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Voorwoord
Dit jaar viert de NCV haar 70-jarig bestaan; een mooie gelegenheid om de waarde en het belang van cosmetica in het
zonnetje te zetten. Om al die tevreden gebruikers bewust
te maken van de strikte wetgeving die geldt voor producten, ingrediënten en verpakkingen. En om te vertellen over
de vele innovaties, die ervoor zorgen dat we onze favoriete
producten veilig en duurzaam kunnen blijven gebruiken.
In de cosmeticawereld en daarbuiten, is de NCV al 70 jaar
een belangrijke schakel.

Ik verwacht dat het belang van cosmetica én een

komt zij naar buiten met positief nieuws dat het

belangenvereniging in de komende jaren alleen

belang van cosmetica vanuit verschillende hoeken

maar toeneemt als je kijkt naar de globale trends.

belicht. Daar is de gehele lijn van, inmiddels vijf!,

Consumenten willen méér content in minder tijd

uitgaven ‘Zeker van…’ een sprekend voorbeeld van.

en verlangen op maat gemaakte producten en
diensten met behoud van hun privacy. Bedrijven

Dit jaarverslag én de nieuwe uitgave ‘Zeker door

zullen zich inspannen voor het nóg beter benutten

Cosmetica – Jeugd Uitgelicht’ zijn een blijvend

van grondstofbronnen, en de focus op onze men

aandenken aan ons 70ste jubileumjaar. In de

tale gezondheid groeit (‘holistic happy’) – allemaal

laatstgenoemde uitgave is uitgebreid aandacht

zaken bij uitstek waar de cosmeticabranche een

voor het onderzoek dat de NCV liet doen naar de

onmisbare rol vervult.

ontwikkeling van het zelfvertrouwen van jongeren
en de rol van persoonlijke verzorging in dit pro

Terugkijkend op 2019 was de NCV een belangrijk

ces. Mijn speciale dank gaat uit naar eenieder die

aanspreekpunt voor cosmetica gerelateerde onder

heeft bijgedragen aan de totstandkoming van

werpen. De technische staf van het NCV-bureau

deze uitgave, waarin zowel de onmisbare rol van

beantwoordde in 2019 een record aantal vragen van

de branchevereniging én van de producten waar zij

met name leden, maar ook van niet-leden, onder

voor staat, centraal staan.

Voorzitter Monica van Ee en directeur Ronald van Welie met het jubileumlogo.

In de cosmeticawereld en
daarbuiten is de NCV al 70 jaar
een belangrijke schakel.

nemers, journalisten en consumenten. Dit bevestigt

4

onder meer de deskundigheid en autoriteit van de

Met gepaste trots feliciteer ik hierbij de vereniging

NCV als kennisinstituut.

met haar 70ste verjaardag!

Dankzij haar actieve, positieve communicatie is ook

Monica van Ee

de zichtbaarheid van de NCV vergroot. Steeds vaker

Voorzitter NCV
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Ons jubileum
In dit jubileumjaar staat de NCV natuurlijk stil bij haar 70-jarig
bestaan. Zó lang al staat zij haar leden met raad en daad bij als
het gaat om de kennis nodig om cosmetica in Nederland of
Europa op de markt te brengen, of bij woordvoering namens
de sector bij maatschappelijke kwesties. In haar rol als raadgever, verbinder en inspirator brengt de NCV de leden van de
vereniging bij elkaar, vormt zij een bron van deskundigheid en
helpt de NCV de leden om vooruit te komen op terreinen als
duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid.

De rol van de NCV blijft de komende jaren onver

ken met stakeholders en waar nodig bijgesteld voor

minderd belangrijk en niet alleen omdat de wereld

optimale aansluiting bij de wensen van consumen

snel verandert. Europeanen zijn vandaag de dag

ten én NCV-leden. Want cosmetica-ondernemers

tegelijkertijd consumenten, burgers en stake

verdienen een sterke brancheorganisatie, zeker met

holders. Zij zijn zich in toenemende mate bewust

het oog op de geschetste ontwikkelingen in Europa.

De NCV staat
voor een sterke
en dynamische
cosmetica-industrie.

van de effecten van hun leefstijl op de aarde en
onderkennen het belang van een meer duurzame

Voor het derde jaar op rij lanceerde de NCV speciaal

consumptie. De toenemende digitalisering daagt

op Valentijnsdag een nieuwe uitgave. Ditmaal in de

bedrijven uit tot meer transparantie over proces

vorm van een uitgave over 70 jaar NCV: wat hebben

sen en producten. Voor cosmetica speelt het veilig

we allemaal samen met onze leden gedaan en be

gebruik van stoffen voor mens en milieu blijvend

reikt. Aandacht wordt besteed aan de betekenis van

een belangrijke rol. Ook duurzaam verpakken van

cosmetica voor het zelfvertrouwen van jongeren.

cosmetica heeft volop de aandacht. Anno 2020 ligt

Dit jaarverslag en de jubileumuitgave geven een

in Europa de Green Deal voor waarin duurzaamheid

mooi beeld van de NCV, haar werkzaamheden en de

in de vorm van “circulair” mainstream wordt op alle

industrie die zij vertegenwoordigt. De NCV staat voor

werkterreinen van de Europese Commissie. Deze

een sterke en dynamische cosmetica-industrie.

ontwikkelingen maken deel uit van de plannen van
de NCV.

Ronald van Welie

De laatste 5 jaar heeft de NCV het plan ‘Zeker door

Directeur

Cosmetica’ uitgewerkt. Daarin staan de thema’s:
welzijn (zelfvertrouwen, hygiëne, schoonheid,
verzorging), veiligheid, economie en duurzaamheid
centraal. Dit plan wordt in dit jubileumjaar bespro
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De Nederlandse
cosmeticamarkt
Voor het derde jaar op rij is de omzetontwikkeling van
de Nederlandse markt voor cosmetica positief. In 2019
heeft niet alleen de Nederlandse economie, maar ook de
markt voor cosmetica een kleine groei laten zien. De groei
wordt vooral gedreven door de verdere toename van online verkopen én de groei uit prijs door de vele innovaties
en relaunches. De omzetgroei in online verkopen is meer
dan 20%. Gebaseerd op de gegevens van Nielsen en GfK
concludeert de NCV dat in 2019 de totale consumptieve
bestedingen ongeveer 2,7 miljard euro bedragen en dat de
totaalmarkt van cosmetica een positieve ontwikkeling van
ongeveer 0,5-1,0% laat zien.

Voor het eerst sinds de start van het fenomeen is

de belangstelling hebben van consumenten en

Black Friday (een dag, weekend of zelfs week vol

waar bestaande en nieuwe fabrikanten op inspe

aanbiedingen) van groot belang voor de omzetont

len. Volgens Nielsen (op basis van een door Nielsen

wikkeling. Het is voor veel deelmarkten de belang

gedefinieerde specifieke groep van natural (sub)

rijkste week van het jaar geworden naast Sint en

merken) neemt het aandeel van ‘natural care’

Kerst. Vooral in de deelmarkten geuren en decora

producten in personal care toe in aandeel, namelijk

tieve cosmetica zijn hoge omzetten gerealiseerd.

van 2,6% naar 2,8%. De groei in deze specifieke

En in andere deelmarkten is het mindere begin van

groep is sterker dan de groei in totaal personal care.

het jaar goedgemaakt.

Consumenten hebben meer geld over voor bijvoor

dens (0,3%) van cosmetica’ geweest dan in 2018.

tieve bestedingen van producten voor de persoon

Zij kopen gemiddeld minder vaak, maar wel meer

lijke verzorging in het Nederlandse supermarkt-,

volume per aankoop en besteden ook meer per

drogisterij- en parfumeriekanaal in 2019 bedroeg

koper. In alle segmenten wordt per huishouden

2,4 miljard euro; een besteding per hoofd van de

gemiddeld minder vaak op jaarbasis gekocht met

bevolking van ongeveer 161 euro per jaar. De cos

uitzondering van deodorant. De besteding per koper

meticamarkt is, via het meer traditionele kanaal, in

stijgt gemiddeld met 3%. In alle segmenten wordt

omzet op basis van de Nielsen-cijfers gegroeid met

er groei gerealiseerd, maar meer dan gemiddeld

1,5%. In verpakkingen is een lichte daling van –0,1%

bij deodorant en mannencosmetica. Het aandeel

waargenomen. De deelmarkten bad- en douche

deodorant en mondverzorging is toegenomen ten

producten, deodorant, geuren, haarverzorging,

koste van de andere segmenten. Bij alle kopers

huidverzorging, mondverzorging en zeep hebben

van persoonlijke verzorgingsproducten groeien de

in omzet een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

bestedingen per koper, maar met name bij de huis

In verpakkingen hebben de deelmarkten deodorant,

houdens zonder kinderen. De hogere besteding per

mondverzorging en zeep groei gerealiseerd.

huishouden vindt plaats in alle shoppersegmenten

Naast de traditionele supermarkt-/drogisterij-/

met uitzondering van de leeftijdsgroep van 50-64

parfumeriekanalen (zoals geregistreerd door Niel

jaar.

sen, inclusief e-commerce) wordt nog ongeveer
10% aan cosmetica verkocht via andere kanalen

De door Nielsen geregistreerde totale consump

(gebaseerd op GfK en Nielsen).

beeld recyclebare verpakkingen en producten met
Belangrijke dagelijkse thema’s voor de consument

natuurlijke ingrediënten.

zijn gemak, gezondheid en verzorging.
Ook duurzaamheid en natuurlijk zijn thema’s die

8

Volgens GfK zijn er in 2019 meer ‘kopende huishou
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In Nederland is al jaren een hoge promotiedruk

Verwachtingen voor 2020

Binnenlandse omzet cosmetica

voor alle producten van de persoonlijke verzorging.

In 2020 verwacht het CPB dat de economische groei

In miljoenen euro, op basis van 52 weken

De promotiedruk is in 2019 verder toegenomen.

in Nederland zal afvlakken. Er zijn veel factoren die

In personal care wordt 40,1% in promotie verkocht,

een rol spelen bij de ontwikkeling van de economie.

waardoor waarde uit sommige deelmarkten is

Het vertrouwen van de consument en koopbereid

gevloeid. De promotiedruk bij de deelmarkt haar

heid hangt nauw samen met (inter)nationale ont

verzorging is toegenomen van 65% naar 68%. De

wikkelingen zoals verlaging van de inkomstenbelas

promotiedruk van personal care in filiaalbedrijven

ting (begin 2020), maar ook zaken als Brexit en het

(drogist) was in 2019 54,1%.

