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Voorwoord

Voor de vereniging was 2014 een jaar vol veranderingen.

aangenomen door het bestuur van de Stichting Reclame Code

neer. We hebben op bijzondere wijze met de leden en vele

derlandse Reclame Code en van toepassing op de gehele

Directeur Wouter Pfeifer legde na meer dan 20 jaar zijn functie
gasten op 24 april 2014 afscheid van hem genomen. Zijn functie is overgenomen door Ronald van Welie. De intensieve

samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten en de Nederlandse Aerosol Vereniging zal worden
voortgezet.

Niet alleen vond een wijziging van directie plaats, ook was een

voorzitterswisseling aan de orde. Frank Pierik legde na ruim
drie jaar voorzitterschap zijn functie neer en ik heb de eer hem
op te volgen.

De NCV is Frank Pierik zeer erkentelijk voor zijn actieve en betrokken inzet voor de vereniging. Niet in de laatste plaats om

zijn inzet voor de stichting Look Good...Feel Better, waar hij
tevens als bestuurslid nauw bij was betrokken. De actieve betrokkenheid bij Look Good…Feel Better, de stichting die zich

richt op de uiterlijke verzorging van mensen met kanker, zal ik
met volle passie voortzetten. Ik heb de Stichting altijd een

warm hart toegedragen, samen met de andere NCV-leden, en
wij zullen ons ook dit jaar weer actief voor haar inzetten. De
intensieve samenwerking heeft de NCV in het
afgelopen jaar alvast prachtig onder de aandacht gebracht met de uitgave ‘NCV en Look

Good…Feel Better, al ruim 10 jaar een betekenisvolle samenwerking’.

Maar het NCV-team bereikte het afgelopen

jaar nog veel meer. Zij stelde in 2014 een bijzondere reclamecode op, de Reclamecode

Cosmetische Producten, die unaniem werd

(SRC). Daarmee is de code onderdeel geworden van de Nebranche. Een resultaat om trots op te zijn.

De NCV trad in 2014 veel op als woordvoerder namens de cosmetica-industrie. Onderwerpen als microbeads, conserveer-

middelen en claims voerden de boventoon. Door de nadruk
van de media op deze thema’s, verdwijnen het nut, de nood-

zaak en het plezier van cosmetica soms naar de achtergrond.
Daarom alle lof voor de proactieve houding van de NCV; met
inhoudelijk sterke en goed onderbouwde communicatiemid-

delen is zij er ook dit jaar in geslaagd om te laten zien: cosme-

tica zijn veilig en van onschatbare waarde voor onze dagelijkse
persoonlijke verzorging. Duurzaamheid is en blijft speerpunt.
Voor inspiratie en verdieping op dit gebied, heeft de vereniging zich onlangs aangesloten bij MVO Nederland.

Dit jaar bestaat de NCV 65 jaar. Al die jaren behartigt de NCV

de belangen van de cosmetica-industrie, en faciliteert zij de
bedrijfsvoering van haar leden. De vereniging zal hier op ge-

paste wijze aandacht aan besteden met een dag die veel inhoud en ook vermaak biedt.

Ik vind het een mooie taak om mij de komende tijd nog intensiever bezig te gaan houden met de vereniging. Samen met het NCV-team heb ik er het

volste vertrouwen in dat 2015 weer een positief en dynamisch jaar zal worden voor de

cosmetica-industrie en met name de NCVleden.

Monica van Ee | Voorzitter NCV
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Nederlandse cosmeticamarkt
Op basis van de gegevens van marktonderzoeksbureau Nielsen schetst de NCV een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de
consumentenomzet van producten voor de persoonlijke ver-

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

In de graﬁeken en tabellen treft u overzichten van de omzet-

ontwikkeling in 2014 van de verschillende deelmarkten. Alle

omzetcijfers zijn weergegeven op consumentenprijsniveau inclusief BTW.

Algemene Nederlandse cosmeticamarkt

De cosmeticamarkt is in omzet in 2014 volgens de Nielsencijfers gedaald met -2,6%. Ook in aantal verpakkingen is een

daling waarneembaar (-1,0%). Het consumentenvertrouwen
is in vergelijking met vorig jaar toegenomen, maar nog wel ne-

gatief. Het was voor de cosmetica-industrie een moeilijk jaar

met een negatieve ontwikkeling ingegeven met name door
een stijging van de promotiedruk in alle deelmarkten. In totaal
wordt in personal care 37% (35% in 2013) in promotie ver-

kocht. De promotiedruk is niet meer weg te denken uit het

supermarkt- en drogisterijkanaal (het meest voorkomend in
de deelmarkt haarverzorging), en is ook duidelijk waarneem-

baar in de parfumerie. De schapprijs is in veel deelmarkten
gedaald.

De goede zomer, de vele innovaties en introducties hebben
geen waardegroei tot gevolg gehad. De deelmarkt decoratieve
cosmetica heeft als enige een positieve ontwikkeling doorge-

maakt. Binnen deze categorie waren vaak 1+1-acties aan de
orde. In verpakkingen laten deodorant, mondverzorging en

zeep een lichte groei zien. De mediabestedingen voor cosmetica zijn afgenomen.

De huidige consument is individualistisch, tijdsbewust en ver-

anderlijk. Belangrijk blijven gezondheid en well being en in

toenemende mate lifestyle. Bij aankoopbeslissingen spelen

gebruiksgemak, eﬀectiviteit en ook duurzaamheid een rol.
Trends volgens elkaar steeds sneller op.

Vanwege de promotiedruk en de toename van de verkoop via
alternatieve kanalen zoals budgetstores, is het aandeel eigen

merk in producten voor de persoonlijke verzorging licht dalend.
De geregistreerde totale consumptieve bestedingen van producten voor de persoonlijke verzorging bedroegen in 2014
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bijna 2,4 miljard euro; een besteding per hoofd van de bevolking van ruim 157 euro per jaar.

Naast de door Nielsen gerapporteerde omzet in het super-

markt-, drogisterij- en parfumeriekanaal wordt cosmetica ook
via andere kanalen verkocht. Consumenten kiezen vaker voor
alternatieve winkels om cosmetica te kopen. Het aantal alter-

natieve winkels groeit dan ook snel. Met name basisproducten

voor de persoonlijke verzorging worden ook in andere kanalen, zoals budgetstores en lifestylewinkels gekocht. Ook wordt

er cosmetica gekocht bij de schoonheidsspecialist, kapper en
apotheek. Aangezien Nielsen daarover geen gegevens heeft,
zijn deze niet meegerekend in bovengenoemde cijfers. Inter-

netverkopen groeien explosief, waaronder die van cosmetica-

producten, alhoewel minder hard. Voor cosmetica geldt dat

de prijzen online vergelijkbaar zijn met die van cosmetica in
de (traditionele) winkel. De toename van onlineverkoop is
vooral toe te schrijven aan het uitgebreide assortiment en het
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Binnenlandse omzet cosmetica
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gemak; niet vanwege de prijs. Onlineverkoop van cosmetica

zien, zowel in omzet als volume. De drogisterij laat door de

het selectieve kanaal bij de (herhalings-) aankoop van geuren.

(met name bij ﬁliaalbedrijven) in volume. Bij de parfumerie

zien we vooral bij grootverpakkingen zoals billendoekjes en in
Internetverkoop is dus belangrijk en groeit gestaag. Voor to-

taal cosmetica komt de inschatting van het online aandeel tussen de 6 en 7%.

promotiedruk een daling in omzet zien, maar stijgt nog wel
zien we een stijging van de prijs, maar door een afname in ver-

kopen is de ontwikkeling op totaal niveau negatief. U kunt
hierover op pagina 14 meer lezen.

De NCV schat in dat de Nielsen geregistreerde consumenten-

De verwachtingen voor 2015

de verschuiving van aankoopkanaal. Nielsen dekt ongeveer

wikkeling: stabilisatie van het volume en de winstgevendheid

omzet minder dekt dan de voorgaande jaren, vooral vanwege

80-85% van de totale Nederlandse cosmeticaverkopen in Ne-

derland. Uitgaande hiervan bedragen de totale consumptieve
bestedingen in 2014 tussen de 2,8 en 3 miljard euro. Hiermee

rekening houdend, zou de ontwikkeling in verkopen stabiel
zijn en de omzet en bestedingen minder negatief.

De verkoop via de supermarkt laat wederom een sterke daling

Voor het jaar 2015 verwacht de NCV een vergelijkbare ontonder druk. Wellicht dat er waarde terug in de markt kan wor-

den gebracht (prijsstijgingen). Aanbieders zullen vechten om

een hogere waarde per verpakking te realiseren. Promotiedruk zal een grote rol blijven spelen. De cosmeticamarkt blijft
gedreven door introducties en innovaties. De consument
wordt voortdurend verleid met mooie producten die iets toevoegen aan zijn/haar leven.
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Mannencosmetica
Onder mannencosmetica verstaan we producten voor de per-

Bij gezichtsverzorging zagen we nog wel een stijging in verko-

markt worden gebracht voor mannen. Mannencosmetica

promotiedruk is gestegen. Hierdoor heeft de groei in verkopen

soonlijke verzorging die speciaal zijn afgestemd en op de

wordt zowel in het drogisterij-, parfumerie- als supermarktkanaal verkocht.

De markt is net als voorgaande jaren gedaald, waarbij de afzet

zich stabiliseert gedreven door promoties. De omzetdaling is
2,7% naar een omzet van bijna 345 miljoen euro, exclusief
scheerapparaten en scheermesjes.

In meerdere categorieën was een omzetdaling waar te nemen
zoals bij de verkopen van gezichtsverzorging, aftershave en
scheerproducten.

pen. De gemiddelde prijs is met meer dan 10% gedaald. De
geen eﬀect op de totale omzet.

Er zijn nog steeds veel mannen met een baard. De markt voor
scheerproducten is in aantallen gestabiliseerd, maar in omzet
nog dalende.

Er zit nog veel potentie in de mannencosmeticamarkt. Meer
mannen zouden mannencosmetica kunnen gaan gebruiken,

en ook meer producten per man. Het is een uitdaging voor
de fabrikanten om hun producten ‘aan de man te brengen’.

De hoop is dat de markt in 2015 zich weer positief ontwikkelt.
* deze cijfers zijn gebaseerd op Nielsen
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Deelmarkten

Bad- en doucheproducten

De categorieën lip-, oog- en teintproducten zorgden voor groei.

2012 na, wat klappen te verwerken gehad. De markt voor bad-

lair. Bij oogproducten zagen we een stijging van de promotie-

Sinds 2010 heeft de markt voor bad- en doucheproducten, op
en doucheproducten laat in 2014 wederom een daling zien
die vooral gedreven wordt door de negatieve ontwikkeling van
de categorie badproducten, zowel in omzet als volume. Deze
negatieve ontwikkeling is toe te schrijven aan het lagere ge-

bruik van doucheproducten, de switch naar niet traditionele
verkoopkanalen door de consument voor zowel lager als

hoger geprijsde producten, en het feit dat er geen echte innovaties in deze deelmarkt waren. De markt ontwikkelt zich

echter door verschillende applicaties (bijvoorbeeld mousses
en oliën) en grotere formaten. De markt voor doucheproducten (ongeveer 80%) is veel groter dan die voor badproducten.

