalde fluoride tandpasta’s en bepaalde
zonnebrandmiddelen met UV-A en UV-B
filter. De Belastingdienst heeft op 12
december 2016 in een nieuwsbericht
naar aanleiding van deze uitspraak aangegeven dat voor de belastingwetgeving
na deze uitspraak alle tandpasta’s met
fluoride en alle zonnebrandmiddelen
met UV-A en/of UV-B-filter onder het
btw-tarief van 6% vallen. Fluoride tandpasta en zonnebrandmiddelen met UV-A
en/of UV-B filters voldoen nog altijd aan
de definitie van cosmetica en dienen te
voldoen aan de eisen uit de Cosmeticaverordening (1223/2009).
Met het aanpassen van het btw-tarief
wordt niet (impliciet) erkend dat deze
producten als geneesmiddel aangemerkt
kunnen worden in de zin van de Geneesmiddelenwet.

Veiligheidsmonitor 2015

Desinfectiemiddelen

Rapid Alert System

De veiligheidsmonitor van de NCV heeft
tot doel om betrouwbare gegevens te
verzamelen over gezondheidsklachten
veroorzaakt door het gebruik van cosmetica in de Nederlandse markt. De klachten per productgroep in 2015 waren
vergelijkbaar met de trend in aantal over
de jaren heen. Ten opzichte van vorig
jaar is het aantal (vermeende en gevalideerde) klachten iets afgenomen. In de
periode 2011-2015 zijn per 1 miljoen

Op 21 december 2016 heeft de Gezondheidsraad een advies gepubliceerd aan
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M
getiteld ): “Zorgvuldig omgaan met desinfectantia”. Kort samengevat is het
advies van de Gezondheidsraad om desinfectantia op de juiste manier te gebruiken en alleen wanneer het echt nodig is.
De NCV is het eens met de conclusie uit
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het advies van de Gezondheidsraad dat
met desinfectiemiddelen zorgvuldig
moet worden omgegaan en dat dit goed
moet worden gemonitord. De NCV
erkent dat resistentie voor desinfectie en
antibiotica een toenemend probleem is,
maar onderstreept dat het gebruik van
cosmetica met een secundaire antibacteriële werking hier niet de oorzaak van is.

NCV-structuur, bestuur,
commissies en groepen

Brancheplan Duurzaam Verpakken

In 2015 heeft de NCV in samenwerking
met de NVZ het Brancheverduurzamingsplan Verpakkingen opgesteld voor de
cosmetica- en was- en reinigingsmiddelen branche. Eind 2015 is het brancheplan goedgekeurd door het KIDV. In 2016
zijn stappen gezet om de hoogste haalbare doelen uit dit plan te implementeren en de voortgang van deze
implementatie te monitoren. Daarvoor is
onder andere een speciale werkgroep in
het leven geroepen. Implementatie van
het Brancheplan is belangrijk omdat
hiermee zelfregulering en innovatie op
het gebied van verpakkingen worden
gestimuleerd.

Vochtige doekjes

EDANA is de Europese organisatie voor
fabrikanten van wegwerpdoekjes. Op 30
januari 2017 heeft EDANA een nieuwe
versie van de Code of Practice (CoP)
gepubliceerd voor het bepalen van de
goede WC-doorspoelbaarheid van vochtige doekjes en het etiketteren van deze
producten. Om de problematiek rondom
verstoppingen van het riool door gebruik
van de zogenaamde wet wipes op te
lossen, wordt het volgen van de CoP van
EDANA sterk aanbevolen. De vernieuwde CoP is te vinden op de website
van EDANA.
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Algemene Ledenvergadering
NCV-bestuur

Verenigingsbureau
Belangenberhartiging
Dienstverlening
Voorlichting

Commissie Beleid & Strategie
Technische Commissie
Groep Dépositaire & Exclusive Distributie
Groep Distributie Schoonheids specialisten
Groep Professionele Distributie
Werkgroep Jaarverslag
Werkgroep GMP

Bestuur

Ereleden

P. van Dansik, Delarange Cosmetics

R.H.J. Bouma-Scholten

M. van Ee, hannah Skin Improvement

R.W.J. Cohnen

Research Company (voorzitter)