Coronavirus. In een vergrijzende markt blijft cosme

2017

%

2018

%

2019

%

Bad- en doucheproducten

163,9

2,3

169,9

3,7

173,3

2,0

Decoratieve cosmetica

391,7

1,3

377,4

-3,6

375,2

-0,6

Deodorant

156,3

0,1

160,8

2,9

167,0

3,9

tica, waarmee je jezelf verzorgt en dat bijdraagt

Geuren

431,3

2,7

436,3

1,2

442,4

1,4

Eigen producten (private label) hebben een belang

aan hygiëne, bescherming, verzorging, schoonheid,

Haarverzorging

356,3

0,1

353,1

-0,9

364,7

3,3

rijk aandeel in de cosmeticaverkopen, private label

zelfvertrouwen en welzijn, van belang. De NCV is dan

Huidverzorging

425,4

1,9

425,5

0,0

429,3

0,9

maakt 21,4% uit van de personal care markt. In

ook voorzichtig positief over 2020.

Mondverzorging

175,0

-2,9

194,3

11,0

202,8

4,4

verschillende deelmarkten laat het aandeel private

Jonge mensen geven richting aan de maatschappij

label een daling zien.

door te wijzen op het belang van het milieu. In toe

Scheerproducten

21,4

-2,3

20,9

-2,3

20,5

-1,8

Zeep

44,4

0,2

46,7

5,0

47,0

0,7

Zonnecosmetica

75,7

3,0

90,5

19,5

88,4

-2,2

Overig

95,6

1,2

96,7

1,2

96,0

-0,8

Totaal

2.336,9

1,2

2.372,0

1,5

2.406,5

1,5

nemende mate is er aandacht van de industrie en

10

Het aandeel van personal care producten (exclusief

andere consumenten voor merken die zich focussen

geuren en make-up) is volgens GfK voor drogiste

op duurzaamheid en natuur. Ook influencers hebben

rijen 53,8%, voor supermarkten 26,7% (inclusief

(in een aantal deelmarkten) groeiende invloed. Het

hard discount), voor budgetstores 4,8% en voor

grensoverschrijdende aanbod zal verder toenemen

de overige kanalen (o.a. parfumerieën, online pure

met o.a. het toetreden van Amazon op de Neder

players (bedrijven met alleen webwinkel), kappers

landse markt.

en apotheken) 8,2%. Online verkopen 6,5% (2018:

Het retaillandschap is aan het veranderen. De

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

5,2%) groeit in aandeel. Het traditionele super

leegstand van winkels is in 2019 weer toegenomen;

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

marktkanaal wint terrein, net als de parfumerie

7% van de panden staat nu leeg. De afgelopen 10

ongeveer 97% van het reguliere/traditionele, voor consumenten bereikbare, Nederlandse supermarkt-, drogisterij- en

ën en warenhuizen. De verkoop via budgetstores

jaar vervijfvoudigde het aantal webwinkels (40.000).

parfumeriekanaal. De E-commerce benchmark van Nielsen bestaat uit: Douglas.nl, iciparisxl.nl, debijenkorf.nl, Hema.

(low-end retail) is gedaald onder meer door een

Winkels en formules moeten meer dan een zekere

nl, Plein.nl, AH.nl, Jumbo.com en Plus.nl (Geen Bol.com en Wehkamp.nl in 2017, 2018 en 2019). Aldi wordt op basis van

lager winkelaanbod. De groei is afgevlakt door

relevantie hebben en zich onderscheiden om te

scanningdata gemeten met backdata vanaf 2018. In de grafieken en tabellen treft u overzichten van de omzetontwi

stabilisering van het aantal winkels en de toename

kunnen overleven en zelfs succesvol te zijn. Ook

kkeling in 2019 van de verschillende deelmarkten. Alle omzetcijfers zijn weergegeven op consumentenprijsniveau

van online aankopen. De overige verkopen in het

in 2020 zal naar verwachting het pure play (uitslui

inclusief BTW.

alternatieve kanaal, zoals lifestyle-, modewinkels,

tend online) minder hard groeien dan het zoge

GfK geeft de personal care ontwikkeling weer vanuit shopperpersfectief, onder de definitie van GfK vallen niet de

apotheek, schoonheidsspecialist en kapper dalen

naamde multichannel, dat extra service biedt. Een

deelmarkten geuren en decoratieve cosmetica.

licht. U kunt hierover en over de ontwikkeling in de

onlinestrategie is essentieel. Service, expertise en

andere distributiekanalen op pagina 22 meer lezen.

beleving blijven van het grootste belang voor fysieke

De toelichting is mede gebaseerd op gegevens van Nielsen, GfK, Rabobank Retail Update en Rabobank Detailhandel

winkels. De klant moet op alle gebieden ‘koning’ zijn.

non-food, cijfers en trends.
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Deelmarkten
BAD- EN DOUCHEPRODUCTEN
De deelmarkt rapporteert een mooie groei van

De markt laat voor het 2e jaar op rij een (licht)

2,0% in omzet, die vooral voor rekening van de

negatieve omzet ontwikkeling zien (-0,6%). Er is

doucheproducten komt. De markt voor badpro

wel een positieve ontwikkeling gemaakt door de

ducten stabiliseert na een aantal jaren van daling.

oogproducten en met name oogcontourproducten.

Groei komt vooral uit prijs en door de meer traditi

De trend blijft het creëren van een ‘natural look’

onele merken. De consument heeft geld over voor

met behulp van diverse make up producten. Blog

de vaak hoger geprijsde innovatieve douchepro

gers en vloggers hebben met name op jongeren

ducten die inspelen op de behoefte aan wellness,

invloed ten aanzien van aankoopbeslissingen vooral

zoals foams en clays. Er is een duidelijk groeiende

door middel van tutorials. Er wordt ook veel buiten

interesse voor producten die op de natuur geïnspi

het traditionele kanaal gekocht zoals bij eigen

reerd zijn. Er zijn o.a. ‘bars’ op de markt gekomen,

winkels en online (aankopen zelfs buiten Europa).

dat wil zeggen blokken om mee te douchen en

Verder bieden retailers veel meer omnichannel mo

soms ook het haar mee te wassen. De markt voor

gelijkheden in deze deelmarkt zodat de consument

mannendoucheproducten (o.a. sport) is harder

via het door hem/haar gewenste kanaal aankopen

gegroeid dan de markt voor vrouwendouchepro

kan doen.
prijs van de deodorants zijn gestegen. Een nieuwe

gezorgd. Deze groei is vooral aan de selectieve

DEODORANT

merkintroductie voor een (deels) nieuwe gebrui

merken en dan met name aan de online verkopen

DECORATIEVE COSMETICA

Zowel in omzet (3,9%) als in aantal verkochte

kersgroep was succesvol. Hoewel een kleine cate

toe te schrijven. Het belang van online verkopen

De deelmarkt decoratieve cosmetica bestaat uit

verpakkingen (1,8%) maakt deze deelmarkt een

gorie, laten producten die extra effectief zijn en

is verder toegenomen en is nu 9,3%. De groei in

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

positieve ontwikkeling door. De deelmarkt is sterk

helpen bij overmatige transpiratie, een groei zien.

omzet online ten opzichte van 2018 is 21,2%. Een

woordigt een waarde van ruim 375 miljoen euro.

promotie gedreven. De basis- en de promotie

Toch komt de voornaamste bijdrage aan de groei

aantal grote lanceringen en relaunches van eerder

uit traditionele merken en basisproducten die mede

geïntroduceerde producten zorgde voor positieve

als gevolg van media-aandacht in reclamevorm

ontwikkeling. In aandeel zijn de verkopen via het

veel door consumenten zijn aangekocht. Deze pro

selectieve kanaal zoals parfumerie bijna 2/3 van

ducten zijn vooral ook in het low-end retailkanaal

de markt. De ontwikkeling van zowel dames- als

zoals bij winkels als Action aangeschaft. De deo

herengeuren is positief. Maar met name herengeu

dorants die speciaal voor mannen op de markt zijn

ren laten een mooie groei zien. Aftershaves worden

gebracht, hebben een grotere groei doorgemaakt

steeds minder aangeschaft ook omdat door andere

dan de totale markt van deodorants. Het merendeel

producten en toepassingen aftershaves tegen

van de verkopen komt uit reguliere aerosols (ruim

irritaties na het scheren steeds minder nodig zijn

70% van de totaal deodorantmarkt).

en aftershaves dus vooral als geurproduct dienen.

ducten.

Omzet deodorant in miljoenen euro

120

2

45

De mass markt (verkoop van geuren in de drogiste

120
80
40
0
Aerosol

Crème & gel

Overig/rollers

GEUREN

rij) heeft een negatieve ontwikkeling gerealiseerd.

Deze deelmarkt vertegenwoordigt een waarde van

De promotiedruk is hoog. De lagere prijzen heb

ruim 442 miljoen euro en is daarmee de grootste

ben geen hogere verkoop tot gevolg en ook is er

deelmarkt. In omzet is in 2019 een groei van 1,4%

toenemende concurrentie met de selectieve markt.

gerealiseerd. Gezien de positieve economische

De laatste 12 weken van 2019 waren ook in de mass

ontwikkelingen zijn in 2019 meer luxeproducten ge

markt positief en heeft ervoor gezorgd dat de

kocht. Vooral in december en met name op en rond

daling is verzacht.

Black Friday (november 2019) heeft dit voor groei

12
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De omzet en
penetratiegroei in
haarverzorging wordt
met name gedreven
vanuit 2 groepen.
De ‘ouderen’ hebben
meer haarverzorgings
producten nodig als
haarkuren en maskers
en de ‘jongeren’ experi
menteren vaker en
kopen meer en duur
dere haarproducten.
14
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HAARVERZORGING
De deelmarkt bestaat uit shampoo, crèmspoeling

met introducties die meer natuurgedreven zijn

en, haarkuren, haarstyling, haarkleurproducten

daar o.a. via pop up winkels veel aandacht voor

en overige producten. Na een paar moeilijke jaren

gekregen, maar ook waarde aan de categorie

laat de markt in 2019 een duidelijke omzetgroei

toegevoegd. Daarnaast zagen de moisturizers en

zien van meer dan 3%. Deze wordt vooral gereali

cleansers hun omzet groeien. Private label heeft

seerd door producten in de categorieën shampoo

een groei in de drogist kunnen realiseren voor

en crèmespoelingen/haarkuren. De groei in de

al in gezichtscrèmes. Ook de selectieve merken

laatste categorie is vooral prijs gedreven maar

groeien licht met name door de introductie binnen

ook in aantal verpakkingen is een groei te zien.

dit kanaal van een nieuw merk. De categorieën

De introducties in de categorie stylingproducten

lichaams- en handverzorging hadden het moeilijk

zorgen ervoor dat de markt, na enige tijd nega

en konden ondanks innovaties geen groei realise

tieve ontwikkelingen gerealiseerd te hebben, nu

ren. Dit komt door de milde winterperiode waardoor

stabiliseert. In de haarverzorgingsmarkt speelt de

mensen hun huid minder intensief (hoeven te)

natuurlijke trend ook een rol. Er zijn veel produc

verzorgen. Bij handverzorging is private label

ten met natuurlijke ingrediënten waar langzaam,

relatief groot en ook die stond net als bij de

maar wel in toenemende mate consumenten een

A-merken onder druk.