Onder andere lipsticks met uitgesproken kleuren waren popu-

druk bij de grote merken waardoor de gemiddelde prijs
gedaald is. Ook innovaties werden bij introductie meteen

onder promotie verkocht waardoor de categorie geen echte
groei heeft kunnen realiseren ondanks de stijging in verkoop.

Bij teint zorgden diverse introducties voor een groei zowel in

omzet als in verkopen. Elk segment binnen deze categorie
draagt bij aan de groei. Populair waren vooral foundations met

verzorgende eigenschappen. De promotiedruk is vooral bij de
merken toegenomen, bij private labelproducten is de promo-

tiedruk afgenomen. Nagellak is nog steeds populair. Vooral
jonge consumenten kopen nagelproducten. Zij zijn over het al-

gemeen minder loyaal aan een merk en switchen makkelijk,
vaak ook ingegeven door aanbiedingen en acties. Een uitzon-

dering hierop was de populariteit van een merk uit het hogere

segment. De gemiddelde prijs van een nagelproduct is naar beneden gegaan. De promotiedruk is in dit segment afgenomen.

Deodorant

De omzet in deze deelmarkt is gestabiliseerd. Groei is gereali-

seerd vanuit aerosols (ongeveer 70% van de totaal deodorant

markt). Andere deodorants zoals rollers en crèmes laten een
daling zien. Een opmerkelijke introductie was die van de compressed deodorant (aerosol). Dit is een innovatie in deze deel-

markt die vanwege kleinere verpakkingen gunstig is voor het
milieu en toch dezelfde bescherming biedt. Vanuit de consument is duidelijk interesse voor deze minder milieubelastende

verpakkingen die je bijvoorbeeld ook in je reishandbagage
mag meenemen. Voor compressed deodorant is veel media-

aandacht geweest. Andere deodorants zoals rollers en crèmes
laten een daling zien. De promotiedruk in deze deelmarkt is

Decoratieve cosmetica

De deelmarkt decoratieve cosmetica bestaat uit lip-, oog-,
nagel- en teintproducten en vertegenwoordigt een waarde

van bijna 363 miljoen euro. De deelmarkt laat nog steeds een
groei zien. In omzet is een groei van 2% gerealiseerd. Vooral

in de parfumerie is een groei waar te nemen zowel in omzet,

licht gestegen.
in miljoenen euro
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2,3
Crème & Gel

Overig

mede door prijsstijgingen, als in verkopen.

Geuren

merken het beter doen dan de lager geprijsde, deze merken

gedreven door de omzet in de selectieve markt (parfumerie).

In de drogisterij zien we dat vooral de wat hoger geprijsde
bieden producten tegen toegankelijke prijzen met een ﬂinke

toegevoegde waarde zoals innovaties die inspelen op trends
en beleving.

De deelmarkt geuren is verder gestabiliseerd. De markt wordt

Deze deelmarkt vertegenwoordigt een waarde van bijna 467

miljoen euro en is de grootste deelmarkt. In waarde zijn de
damesgeuren licht gestegen. De omzet in herengeuren is licht
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gedaald (zowel in omzet als in verkopen) met name omdat er

Haarkleurproducten hebben het moeilijk gehad. Er was haast

Sinterklaas en Kerst blijven belangrijke aankoopmomenten.

ducten worden onder promotie verkocht en de acties zijn diep

geen grote succesvolle introducties zijn geweest. Moederdag,

Haarverzorging

Haarverzorging is een grote deelmarkt bestaande uit shampoo, haarstyling, haarkleurproducten, crèmespoelingen, haar-

kuren, permanenten en overige producten. De deelmarkt laat

een daling zien in de omzetontwikkeling. Deze daling wordt
vooral gedreven door stylingproducten, hiervoor geldt dat de

markt al jarenlang daalt. Voor de gehele deelmarkt geldt dat
de prijs per verpakking onder druk staat.

Iedereen gebruikt al shampoo waardoor er geen nieuwe con-

sumenten bijkomen. De promotiedruk is toegenomen. Men-

sen zijn bereid te switchen in deze categorie wanneer andere
producten in de aanbieding zijn.

In de categorie crèmespoelingen en haarkeuren is volop geïn-

noveerd. Vooral ook haarkuren, zoals oliën, is een trend en de

verwachting is dat in deze categorie, waarvoor in Nederland

een van de laagste penetraties van heel Europa geldt, nog veel
potentie zit, zeker gezien de hoeveelheid innovaties. De categorie styling staat al jaren onder druk en daalt in omzet en ver-

kopen. De gemiddelde prijs daalt nog steeds. Er zijn veel
mensen die geen stylingproducten gebruiken, maar ook men-

sen die hun producten bij de kapper kopen. Ook zijn er mensen die in plaats van stylingproducten producten als droogshampoo gebruiken om hun haar mee te stylen.

een prijzenoorlog door promotie. 80% van de haarkleurpro(1+1). Ondanks de toename van de promotiedruk zijn er niet

meer verpakkingen verkocht. Naast de aankopen onder pro-
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motiedruk zijn er namelijk veel mensen die via een ander ka-

onder de douche. De consument wil gebruiksgemak en eﬃ-

Nielsen worden gemeten), haarkleurproducten hebben ge-

in de zogenaamde mass market, zoals bijvoorbeeld bij de dro-

naal, vooral in de zogenaamde budgetstores (die niet door
kocht. In deze categorie zien we nauwelijks online verkoop.

Huidverzorging

De deelmarkt huidverzorging behelst bijna 424 miljoen euro.

De omzet is met 7% gedaald. In verpakkingen is de markt licht

ciënte verzorging. Het merendeel van deze producten wordt
gist, verkocht. Private label laat geen groei zien. Ook is de behoefte van de consument aan zowel lichaams- als hand-

verzorging minder groot geweest, mede door het uitblijven
van een koude winter.

gedaald. De deelmarkt bestaat uit hand-, lichaams- en ge-

Mondverzorging

Alle categorieën laten een negatieve omzetontwikkeling zien.

de verkopen zijn licht gestegen. Mondverzorging is meer in

zichtsverzorging.

Gezichtsverzorging is de grootste categorie. Innovatie en mediabestedingen hebben geen groei in de categorie tot gevolg
gehad. Succesvolle introducties zijn meteen in promotie ver-

kocht waardoor mensen vaak een voorraad hadden en de rest
van het jaar geen nieuwe producten hoefden te kopen. Daar-

door zijn er ondanks een gemiddelde prijsdaling en toename
van de promotiedruk niet meer producten verkocht. Ook is er
in gezichtsverzorging meer buiten het reguliere kanaal ver-

kocht, zo zien we een stijging in de online verkoop (met name
van selectieve producten) bij de hard discounters (Aldi, Lidl)
en de budgetstores.

Ook bij lichaamsverzorging zien we duidelijk een switch van

kanaal. De consument is zogenaamde lifestyleproducten gaan

De markt voor mondverzorging is in omzet stabiel gebleven,

promotie verkocht. Er zijn meer multipacks verkocht. Populair

waren vooral de whiteningproducten, de zogenaamde blauwe
tandpasta met progressieve en optische witmakers. Deze producten zijn ook voor mannen op de markt en hebben waarde
aan de categorie toegevoegd.

Consumenten blijven bereid duurdere toegevoegde waarde
tandpasta’s te kopen. In kindertandpasta’s hebben producten

met bekende karakters zoals Woezel & Pip een waarde toegevoegd in de categorie; deze producten zijn tegen een hogere
prijs verkocht.

In toenemende mate wordt tandpasta ook via andere kanalen
verkocht.

kopen of producten bij budgetstores. Introducties waren er

Scheerproducten

aan te brengen zijn, en lichaamsverzorgende producten voor

zien. De baardtrend is nog steeds aanwezig en ondanks een

op het gebied van snel intrekkende producten die makkelijk

Ook in 2014 laat de markt voor scheerproducten een daling
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daling van de prijs zijn er net zoveel scheerproducten als in
2013 verkocht. Gels blijven binnen de categorie scheerproducten de grootste applicatievorm.

Zeep (tabletten & vloeibaar)

Er zijn meer producten verkocht tegen een lagere prijs waardoor de markt geen positieve ontwikkeling heeft kunnen door-

maken. Er was wel een aantal introducties om met name
kinderen bewust te maken van het belang van handen was-

sen. In deze deelmarkt worden ook veel eigen merk-producten
verkocht. Het aandeel vloeibaar is het grootst.

Zonnecosmetica

Anti-zonnebrandproducten zijn in 2014 sterk gepromoot.
Vooral tijdens het seizoen waardoor veel omzet uit de catego-

rie is gehaald. Het was een mooi seizoen, dat wil zeggen lange

periodes met warm en zonnig weer. De markt voor zonnecosmetica is licht gedaald zowel in het drogisterij- als in het par-

fumeriekanaal. In verkopen is de markt stabiel gebleven.
A-merken zijn gegroeid in verkopen en private label is gedaald.

Beiden worden verkocht onder promotie. De promotiedruk bij

zonnecosmetica is een van de hoogste van de deelmarkten.
Een goede zonbescherming is belangrijk. De tendens voor het

kiezen voor hogere factoren zet door. De standaard lijkt SPF 30
te worden. Het aantal producten met een lage SPF op de markt

wordt minder. Fabrikanten spelen in op de behoefte van de

consument waardoor er diverse innovaties waren, vooral op

Jaarverslag 2014

het gebied van applicatievormen zoals sprays. Er zijn veel soor-

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

dereen het product van zijn of haar voorkeur kan kiezen.

markt laat een daling in groei zien. Dit ondanks de lichte stij-

ten producten op de markt zoals milks en lotions waardoor ieEducatie over insmeren blijft belangrijk.

Aftersunproducten zijn gedaald in omzet en verkopen. Mis-

schien vervangen mensen een aftersun door een bodyproduct.

Of zij vinden dat een goede verzorging minder noodzakelijk is

als zij niet verbrand zijn. Via de zogenaamde budgetstores is
de verkoop van anti-zonnebrandproducten relatief klein.

Overig

Onder de categorie ‘overig’ vallen onder meer de vochtige

hygiëne, voetverzorgingsproducten en talkpoeder. Deze deelging van geboortes in 2014. Bij vochtige doekjes zijn mensen

niet merkentrouw en koopt men snel iets in promotie. Ook

hier zien we dat online een groeimarkt is, mede ingegeven
door de aanschaf van een groot aantal producten in één keer.

De categorie lippenbalsem staat onder druk doordat de winter
niet echt heeft doorgezet, en omdat lipsticks steeds vaker verzorgend zijn.

Ook in deze deelmarkt zien we een switch van kanalen en een
lagere gemiddelde prijs.
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Aandeel deelmarkten in %
Bad- en doucheproducten
Decoratieve cosmetica
Deodorants
Geuren
Haarverzorging
Huidverzorging
Mondverzorging
Scheerproducten
Zeep (tabletten en vloeibaar)
Zonnecosmetica
Overig
totaal

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

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

Aandeel deelmarkten in %
Scheerproducten 1,0%
Zeep 1,9%
Bad- en doucheproducten 7,1%
Zonnecosme ca 3,0%
7,1
1,9 3,0
Overig 3,9%
3,9
Huidverzorging 17,8%
17,8
7,6 Mondverzorging 7,6%

15,3
15,8

Decora eve
cosme ca 15,3%

6,9

Haarverzorging 15,8%

19,6

Deodorants 6,9%
Geuren 19,6%

2013
7,3%
14,8%
6,8%
19,1%
15,9%
18,7%
7,4%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
100%

2014
7,1%
15,3%
6,9%
19,6%
15,8%
17,8%
7,6%
1,0%
1,9%
3,0%
3,9%
100%
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Ontwikkeling distributiekanalen
Drogisterij-, parfumerie- en
supermarktkanaal*

Cosmetica wordt in supermarkt, drogisterij en parfumerie ver-

laten zien. Het belang van het ﬁliaalbedrijf neemt verder toe.

hankelijk van de deelmarkt is het ene kanaal belangrijker dan

bedrijven gerealiseerd.

kocht. Alle verkoopkanalen zijn voor cosmetica van belang. Af-

het andere. De meeste (cosmetica)verpakkingen worden in de

Het overgrote merendeel van de omzet wordt door de ﬁliaal-

drogisterij verkocht.