H.T. van Giessen

L.A. Hertz, Elha Cosmetics

A.M. Hendriks †

B. van Iterson, Kao Brands Europe / Guhl

H.C. Hogeveen

Ikebana Cosmetics (vice-voorzitter)

R. van de Straat

I.L. de Jonghe, Henkel Beauty Care

J. Weststrate

J.C. Bondy, L’Oréal Nederland

J.J.W. Becks

J. Lijbers, Unilever Benelux
R.J.W. Manhoudt, Procter & Gamble
Nederland
R. Pannevis, Beiersdorf
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Commissies en groepen

A. Lee, L’Oréal Nederland

Commissie Beleid & Strategie

M. Veugeler, Unilever Benelux

R.W.J. Cohnen, Balmain Hair Group

A. Vranckx, Henkel Beauty Care Brussel

K.K. Cueva, Omega Pharma Nederland
M. van Ee, hannah Skin Improvement Research Company

Groep Distributie Schoonheidsspecialisten

M. van Haaren, L’Oréal Nederland

T. Beljon, Chi International

T. Maas, Beiersdorf

C. Bouwer, Nibevo International

R. Smolders, Procter & Gamble Nederland

M. van Ee, hannah Skin Improvement Research Company

M. Veugelers, Unilever Benelux

R. van Gogh, Derm-Appeal Distributors (agendalid)
P.J.A.M. Luijkx, Cosinta (voorzitter)

Groep Dépositaire & Exclusieve Distributie

A. Mulder, Clarins Nederland

R. van den Bosch, Coty Benelux

A.W.J. Schets, Wala - Nederland

S. Bouchtaoui, Bulgari International Corporation

C. Vermeijden, Elha Cosmetics

D. Distel Derks, L’Oréal Divisie Luxe Producten

J. Zwoferink, Webecos

S. van den Doel, Estée Lauder Cosmetics
O. van Esch, Chanel International

Werkgroep Jaarverslag

D. Goes, Trind Cosmetics

S. van Daalen, Beiersdorf NV

L.A. Hertz, Elha Cosmetics (voorzitter)

A. Engelen, GfK

P.F. Hillege, Skins Cosmetics

M. de Jong, Procter & Gamble Nederland

J. Kerckhaert, LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland

T. van Olffen, Unilever Benelux

C. Neuberg, Maris-Stella-Maris

R. de Pree, Clarins Nederland

A. Pas, Collistar Nederland

K. Risch, Mäurer & Wirtz GmbH & Co.

R. de Pree, Clarins Nederland

F. Smits, Nielsen

K. Risch, Mäurer & Wirtz GmbH & Co.
M.J. van Roemburg, Herôme Cosmetics

Werkgroep GMP

V. Sallustin, Shiseido Group The Netherlands

A. Dekker, Hegron Cosmetics

S. Tacx, Puig Nederland

H. Elzinga, Mondial Cosmetics (voorzitter)
P.J. Hinten, Keune Haircosmetics

Groep Professionele Distributie

R. Levinson, Keune Haircosmetics

L. van der Borght, Estée Lauder Cosmetics

M. Pulles, Koninklijke Sanders

F.J.J. van Breukelen, Kao Netherlands

E.P. Ros, Neomix Columbus

R.W.J. Cohnen, Balmain Hair Group

S. Veerman, Mades Cosmetics

S. Guliker, Balmain Hair Group
C. Lataster, Kao Netherlands
G.J. Oteman, L’Oréal Nederland
A. Rodriguez, Coty Benelux
A. Smeels, Keune Haircosmetics
M. Stamsnijder, Henkel Beauty Care