hogere prijs voor overhebben. Droogshampoos zijn
nog steeds populair. Ook gebruiken steeds meer

MONDVERZORGING

consumenten meer producten van dezelfde lijn

De consument heeft veel aandacht (en geld over)

(bijvoorbeeld shampoo, conditioner, haarkuur) voor

voor een goede mondverzorging. Het advies van de

een complete behandeling.

tandarts is hierbij belangrijk. Dat zien we niet alleen

De omzet en penetratiegroei in haarverzorging

voor cosmeticaproducten die hierbij horen, maar

wordt met name gedreven vanuit 2 groepen. De

ook bij de elektrische tandenborstels en produc

‘ouderen’ hebben meer haarverzorgingsproducten

ten als tandenstokers en flosdraad. De deelmarkt

nodig als haarkuren en maskers en de ‘jongeren’

mondverzorging bestaat uit tandpasta en overige

experimenteren vaker en kopen meer en duurdere

mondverzorging - dat betreft met name mond

haarproducten.

water. Er is een positieve omzetontwikkeling in beide

De promotiedruk in deze deelmarkt is de hoogste

categorieën gemaakt. Het aandeel van tandpasta is

van alle deelmarkten namelijk 68% en is weer toe

veel groter. De groei is gedreven door de groeiende

genomen (65% in 2018).

verkoop van de probleemoplossende, meer thera
peutische, toegevoegde waarde producten die vaak

HUIDVERZORGING

duurder zijn, bijvoorbeeld tandpasta’s voor gevoelig

De deelmarkt huidverzorging behelst ruim 429 mil

tandvlees. De traditionele merken/familietandpas

joen euro. De omzetontwikkeling laat een groei van

ta’s staan in waarde onder druk. Media-aandacht

ongeveer 1% zien. Deze groei komt volledig voor

voor mondwater zorgt voor het toenemende gebruik

rekening van de grootste categorie gezichtsverzor

van mondwater en een groei in zowel omzet als

ging die zowel in omzet (2,4%) als in verpakkingen

volume. In de deelmarkt is de promotiedruk toe

(1,9%) een groei laat zien. De gemiddelde prijs per

genomen, maar zowel de reguliere als de promotie

verpakking is gestegen. Misschien mede gedreven

prijs zijn iets gestegen.

door de vergrijzing kopen mensen meer anti-age
artikelen die vaak iets hoger geprijsd zijn. In ieder
geval bieden leveranciers de juiste producten voor
elke levensfase aan. Ook heeft een aantal merken
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Omzetontwikkeling in 2019
In miljoenen euro

SCHEERPRODUCTEN

Bad- en doucheproducten

De markt voor scheerproducten (scheerschuim

mensen de zon vermeden. Een aantal merken kon

en scheergel) heeft geen groei kunnen realiseren

hierdoor geen groei realiseren, zo ook de private

met name omdat er in de kanalen die Nielsen meet

labels. Selectieve merken groeien nog wel, vooral

meer dan 8% minder producten zijn verkocht. Er

door online verkopen. Online verkopen zijn sowieso

is een aantal goede introducties geweest die de

van belang aangezien de mensen veelal de pro

prijs gestabiliseerd heeft of zelfs iets heeft doen

ducten de volgende dag in huis kunnen hebben. De

toenemen, maar zonder de omzetdaling te kunnen

trend is een bewustere consument ten aanzien van

remmen. De baardtrend is nog steeds actueel in

het voorkomen van huidveroudering en met name

ons land waardoor er een verandering in scheer

huidkanker. In toenemende mate worden producten

gedrag en verzorging is. Er is wel een kleine stijging

met hoge beschermingsfactoren aangeschaft.

163,9
+2,3%

Decoratieve cosmetica

169,9
+3,7%

173,3
+2,0%

180

400

170

390

160

380

150

in scheerproducten voor vrouwen gerealiseerd.

391,7
+1,3%

377,4
-3,6%

375,2
-0,6%

2017

2018

2019

431,3
+2,7%

436,3
+1,2%

442,4
+1,4%

2017

2018

2019

425,4
+1,9%

425,5
0,0%

429,3
+0,9%

2017

2018

2019

370
2017

2018

2019

OVERIG
ZEEP (TABLETTEN & VLOEIBAAR)

Onder de categorie ‘overig’ vallen onder meer

De markt voor zeep is 2019 gestabiliseerd. Het

voetverzorgingsproducten, vochtige doekjes voor

aandeel vloeibaar is het grootst. In deze deelmarkt

baby’s en kinderen, lippenpommade, producten

zien we in toenemende mate dat mensen zich be

voor de intieme hygiëne en talkpoeder.

wust zijn van het belang van goede hygiëne en het

Deze deelmarkt laat geen groei meer zien in ver

belang van handen wassen.

kopen en omzet. De grootste categorie, ‘vochtige

Deodorant

doekjes,’ ligt in omzet en verpakkingen onder druk,

ZONNECOSMETICA

met name omdat de veelal grote verpakkingen die

Na het hele hoge groeipercentage in 2018 (19,5%) is

online worden gekocht, niet in de Nielsen cijfers

in 2019 vooral door de mindere zomer het de deel

opgenomen zijn. Private label is belangrijk in deze

markt zonnecosmetica niet gelukt weer een groei

categorie. De prijs per doekje is gedaald. Tevens

te realiseren (zowel in omzet als in verpakkingen).

is er een groei in de doekjes van de biologisch/

In 2018 was er langdurig goed weer, in 2019 was dat

natuurlijke merken. In omzet en verpakkingen is

meer verspreid en met name ook in het weekend

er wel een groei in talkpoeder en intiem hygiëne

minder vaak mooi of juist extreem warm waardoor

producten.

Geuren

156,3
+0,1%

160,8
+2,9%

167,0
+3,9%

170

445

165

440

160

435
430

155
2017

2018

2019

Haarverzorging

356,3
+0,1%

Huidverzorging

353,1
-0,9%

364,7
+3,3%

365

430

360

425

355

420

350

415
2017

16

2018

2019
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Omzetontwikkeling in 2019

Aandeel deelmarkten in 2019

In miljoenen euro

Mondverzorging

Scheerproducten 0,9%

Scheerproducten

Zeep 2,0%
Zonnecosmetica 3,7%
Overig 4,0%

175,0
-2,9%

194,3
+11,0%

202,8
+4,4%

21,4
-2,3%

210

23

190

22

170

21

150

20

20,9
-2,3%

Deodorant 6,9%

20,5
-1,8%

Bad- en doucheproducten 7,2%
Mondverzorging 8,4%
Haarverzorging 15,2%
Decoratieve cosmetica 15,6%
Huidverzorging 17,8%
Geuren 18,4%

2017

2018

2019

Zeep

2017

2018

2019

90,5
+19,5%

88,4
-2,2%

Zonnecosmetica

44,4
+0,2%

46,7
+5,0%

47,0
+0,7%

75,7
+3,0%

48

95

46

85

44

75

42

Aandeel deelmarkten in %

65
2017

2018

2019

2017

2018

2017

2018

2019

7,0%

7,2%

7,2%

16,8%

15,9%

15,6%

6,7%

6,8%

6,9%

Geuren

18,5%

18,4%

18,4%

Haarverzorging

15,2%

14,9%

15,2%

Huidverzorging

18,2%

17,9%

17,8%

Mondverzorging

7,5%

8,2%

8,4%

Scheerproducten

0,9%

0,9%

0,9%

Zeep

1,9%

2,0%

2,0%

Zonnecosmetica

3,2%

3,8%

3,7%

Overig

4,1%

4,1%

4,0%

Totaal

100,0%

100,0%

100,0%

2019

Bad- en doucheproducten
Decoratieve cosmetica
Deodorant

Overig

Totaal

95,6
+1,2%

96,0
-0,8%

2.336,9
+1,2%

98

2500

97

2400

96

2300

95

2200
2017

18

96,7
+ 1,2%

2018

2019

2017

2.372,0
+1,5%

2018

2.406,5
+1,5%

2019
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Mannencosmetica
Wederom is er een licht positieve ontwikkeling (0,5%) in de
categorie mannencosmetica; cosmeticaproducten die speciaal voor mannen op de markt zijn gebracht. De omzet van
mannencosmetica bedroeg in 2019 ruim 368 miljoen euro. *
Het aandeel mannencosmetica, binnen de cosmeticaproductgroepen die door mannen worden gebruikt, is stabiel
met 21,7%. **

Het aantal kopers staat licht onder druk. De groei

In de hierboven genoemde omzet zijn de online

wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde koper

bestedingen van mannencosmetica niet meege

een hoger bedrag per aankoop besteedt.***

nomen. Vooral de online aanschaf van herengeur
en is populair. Ook de bestedingen bij de kapper/

Groei in omzet is vooral gerealiseerd door deodo

barbershops vallen buiten bovengenoemde omzet

rants, geuren en haarkuren. Scheer- en andere

en mannen doen via deze kanalen ook relatief

mannenproducten hebben geen groei kunnen

makkelijk extra aankopen.

realiseren. Dit ligt waarschijnlijk aan de trend om
de baard te laten groeien.

* inclusief scheermesjes en scheerapparaten
** de cijfers zijn gebaseerd op Nielsen

Als mannen zelf hun producten kopen – vaak wordt

*** de informatie is gebaseerd op GfK Huishoudpanel

dat nog gedaan door de partner – dan kopen zij re
latief veel via het supermarktkanaal. De man koopt
graag snel en effectief (functioneel) en is minder
promotiegevoelig. Wellicht dat productgroepen die
iets minder aanwezig zijn in de supermarkt (zoals
gezichtsverzorging) mede daardoor onder druk
staan. Mannen kopen ook graag online.

20
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Ontwikkeling
distributiekanalen

men er ook nieuwe (niche) merken op de markt.

te verzorgen. Door de schoonheidsspecialist wordt

De omzet is volgens de Koninklijke Algemene Neder

er ook meer verantwoordelijkheid genomen op het

landse Kappersorganisatie (ANKO) voor de totale

gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld op het ge

kappersbranche rond de 1,4 miljard euro per jaar. Het

bied van recycling en energie- en waterbesparing.

merendeel komt uit de haarverzorging en daar
naast zijn de overige diensten, inclusief verkoop van

VERWACHTING

DROGISTERIJ-, PARFUMERIE-, SUPERMARKT
KANAAL EN E-COM*

promotiedruk is iets toegenomen. De deelmarkten

kappersproducten, goed voor ongeveer 10% van de

De consument blijft bepalend voor de groei van de

deodorant, haarverzorging en mondverzorging zijn

omzet. De uitgave aan diensten zoals een bezoek

Nederlandse economie. Belangrijk is dat het ver

Winkels maken centra van (woon-)plaatsen aan

verantwoordelijk voor de groei. Geuren en zonne

aan de kapper lag in december 2019 1,9% hoger dan

trouwen en de koopbereidheid hoog blijft ondanks

trekkelijker en zorgen voor het vergroten van de

cosmetica hebben een negatieve ontwikkeling

in 2018. De CBS-index voor de omzetontwikkeling bij

onzekerheden als werkgelegenheid, de Brexit en het

leefbaarheid. De retailsector is belangrijk voor de

doorgemaakt.

de kapper laat in heel 2019 een mooie groei zien.