In de parfumerie is geen groei gerealiseerd. De omzetontwik-

De omzet van cosmetica in het supermarktkanaal is in 2014 ver-

De omzet in geuren is stabiel. Decoratieve cosmetica laat een

der gedaald. De enige categorie die een positieve omzetont-

wikkeling liet zien, is zonnecosmetica. Deze groei is gerealiseerd
door de wijze waarop de producten op het schap in de super-

markt gepresenteerd worden, namelijk op een prominente

plek en de verkoop onder promotie. Ook in verkopen is sprake
van een negatieve ontwikkeling in het supermarktkanaal.

De volumestijging in het drogisterijkanaal is ten koste gegaan

van het supermarktkanaal. Wel heeft een waardedaling in het

drogisterijkanaal plaatsgevonden. De deelmarkten deodorants
en mondverzorging hebben een positieve omzetontwikkeling

omzetontwikkeling in %

Drogisterij/Parfumerie/Supermarkt
Drogisterij/Parfumerie
Parfumerie
Drogisterij
Supermarkt

keling is licht negatief en het aantal verpakkingen is gedaald.

mooie groei zien, maar de negatieve ontwikkeling in de deel-

markt huidverzorging, van met name gezichtsverzorging, drukt
de omzet.

Naast bovenstaande ontwikkelingen is er, zoals al eerder beschreven, een groei waarneembaar buiten het universum van

Nielsen in verkopen van cosmetica. Veel consumenten kopen
hun cosmetica in de zogenaamde budgetstores of bij de hard-

discounters. Ook de online verkoop van cosmetica is gestegen.
* deze gegevens zijn gebaseerd op cijfers van Nielsen

2013
Algemeen
Cosmetica
2,2%
-0,2%
0,4%
0,4%
2,1%
2,0%
-0,1%
-0,9%
2,4%
-2,8%

2014
algemeen
Cosmetica
0,8%
-2,6%
0,5%
-1,9%
-2,7%
-1,8%
0,2%
-2,9%
0,8%
-5,7%
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Kapper en schoonheidsspecialist
Zowel bij de kapper als de schoonheidsspecialist worden producten voor de persoonlijke verzorging gebruikt én verkocht.

Kapper

**

Na een aantal jaren met een negatieve omzetontwikkeling lijkt
de omzet in kappersproducten weer voorzichtig aan te trek-

ken, maar de ontwikkeling blijft negatief, ook in verpakkingen.
Het aantal kappersbezoeken is gestabiliseerd. Er is een aantal

introducties geweest, met name in de categorie verzorgende

producten. Deze introducties hebben waarde toegevoegd aan
de markt. Het aantal kappers blijft toenemen. Dit komt door
toename van het aantal thuiskappers en budgetsalons.

Schoonheidsspecialist

***

De totale brancheomzet van schoonheidsspecialisten is in
2014 gedaald. De daling wordt veroorzaakt door zowel een af-

nemend aantal schoonheidsinstituten als een lagere omzet

Verwachting
De verwachting voor 2015 is dat met het toenemen
van het consumentenvertrouwen mensen bereid zijn

meer te besteden waardoor het volume (verpakkingen) stabiel zal blijven of zal stijgen. Het belang van het
drogisterijkanaal zal verder toenemen, net zoals de
verkopen online, via budgetstores en harddiscounters.

De parfumerie blijft een belangrijk kanaal met name
voor de selectieve merken. Het belang van de super-

markt in de verkopen van cosmetica lijkt verder af te

nemen, maar blijft zeker voor bepaalde categorieën
belangrijk.

De kapper en schoonheidsspecialist zullen bij het aan-

trekken van de economie ook merken dat de bezoeken
en bestedingen weer zullen toenemen. De NCV is
voorzichtig optimistisch over 2015.

per instituut.

Zowel de NCV-groep van leveranciers in de kappersbranche
(GPD) als de groep leveranciers in de schoonheidsspecialistenbranche (GDS) proberen door vaktechnische cursussen en de
verdere ontwikkeling van www.isditproductveilig.nl bij te dragen aan kwalitatief goede ondernemers en personeel.

** deze gegevens zijn gebaseerd op de GPD omzetstatistiek (bewerkt door de NCV) en Rabobank Cijfers en Trends (maart
2015)
*** deze gegevens zijn gebaseerd op Omzetmonitor Schoonheidsverzorging, www.marktdata.nl
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Aandacht voor 65 jaar NCV

In 2015 bestaat de NCV 65 jaar. Tijdens een bijeenkomst in oktober 2015 wil de NCV hier graag aandacht aan besteden. De in-

steek zal zijn: zakelijk en inhoudelijk met een licht feestelijk tintje. Doel van de activiteiten is hierbij het onder de aandacht
brengen van de NCV als actieve betrokken vereniging, die als kenniscentrum fungeert voor leden en stakeholders.

65
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NCV steunt landelijke stichting Look Good…Feel Better

“Uiterlijke verzorging bij kanker is belangrijk”
Workshops: leuk en leerzaam

Stichting Look Good…Feel Better organiseert sinds 2005, als
enige organisatie in Nederland, in samenwerking met 79 ziekenhuizen, speciale workshops ‘Uiterlijke verzorging bij kanker’.

Tijdens de workshop krijgt men samen met anderen, in een
prettige sfeer, tips en adviezen over huidverzorging, make-up

gebruik, het dragen van een pruik of alternatieven hiervoor.
De workshop duurt twee uur en is voor de deelnemers gratis.
De herkenbaarheid, het feit dat je niet de enige bent, de praktische tips en dat je kunt praten over zaken waar je tegen aan

Stichting Look Good…Feel Better

loopt, vinden veel mensen ﬁjn.

Als je gezond bent, geeft een goed verzorgd uiterlijk meer zelf-

Leden NCV betrokken bij Look Good…
Feel Better

handelingen hebben vaak gevolgen voor het uiterlijk. Hoewel

Better al jaren. Meer dan 70 bedrijven/merken stellen belan-

vertrouwen. Dat is zeker ook zo als je ziek bent. Kanker en behet meestal om tijdelijke veranderingen gaat, is de impact

groot voor degene die het overkomt. Extra aandacht en zorg
voor dit veranderende uiterlijk kan veel voor iemand beteke-

nen. Stichting Look Good…Feel Better stelt al meer dan 10 jaar

alles in het werk om mensen met kanker te steunen bij hun
uiterlijke verzorging. Te zorgen dat ze er niet ziek uit zien; dat
ze zichzelf weer herkennen in de spiegel.

“Op zo'n ochtend vergeet je
eigenlijk dat de ziekte
kanker de oorzaak ervan is
dat je daar zit....
De tips die ik heb gekregen
gebruik ik ook dagelijks,
dank hiervoor. Het was een
heel positieve ochtend en
heel waardevol!!”
Marja, deelneemster aan workshop
Look Good…Feel Better

De NCV en haar leden steunen de Stichting Look Good...Feel
geloos cosmeticaproducten ter beschikking die gebruikt wor-

den tijdens de workshops. Maar ook ﬁnancieel wordt Look
Good…Feel Better door de NCV en haar leden gesteund.
Voor

meer informatie kunt u contact opnemen met

Petra Odenthal (directeur).

stichting look good...Feel Better

Postbus 914 | 3700 AX Zeist | T 030 697 15 11

info@lookgoodfeelbetter.nl | www.lookgoodfeelbetter.nl
IBAN NL40ABNA0621061352

Look Good…Feel Better heeft de ANBI status en het CBFcertiﬁcaat voor kleine goede doelen
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De NCV in 2014-2015
Vereniging en NCV-bestuur

de drie verenigingen in het pand aan de Waterigeweg in Zeist,

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

landse Aerosol Vereniging (NAV), van wezenlijk belang werd

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

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

Tijdens de ledenvergadering op 24 april 2014 zijn nieuw in het
bestuur benoemd de heren P. van Dansik (Delarange Cosmetics), R. Manhoudt (Procter & Gamble Nederland) en R. Pan-

nevis (Beiersdorf). Herbenoemd zijn mevrouw M. van Ee
(hannah SIRC) en de heer U. Springer (L’Oréal Nederland).

De heer R. van de Straat (Procter & Gamble Nederland) heeft

afscheid genomen van de vereniging. Wegens zijn vele jaren
actieve betrokkenheid bij de NCV (vice-voorzitter en voorzitter
van de commissie Beleid & Strategie) wordt hij door de leden-

namelijk de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV), de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) en de Nedergeacht.

De voorzitter

Frank Pierik van de ﬁrma Coty Benelux was voorzitter van de

NCV van november 2011 t/m 7 januari 2015. Monica van Ee
heeft Frank Pierik opgevolgd. Zij is directeur van hannah Skin

Improvement Research Company (SIRC) en is al jaren actief
betrokken bij de NCV, onder andere door haar voorzitterschap
van de Groep Distributie Schoonheidsspecialisten (GDS) en
het lidmaatschap van de Commissie Beleid & Strategie. Sinds

mei 2011 is zij bestuurslid van de NCV. De NCV is verheugd dat
zij bereid is de voorzitterstaak op zich te nemen. Tot vice-voor-

zitter is de heer B. van Iterson (Kao Brands Europe / Guhl Ikebana Cosmetics) benoemd.

vergadering benoemd tot erelid van de vereniging.

Nieuwe leden

Tijdens het verenigingsjaar 2014-2015 is afscheid genomen

OTC Pharma International BV en Mäurer & Wirtz.

van de heer U. Springer (L’Oréal Nederland, september 2014),
mevrouw A. de Haan (Unilever Benelux, december 2015) en

de heer E. Dumez (Schwarzkopf & Henkel, december 2015).
De NCV is hen dankbaar voor hun inzet voor de vereniging.

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

een aantal projecten in het bijzonder. Betrokkenheid bij de opvolging van de in mei 2014 vertrekkende directeur W.A. Pfeifer, waarbij de verdere intensivering van de samenwerking van

Het bestuur (v.l.n.r): L.A. Hertz, R.J.W. Manhoudt, Mw. M. van Ee, Mw. J. Lijbers*,
B. van Iterson, J.C. Bondy*, P. van Dansik. Verhinderd waren R. Pannevis en I. de
Jonghe*.
*Nog te benoemen in bestuur

Nieuwe leden in het verslagjaar zijn Add Water B.V., FeyeCon,
Er was sprake van 5 opzeggingen.

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. Vereijkenvan Embden (projectmanager communicatie), mevrouw L.