Technische Commissie

Cosmetics Europe

Voor meer informatie over Cosmetics Europe: www.cosmeticseurope.eu
Audit Committee, R.T.H. van Welie
Active Association Members, R.T.H. van Welie
Board of Directors, R.T.H. van Welie
Crisis Task Force Alcohol, L. Jongmans
Cosmetics Regulation Help Desk, R.T.H. van Welie, L. Jongmans
CMR’s Group, R.T.H. van Welie
Expert Network Communications, M.A.J. van Oostrum
Expert Team Cosmetic Products Regulation Application, L. Jongmans
Expert Team Endocrine Modulation, L. Sligting
Expert Team Environmental Ingredient Issues, L. Sligting
Expert Team Hair Preparation, A.R. Korndorffer, Keune Haircosmetics
Expert Team Nanotechnologies, L. Jongmans
Expert Team Ingredients Monitoring & Assesment, L. Jongmans
Strategic Core Team Sustainable Development, L. Sligting
Strategic Core Team Regulatory Strategy, R.T.H. van Welie
Strategic Core Team SCT Responsible Advertising & Claims, M.A.J. van Oostrum
Strategic Core Team Trust & Reputation, M.A.J. van Oostrum
Strategic Core Team Ingredients, R.T.H. van Welie
Task Force Microplastics, L. Sligting
International Joint Coordination Committee on Microplastics, L. Sligting

L. Berg-Meulenberg, GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare
L. Blereau, Procter & Gamble
P. van Dansik, Delarange Cosmetics
H. Elzinga, Mondial Cosmetics
A.R. Korndorffer, Keune Haircosmetics (voorzitter)
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Ledenlijst
Acne Cosmetics - AMSTERDAM

Eurofill - ZAANDAM

Add Water - ETTEN LEUR

Famar Nederland - BLADEL

Amway Nederland - VENLO

Florale Hair Cosmetics Production - MAASTRICHT

Ardoz Healthcare - ’S-HERTOGENBOSCH

Mades Cosmetics - DEN HAAG

TCi Tilly’s Cosmetics International - MIJDRECHT

Make-up Online - AMSTERDAM

The Sisters - AMSTERDAM

Marie-Stella-Maris - AMSTERDAM

Toby’s - AALSMEER

Mascot Europe - BLOKKER

Topbrands Europe - OUD-BEIJERLAND

Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG

Treffina Bath + Beauty Concepts - EINDHOVEN

- MAASTRICHT
Mey Liang Nails & Cosmetics

Trimb Healthcare - AMSTERDAM
Trind Cosmetics - AMERSFOORT

- SOESTERBERG
Milou Cosmetics - HELMOND

Ultra Cosmetics - AMSTELVEEN

Galvastore - EINDHOVEN

Mondial Cosmetics - ALKMAAR

Unilever Benelux - ROTTERDAM

B&W Co-Creations - RAAMSDONKSVEER

Gildewerk - HAARLEM

Moor Cosmetics - BLARICUM

Balmain Hair Group - SCHIPLUIDEN

Girasol Natural Products - BREDA

Beiersdorf- AMSTERDAM

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare - ZEIST

Bergman Cosmetics - BURGERVEEN
Biohorma - ELBURG

hannah Skin Improvement Research Company

Bradford & Hamilton - ROOSENDAAL
Bulgari International Corporation
- AMSTERDAM

Van Ginkel’s Handelsonderneming - HARLINGEN
Natucos - CASTRICUM

Verbago Haircosmetics - DEVENTER

Neomix Columbus - ZOETERMEER

VSM Geneesmiddelen - ALKMAAR

Nibevo International - BUDEL

- VOORTHUIZEN
Harmeling Sports - NIJVERDAL

Wala - Nederland - RIJSWIJK
Omega Pharma Nederland - ROTTERDAM

Webecos - ZOETERMEER
Yves Rocher Nederland - SOEST

Hegron Cosmetics - PURMEREND
Henkel Beauty Care - NIEUWEGEIN

Paula’s Choice Europe - AMERSFOORT

Caresse Cosmetics - HAARLEM

Herôme Cosmetics - ALMERE

Personal Care Concepts

Celeste Originals - TILBURG

HFC Prestige International Netherlands

Chanel International - AMSTERDAM

- ROTTERDAM

Chi International - BREDA

- HEERHUGOWAARD
Philips Consumer Lifestyle - DRACHTEN

A.S. Watson Group - RENSWOUDE

Pierre Fabre Benelux N.V. - ANDERLECHT (B)