Coronavirus. Het blijft belangrijk om brick (fysiek)

Nederlandse economie, maar is in een hoog tempo

en click (online) met elkaar te verbinden zodat

aan het veranderen. Het aantal winkelvestigingen

In de parfumerie zien we de markt stabiliseren in

SCHOONHEIDSSPECIALIST **

er een meer hybride organisatie ontstaat en dus

is in de afgelopen 10 jaar met ruim 11% gedaald.

omzet, maar dalen in verpakkingen (-2,8%). De

In 2019 is zowel de omzet als het aantal onderne

een samensmelting van winkel & online (customer

De winkeldichtheid is gedaald van 6 in 2010 naar

deelmarkten bad- en doucheproducten, geuren,

mingen (schoonheidsspecialist) gegroeid. Veruit

centric), waardoor de consument op elk moment

5 winkels per 1.000 inwoners in 2019. Het aantal

zeep en zonnecosmetica laten wel een positieve

de meeste ondernemers van schoonheidssalons

en overal een positieve winkelbeleving kan ervaren.

webshops is in de periode 2010-2019 verdrievoudigd

omzetgroei zien. De deelmarkten decoratieve cos

zijn vrouwen. In een goede economische situa

Advies, gemak en beleving zijn dingen die eigenlijk

tot ruim 40.000. Technologische ontwikkelingen en

metica en huidverzorging hebben het moeilijk.

tie is er een groeiende belangstelling voor goede

veel consumenten niet alleen wensen, maar ook

huidverzorging. In veel schoonheidssalons wordt

verwachten. Net als maatschappelijk verantwoord

soonshuishoudens enz.) stimuleren nieuw klant

De omzet via online (e-com) is nog relatief klein

de verbondenheid van schoonheid en gezondheid

ondernemen en duurzaamheid steeds meer een

gedrag waarbij ‘gemak’ een kernbegrip is.

maar groeit sterk. In 2019 is deze groei bijna 22%.

benaderd vanuit een holistische visie waarbij wordt

aankoop bepalen. Alle kanalen blijven naar verwach

Deze groei in online verkopen is waarneembaar in

uitgegaan dat lichaam en geest onlosmakelijk met

ting van belang voor de verkoop van producten voor

Het merendeel van de cosmeticaverkopen vindt nog

bijna alle deelmarkten maar bovengemiddeld voor

elkaar verbonden zijn en in balans moeten zijn voor

de persoonlijke verzorging. Als de economische

steeds plaats via de meer traditionele kanalen, zo

bad- doucheproducten, deodorant, haarverzorging,

een goede gezondheid. Veel mensen zijn op zoek

situatie positief blijft, dan spenderen mensen graag

als drogisterij-, parfumerie- en supermarktkanaal.

huidverzorging, mondverzorging en zonnecos

naar balans en een gezonde huid. Vandaar dat er

hun geld aan behandelingen en producten voor een

Maar het aantal kanalen is veel groter. Cosmetica is

metica. Ook voor geuren is de online verkoop met

veel aandacht is voor huidverbeterende behan

goede verzorging en het eigen welzijn. De NCV is dan

ook online verkrijgbaar en bij apotheek, budgetsto

meer dan 20%* gegroeid. In personal care stijgt het

delingen. Er worden ook producten aangeschaft

ook voorzichtig positief ten aanzien van de verwach

re, hard discounter, kapper, schoonheidsspecialist,

aandeel online naar 6,5%** ten koste van low-end

om - voor een goed resultaat - de huid ook thuis

tingen voor 2020.

warenhuis, lifestyle- en modewinkel. In 2019 zijn er

retail en fysieke drogisten.

veranderingen in demografie (vergrijzing, eenper

diverse ontwikkelingen in de kanalen geweest zoals
een retailer die de klanten helpt door de keuze voor

KAPPER **

duurzame producten makkelijker te maken en een

In 2019 telt Nederland bijna 27.000 kapperszaken.

andere retailer die een click & collect-service aan

De trends die in het drogisterij-, parfumerie- en

biedt, waardoor online bestellingen al binnen een

supermarktkanaal worden waargenomen zien we

uur in de winkel opgehaald kunnen worden.

ook terug in de kapsalon. Zo groeit de omzet ook
bij kappers door verkoop van shampoos, conditio

Omzetontwikkeling in %
Algemeen

Cosmetica

Drogisterij/Parfumerie/Supermarkt

3,8%

1,5%

Drogisterij/Parfumerie

1,4%

0,2%

3,1%

0,2%

Het supermarktkanaal laat een mooie omzetontwik

ners en haarkuren. De stylingproducten laten nog

Parfumerie

keling zien van 1,8% maar een negatieve ontwikkeling

geen positieve ontwikkeling zien, waarschijnlijk

Drogisterij

1,1%

0,2%

in verpakkingen. Het supermarktkanaal maakt in alle

vanwege de trend van meer natuurlijk gestyled

Supermarkt

4,1%

1,8%

deelmarkten een positieve omzetontwikkeling door,

haar. Producten en/of behandelingen die aan

E-com

op de deelmarkten scheerproducten en zeep na.

sluiten op de behoeften van ieders persoonlijke

21,8%

haartype en specifieke wensen worden steeds be

22

Het drogisterijkanaal laat nauwelijks een groei in

langrijker. Ook in de kapsalon blijft het belang van

cosmetica-omzet zien (0,2%), maar ook een lichte

natuurlijke ingrediënten, duurzaamheid en minder

* deze gegevens zijn gebaseerd op cijfers van Nielsen (totale geldomzet) en GfK

(vergelijkbare) groei in verpakkingen (0,3%). De

milieubelastende producten groeien. Daarom ko

** deze gegevens zijn gebaseerd op CBS-gegevens, marktdata.nl en Rabobank Cijfers en Trends/Retail update
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De NCV
in 2019-2020
Het NCV-bestuur heeft in 2019-2020 het programma
‘Zeker door Cosmetica’ gecontinueerd. Eerder zijn in het kader
daarvan rapporten door het CBS en Motivaction gemaakt. Ook
is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een jeugdstudie. In
2019 en 2020 is door middel van twee nieuwe NCV-uitgaven
(‘Zeker in de Zon’ en de Jubileumbundel ‘Zeker door Cosmetica
– Jongeren’) op positieve wijze het belang van cosmetica actief
naar buiten toe uitgedragen. Ook heeft het NCV-bestuur actief
bijgedragen en meegedacht over het stilstaan bij en vieren van
het 70-jarig bestaan van de NCV in 2020.

Daarnaast bleven de werkzaamheden van de NCV

In het NCV-bestuur is een afspiegeling van de leden

met betrekking tot ingrediënten, wet- en regel

vertegenwoordigd. Niet alleen de grote firma’s,

geving en de contacten met autoriteiten en leden

maar ook bedrijven uit de distributiegroepen, zoals

uiteraard van groot belang. Het NCV-bestuur heeft

leveranciers aan kapper, schoonheidsspecialist,

ook aandacht besteed aan de samenwerking met

drogisterij, supermarkt of parfumerie, én nationale

de stichting Look Good Feel Better. Veel aandacht

en internationale fabrikanten, merkhouders en/

is verder gegaan naar de (toekomstige) samen

of distributeurs. Tijdens de ledenvergadering op 14

werking met de twee andere verenigingen in het

april 2019 waren de heer P. van Dansik (Delarange

sinds september 2019 te koop staande pand aan

Cosmetics) en de voorzitter mevrouw M. van Ee

de Waterigeweg te Zeist, namelijk de NVZ (Schoon |

(hannah Skin Improvement Research Company)

Hygiënisch | Duurzaam) en de Nederlandse Aerosol

aftredend; zij zijn op voordracht van het NCV-

Vereniging (NAV).

bestuur herbenoemd. De leden hebben verder de
benoeming van mevrouw C. Grootentraast (Kao
Van links naar rechts M. van Ee, I. de Jonghe, C. Grootentraast, L.A. Hertz. J. Lijbers, P. van Dansik, H. Spruyt-Panbakker,
J.C. Bondy en K. van Wijk-Hermus. I. Wesemann was helaas verhinderd.
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Netherlands) en de heer I. Wesemann (Beiersdorf)

NCV-bureau

in het bestuur bekrachtigd. Naast hen hebben

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

zitting in het bestuur: J.C. Bondy (l’Oreal Neder

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

land), I. de Jonghe (Henkel Beauty Care), L. Hertz

municatie en verenigingszaken), mevrouw L.A.

(Elha Cosmetics), J. Lijbers (Unilever Nederland),

Vereijken-van Embden (projectmanager commu

H. Spruyt-Panbakker (P&G) en mevrouw K. van

nicatie, tot 1 april 2020), mevrouw L. Jongmans

Wijk-Hermus (Coty International).

(techniek, wet- en regelgeving) en mevrouw J.
Romijn-Visscher (secretariaat). De heer M. Hellinga

DE VOORZITTER EN VICEVOORZITTER

(techniek, wet- en regelgeving) is per 1 januari

Mevrouw M. van Ee heeft sinds mei 2011 zitting in

2020 het NCV-team komen versterken, tot 1 no

het NCV-bestuur en is per januari 2015 voorzitter

vember 2019 werkte B. Hooi in deze functie voor

van de NCV. Zij is directeur van hannah Skin

de NCV. Per 1 februari 2020 doet mevrouw S. Ande

Improvement Research Company en al jaren actief

weg (secretariaat) de duo-secretariaatsbaan met

betrokken bij de NCV, onder andere door haar

mevrouw Romijn. Tot eind december 2019 vervulde

actieve deelname aan de Groep Distributie Schoon

mevrouw J.M. Valkenburg-Dost deze functie. De

heidsspecialisten (GDS) en de Commissie Beleid &

administratie wordt gevoerd door de heer G. Roeterd

Strategie. Vice-voorzitter van de NCV is mevrouw K.

(Rijnheuvel Advies).

van Wijk-Hermus (Coty International).

NIEUWE LEDEN
(2019) A/N/G Cosmetics, Bio Essentials, Cosme
tics Connections, Delphic HSE (Europe), Dr. Van
der Hoog, Eco Nederland, Mediphos OTC Consumer
Health, Natural Cosmetics Holland, Otentic Fragran
ces, PXP Professional Colours en The Regulatory
Company.
In 2019 was er sprake van 10 opzeggingen.
(2020) Alfrink Cosmetics en Orange Pearl BV.

Van links naar rechts: J. Romijn-Visscher, L. Vereijken-van Embden, M. Hellinga, R. van Welie, S. Andeweg, L. Jongmans
en M. van Oostrum.
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Jeugd Uitgelicht
In 2019 liet de NCV een studie uitvoeren naar de
ontwikkeling van het zelfvertrouwen van jongeren - met
een speciale focus op hygiëne, persoonlijke verzorging en
cosmetica. Op 14 mei 2019 presenteerde zij de resultaten van
de studie ‘Jeugd Uitgelicht’ tijdens haar jaarvergadering.