Jongmans (techniek, wet- en regelgeving), de heer C. Yu (tech-

NCV-bureau (v.l.n.r.): Lonneke Jongmans, Marjolein van Oostrum, Ronald van
Welie, Judith Romijn-Visscher, Lilian Vereijken-van Embden, Chuchu Yu. Niet op de
foto: G. Roeterd.
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niek, wet- en regelgeving ), mevrouw J. Romijn-Visscher (se-

sionele gebruikers van cosmetica, de schoonheidsspecialist en

Pfeifer is per 1 mei 2014 uit dienst, tijdens de ledenvergade-

tak ‘professioneel schoonmaken’ en ‘aerosols’ toegevoegd. In-

cretariaat) en de heer G. Roeterd (administratie). De heer W.A.
ring is bij zijn vertrek op feestelijke wijze stilgestaan.

Services en producten

NCV-uitgave over samenwerking leden
met Look Good…Feel Better

De Nederlandse Cos-

metica Vereniging en

65

stichting Look Good…

Feel Better werken al
ruim 10 jaar intensief
samen. De bijna honderd cosmeticabedrij-

ven aangesloten bij de
NCV steunen de StichAl ruim 10 jaar
een betekenisvolle
samenwerking

Nederlandse
Cosmetica Vereniging

en Stichting Look Good...Feel Better

de kapper. Het afgelopen jaar is aan isditproductveilig.nl de
middels vindt u onder isditproductveilig.nl liefst 6 websites
met waardevolle informatie.

Webstatistieken NCV-website

De NCV-website www.ncv-cosmetica.nl werd in 2014 door

35.000 unieke bezoekers geraadpleegd. Men bekijkt gemiddeld
4 pagina’s per bezoek. Met name de pagina’s downloads, weten regelgeving, marktgegevens, onderneming starten en eti-

kettering werden veel bekeken. Van de te downloaden docu-

menten waren de twee meest recente jaarverslagen het

popu-lairst. Via Google kwam men via de trefwoorden ‘INCI’
en ‘parabenen’ op de NCV-website terecht. Het ledendeel werd
3100 keer bezocht. De Google ranking van diverse, voor de NCV
relevante, onderwerpen (o.a. dierproeven, veilige cosmetica,
parabenen, PPD, cosmetica en hormonen) is bijzonder goed.

ting ﬁnancieel, met

Veel gestelde vragen (FAQ)

tiek. Look Good...Feel

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

producten en logis-

Better is hét goede
doel van de NCV. Om

dat kenbaar te maken, heeft de NCV hierover een uitgave uit-

gebracht. Deze uitgave heeft zij digitaal beschikbaar gesteld op
haar website en actief uitgestuurd aan leden en stakeholders.

Isditproductveilig.nl uitgebreid

De website isditproductveilig.nl biedt betrouwbare informatie

over het veilig omgaan met onder meer cosmetica. De website

wordt al vele jaren bijzonder goed bezocht. Naast de tak voor
consumenten, ontwikkelde de NCV ook websites voor profes-

In 2012 heeft de NCV de content op haar website weer verder
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formeren. Met behulp van antwoorden op Veel gestelde vragen
informeert zij de bezoekers gericht over speciﬁeke onderwer-

pen. Deze informatie wordt veel bezocht en heeft meteen een

de vereniging helpt vergroten. In 2014 groeide het aantal volgers naar bijna 900.

hoge Google ranking gekregen. De Veel gestelde vragen-docu-

Youtube

publiceerd, hadden betrekking op (het verschil tussen) dag- en

omdat de consument steeds liever via (bewegend) beeld in-

menten, die de NCV het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en ge-

nachtcrèmes, cosmetica en hormoonachtige stoﬀen en op
(claims op) anti-rimpelcrèmes. Uiteraard zijn tal van FAQ’s geüpdatet, als ook vele andere teksten op de website.

Flyer voor kappers over veilig werken

De leden van de Groep Professionele Distributie en NCV beWerken met proffessionele
producten in de
e kapsalon

sloten een ﬂyer te maken om te verspreiden
onder de cursisten van

hun trainingen, om hen
te wijzen op isditproductveilig.nl voor kapilig.nl
Isditproductve
biedt mensen
de
werkzaam in
he,
h
ranc
kappersb
informatie over
en
k
werk
veilig

formatie tot zich neemt. Vanaf de NCV-website wordt naar dit
kanaal gelinkt. De NCV verwacht Youtube steeds intensiever

te gebruiken om belangrijke cosmetica-onderwerpen te belichten.

Statements/persberichten

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

zendingen met betrekking tot onder meer de onderwerpen
microbeads, ﬂuoride en parabenen.

pers. Hierop vinden kap-

Veiligheidsmonitor

tie over het veilig wer-

klachten door cosmetica bij haar leden. De klachten worden

pers speciﬁeke informaken met professionele
kapperscosmetica.

De NCV heeft ook een
digitale uitgave uitgeisditproductveilig.nl/kapperscosmetica
g.nl/kapperscosme
etica

De NCV heeft een eigen Youtube kanaal laten vormgeven,

bracht die desgewenst

geprint kan worden door de leden. De leden verspreiden de
ﬂyer onder hun cursisten.

Twitter

De NCV inventariseert jaarlijks de geregistreerde gezondheidsingedeeld aan de hand van de Cosmetics Europe guidance ‘Co-

lipa Guidelines on the Management and reporting of Undesi-

rable Event Reports in the context of EU Cosmetovigilance’.
Vorig jaar liet de Veiligheidsmonitor zien dat in de periode

2006-2013 per 1 miljoen verkochte producten 2-3 klachten
(zeer) waarschijnlijk door het gebruik van cosmetica zijn ver-

oorzaakt. Het resultaat van de veiligheidsmonitor toont aan
dat cosmetica veilig zijn in gebruik.

Relevant cosmeticanieuws verspreiden via Twitter draagt

Kerstgroet

aanspreekpunt van de cosmetica-industrie. De NCV verwacht

keholders en leden. Hierin wordt beschreven en getoond op

ertoe bij dat mensen de NCV nog beter weten te vinden als
dat gebruik van Twitter de naamsbekendheid en autoriteit van

Jaarlijks stuurt de NCV een kerstgroet naar haar relaties, stawelke onderwerpen zij het afgelopen jaar actief was.
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Reclamecode Cosmetische Producten
van kracht

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft een bijzon-

stuurswisselingen, samenwerkingsverbanden van de NCV met
externen en onze social mediakanalen.

dere reclamecode opgesteld, namelijk de Reclamecode Cos-

NCV-Ledennieuwsbrief

door het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC). Daar-

per jaar. De nieuwsbrief legt zich toe op relevante en actuele

metische Producten, die onlangs unaniem is aangenomen
mee is de code onderdeel geworden van de Nederlandse
Reclame Code en van toepassing op de gehele branche.

Een paar jaar geleden heeft de Europese Cosmetica Vereniging
(Cosmetics Europe) het initiatief genomen tot Europese zelf-

De ledennieuwsbrief, exclusief voor leden, verschijnt 12 maal
onderwerpen in de branche, zoals wetgeving, ingrediënten en

bijeenkomsten. In het archief op de website zijn ze altijd na te
lezen.

Cosmeticapaspoort

totstandkoming waren vertegenwoordigers van adverteer-

medewerksters in de par-

principles on responsible advertising’ zijn vastgesteld. Bij de
ders, zelfreguleringsorganisaties, Europese instituties en di-

verse belangenorganisaties (waaronder de Europese

consumentenvereniging, BEUC) betrokken. De Europese code
heeft als basis gefungeerd voor de nu tot stand gekomen Reclamecode Cosmetische Producten.

NCV in landelijke media

De NCV heeft ook in 2014 opgetreden als woordvoerder na-

mens de cosmetica-industrie in de landelijke media. Een greep
uit de voorlichting die de NCV gaf: in Kappersnieuws over PPD,
NOS Zapp over microbeads, Kosmetiek over ingrediënten en

INCI-namen, de Rekenkamer over de prijs van shampoos,

Kassa over huidbleekproducten, C2W over UV-ﬁlters en Kassa
Groen over microplastics.

Nieuwsbrief Cosmetica NU

Deze externe nieuwsbrief heeft ongeveer 900 abonnees. Cos-

metica NU komt ieder kwartaal uit. Onderwerpen die het afgelopen jaar onder meer zijn besproken zijn de Cosmetica

Verordening, de omzetcijfers van de cosmeticabranche, be-

Speciaal voor de verkoop-

fu merie speciaal zaken
heeft de NCV het cosme-

ticapaspoort ontwikkeld.

Het is een initiatief van de
leden van de Groep Dé-

positaire en Exclusieve
Distributie (GDED) aangesloten bij de NCV. Ver-

koopmedewerk(st)ers
kunnen met dit paspoort
aantonen dat zij vakbe-

10:00

Pagina 1

cosmeticapaspoort

regulering van cosmeticareclame. Een ‘Charter and guiding

kwaam zijn en over kennis beschikken om op een kundige én

enthousiaste manier de consument te adviseren. In het cos-

meticapaspoort kunnen alle gevolgde trainingen worden bij-

gehouden. Achterin staat informatie over het invullen ervan
en de registratie van de gevolgde trainingen. Het begint met
registratie van de basisopleiding en daarna volgt registratie van
trainingen op het gebied van onder meer huidverzorging,
make-up en parfum. Het is ook mogelijk speciale NCV-cosmeticacertiﬁcaten te behalen.

Jaarverslag 2014

De Prix de L’essence werd door Jamai Loman voor het eerst uitgereikt aan een mannelijke verkoop-adviseur, Kevin van Attikum van ICI Paris XL.

NCV draagt bij aan film over Vroege
Herkenning Huidkanker

het bestuur van de stichting heeft, naast dermatologen en ver-

landse Brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging

dermatoloog in het VUMC te Amsterdam. Op 8 april 2015

In het Platform Verstandig Zonnen zijn de Algemene Neder-

(ANBOS), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
(NVH), Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ), KWF Kan-

tegenwoordigers uit de cosmetica-industrie, de heer R.T.H. van

Welie (NCV) zitting. De voorzitter is de heer T. Rustemeyer,
heeft het 15e seminar in Amersfoort plaatsgevonden.

kerbestrijding en de NCV verenigd. Het platform heeft tot doel

Jury Prix de l’essence

Het platform heeft afgelopen jaar een ﬁlm gemaakt die vooral

en Exclusieve Distributie (GDED) voorzitter van de jury van de

duidelijke en eensluidende voorlichting te geven over zonnen.

bedoeld is om professionals als huidtherapeuten en schoon-

heidsspecialisten te informeren over de kenmerken van huid-

kanker, zodat verdachte plekken door hen herkend worden en
zij de klant/consument kunnen doorverwijzen voor verdere
diagnosestelling.

NCV Vertegenwoordiging
CESES

Het overheidsproject CESES heeft een meldpunt voor het melden van gezondheidsklachten veroorzaakt door het gebruik

van cosmetica. Het systeem wordt beheerd door het RIVM en

de NVWA. Namens de NCV neemt mevrouw L. Jongmans deel
aan de begeleidingscommissie.

Dermatologie en Cosmetica

De Stichting PMS Cosmetica organiseert jaarlijks een seminar
Dermatologie & Cosmetica waarin kennisuitwisseling op het

raakvlak van dermatologie en cosmetica

wordt bevorderd. In

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

Prix de L’essence, beste cosmetica-adviseuse van het jaar. Op
12 januari 2015 heeft voor de 10e keer op rij de uitreiking van

de beste cosmetica-adviseuse van het jaar plaatsgevonden.