Idyl - DIEMEN

Clarins Nederland - APELDOORN

I.N.C. Agency - LOOSDRECHT

Procter & Gamble Nederland - ROTTERDAM

CNC International - WEERT

International Beauty Partners -VELDHOVEN

Promex Nederland - HOEVELAKEN

Cobeco Pharma Wholesale
- BERKEL EN RODENRIJS

Belangstellende Organisatie A

Puig Nederland - HOOFDDORP

Belangstellende Organisatie B
Annindriya - AMSTERDAM

Cosmetics Connections - HEEMSTEDE

Johnson & Johnson Consumer - AMERSFOORT

Codi International - VEENENDAAL

Joico Laboratories Europe - HELMOND

Rapide - HAAKSBERGEN

CosTec - HAAFTEN

Colgate-Palmolive Nederland - WEESP

JP Medical & Cosmetics - MIJDRECHT

Remark Groep - ROGAT

Info Care - DE MEERN

Rituals Cosmetics Netherlands - AMSTERDAM

SkinConsult - MAARSSEN

Royal Herkel - ZEEWOLDE

TCIS - MIDDELHARNIS

Collistar Nederland - WAALWIJK
Colorful Licenses International - ALKMAAR
Cosinta - ZOETERMEER

Kao Brands Europe / Guhl Ikebana Cosmetics

Zagt & Van Elk Consultancy - ZOETERMEER

- AMERSFOORT

Coty Benelux - SCHIPHOL

Kao Netherlands - AMERSFOORT

Sanofi - GOUDA

Coty Prestige Benelux - SCHIPHOL

Keune Haircosmetics - SOEST

Santesa - WEESP

Keystone Europe - OSS

Schwarzkopf Professional - NIEUWEGEIN

Koninklijke Sanders - VLIJMEN

SES Nederland - ENSCHEDE

BRB International - ITTERVOORT

Shiseido Group The Netherlands

FeyeCon - WEESP

Delarange Cosmetics - ZEEWOLDE
Derm-Appeal Distributors - HUIZEN

Belangstellende Organisatie C
Aako - LEUSDEN

GOVA - ANTWERPEN (B)

Dreumex - OSS

L.P. Antheunis - ROOSENDAAL

Drs. Leenarts - AMSTERDAM

L’Oréal Nederland - HOOFDDORP

Skins Cosmetics - AMSTELVEEN

I.F.F. Nederland - HILVERSUM

Luxury Haircare - ZEIST

Soapworld - OCHTEN

J.B. de Lange - BELFELD

LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland

Solenne - GRONINGEN

Promotion Partners - AMSTERDAM

Starskin - EINDHOVEN

Purac Biochem - GORINCHEM

Elha Cosmetics - BURGERVEEN
Emma Health & Beauty Care - HEEL
Estée Lauder Cosmetics - DIEGEM (B)

- CAPELLE AAN DE IJSSEL

- ROTTERDAM

Symrise - ROSMALEN
Tetra Pak Processing Systems - GROOT-BIJGAARDEN
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Met dank aan
Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het jaarverslag met
name S. van Daalen, R.W.J. Cohnen, M. van Ee, A. Engelen (GfK),
L. Jongmans, M. de Jong, N. Reinhoudt, L. Sligting, P. Odenthal, T. van Olffen,
R. de Pree, K. Risch, N. Schalk (Nielsen), F. Smits (Nielsen), J. Romijn-Visscher
en R.T.H. van Welie

Redactie
Eindredactie
Vormgeving
Fotografie

L.A. Vereijken-van Embden, M.A.J. van Oostrum
M.A.J. van Oostrum
Vandenberg
Bergh Fotografie Foto (voorzitter, bestuur, NCV-team),
C. Yu (Zeker door Cosmetica), Paul van den Dungen-Fotografie
(certificaten uitreiking, Prix de l’essence)

Nederlandse Cosmetica Vereniging, Waterigeweg 31, 3703 CM Zeist,
The Netherlands
Postbus 914, 3700 AX Zeist, The Netherlands T + 31 (0)30-6049480
info@ncv-cosmetica.nl, www.ncv-cosmetica.nl
Bent u fabrikant, merkhouder of importeur van cosmetica en in Nederland gevestigd
en/of hier werkzaam, dan kunt u lid worden van de NCV. Wij maken graag kennis met
u en vertellen u meer over de NCV en haar activiteiten.
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