DE ONTWIKKELING VAN HET ZELFVERTROUWEN
VAN JONGEREN - MET EEN SPECIALE FOCUS
OP HYGIËNE, PERSOONLIJKE VERZORGING EN
COSMETICA

gevoel van controleverlies. Jongeren halen zeker

Jongeren worstelen niet alleen met onzekerheden

Uit de studie komt ook sterk naar voren de behoef

veroorzaakt door stemmingswisselingen en de

te aan comfort en gemak. Je niet druk maken en

ontluikende seksualiteit, ook ervaren ze een verlies

niet willen opvallen. Ergens lijkt het een typisch

aan controle: zowel op lichamelijk, sociaal als

Nederlandse mentaliteit, samen te vatten in het

familiaal vlak. Met uiterlijke verzorging herwinnen

woorden “eenvoudig” en “functioneel”. Dat komt

jongeren zelfvertrouwen; het geeft ze het gevoel

duidelijk tot uitdrukking in hun houding ten opzich

meer controle te hebben. De resultaten laten zien

te van persoonlijke verzorgingsproducten. Die moe

dat maatschappelijke onzekerheden en onrustige

ten gemakkelijk en functioneel zijn. Jongeren willen

heid uit het gebruik van cosmetica, die bovenge
noemde verschijnselen helpen verhullen.

Ronald van Welie, directeur NCV: “Voor ons was het

Voor het kwantitatieve deel van de studie heeft

gezinsomstandigheden, tezamen met de ont

graag dat anderen hen aardig vinden en dat ze

interessant om te leren wat jongeren beweegt en

het gerenomeerde onderzoeksbureau rheingold

luikende seksualiteit, een grote rol spelen in hun

vrienden worden, persoonlijke verzorging biedt ze

hoe de verzorging van het uiterlijk de zelfperceptie

salon onder 1036 jongeren van 14-21 jaar een online

sociale omgeving en in hun gedrag als consument.

hierbij meer zekerheid. Ze moeten bijdragen aan de

beïnvloedt. We vonden het verrassend hoe belang

vragenlijst uitgezet. Het kwalitatieve deel bestond

rijk cosmetica voor jongeren is om zich veiliger en

uit groepsinterviews met 16 jongeren in de leeftijd
van 14 tot 21 jaar. In 2016 voerde rheingold salon

DE MEESTE JONGEREN STREVEN NAAR STABILITEIT
EN VEILIGHEID

onlogisch dat de drie meest gebruikte producten

meer op hun gemak te voelen.”

dezelfde studie uit in Duitsland; de resultaten van

Opmerkelijk is dat een groot deel van de onder

ging, namelijk tandpasta, deodorant en shampoo.

de Nederlandse studie werden hiermee vergeleken.

vraagde jongeren zich thuis niet beschermd voelt

persoonlijke balans en controle. Het is dan ook niet
bestaan uit producten voor de dagelijkse verzor

dragseffect daarvan is dat jongeren zich aanpassen

UITERLIJK ALS AFSPIEGELING VAN DE
PERSOONLIJKHEID

aan de situatie(s), nonchalanter worden, minder

Jongeren beoordelen hun leeftijdsgenoten op

ambitie tonen en eigenlijk gebrek hebben aan visie

hun uiterlijke verschijning: 56% gelooft dat je aan

en toekomstoriëntatie. Dat komt sterk tot uitdruk

iemands uiterlijk zijn persoonlijkheid kunt afleiden.

king in antwoorden zoals “laat ik maar gewoon

Voor hen is het uiterlijk goed verzorgen zo belang

doen”, “ik hoef niet op te vallen”, “ik wil gewoon

rijk, dat het niet alleen uitdrukking geeft van hun

een baan, een normaal leven”. Maar liefst 79% van

eigen waarden en zelfvertrouwen, maar ook kunnen

de ondervraagde jongeren wil vooral stabiliteit en

ze eruit afleiden of een ander dezelfde waarden

veiligheid. Zij hebben weinig passie en dromen.

met hen deelt.

en geen stabiele gezinsomgeving kent. Een ge

PERSOONLIJKE VERZORGINGSPRODUCTEN DRAGEN
BIJ AAN GEVOEL VAN CONTROLE
Meer dan driekwart van de jongeren investeert veel
energie in hun uiterlijk om zich veiliger te voelen.
Onderzoekster Ines Imdahl: “Geen enkele generatie
heeft ooit zo hard aan de uiterlijke verschijning
gewerkt als deze. Een verzorgd en aantrekkelijk
uiterlijk creëren, is een van de weinige mogelijk
heden van jonge mensen om een gevoel van steun
en controle in hun leven te ontwikkelen.”
Vet haar, een zweetlucht en puistjes beschouwen
jongeren als meest beschamend en geeft hen een
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Services & producten

Duurzaamheidsbijeenkomst 2019
Op 22 mei 2019 organiseerde de NCV voor de

De website Jeugduitgelicht.nl

vierde keer de jaarlijkse duurzaamheidsbij

Speciaal in het kader van de studie ‘Jeugd

eenkomst, samen met de NAV en NVZ. Tijdens

Uitgelicht’ ontwikkelde de NCV de website

deze goed bezochte bijeenkomst werd een

Feiten & cijfers

Jeugduitgelicht.nl. Hierop is alles over het

update gegeven over actuele duurzaamheids

De cosmetica-industrie draagt bij aan de

onderzoek te lezen en gedeeltelijk in grafieken

thema’s als verpakkingen, klimaat(akkoord),

Nederlandse economie, niet alleen met een

en tabellen weergegeven. Ook staan op deze

milieubelasting van UV-filters en keurmerken.

omzet van meer dan 3 miljard euro maar ook

website video’s met interviews met en de

Ook werd het duurzaamheidsplatform geïn

door werkgelegenheid te bieden aan meer dan

presentatie van psychologe en onderzoekster

Jubileumbundel

troduceerd: een website waar de duurzaam

100.000 mensen. Meer feiten & cijfers over de

Ines Imdahl (reingold salon). Tevens staat er

In het jaar dat de NCV 70 jaar bestaat heeft

heidsinitiatieven van de drie sectoren zullen

industrie, cosmeticaproducten, de wet- en

de collectie persberichten die naar aanleiding

de vereniging de Jubileumbundel gepresen

worden gepresenteerd aan de hand van de 17

regelgeving én de NCV staan in de NCV-uit

van de studie is verzonden, onder andere via

teerd. Wat hebben we samen met onze leden

Sustainable Development Goals van de VN. De

gave die begin 2019 is verschenen.

het ANP.

gedaan en bereikt, en wat verwachten we in

bijeenkomst werd afgesloten met een pre

de komende jaren. Verder wordt er uitgebreid

sentatie van filosoof Bas Haring. Hij gaf aan

geschreven over het onderzoek naar de bete

dat veel mensen het beeld van duurzaamheid

kenis van cosmetica voor het zelfvertrouwen

neigen te romantiseren. Zo toonde hij foto’s

van jongeren. Deze uitgave is op Valentijnsdag

van een bedrijf waar tomaten in steenwol

Bundeling van 10 x 10 vragen over zon

Statements/persberichten

2020 gelanceerd en overhandigd aan diverse

worden gekweekt. Het schrikt veel mensen af

In 2018 (en twee maanden van 2019) verzorgde

De NCV bracht dit jaar weer persberichten

stakeholders.

maar is juíst een voorbeeld van duurzaam

de NCV iedere maand een nieuwsbrief met 10

en statements over cosmetica gerelateerde

heid, vindt Haring. Tot slot adviseerde hij het

x 10 vragen over zon. Het doel was om con

onderwerpen uit, die vaak geplaatst werden

publiek zichzelf in de spiegel aan te kijken

sumenten te wijzen op het belang van het

onder ‘Actueel’ op de NCV-website. Dit jaar

en zich af te vragen: heb ik daadwerkelijk

beschermen van de huid tegen de schadelijke

reageerde de NCV op teksten en uitzendingen

de intentie gehad om vandaag duurzamer

effecten van Uv-straling. Een gezonde huid

met betrekking tot onder meer de onderwer

Werkplan 2020

te leven? De NCV kijkt terug op een zeer

wil tenslotte iedereen! Wanneer consumenten

pen: veiligheid van anti-zonnebrandmiddelen,

Door het bestuur is het NCV-werkplan 2020

geslaagde dag.

die vele tips consequent naleven, beperken

duurzaam verpakken, PFAS en cosmetica en

vastgesteld. Dit werkplan is door het

zij hiermee het risico op huidverbranding,

microplastics.

NCV-team in nauwe samenspraak met de

rimpels en het ontstaan van huidkanker. In

Commissie Beleid & Strategie en de Tech

de uitgave ‘Zeker in de Zon’ heeft de NCV

nische Commissie opgesteld.

de informatie uit deze 10 x 10 nieuwsbrieven
gebundeld en aangevuld met heel veel extra
informatie.
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Video Marktontwikkelingen
In 2019 liet de NCV een video ontwikkelen over

Social media

de marktontwikkelingen in de cosmetica-

NCV-ledennieuwsbrief

De NCV is zeer actief op social media. Zij

industrie. Deze video dient als ondersteunend

De ledennieuwsbrief, exclusief voor leden, ver

plaatste in 2019 bijna dagelijks uiteenlopende

materiaal naast het jaarverslag.

schijnt minimaal 12 maal per jaar. De nieuws

cosmetica gerelateerde nieuwsberichten.

brief legt zich toe op relevante en actuele

De NCV beheert de volgende social media

onderwerpen in de branche, zoals wetgeving,

Isditproductveilig.nl

ingrediënten en bijeenkomsten. In het archief

De website isditproductveilig.nl biedt

op het ledendeel van de website zijn ze alle

Twitter

betrouwbare informatie over het veilig

maal na te lezen.

Relevant cosmeticanieuws ver

omgaan met onder meer cosmetica. De

spreiden via Twitter draagt ertoe

website wordt al vele jaren goed bezocht.

kanalen:

bij dat mensen de NCV nog beter weten te

Naast de tak voor consumenten, ontwik

vinden als aanspreekpunt van de cosmetica-

kelde de NCV ook websites voor professionele

industrie. De NCV verwacht dat gebruik van

gebruikers van cosmetica, de schoonheids

Twitter de naamsbekendheid en autoriteit van

specialist en de kapper. De informatie op deze

de vereniging helpt vergroten. In 2019 had de

website wordt regelmatig geüpdatet om een

NCV meer dan 1020 volgers.

betrouwbare en deskundige bron van informa
tie voor consument en professional te blijven.

Cosmeticapaspoort.nl

LinkedIn

Via www.cosmeticapaspoort.nl kan een

Op LinkedIn bevinden zich veel

paspoort worden aangemaakt en vanaf dat

stakeholders van de NCV en de

moment kan de beauty advisor (medewerker

NCV plaatst daar haar (zakelijke) berichten. In

in parfumerie) zelf alle trainingen bijhouden.

korte tijd heeft de NCV meer dan 230 volgers.