De prijs werd door Jamai Loman tijdens een feestelijke bijeen-

komst voor het eerst aan een mannelijke verkoop-adviseur
uitgereikt, namelijk Kevin van Attikum van ICI Paris XL.

Jury Beauty Award

De Beauty Award is een initiatief van Beauty Trade Professionals (BTP) en vakblad Kosmetiek ter bevordering van het pro-

fessionele imago en kernwaarden van de schoonheids-

branche. Namens de NCV heeft mevrouw M.A.J. van Oostrum

zitting in de jury. De feestelijke uitreiking heeft op 2 maart
2015 plaatsgevonden in Studio 21 te Hilversum.

Klankbordgroep Zelfgemaakte Explosieven

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV) en de actoren in verschillende precursorenketens wer-

ken 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 die het op de markt brengen en het
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sing. De Nederlandse wet- en regelgeving wordt medio 2015

Platform Elektronisch Zakendoen in
Drogisterijbranche (EZD)

ging van de richtsnoeren bij deze wetgeving zoals geformu-

in het Platform Elektronisch Zakendoen. Eén van de kernacti-

gebruik van precursoren van explosieven regelt van toepasverwacht. De NCV heeft onder andere het voorstel tot wijzileerd door Cosmetics Europe bij de NCTV verdedigd.

Klankbordgroep Risico’s Nanotechnologie
Ministerie Infrastructuur & Milieu

In deze werkgroep zijn vele partijen verenigd, van NGO’s op

De NCV (mevrouw M.A.J. van Oostrum) is vertegenwoordigd
viteiten van het platform is om elektronisch zakendoen in de

branche te gaan implementeren. Handel en industrie wisselen
zo goed als papierloos artikelgegevens uit. Speciale aandacht
blijft er voor de kwaliteit van de gegevens.

gebied van natuur en milieu, consumenten- en dierenwelzijns-

organisaties, industrie, autoriteiten behelst met (product)con-

trole 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.

Look Good…Feel Better

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder-

steunt de NCV Look Good…Feel Better op tal van terreinen.
Maar ook de leden van de NCV dragen hun steentje bij aan
het succes van Look Good…Feel Better. De NCV participeert in

het bestuur. Een NCV-folder over de bijzondere samenwerking
van de NCV met de stichting is in 2015 tot stand gekomen.

MVO Nederland

In 2014 heeft de NCV zich aangesloten bij

MVO Nederland voor inspiratie en verdieping op het gebied van maatschappelijk

verantwoord ondernemen. Producenten, formuleerders, distributeurs en consultants lid van de NCV hebben maatschap-

pelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoog in het
vaandel staan. De heer C. Yu participeert namens de NCV in

de diverse netwerk- en overlegbijeenkomsten van MVO Nederland.

Overleg Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Het KIDV stelt jaarlijks een Verduurzamingsagenda voor ver-

Platform Verstandig Zonnen
Verstandig zonnen is meer dan alleen re-

gelmatig anti-zonnebrandmiddel smeren. De NCV voelt zich verantwoordelijk

om de totaalaanpak van verstandig zon-

nen breed uit te dragen. Om die reden
participeert zij al jaren in het Platform

Verstandig Zonnen (PVZ). Het Platform
streeft naar eenduidige communicatie

over zonnen om zo de preventie van

huidkanker te stroomlijnen en te verbeteren. Daarvoor zijn in

zogenaamde ‘Gouden Regels’ de belangrijkste adviezen samengevat. Deze regels worden regelmatig herzien als her-

nieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven. Daarnaast vond

PVZ het ook nuttig om de aandacht te richten op de vroege

herkenning van huidkanker om zo het aantal sterftegevallen
terug te kunnen dringen. Het platform heeft daarom een ﬁlm
gemaakt die vooral bedoeld is om professionals, als huidthe-

rapeuten en schoonheidsspecialisten, te informeren over de

kenmerken van huidkanker, zodat verdachte plekken door hen
herkend worden en zij de klant/consument kunnen doorver-

wijzen voor verdere diagnosestelling. De NCV heeft de ﬁlm op
haar YouTube-kanaal geplaatst en de ﬁlm tijdens diverse
(leden-) bijeenkomsten getoond.

pakkingen op met concrete en afrekenbare doelen voor de

RODA

het opstellen van de Verduurzamingsagenda consulteert het

Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA). Het

duur van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Bij

KIDV vertegenwoordigers van gemeenten, het Rijk, het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en maatschappelijke

organisaties. De NCV vertegenwoordigt bij deze consultatierondes de cosmeticabranche.

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

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

Jaarverslag 2014

Stakeholderoverleg Microplastics, Ministerie van Infrastructuur en Milieu over
plastic microbeads

en Sport en het RIVM) om de standpunten van de cosmeticaindustrie kenbaar te maken.

De discussie over plastic microbeads is prominent aanwezig in

VNCI

gebruik uit te faseren. De NCV, de heer R.T.H. van Welie en me-

van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.

Nederland. De cosmetica-industrie stelt zich tot doel om het

vrouw L. Jongmans, nemen deel aan het stakeholderoverleg
waarin naast de overheid ook NGO’s zijn vertegenwoordigd.

Vooroverleg Working Group on Cosmetics

De Europese Commissie houdt door middel van regulier over-

leg ‘Working Group on Cosmetics’ contact met de verschil-

lende lidstaten over cosmetica. Tijdens dit overleg worden

nieuwe wetsvoorstellen en andere discussies over de veiligheid van cosmetica besproken. In de aanloop naar deze ver-

gadering heeft de NCV een vooroverleg met de Nederlandse
vertegenwoordiging (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

De heer R.T.H. van Welie heeft zitting in het algemeen bestuur

VNO-NCW

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

De NCV participeert in een aantal werkgroepen, zoals Consumentenvraagstukken en Nanotechnologie. De heer R.T.H. van
Welie neemt deel aan het directeurenoverleg van VNO-NCW.

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

De NCV is aangeslo-

Wijzigingen in Brussel

koepelorganisatie

van de Europese Commissie. Deze afdelingen worden direc-

ten bij de Europese

Cosmetics Europe,
the personal care
association, gehuis-

vest in Brussel. Cos-

metics Europe is ver-

Er zijn ruim 23.000 medewerkers werkzaam bij de afdelingen

toratengeneraal (DG) genoemd en zijn elk verantwoordelijk
voor een bepaald beleidsterrein. De DG’s zijn na de verkiezingen geherstructureerd en er zijn wat namen veranderd.

- DG Health & Consumers (DG SANCO) → DG Health & Food
Safety (DG SANTE)

antwoordelijk voor de Europese belangenbehartiging namens

- DG Enterprise & Industry (DG ENTR) → DG Internal Market,

en inhoudelijk bij aan het werk van Cosmetics Europe. Wet- en

Cosmetica viel onder DG SANCO en is verplaatst naar DG

nationaal niveau. Nationale onderwerpen spelen vrijwel altijd

Het wetenschappelijk comité SCCS heeft een ander e-mail-

de cosmetica-industrie. De NCV draagt bestuurlijk, ﬁnancieel
regelgeving en belangenbehartiging ontwikkelen zich op inter-

ook op dit niveau. Bij deze versterkte Europese oriëntatie blijft
de unieke positie van de NCV als nationaal aanspreekpunt van

Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)

GROW.

adres gekregen: SANTE-C2-SCCS@ec.europa.eu.

groot belang. Vertegenwoordigers van de NCV nemen deel aan

duurzaam ondernemen (mvo)

gic Core Teams (SCT). Verderop in dit jaarverslag treft u een

dernemen een belangrijk thema.

zogeheten Expert Networks (EN), Export Teams (ET) en Strateoverzicht hiervan aan.
general assembly

De General Assembly heeft in juni plaatsgevonden. Op 10 en

11 juni werd het congres ‘Cosmetics at the Crossroads of

Science and Regulation’ gehouden. De NCV was daarbij ver-

tegenwoordigd en heeft een verslag gemaakt. Op 12 en 13 juni

Voor de internationale cosmetica-industrie is duurzaam onCosmetics Europe was betrokken bij de revisie van het ecola-

bel voor zeep, shampoo en haarconditioners. Verder is men
bezig met de ontwikkeling van richtlijnen voor de zogenaamde
footprints (voetafdruk, het achterlaten van gevolgen die ont-

staan zijn door de mens voor andere mensen, de natuur, en
voor toekomstige generaties).

2014 vond de ledenvergadering plaats. Fabio Francini

alternatieven voor dierproeven

Loïc Armand (L’Oréal, Frankrijk) is de heer Francini opgevolgd.

on Alternative Approach for Animal Testing’, een samenwer-

(Framesi, Italië) heeft zijn functie als voorzitter neergelegd.
Ook de functies van vice-president en treasurer zijn opnieuw

ingevuld. NCV-directeur, Ronald van Welie, is opgenomen in
de Board of Directors (BOD) van Cosmetics Europe. De NCV

vertegenwoordigt in de BOD het cluster Benelux. De heer Van
Welie is tevens lid geworden van het Audit Committee dat na-

mens de leden intern de ﬁnanciën van Cosmetics Europe controleert. Dr. Gerd Ries is sinds eind 2014 interim Deputy
Director General of Cosmetics Europe.

Het Activity Report 2013, Consumers at the Heart, is in juni

Cosmetics Europe neemt deel aan het ‘European Partnership
king tussen overheden, industrie en dierenwelzijnsorganisa-

ties. Deze samenwerking heeft tot doel de ontwikkeling van
alternatieven te stimuleren, en een snellere validatie en ac-

ceptatie van nieuwe testmethoden tot stand te brengen. Cos-

metics Europe participeert in het SEURAT – 1 initiative, het
programma van de Europese Commissie om alternatieven te

ontwikkelen. De cosmetica-industrie doneerde €37 miljoen
tussen 2007 en 2014 voor het onderzoek naar alternatieven.

gepubliceerd en breed verspreid.

Zelfregulering reclame cosmetica

trust & reputation

reclames voor cosmetica een Charter en Guiding Principles

De werkgroep Trust & Reputation heeft een vliegende start

gemaakt, en ontwikkelt nieuwe kernboodschappen voor de
cosmetica-industrie onder het motto: Taking Care of People,

Together. Een eerder stakeholderonderzoek heeft aangetoond
dat het vertrouwen in de cosmetica-industrie laag is.

Cosmetics Europe heeft ten behoeve van de zelfregulering van

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

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

metics Europe stimuleert en bewaakt de uitrol van deze regels
over heel Europa. Inmiddels zijn de Guiding Principles in vrijwel heel Europa van kracht.

Jaarverslag 2014

Daarnaast heeft Cosmetics Europe veel aandacht voor (nale-

internationale samenwerking ttiP

claims is overleg met de Europese Commissie.

nership (TTIP) wordt tussen Europa en de Verenigde Staten

ving van) de Claimsverordening (655/2013). Over diverse
international Collaboration on Cosmetic regulation (iCCr)

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

enigde Staten, Japan en Canada. Het ICCR is een platform voor
wetgevers en industrie. In het verslagjaar is er een website ge-

lanceerd die zich richt op de samenwerking op het gebied van
de cosmeticawetgeving: http://www.iccrnet.org/

In het kader van de Transatlantic Trade and Investment Part-

druk onderhandeld over, onder meer, het harmoniseren van

de cosmeticawetgevingen voor beide continenten. Doel is om
vrijere handel mogelijk te maken door de regels over bijvoorbeeld veiligheid en ingrediënten op elkaar af te stemmen.

De Europese Commissie heeft een factsheet en een position
paper voor cosmetica gepubliceerd waarin de aanpak van Eu-

ropa wordt uitgelegd. Daarnaast heeft Cosmetics Europe ook
overleg met China, India en Rusland.
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Bijeenkomsten
2014

24 aPril | Jaarvergadering NCV/NVZ/NAV | Fort
Voordorp, Groenekan

17 juNi | Cursus 'Arbeidstoxicologie en blootstel-

lingsmodellen'| Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

3 juli | Cursus 'Arbeidstoxicologie en blootstellings-

Colette Alma als gastspreker op Jaarvergadering NCV/NVZ/NAV

modellen' (vervolg) | Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Nielsen
bijeenkomst
<

23 sePtemBer | Inleiding in de cosmeticawetgeving
| Nieuwegein Business Center, Nieuwegein

12 NovemBer | Beautyjournalistenbijeenkomst |
Huize Frankendael, Amsterdam

9 deCemBer | Duurzaamheidsdag | RDM Campus,
Rotterdam

NCV/CBD Nieuwjaarsreceptie >

2015
7 jaNuari | NCV/CBD Nieuwjaarsreceptie | Restaurant Groot Kievitsdal, Baarn
12 jaNuari | GDED Trainersdag & Certificaten-

uitreiking | Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder

11 FeBruari | Bijeenkomst Productinformatiedossier | Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

19 FeBruari | Nielsen bijeenkomst | Kontakt der
Kontinenten, Soesterberg

8 aPril | Dermatologie & Cosmetica-seminar |Stads-

liNks

café De Observant, Amersfoort

www.ncv-cosmetica.nl
www.isditproductveilig.nl
www.cosmeticseurope.eu
www.lookgoodfeelbetter.nl
volg ons via NCv_cosmetica

Karin Bloemen bij feestelijk afscheid
Wouter Pfeifer

GDED Trainersdag & Certificatenuitreiking

Jaarverslag 2014

Wet- en regelgeving

Aanpassingen Cosmeticaverordening
(1223/2009/EU)

In 2014 zijn vier verordeningen tot wijzigingen van de bijlagen
van de Cosmeticaverordening gepubliceerd. Deze wijzigingen

zijn aanpassingen aan de technische vooruitgang en hebben
tot doel het veilig gebruik van stoﬀen in cosmetica verder te
vergroten via een wettelijke regeling.
verordening (eu) Nr. 358/2014

Wegens gebrek aan data die veilig gebruik kunnen garanderen

komt er een verbod voor isopropylparabenen, isobutylparabenen, fenylparabenen, benzylparabenen en pentylparabenen. Deze conserveermiddelen worden niet langer in Bijlage

V (Conserveermiddelen) opgenomen en worden toegevoegd
aan Bijlage II (Verboden stoﬀen).

In Bijlage V wordt vermeldingsnummer 25 voor het gebruik
van het conserveermiddel triclosan aangepast. In plaats van

De wijzigingen uit deze verordening zijn sinds 28 augustus
2014 van kracht.

verordening (eu) Nr. 1003/2014

Deze verordening verbiedt het gebruik van het mengsel van
methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (MCI/MI) in leave-on producten (producten die niet afgespoeld wor-

den). Het conserveermiddel kan nog steeds gebruikt worden

in rinse-oﬀ (afspoelbare) producten met een maximale concentratie van 15 ppm (0,0015%). Daarnaast wordt verduidelijkt
dat het gebruik van het mengsel van MCI/MI onverenigbaar is
met het gebruik van MI alleen in hetzelfde product, aangezien

daardoor de toegestane verhouding van 3:1 voor het mengsel
gewijzigd wordt. Vanaf 16 juli 2015 moeten alle producten die

in de EU op de markt worden gebracht aan de eisen uit Verordening 1003/2014 voldoen. Vanaf 16 april 2016 mogen pro-

ducten die niet aan de eisen voldoen niet meer aangeboden
worden op de Europese markt.

0,3% in alle cosmetische producten wordt het gebruik van

verordening (eu) Nr. 1004/2014

handzeep, lichaamszeep/douchegel, deodorant (geen spray),

van propylparabenen en butylparabenen. De maximale con-

0,3% triclosan beperkt tot de productcategorieën tandpasta,
gezichtspoeder, concealer en nagelproducten die bestemd zijn
om vingernagels en teennagels schoon te maken voordat

kunstnagels worden aangebracht. In mondwater mag triclosan

ook gebruikt worden, maar met een maximumconcentratie
van 0,2 %.

Vanaf 30 oktober 2014 moeten alle producten die in de EU op

de markt worden gebracht aan de eisen uit Verordening (EU)
Nr. 358/2014 voldoen. Vanaf 30 juli 2015 mogen producten
die niet aan de eisen voldoen, niet meer aangeboden worden
op de Europese markt.

verordening (eu) Nr. 866/2014

Cetrimonium chloride (C16), steartrimonium chloride (C18)
en behentrimonium chloride (C22) worden aan Bijlage III

(Stoﬀen met beperkingen) toegevoegd zodat ze naast het gebruik als conserveermiddel ook voor andere toepassingen in

cosmetische producten gebruikt mogen worden. In Bijlage V

(Conserveermiddelen) wordt bij vermeldingsnummer 44, voor
alkyl (C12-22) trimethylammonium bromide en chloride, ver-

wezen naar de vermelding van de drie chloriden in Bijlage III.

Verordening 1004/2014 beperkt de maximale concentratie
centratie van propylparabenen en butylparabenen afzonder-

lijk of als som wordt teruggebracht naar 0,14% (als zuur). De
maximumconcentratie van 0,8% voor de som van alle andere
parabenen onder vermeldingsnummer 12 in Bijlage V (Con-

serveermiddelen) blijft ongewijzigd. Afzonderlijke concentra-

ties van butyl- en propylparaben mogen ook in dit mengsel de
0,14 % niet overschrijden.

Het gebruik van propyl- en butylparabenen in producten die
bedoeld zijn voor het luiergebied van kinderen onder de drie

jaar wordt verboden. Voor producten die niet worden afge-

spoeld en bedoeld zijn voor kinderen onder de drie jaar moet
de volgende waarschuwing op het etiket komen indien het
product propyl- en/of butylparabenen bevat: ‘Niet gebruiken
in het luiergebied’.

Vanaf 16 april 2015 moeten alle producten die in de EU op de

markt worden gebracht aan de eisen uit deze verordening voldoen. Vanaf 16 oktober 2015 mogen producten die niet aan
de eisen voldoen niet meer aangeboden worden op de Europese markt.

Het mengsel van citric acid (citroenzuur) en silver citrate (zil-

explosieven en verdachte transacties

serveermiddelen in Bijlage V (vermeldingsnummer 59).

over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren

vercitraat) wordt toegevoegd aan de lijst van toegestane con-

Mondproducten en oogproducten worden uitgesloten en de
maximaal toegestane concentratie is 0,2%.

ETH-50/Tris-biphenyl triazine (ook nano) wordt toegevoegd
aan Bijlage VI (UV-ﬁlters), tot maximaal 10% en niet in sprays.

In 2013 heeft de Europese Unie de Verordening 98/2013/EU
van explosieven gepubliceerd. Sinds 2 september 2014 is deze
verordening van kracht in Nederland. Bij de verordening zijn

er ook richtsnoeren gepubliceerd die de wetgeving moeten
verduidelijken. Om de Europese regels goed te implementeren
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is in Nederland aanvullende wetgeving nodig. Naar verwach-

metisch product wat niet langer op de markt wordt gebracht

gelt het aanbieden, het binnenbrengen in Europa, het bezit

De verplichtingen uit Artikelen 13.1, 13.3 en 13.4 moeten van

ting zal deze medio 2015 in werking treden. De wetgeving re-

en het gebruik van stoﬀen of mengsels (de zogenoemde precursors) die misbruikt kunnen worden voor de vervaardiging
van explosieven. Met deze verordening moet de beschikbaar-

heid van precursoren voor explosieven voor het grote publiek
beperkt worden. De NCV heeft het voorstel tot wijziging van
de Europese richtsnoeren zoals geformuleerd door Cosmetics
Europe verdedigd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
De nieuw opgestelde richtsnoeren houden grotendeels rekening met de opmerkingen vanuit de industrie.

Nieuwe europese regelgeving over Biodiversiteit

Het Europees parlement en de raad hebben in april 2014 een
nieuwe Europese wetgeving aangenomen. Verordening

511/2014 regelt de toegang tot genetische hulpbronnen en
zorgt voor een eerlijke verdeling van de opbrengsten van de

voordelen uit deze bronnen (bijvoorbeeld indianen uit de Amazone moeten ook proﬁteren van de opbrengsten van de unieke
planten uit hun gebied). Deze wetgeving over biodiversiteit en

het gebruik van genetische bronnen wordt geïmplementeerd

in reactie op de inwerkingtreding van het Nagoya Protocol.
Cosmetics Europe heeft een werkgroep opgericht in samenwerking met andere brancheorganisaties om een leidraad bij
deze wetgeving voor de cosmetica-industrie te ontwikkelen.
Wijzigingen ecolabel cosmetica

De Europese Commissie heeft in 2014 de criteria voor het gebruik van het Europese Ecolabel voor afspoelbare producten

opnieuw vastgesteld (2014/893/EU). Deze zijn geldig zijn tot
9 december 2018.

Cosmetics Products Notification Portal (CPNP)

Voordat cosmetische producten voor de eerste keer op de

markt worden gebracht, moeten producten worden aangemeld (genotiﬁceerd) bij de Europese Commissie. De notiﬁcatie
verloopt via elektronische weg. In artikel 13 van de Cosmeti-

caverordening wordt omschreven wanneer en door wie notiﬁcatie plaats vindt.

Artikel 13.1 Welke informatie moet de verantwoordelijke per-

soon leveren alvorens een cosmetisch product op de markt te
brengen?

Artikel 13.2 Verplichting voor verantwoordelijke persoon omtrent leveren van etiket en foto van product.

Artikel 13.3 Verplichtingen van de distributeur als deze op

eigen initiatief enig element van de etikettering van dat product vertaalt om aan de nationale wetgeving te voldoen.

Artikel 13.4 Wat moet de distributeur doen indien deze een cos-

door de verantwoordelijke persoon wil herintroduceren.

updates worden voorzien bij wijzigingen, de informatie die is

verstrekt voor Artikel 13.2 (etiket en foto) hoeft niet van een
update te worden voorzien.

In september en december 2014 is het CPNP-systeem verbeterd. Er zijn onder andere verbeteringen in de beveiliging aan-

gebracht, er zijn hinderlijke fouten uit het systeem verwijderd,

de ‘tips & tricks’ zijn verbeterd en de rubriek veelgestelde vragen is in meerdere talen beschikbaar.
Cmr-stoffen

Stoﬀen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de
voortplanting zijn, de zogenoemde CMR-stoﬀen, zijn volgens

de Cosmeticaverordening voor het samenstellen van cosme-

tische producten verboden. De Cosmeticaverordening geeft
echter aan dat onder hele speciﬁeke omstandigheden het gebruik van dergelijke stoﬀen wel is toegestaan. De Cosmeticaverordening bepaalt zelf niet of en hoe stoﬀen zijn ingedeeld
als CMR, daarvoor is andere wetgeving van toepassing. In Verordening 1272/2008/EG Classiﬁcation, Labelling and Pack-

aging (CLP), de wetgeving die de indeling, etikettering en
verpakking van stoﬀen en mengsels voorschrijft, staan de stoffen vermeld die als CMR zijn ingedeeld.