Beauty advisors kunnen certificaten ‘Beauty
Expert’ of ‘Master of Beauty’ halen door deel

Instagram

te nemen aan het cosmeticapaspoort. Al meer

Via Instagram deelt de NCV met

dan 1100 beauty advisors hebben een cosme

name berichten die zich goed

ticapaspoort. Er zijn ongeveer 400 certifica

lenen om visueel over te brengen, zoals foto’s

ten Beauty Expert uitgereikt en 70 Master of

en filmpjes. Ze ziet haar volgers al in enkele

Beauty. De leden van de Groep Depositaire en

weken tijd gestaag toenemen.

Exclusieve Distributie maken het cosmetica
paspoort mogelijk.

YouTube

Voorlichtingvideo’s

Kerstgroet

Op YouTube plaatste de NCV video’s

Ook publiceerde de NCV in 2019 drie video’s

Jaarlijks stuurt de NCV een kerstgroet naar

over de vereniging zelf (bijeenkom

met specifieke voorlichting over:

haar relaties, stakeholders en leden. Hierin

sten, marktcijfers, introductie voor potentiële

• Tandenpoetsen

leden).

• Handen wassen

Nieuwsbrief Cosmetica NU

werpen de NCV het afgelopen jaar actief is

• Zonbescherming voor kinderen

Deze externe nieuwsbrief van de NCV heeft

geweest.

Deze serie voorlichtingsvideo’s zal de NCV

ongeveer 900 abonnees. De abonnees zijn

naar verwachting verder uitbreiden in 2020.

onder meer leden, consumenten, journalisten

wordt beschreven en getoond op welke onder

en andere belangstellenden. Cosmetica NU
komt ieder kwartaal uit.
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Beautypers-event
Online Allergiehulp van de NCV

Op 19 november 2019 heeft de NCV een tweetal

Voor patiënten met een contactallergie is het

presentaties verzorgd tijdens een event spe

van belang dat zij goed worden geïnformeerd

ciaal voor de beauty pers in Amsterdam.

over de stoffen waarvoor ze allergisch zijn en
in welke producten deze stoffen voorkomen.
Om in deze informatiebehoefte te voorzien
heeft de NCV een allergiehulp ontwikkeld.
De allergiehulp zorgt ervoor dat de patiënt
beschikking krijgt over de relevante ingre
diëntnamen zoals gebruikt op het etiket van

Nieuwjaarsreceptie CBD en NCV

trouwen. De NCV zal zich daar ook in 2020

een product. Daarnaast wordt uitgelegd wat

De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie is een

mee bezig blijven houden. Er zal een debat

de functie van het betreffende ingrediënt is

traditie waar handel en industrie elkaar ont

georganiseerd worden met stakeholders om

in cosmetica. De patiënt kan de allergiehulp

moeten aan het begin van het nieuwe jaar.

het 70-jarig bestaan te vieren. Belangrijke

gebruiken op basis van de door de dermato

De bijeenkomst op woensdag 8 januari 2020

thema’s verder zijn duurzaamheid, digitalise

loog verstrekte gegevens. De patiënt kan met

in Restaurant Groot Kievitsdal in Baarn werd

ring en verpakkingen. Gastspreker Machteld

behulp van de, door de NCV toegestuurde,

bijgewoond door ruim 130 belangstellenden.

Huber (Institute for Positive Health) sprak over

NCV-voorzitter M. van Ee blikte tevreden

het belang van veerkracht en zingeving voor

voor hem of haar geschikt zijn. U kunt de

Jaarvergadering 2019

terug op het afgelopen jaar en was met

een lang en gelukkig leven en dus positieve

allergiehulp vinden via de website van de NCV;

Tijdens haar jaarvergadering op 14 mei 2019

name trots op de uitgave ‘Zeker in de Zon’,

gezondheid. Uit onderzoeken is gebleken dat

ncv-cosmetica.nl Onder het kopje “voorlicht

presenteerde de NCV, nadat in de ochtend de

waarmee op een positieve manier is gewezen

mensen die bewegen, matig en vers eten én

ing” vindt u “allergiehulp”. Als u daarop klikt,

Algemene Ledenvergadering had plaatsgevon

op het belang van verstandig zonnen. Ook

als zij het leven ervaren als zinvol en niet

komt u op de webpagina waar u meer infor

den, de verrassende resultaten van de studie

is er met deze uitgave aandacht getrokken

eenzaam, gezonder en gelukkiger zijn. Zij

matie kunt vinden over allergie en waar u de

‘Jeugd Uitgelicht’. Deze studie, uitgevoerd

én geschonken aan de brede en waardevolle

bouwen daarmee veerkracht op waardoor zij

allergiehulp kunt starten.

door rheingold salon, een gerenommeerd

rol van cosmetica in ons dagelijks leven voor

beter met moeilijke situaties kunnen omgaan.

onderzoeksinstituut uit Duitsland, had betrek

hygiëne, schoonheid, verzorging, én zelfver

Petra Odenthal, directeur van de stichting

documenten zelf bepalen welke producten

king op de ontwikkeling van eigenwaarde en

Look Good Feel Better, reageerde ter afsluiting

zelfvertrouwen bij jongeren tussen 14 en 21

hierop dat de workshop uiterlijke verzorging

jaar en de rol die producten voor de persoon

voor mensen met kanker en verwenbehande

Informatie over opleidingen op
NCV-site

lijke verzorging hierbij spelen. Na de presen

lingen die zij organiseren – met hulp van de

tatie van de resultaten was het mogelijk

NCV en haar leden - bijdragen aan de kwaliteit

Gezien het tekort aan technisch medewerkers

(exclusief) in gesprek te gaan met Ines Imdahl

van leven van mensen en ervoor zorgen dat zij

op de arbeidsmarkt én omdat de NCV vaak

(rheingold salon) en Ronald van Welie (direc

weer (willen) participeren in onze samenle

vragen krijgt van scholieren over opleidingen

teur NCV).

ving. Huber vond dit een perfect voorbeeld van

om in de cosmetica-industrie aan het werk

initiatieven die onze samenleving kan gebrui

te kunnen, heeft de NCV hierover een tekst

ken en die bijdragen aan positieve gezond

geplaatst op de website, te vinden onder het

heid.

kopje ‘cosmetica’. Naar deze pagina verwijst
het NCV-bureau regelmatig, en de pagina
wordt dan ook goed bezocht.
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Gastcollege Hoge School Utrecht

Manifest VNCI

De NCV (L. Jongmans) heeft een gastcollege

Op 28 mei 2019 hebben vijf branches, de NVZ

verzorgd voor studenten aan de Hoge School

(was en reinigen), de NCV, de NAV (aerosols),

Inleiding in de cosmeticawetgeving

Utrecht over de cosmeticawetgeving.

de VVVF (verf en inkt) en de VLK (lijmen en

Inleiding in de cosmeticawetgeving

kitten) een Manifest aangeboden aan de

Op 20 september 2019 vond de NCV-training

Koninklijke VNCI. Zij roepen de VNCI op om

‘Inleiding in de cosmeticawetgeving’ plaats.

Beauty Expert speld

inzet en daadkracht te tonen in het maat

Bijna 30 leden woonden deze bijeenkomst in

Op 11 februari 2020 heeft Margo Weeink tijdens

schappelijke en politieke debat over het veilig

Kontakt der Kontinenten bij. In éen ochtend

een ‘overval’ op haar werkplek bij ICI Paris XL

en duurzaam gebruik van stoffen in onze

leerden zij meer over de wet- en regelgeving

(Utrecht) de allereerste Beauty Expert Speld

producten, en de kennis en inbreng van de vijf

van cosmetica.

in ontvangst mogen nemen. Margo heeft deze

branches ten volle te benutten. Het manifest

Speld gekregen omdat zij in aanmerking kwam

is aangeboden bij de eerste kennismaking met

voor het certificaat ‘Beauty Expert’, hiervoor

mevrouw Manon Bloemer, de nieuwe directeur

heeft zij in haar (digitale) cosmeticapas

van de VNCI.

poort de door haar gevolgde merkentrainigen

Seminars VS/Canada en India

geregistreerd; 4 huidverzorgingstrainingen

De leden konden in november 2019 naar

(verschillende merken), 2 make-uptrainingen

speciale trainingen betreffende de wet- en

en 1 parfumtraining. Vanaf 2020 wordt bij het

regelgeving in de VS/Canada (The situation

Claimsbijeenkomst

in the US and California including the US FDA

speld wordt ook in de parfumerie zichtbaar

NCV op New Business Radio

Op donderdag 20 juni 2019 vond de zoge

Sunscreen Monograph en New developments

dat de beauty advisor beschikt over aantoon

Op vrijdag 5 juli 2019 is NCV-directeur R. van

naamde Claimsbijeenkomst plaats. Deze

in Canada) en India (Presentation of new

bare vakbekwaamheid en kennis om op een

Welie geïnterviewd door Fabienne de Vries

bijeenkomst organiseert de NCV om het jaar.

developments of the cosmetics legislation in

kundige manier te adviseren. De NCV en met

voor het programma Let’s Talk Business op

Bijna 80 leden zijn naar Kontakt der Kontinen

India) die IKW (de Duitse cosmeticaverening)

name de leden van de Groep Depositaire en

New Business Radio. Aan de orde is een groot

ten gekomen om deze dag bij te wonen. Een

in samenwerking met de NCV georganiseerd

Exclusieve Distributie hopen dat het de beauty

aantal onderwerpen gekomen: omzet en

7-tal sprekers heeft meer inzichten gegeven

heeft in Frankfurt (Duitsland). Een aantal

advisors nog trotser op het vak en hun eigen

werkgelegenheid in de cosmetica-industrie,

in de wet- en regelgeving voor claims/

leden heeft van deze mogelijkheid gebruik

baan maakt en extra plezier verschaft in de

het belang van cosmetica, de activiteiten van

reclame (o.a. het Technical Document dat

gemaakt.

uitoefening van hun vak.

de NCV, de jeugdstudie (www.jeugduitgelicht.

1 juli van kracht is). De presentaties van de

nl), de wet- en regelgeving, het Motivacti

sprekers zijn op het ledendeel van de NCV-site

on-onderzoek, het belang van verstandig

geplaatst.

certificaat nu ook een speld uitgereikt. Met de

zonnen en de stichting Look Good Feel Better.