CMR-stoﬀen zijn automatisch verboden in cosmetische producten vanaf het moment dat de classiﬁcatie via de CLP-wetgeving in werking treedt. De NCV controleert regelmatig welke

stoﬀen bij de European Chemicals Agency (ECHA) ter beoor-

deling staan en dan vooral de stoﬀen die mogelijk in de toekomst als CMR geclassiﬁceerd kunnen gaan worden.
Nanomaterialen

Het gebruik van nieuwe nanomaterialen in cosmetische producten moet worden genotiﬁceerd (aangemeld) bij de Euro-

pese Commissie. Dit zijn alle nanomaterialen die niet in één

van de bijlagen van de Cosmeticaverordening geregeld zijn.
Nanomaterialen die in Bijlage IV (Kleurstoﬀen), Bijlage V (Con-

serveermiddelen), Bijlage VI (UV-ﬁlters) staan, of waarvan de
nanotoepassingen in Bijlage III (Stoﬀen met beperkingen) zijn
geregeld, hoeven niet te worden genotiﬁceerd, tenzij dat uit-

drukkelijk is vermeld. Nanomaterialen die als UV-ﬁlter, con-

serveermiddel of als kleurstof worden gebruikt mogen alleen
worden gebruikt als zij in de relevante bijlage van de Cosme-

ticaverordening zijn opgenomen. De Europese Commissie is

op dit moment bezig de bijlages van de Cosmeticaverordening
bij te werken. De nanovorm ETH-50 (UV-ﬁlter) is in 2014

toegevoegd aan de bijlage voor UV-ﬁlters in de Cosmeticaverordening.
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Parfumallergenen

de Cosmeticaverordening geregeld. Vanaf januari 2015 is het

aromacomposities en grondstoﬀen daarvan in de lijst van in-

breekt aan een positieve opinie van het wetenschappelijk co-

In de Cosmeticaverordening wordt bepaald dat parfum- en
grediënten op de verpakking worden aangegeven door de ter-

men ‘parfum’ en ‘aroma’. De 26 allergene geurstoﬀen die

worden vermeld in Bijlage III (Stoﬀen met beperkingen) van

de Cosmeticaverordening worden daarbij vanaf een bepaalde
drempelconcentratie extra in de lijst van ingrediënten naast
de termen ‘parfum’ of ‘aroma’ vermeld. Naar aanleiding van

een opinie van het wetenschappelijk comité voor cosmetica

conserveermiddel PHMB als CMR2 geclassiﬁceerd. Het ont-

mité voor cosmetica (SCCS). In de laatste opinie van 16
december 2014 concludeerde het SCCS dat PHMB als conser-

veermiddel met een maximum concentratie van 0,3% niet vei-

lig is, maar dat veilig gebruik wel mogelijk is als de concentratie
wordt aangepast of door het aantal product-categorieën te beperken.

uit 2012 heeft de Europese Commissie voorgesteld om de lijst

mit

dit onderwerp een publieke consultatie geweest. Cosmetics

wordt sinds 2006 in Europa gebruikt in een brede range van

van te vermelden allergenen uit te breiden. In 2014 is er over

Europe stelt dat bedrijven zelf moeten kunnen kiezen tussen

de zogeheten ‘dematerialisatie’ van de ingrediëntendeclaratie
door middel van een online informatiesysteem, of de mogelijkheid om verkorte INCI-namen te kunnen gebruiken. Een
lange overgangstijd is noodzakelijk voor deze omvangrijke aan-

passing van de consumenteninformatie. De Europese Commissie heeft aangegeven medio 2015 verder te werken aan dit
onderwerp.

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 in cosmetica is geregeld onder de

Cosmeticaverordening. Verschillende stoﬀen zijn de afgelopen
jaren verboden als conserveermiddel. Ook is in sommige gevallen de maximaal toegestane concentratie van conserveer-

middelen verlaagd. In 2014 stonden conserveermiddelen
weer centraal in de aanpassingen van de wetgeving en in de

media. Omdat conserveermiddelen een zodanig belangrijke
groep ingrediënten zijn, werken de Europese en Amerikaanse

cosmetica-brancheorganisaties samen aan een wereldwijde
strategie om consumenten en de politiek het belang van deze
stoﬀen in te laten zien. Elk extra verlies van een conserverende

Methylisothiazolinone (MIT) is een conserveermiddel en
cosmeticaproducten. Medio 2013 hebben Europese derma-

tologen een sterke toename van contactallergieën geconsta-

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

van gegevens verkregen uit klinische en toxicologische testen,
gebruiksgegevens en kwalitatieve risicobeoordeling is door

Cosmetics Europe geconcludeerd dat stoppen met het gebruik
van MIT in leave-on huidproducten (producten die niet afgespoeld worden) zal resulteren in een daling van het aantal

allergieën voor dit ingrediënt. In december 2013 heeft Cosmetics Europe geadviseerd MIT in leave-on huidproducten en

doekjes uit te faseren. De NCV heeft zich bij dat advies aangesloten.

De Europese Commissie is bezig met een wetsvoorstel wat het
gebruik van MIT in leave-on producten oﬃcieel moet regelen,

publicatie wordt in 2015 verwacht. Het wetenschappelijk comité voor cosmetica (SCCS) beoordeelt op dit moment of de

huidige toegestane concentratie (100 ppm) van MIT in rinseoﬀ (afspoelbare) en leave-on haarproductenproducten veilig

is. In een eerdere opinie was de conclusie dat de concentratie

naar maximaal 15 ppm verlaagd zou moeten worden. Deze

concentratie is echter niet werkzaam en de industrie heeft een
nieuw dossier ingediend om 100 ppm te verdedigen. Het ver-

bod op het gebruik van het mengsel van methylchloroisothi-

azolinone en methylisothiazolinone in leave-on producten is
gepubliceerd in Verordening 1003/2014.

stof leidt tot een toename van de blootstelling aan de reste-

Parabenen

nieuwe gezondheidsrisico’s voor consumenten tot gevolg

conserverende stoﬀen, onder andere gebruikt in cosmetica,

rende toegestane conserveermiddelen wat mogelijk versneld
heeft. Dit kan weer leiden tot nieuwe beperkingen (neerwaartse spiraal).
PHmB

Gebruik van polyaminopropyl biguanide (PHMB) is onder ver-

meldingsnummer 28 van Bijlage V (Conserveermiddelen) van

Parabenen is een verzamelnaam voor een groep verschillende
maar ook in vele andere producten. Ze zijn al jaren onderwerp

van gesprek. Isopropylparabenen, isobutylparabenen, fenylparabenen, benzylparabenen en pentylparabenen zijn aan de

verbodslijst van de Cosmeticaverordening toegevoegd. Niet
omdat ze onveilig zouden zijn, maar ze worden niet of nauwelijks gebruikt in cosmetica en daarom zijn geen gegevens aan-
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geleverd om het gebruik van deze ingrediënten te verdedigen.

en om validatie en acceptatie van nieuwe testmethoden te

kingen aangescherpt. Voor het gebruik van methylparabenen

te sluiten bij dit consortium. Het gedetailleerde programma is

Voor propylparabenen en butylparabenen worden de beper-

en ethylparabenen worden op dit moment geen wijzigingen
voorzien.

Plastic microbeads

In cosmetica worden soms scrubbeads gebruikt om de reinigende werking van het product te verbeteren. Scrubbeads
kunnen bestaan uit materialen van natuurlijk herkomst, of uit

plastic. Bedrijven die plastic microbeads in cosmetica gebruiken hebben aangegeven dat inmiddels te hebben gestaakt of
te gaan beëindigen.

De NCV voert overleg met alle betrokken partijen over dit on-

bespoedigen. Ook externe partijen zijn welkom om zich aan
naar verwachting in de herfst van 2015 beschikbaar.
Hormoonverstorende stoffen

In 1999 heeft de Europese Commissie een strategie gelan-

ceerd voor de aanpak van hormoonverstorende stoﬀen (endocrine disruptors). De Cosmeticaverordening (artikel 15)

verplicht tot een evaluatie van het gebruik van hormoonverstorende stoﬀen. De huidige Europese discussie vormt daar-

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

derwerp, waaronder milieuorganisaties en het Ministerie van

verpakkingen

brief over de stand van zaken geïnformeerd.

pakkingen dienen volgens de wet aan de essentiële eisen te

Infrastructuur en Milieu. De NCV heeft de staatssecretaris per
melding ernstige gezondheidsklachten

De Europese Commissie heeft in samenwerking met de lidstaten en de industrie een protocol opgesteld voor het melden

van Serious Undesirable Eﬀects (SUEs, ernstig ongewenste

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

Sinds 11 maart 2013 is het handelsverbod deﬁnitief in werking

De door fabrikanten en importeurs op de markt gebrachte ver-

voldoen. Kort samengevat houden de essentiële eisen in dat

men verplicht is op een structurele manier te werken aan de
verduurzaming van verpakkingen door hier al bij het produc-

tieproces rekening mee te houden. Om concreet uitvoering te
geven aan de essentiële eisen heeft het Kennisinstituut Duur-

zaam Verpakken in opdracht van de Nederlandse overheid een
20-tal branches aangewezen, die geacht worden een brancheverduurzamingsplan op te stellen. Het NCV- bureau heeft zich

met de hulp van haar leden afgelopen jaar ingezet om een
brancheverduurzamingsplan op te stellen voor de gehele
branche.

getreden voor op dieren geteste cosmetica of ingrediënten.

gezamenlijk grondstofregister

banken) gewezen op de veranderingen om er zeker van te zijn

voor de productie van cosmetica zijn veel gegevens nodig.

De NCV heeft verschillende partijen (zoals verzekeraars en
dat iedereen juist geïnformeerd is over de huidige stand van
zaken omtrent dierproeven en cosmetische producten.
alternatieve onderzoeksmethoden

De regeling omtrent het uitvoeren van dierproeven voor cosmetica zijn in Europa sinds 2004 gefaseerd in werking getre-

den om de tijd te hebben om het pakket dierproefvrije of

alternatieve onderzoeksmethoden voor cosmetica (verder) te

ontwikkelen. In Nederland werd reeds in 1997 een testverbod
voor cosmetica ingevoerd. Voor de industrie is het ontwikke-

len van alternatieven een omvangrijke uitdaging, voor verschillende toxicologische eindpunten ontbreken nog gevali-

deerde testmethoden. De leden van Cosmetics Europe en de

nationale associaties die zijn aangesloten bij Cosmetics Europe
(waaronder de NCV) hebben zich verenigd in een consortium

wat zich van 2016 tot 2020 voor een speciaal programma gaat
inzetten om de ontwikkeling van alternatieven te stimuleren

Om te beoordelen of stoﬀen veilig gebruikt kunnen worden
Samen met de leden van de werkgroep Good Manufacturing

Practice (GMP) is de mogelijkheid voor een branchespeciﬁek
grondstofregister verkend. Inmiddels is er een conceptversie

van deze lijst opgesteld met ruim 500 verschillende stoﬀen,

welke beschikbaar is voor NCV-leden. De lijst is in eerste instantie is opgesteld om voor de Arbowet de Risico Inventarisatie & Evaluatie makkelijker te maken. Komend jaar zal aan

een uitbreiding van het aantal stoﬀen op de lijst worden gewerkt.

Jaarverslag 2014
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NCV-structuur, bestuur, commissies en groepen
NCV-structuur
Algemene Ledenvergadering
NCV-Bestuur
Verenigingsbureau
Belangenbehartiging
Dienstverlening
Voorlichting
Commissie Beleid & Strategie
Technische Commissie
Groep Dépositaire & Exclusieve Distributie
Groep Distributie Schoonheidsspecialisten
Groep Professionele Distributie
Werkgroep Jaarverslag
HOPE
Werkgroep Reclamecode Cosmetica
Werkgroep GMP

Bestuur

Ereleden

E. Dumez, Henkel Beauty Care, tot januari 2015

R.H.J. Bouma-Scholten

P. van Dansik, Delarange Cosmetics

Mw. M. van Ee, hannah Skin Improvement Research Company, Voorzitter
Mw. A.E.E. de Haan, Unilever Benelux, tot januari 2015
L.A. Hertz, Elha Cosmetics

R.J.W. Manhoudt, Procter & Gamble Nederland

B. van Iterson, Kao Brands Europe / Guhl Ikebana Cosmetics, Vice-voorzitter
R. Pannevis, Beiersdorf

F.M.J. Pierik, Coty Benelux, tot 8 januari 2015

U. Springer, L'Oréal Nederland, tot september 2014

J.J.W. Becks

R.W.J. Cohnen

H.T. van Giessen
A.M. Hendriks †
H.C. Hogeveen

R. van de Straat
J. Weststrate
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NCV-commissies en groepen
Commissie Beleid & Strategie

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

Groep Distributie Schoonheidsspecialisten

X.Y. Lauteslager, Unilever Benelux

Mw. M. van Ee, hannah Skin Improvement Research

Mw. I. Kaaijk-Wijdogen, L'Oréal Nederland

Mw. E. van Lemmen-Verbruggen, Beiersdorf

T. Beljon, Chi International
Company, voorzitter

Mw. M.J. Nieuwenhuijs-Sluis, GlaxoSmithKline Consumer

Mw. A. Mulder, Talboom

Mw. R. Smolders, Procter & Gamble Nederland

Mw. G.M. Randolph-Landvreugd, Menataupe Beautycare

Healthcare

Mw. C. de Veen, Elha Cosmetics

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

Mw. L. Smit, Cosinta Service

Mw. L. Rebel, Derm-Appeal Distributors
Mw. M. Rietveld, Elha Cosmetics

Mw. A. Klerken, De Stralende Huid
J. Zwoferink, Webecos

R. van den Bosch, P&G Prestige Products

Werkgroep Jaarverslag

M. Fruythof, Shiseido Deutschland Gmbh

Mw. T. Meinesz-Wijsman, Nielsen

O. van Esch, Chanel International
D. Goes, Trind Cosmetics

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

R. Hijl, Unilever Benelux

E. van de Putte, Beiersdorf

R. Voskuyl, Clarins Nederland

Mw. M. Onland-Smit, L'Oréal Divisie Luxe Producten

Werkgroep Reclamecode Cosmetica

K. Risch, Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG

M. van Haaren, L'Oréal Nederland

A. Pas, Collistar Nederland

Mw. M.J. van Roemburg, Herôme Cosmetics
S. Tacx, BVLGARI Perfumes & Cosmetics
R. Timmers, Puig Nederland

B. van Triest, LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland
R.E. Voskuijl, Clarins Nederland

Groep Professionele Distributie
F.J.J. van Breukelen, Kao Netherlands

Mw. A. Caliskan, Estée Lauder Cosmetics

R. van den Akker, Schwarzkopf Professional, agendalid
J.E.M. Pouleijn, L'Oréal Nederland

Mw. A. Rodriquez, P&G Salon Professional
A. Smeels, Keune Haircosmetics

Technische Commissie

Mw. L. Blereau, Procter & Gamble

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

Mw. J.D. de Graaf, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
A.R. Korndorﬀer, Keune Haircosmetics, voorzitter
X.Y. Lauteslager, Unilever Benelux, vice-voorzitter
Mw. A. Lee, L'Oréal Nederland
B.H. van Rijn, Trind Cosmetics

Mw. A. Vranckx, Schwarzkopf & Henkel Brussel

K. Evelein, Unilever Benelux

Mw. R. Oostingh, Procter & Gamble Nederland

Mw. M.J. Sluis, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

HOPE

NCV-deelnemers:
HOPE-RIE

- B. van Gelderen, Hegron Cosmetics
- J. van Wegen, Info Care

- H. Elzinga, Mondial Cosmetics
HOPE-BVC

- A. Dekker, Hegron Cosmetics

Werkgroep GMP

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

H. Elzinga, Mondial Cosmetics, voorzitter
M. Esseboom, Neomix Columbus
P.J. Hinten, Keune Haircosmetics

R. Levinson, Keune Haircosmetics
M. Pulles, Koninklijke Sanders
E.P. Ros, Neomix Columbus

S. Veerman, Mades Cosmetics
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Cosmetics Europe
Voor meer informatie over Cosmetics Europe zie:

expert team Hair Preparation

active association members

expert team Nanotechnologies

Board of directors

expert team ingredients monitoring & assesment

Consultative Forum

strategic Core team sustainable development

audit Committee

strategic Core team regulatory strategy

expert Network Communications

strategic Core team self regulation on advertising

expert team Cosmetic Products regulation application

strategic Core team trust & reputation

expert team endocrine modulation

strategic Core team ingredients

expert team environmental ingredient issues

task Force microplastics

www.cosmeticseurope.eu
R.T.H. van Welie
R.T.H. van Welie
R.T.H. van Welie

R.T.H. van Welie

Mw. M.A.J. van Oostrum
Mw. L. Jongmans
C. Yu

Mw. L. Jongmans

A.R. Korndorﬀer, Keune Haircosmetics
Mw. L. Jongmans
Mw. L. Jongmans
C. Yu

R.T.H. van Welie

Mw. M.A.J. van Oostrum
Mw. M.A.J. van Oostrum
R.T.H. van Welie
R.T.H. van Welie
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Ledenlijst april 2015
Add Water - Etten Leur

De Stralende Huid - Venlo

Ardoz Healthcare - 's-Hertogenbosch

Derm- Appeal Distributors - Huizen

Amway Nederland - Venlo
Beiersdorf - Amsterdam

Bergman Cosmetics - Burgerveen
Biohorma - Elburg

Bipharma - Almere

Boehringer Ingelheim - Alkmaar
Bourjois - Zoetermeer

Bradford & Hamilton - Roosendaal

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

Chanel International - Zoetermeer
Chi International - Breda

Clarins Nederland - Apeldoorn
CNC International - Weert

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

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

Coty Prestige Benelux - Haarlem

Delarange Cosmetics - Zeewolde
Dreumex - Oss

Elha Cosmetics - Burgerveen

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

Florale Hair Cosmetics Production - Maastricht
Galvastore - Eindhoven
Gildewerk - Haarlem

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

hannah Skin Improvement Research Company - Voorthuizen
Harmeling Sports - Nijverdal

Hegron Cosmetics - Purmerend

Henkel Beauty Care - Nieuwegein
Herkel - Zeewolde

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

International Beauty Partners - Veldhoven
Johnson & Johnson Consumer - Almere
Joico Laboratories Europe - Helmond

Kao Brands Europe / Guhl Ikebana Cosmetics - Amersfoort
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Kao Netherlands - Amersfoort

Puig Nederland - Hoofddorp

Keystone Europe - Oss

Remark Groep - Rogat

Keune Haircosmetics - Soest

Koninklijke Sanders - Vlijmen
L.P. Antheunis - Roosendaal

L'Oréal Nederland - Hoofddorp

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

Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG - Maastricht
Menataupe Beautycare - Barendrecht

Mey Liang Nails & Cosmetics - Soesterberg
Milou Cosmetics - Helmond

Mondial Cosmetics - Alkmaar
Natucos - Castricum

Neomix Columbus - Zoetermeer

Omega Pharma Nederland - Rotterdam
OTC Pharma International - Gorinchem
P&G Prestige Products - Rotterdam

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

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

Philips Consumer Lifestyle - Drachten
Pierre Fabre Benelux - Anderlecht (B)

Procter & Gamble Nederland - Rotterdam
Promex Nederland - Hoevelaken

Rapide - Haaksbergen
Santesa - Weesp

Schwarzkopf Professional - Nieuwegein
SES Nederland - Enschede

Shiseido Deutschland Gmbh - Ukkel (B)
Skins Cosmetics - Amsterdam
Soapworld - Ochten

Solenne - Groningen

Superlooks Cosmetics International - Diemen

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

Topbrands Europe - Leiden

Treﬃna International Trading - Eindhoven
Trind Cosmetics - Amersfoort

Ultra Cosmetics - Amstelveen

Unilever Benelux - Rotterdam

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

YouMedical - Amsterdam

Yves Rocher Nederland - Soest

Associatief Corresponderende Leden

Associatief Participerende Leden

FeyeCon - Weesp

Baggerman Farma Consult - Eindhoven

BRB International - Ittervoort
I.F.F. Nederland - Hilversum
J.B. de Lange - Belfeld

Purac Biochem - Gorinchem
Symrise - Rosmalen

Tetra Pak Processing Systems - Groot-Bijgaarden

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

Cosmetics Connections - Heemstede
CosTec - Zwijndrecht
Idyl - Diemen

Info Care - De Meern
MarkZone - Naarden

SkinConsult - Maarssen

Thewa Innovation - Almere

Zagt & Van Elk Consultancy - Zoetermeer
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met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het jaarverslag met name mw.
m. van ee, mw. l. Budding, mw. t. meinesz (Nielsen), m. van den Barg (Nielsen), mw. l.
jongmans, H. van megen (statser), mw. P. odenthal, e. van de Putte, mw. j. romijn-visscher, r. Hijl, r. voskuyl, C. Yu en r.t.H. van Welie
redactie: mw. l.a. vereijken-van embden, mw. m.a.j. van oostrum | eindredactie: mw.
m.a.j. van oostrum | vormgeving: Bud design, driebergen | Fotograﬁe: Bergh Fotograﬁe (bestuur, verenigingsbureau, mv. m. van ee, uitreiking Prix de l’essence, certiﬁcatenuitreiking, jaarvergadering, nieuwjaarsreceptie), shutterstock.com, istockphoto.com
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Nederlandse Cosmetica vereniging | Waterigeweg 31, 3703 Cm Zeist, the Netherlands |
Postbus 914, 3700 aX Zeist, the Netherlands | t +31 (0)30-6049480 | F +31 (0)30-6049999
| info@ncv-cosmetica.nl | www.ncv-cosmetica.nl
Bent u fabrikant of importeur van cosmetica en in Nederland gevestigd en/of hier werkzaam, dan kunt u lid worden van de Nederlandse Cosmetica vereniging. u kunt ons bereiken via www.ncv-cosmetica.nl of 030-6049480. Wij maken graag kennis met u en
vertellen u meer over de NCv en haar activiteiten.