Mediacampagne

Bijeenkomt Productontwikkeling en
Veiligheid

Aan de mediacampagne ‘Huid en gezicht’, een

Op donderdag 7 november 2019 organiseerde

Coiffure EU

de NCV in samenwerking met de NVCC de bij

gepubliceerd), heeft de NCV redactionele input

Informatiebijeenkomst GS1 voor leden

De NCV heeft een presentatie gehouden, met

eenkomst ‘Productontwikkeling en Veiligheid’.

kunnen geven door een interview met R. van

Gezien vele vragen/onduidelijkheden over

als thema “Veilig werken met cosmetica in de

Op deze dag werden verschillende belangrijke

Welie over verstandig zonnen.

het datakwaliteit 2.0 programma van GS1

kappersbranche”, op een ledenbijeenkomst

thema’s rondom productontwikkeling en vei

Nederland werd er op 24 september 2019 een

van Coiffure EU.

ligheid behandeld.

printbijlage van de Volkskrant (op 17 juli 2019

informatiesessie georganiseerd waarin leden
vragen konden stellen en een aantal presen
taties kregen.
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Zeker in de Zon

Speciaal op Valentijnsdag en in aanloop naar de

zien van duidelijke aanwijzingen op het etiket,

zomer, lanceerde de NCV op 14 februari 2019 haar

zoals het regelmatig en voldoende aanbrengen van

nieuwste uitgave ‘Zeker in de Zon’. Met deze

het anti-zonnebrandproduct. Wij werken daarbij

uitgave wil de NCV bijdragen aan de groeiende

aan het bevorderen van het besef en de verant

behoefte van de consument aan informatie over de

woordelijkheid van de consument. Wij zijn ervan

effecten van (overmatig) zonnen en het beperken

overtuigd dat deze uitgave bijdraagt aan de kennis

van het risico op verbranding, rimpelvorming en de

van zonliefhebbers over een verantwoorde manier

kans op huidkanker.

van zonnen.”

De fabrikanten van anti-zonnebrandproducten

NCV ANTI-ZONNEBRANDCRÈME FACTOR 50

werken continu aan de ontwikkeling van producten

Passend bij de uitgave ‘Zeker in de Zon’ liet de

die een effectieve bescherming bieden, waarbij

NCV door één van haar leden een anti-zonne

hoge factoren steeds populairder worden. Daar

brandproduct ontwikkelen. Met het etiket op de

naast werkt de NCV – via deze uitgave en ook via

zelfde manier opgemaakt als de uitgave, vormde

haar website – aan het bewustzijn van de con

dit een prachtige en nuttige set om te verspreiden

sument over de effecten van zonnebaden en het

onder relaties die allen tegelijk ook consument zijn.

juiste gebruik van beschermingsproducten.

Het product kwam uit vlak voordat vele mensen op

Ronald van Welie, directeur NCV: “De anti-zonne

wintersport gaan en is dan ook in vele tassen en

brandproducten van nu zijn zeer effectief en voor

koffers mee naar de sneeuw gegaan.

Zeker in de Zon

100 vragen en antwoorden over zon en antizonnebrandproducten

Zeker in de Zon
Postbus 914
3700 AX Zeist
Waterigeweg 31
3703 CM Zeist
+31 (0)30 604 94 80

100 vragen en antwoorden over zon en anti-zonnebrandproducten

info@ncv-cosmetica.nl
www.ncv-cosmetica.nl

102449_NCV_ZekerInDeZon_omslag.indd 1

12-03-20 10:1

F. Oostdam (directeur ANVR) en R. van Welie (directeur NCV)
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mogelijk uit te dragen, overhandigde de NCV deze

DE GEHELE SERIE ‘ZEKER.... COSMETICA’
(5 UITGAVEN)

nieuwe uitgave mét bijpassend speciaal ontworpen

‘Zeker in de Zon’ past in de reeks ‘Zeker …. Cos

NCV-anti-zonnebrandproduct aan o.m. politici,

metica’-publicaties net als ‘Zeker van Cosmetica’,

beleidsmakers en instanties die specifiek raak

‘Zeker door Cosmetica’, ‘Zeker in Cosmetica’ en

vlakken hebben met het thema zon, zoals KWF

‘Zeker in de Zon’. In 2020 is de jubileumpublicatie

Kankerbestrijding, het RIVM, het Huidfonds en de

‘Zeker door Cosmetica – Jeugd Uitgelicht’ versche

ANVR. De uitgave ‘Zeker in de Zon’ is te bestellen

nen, waarin ook de Jeugdstudie wordt toegelicht

via het NCV-bureau en is gratis te downloaden

(zie het kopje ‘De studie ‘Jeugd Uitgelicht’). Deze

via ncv-cosmetica.nl. Vlak voor het reces van de

uitgave werd óók gelanceerd en uitgereikt op

Tweede Kamer is het ook aan Kamerleden gestuurd.

Valentijnsdag; over de jubileumuitgave leest u

Om de informatie van ‘Zeker in de Zon’ zo breed

meer in ons volgende jaarverslag.

Zeker in Cosmetica

rugdikte klopt niet
zie voorbeeld exemplaar

Postbus 914
3700 AX Zeist
Waterigeweg 31
3703 CM Zeist
+31 (0)30 604 94 80
info@ncv-cosmetica.nl
www.ncv-cosmetica.nl
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Zeker door Cosmetica

Zeker in Cosmetica

Waterigeweg
31
De impact van persoonlijke verzorging
op ons
zelfvertrouwen

Cosmetica-ingrediënten, INCI-namen en hun functies

Postbus 914
3700 AX Zeist

3703 CM Zeist
+31 (0)30 604 94 80

info@ncv-cosmetica.nl
www.ncv-cosmetica.nl

Passend bij de
uitgave ‘Zeker in
de Zon’ vormde het
speciaal ontwikkelde anti-zonnebrandproduct een
prachtige en nuttige
set om te verspreiden onder relaties
die allen tegelijkertijd ook consument
zijn.
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Vertegenwoordiging
DERMATOLOGIE EN COSMETICA
Jaarlijks wordt een seminar Dermatologie &

ontwikkelingen. Mevrouw Schuttelaar werkzaam

Cosmetica georganiseerd door de Stichting PMS

bij het UMCG gaf een lezing over het grensvlak

Cosmetica. Hiermee wordt de kennisuitwisseling

tussen eczeem en irritatie en de uitdagingen bij

op het raakvlak van dermatologie en cosmetica

de identificatie van allergenen in parfums (hydro

bevorderd. Het bestuur van de stichting bestaat uit

peroxides). De heer Simmering van Henkel sloot de

dermatologen en vertegenwoordigers uit de cos

middag af met twee presentaties. De eerste ging

metica-industrie, te weten: mevrouw M. Woutersen

over de microbiële stabiliteit van cosmetica en hoe

(RIVM), de heer F. Blok (SkinConsult), mevrouw A.

daarmee rekening wordt gehouden tijdens het

Lee (L’Oréal) en de heren T. Rustemeyer (VUmc,

maken en ontwikkelen van cosmetica. Ook werd er

voorzitter) en R. van Welie (NCV, secretaris/pen

ingezoomd op het belang van conserveermiddelen.

ningmeester). Op 25 september 2019 heeft het 19de

De afsluitende presentatie ging over het Preserva

de Prix de l’essence gekregen. Mevrouw M. van

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

seminar Dermatologie & Cosmetica plaatsgevonden

tives Protection Project van Cosmetics Europe wat

Oostrum is namens de Groep Dépositaire en Exclu

De werkgroep heeft een uitgebreid werkprogramma

met als thema “Conserveermiddelen”. Gelukkig zijn

is opgezet om proactief de toekomst van conser

sieve Distributie (GDED) voorzitter van de jury van

om op verschillende nanoterreinen activiteiten te

er conserveermiddelen, maar het zijn wel stof

veringsmiddelen voor cosmetica veilig te stellen.

de Prix de l’essence.

ontwikkelen en dient als klankbord voor het Neder
landse, en ook het Europese nanobeleid. De NCV

fen die voor dermatologische problemen zouden
kunnen zorgen, daarom is er strikte regelgeving.

JURY PRIX DE L’ESSENCE

KLANKBORDGROEP ZELFGEMAAKTE EXPLOSIEVEN

neemt deel om de standpunten van de industrie toe

Mevrouw Woutersen van het RIVM gaf een duidelijk

Op 11 februari 2020 heeft Margo Weeink tijdens een

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en

te lichten en om de moeilijkheden die de regeldruk

overzicht van de huidige regelgeving en recente

‘overval’ op haar werkplek bij ICI Paris XL (Utrecht)

Veiligheid (NCTV) en de actoren in verschillende

met zich meebrengt, te benadrukken.

precursorenketens werken samen in de Klankbord
groep Zelfgemaakte Explosieven om te voorkomen

KIDV- RAAD VAN TOEZICHT

dat kwaadwillenden stoffen ter beschikking krijgen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

om explosieven te maken. De beschikbaarheid van

bestaat uit een Raad van Toezicht, een College van

deze stoffen wordt beperkt door de Europese Veror

onafhankelijke experts en het KIDV-bureau. De

dening 98/2013 en de Nederlandse Wet precurs

Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers

oren voor explosieven. De Europese Verordening

van het verpakkende bedrijfsleven. De heer R. van

1148/2019 past verordening 98/2013 aan en daar

Welie heeft namens de NCV zitting in de Raad van

door zullen er meer cosmetica producten onder de

Toezicht.

meldplicht vallen. Verordening 1148/2019 zal per 1
februari 2021 van kracht zijn. De belangrijkste doel

LOOK GOOD FEEL BETTER

stelling hiervan is het vergroten van de veiligheid in

De NCV en haar leden ondersteunen al jaren de

Nederland en de EU. In de Klankbordgroep Zelf

stichting Look Good Feel Better door onder andere

gemaakte Explosieven is de NCV vertegenwoordigd

(product-)sponsoring. De heer R. Cohnen (erelid

door mevrouw L. Jongmans.

NCV) is door het NCV-bestuur afgevaardigd in het
bestuur van Look Good Feel Better.

KLANKBORDGROEP RISICO’S NANOTECHNOLOGIE
MINISTERIE INFRASTRUCTUUR & WATERSTAAT

MVO-NEDERLAND

In deze werkgroep zijn vele partijen verenigd, van

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van

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

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

menten- en dierenwelzijnsorganisaties, industrie,

partner van MVO Nederland. Bijeenkomsten worden

autoriteiten behelst met (product)controle, en vier

bijgewoond ter lering en inspiratie.

Van links naar rechts: M. de Looze, M. van Oostrum, M. Weeink, T. Lafaire en F. Imthorn
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OVERLEG KENNIS INSTITUUT DUURZAAM
VERPAKKEN (KIDV)

een vooroverleg met de Nederlandse vertegen

Eind april 2019 is het definitieve brancheplan Duur

NVWA) om de standpunten van de cosmetica-

zaam Verpakken 2019-2025 ingediend bij het KIDV.

industrie kenbaar te maken. Tijdens de “Working

Het plan is goedgekeurd door het College van On

Group on Cosmetics” worden door de Europese

afhankelijk Experts en gepubliceerd op de website

Commissie nieuwe wetsvoorstellen en andere

van het KIDV. Met het brancheplan laat de industrie

discussies over de veiligheid en etikettering van

zien hoe zij de aankomende jaren wil bijdragen aan

cosmetica besproken met de lidstaten.

woordiging (Ministerie van VWS, het RIVM en de

een circulaire economie. De sector ziet met name
een rol voor zichzelf bij het sluiten van de materi

VNO-NCW

alen kringloop, het reduceren van de hoeveelheid

De NCV is lid van de ondernemingsorganisatie VNO-

verpakkingen en het kiezen voor verpakkings

NCW. Leden kunnen gebruik maken van de diensten

materialen met een lage milieu-impact.

van VNO-NCW. De heer R. van Welie neemt deel aan
het directeurenoverleg van VNO-NCW. Daarnaast

PLATFORM ELEKTRONISCH ZAKENDOEN IN
DROGISTERIJBRANCHE (EZD)

participeert de NCV in diverse werkgroepen, zoals
consumentenvraagstukken en nanotechnologie.

De NCV (mevrouw M. van Oostrum) is vertegen
woordigd in het Platform Elektronisch Zakendoen.

WAAR ZIT WAT IN

Elektronisch zakendoen is grotendeels in de

Mei 2019 is de campagne gestart van de website

branche geïmplementeerd en dus wisselen handel

waarzitwatin.nl: eerlijke en actuele informatie over

en industrie zo goed als papierloos artikelgegevens

chemische stoffen in dagelijkse producten. De

uit. Speciale aandacht is er voor de kwaliteit van de

website is een initiatief van het RIVM, VeiligheidNL

gegevens (datakwaliteit 2.0), de etiketinformatie

en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

en de internationale ontwikkelingen. Een aantal

en Sport. De campagne is begonnen met aan

subgroepen is opgericht waarin o.a. mevrouw

dacht voor anti-zonnebrandmiddelen. Doel is om

L. Jongmans zitting heeft.

consumenten bewuster te maken van de producten
die ze gebruiken, zoals persoonlijke verzorgings

SRC KOLOM ADVERTEERDERS

producten, speelgoed, kleding en doe-het-zelf

De cosmetica-industrie heeft een eigen reclame

producten. De website verzorgt informatie over

code namelijk de Reclamecode Cosmetische Pro

circa 50 alledaagse producten en ruim 100 chemi

ducten. De leden van de NCV hechten veel waarde

sche stoffen en consumenten kunnen hier opzoe

aan verantwoorde reclame en deze vorm van

ken hoe ze op een juiste manier met chemische

zelfregulering. Na de herstructuring bij de Stichting

stoffen kunnen omgaan die in alledaagse producten

Reclame Code heeft de NCV zitting gekregen in

zitten. De NCV (L. Jongmans) neemt deel aan de

het Platform van deelnemers in de kolom Adver

Klankbordgroep van het Waarzitwatin platform. Via

teerders. Namens de NCV neemt mevrouw M. van

de klankbordgroep kan feedback op content van de

Oostrum aan de vergaderingen deel.

website gegeven worden.

VOOROVERLEG WORKING GROUP ON COSMETICS

Over de NCV vertegenwoordiging in Cosmetics

In de aanloop naar de vergadering van de zoge

Europe leest u verderop meer.

heten “Working Group on Cosmetics” heeft de NCV
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Wet- en regelgeving
De Cosmeticaverordening (2009/1223/EU) is sinds 11 juli
2013 van kracht. In 2019 zijn zeven verordeningen tot
wijziging van de bijlagen van de Cosmeticaverordening
gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn aanpassingen aan de
technische vooruitgang (ATP, Adaption to Technical Progress) en hebben tot doel het veilig gebruik van stoffen in
cosmetica verder te vergroten via een wettelijke regeling.

Daarnaast is er een besluit gepubliceerd met

(Verordening (EU) 2019/831) gepubliceerd in het

ning 2019/831) is van toepassing met ingang van

•V
 erordening (EU) 2019/698 regelt het gebruik van

Publicatieblad van de EU. De wijzigingen treden

11 juni 2019.

ingrediëntendeclaratie op cosmetische producten.

2,0% Climbazole in anti-roosproducten. Daartoe

20 dagen na deze officiële publicatie in werking.

• Besluit (EU) 2019/701 stelt de update van de woor

De NCV houdt de leden op de hoogte van nieuwe

worden Bijlage III (beperkingen) en Bijlage V (con

Verderop in het jaarverslag leest u meer over de

denlijst van gemeenschappelijke benamingen van

aanpassingen van de wetgeving, de conceptversies

serveermiddelen) van de Cosmeticaverordening

jaarlijkse CMR-Omnibus.

ingrediënten (Glossary) vast voor gebruik bij de

zijn vaak al voor de uiteindelijke publicatie bekend

aangepast. Op verzoek van de industrie heeft het

• Verordening (EU) 2019/1857 maakt het mogelijk om

etikettering van cosmetische producten. Verderop

en worden gedeeld via de ledennieuwsbrief. Bij de

SCCS in 2013 gekeken of het gebruik van climba

aanvullende coatings van de UV-filter titanium di

leest u meer over de zogenaamde Glossary. Uiter

NCV aangesloten bedrijven kunnen zich zo goed

zole uitgebreid kan worden met 2,0% in anti-

oxide (nano) te gebruiken door deze coatings op te

lijk 8 mei 2020 moet Besluit (EU) 2019/701 voor

mogelijk voorbereiden en eventuele aanpassingen

roosshampoo. Om bij een scenario van geaggre

nemen in Bijlage VI van de Cosmeticaverordening.

de etikettering van op de markt geïntroduceerde

tijdig doorvoeren.

geerde blootstelling de veiligheid te waarborgen,

Omdat het om een autorisatie gaat, is de wetge

cosmetische producten worden toegepast.

• Verordening (EU) 2019/680 wijzigt Bijlage VI

wordt het gebruik als conserveermiddel beperkt

een update van de officiële woordenlijst voor de

ving 20 dagen na publicatie in werking getreden.

tot een aantal productcategorieën en wordt de

Bis-Diphenyltriazine als UV-filter officieel moge

maximaal toegestane concentratie aangepast.

ethoxyphenyl Butanone (HEPB) toe aan de lijst

De REACH Verordening EG (1907/2006) regelt in

lijk te maken. Omdat het om een autorisatie gaat,

Vanaf 27 november 2019 mogen cosmetische pro

met toegestane conserveermiddelen in Bijlage V

Europa de verplichtingen voor bedrijven die stoffen

is de wetgeving 20 dagen na publicatie in werking

ducten die niet aan deze verordening voldoen, niet

van de Cosmeticaverordening. Omdat het om

produceren, gebruiken, verwerken en verhandelen.

getreden.

in de Unie in de handel worden gebracht. Vanaf 27

een autorisatie gaat, is de wetgeving 20 dagen

Cosmetica zijn vrijgesteld van een groot aantal

na publicatie in werking getreden.

verplichtingen die volgt uit REACH. Er is echter een

2-Chloro-p-Phenylenediamine. 2-Chloro-p-Phe
nylenediamine met inbegrip van de sulfaat- en
dihydrochloridezouten daarvan worden toege

februari 2020 mogen cosmetische producten die
niet aan deze verordening voldoen, niet in de Unie
op de markt worden aangeboden.
• De Commissie is voornemens om alle verboden

• Verordening (EU) 2019/1858 voegt Hydroxy

REACH

(UV-filters) om het gebruik van Phenylene

• Verordening (EU) 2019/681 verbiedt het gebruik van
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op de markt worden aangeboden.

• In de tweede CMR-omnibus (Verordening

aantal omstandigheden waarbij REACH ook invloed

2019/1966) worden de bijlagen van de Cosmetica

heeft op cosmetica. Waar de Cosmeticaverorde

verordening aangepast. Een van de aanpassingen

ning de veiligheid van gebruik van cosmetica voor

voegd aan Bijlage II (stoffen die verboden zijn in

CMR-stoffen (CMR staat voor: kankerverwekkend,

heeft betrekking op de etiketteringsvoorschriften

mensen garandeert, is REACH het instrument om

cosmetica) van de Cosmeticaverordening. Vanaf

mutageen en reprotoxisch), binnen 15 maan

van Salicylzuur. De aanpassingen van de tweede

de veiligheid van stoffen in cosmetische producten

22 november 2019 mogen cosmetische produc

den na de indeling als CMR-stof via Verordening

CMR-Omnibus treden 1 mei 2020 in werking. Alle

voor het milieu te bewaken.

ten die niet aan deze verordening voldoen, niet in

1272/2008/EG Classification, Labelling and Pack

betreffende producten dienen vanaf die datum

In 2019 zijn geen aanvullende ingrediënten die

de Unie in de handel worden gebracht. Vanaf 22

aging (CLP), op te nemen in Bijlage II (verboden

aan de nieuwe etiketteringsvoorschriften te vol

gebruikt worden in cosmetica toegevoegd aan Bij

februari 2020 mogen cosmetische producten die

stoffen) van de Cosmeticaverordening. Op 22

doen. Een aantal corrigerende aanpassingen met

lage XVII (beperkingen) van Verordening 1907/2006

niet aan deze verordening voldoen, niet in de Unie

mei 2019 is de eerste zogeheten CMR-omnibus

betrekking tot de eerste CMR-Omnibus (Verorde

(REACH). Voor microplastics, cyclotetrasiloxane
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(octamethylcyclotetrasiloxane/D4), cyclopenta

de concentraties en met beperkte toepassingen

wordt ingegaan op alle toxicologische eindpunten

tort deze ontwikkelingen en houdt de leden op de

siloxane (decamethylcyclopentasiloxane/ D5) en

mogen worden gebruikt. Een stof mag bijvoorbeeld

die bij de veiligheidsbeoordeling van cosmetica

hoogte over de eventuele verdediging van stoffen.

cyclohexasiloxane (Dodecamethylcyclohexasiloxa

wel in shampoo voorkomen maar niet in mascara.

mogelijk aan de orde komen. Voor de veiligheids

ne / D6) worden er op de korte termijn beperkingen

Tenslotte is er een negatieve lijst met stoffen die

beoordeling van nanomaterialen heeft het SCCS

CMR-OMNIBUS

voor cosmetica verwacht.

nooit in cosmetica mogen gebruikt worden.

een aparte Notes of Guidance gepubliceerd, deze

Tijdens de “oude” interpretatie (2010-2018) van

Als er problemen over een cosmetica-ingrediënt

is in 2019 van een update voorzien.

artikel 15 uit de Cosmeticaverordening werden

SCCS ACTIVITEITEN 2019

worden gemeld door één van de lidstaten, dan

Het SCCS staat voor ‘Scientific Committee on Con

worden die ook op veiligheid door het SCCS onder

CMR-STOFFEN VERBODEN IN COSMETICA

Cosmeticaverordening. Er was geen sprake van een

sumer Safety’. Dit wetenschappelijk comité voor de

zocht. Het resultaat van het werk van het SCCS

Het is verboden om stoffen die zijn ingedeeld

systematische aanpassing van de bijlagen van de

beoordeling van de veiligheid van consumentenpro

wordt gepubliceerd in een openbaar toegankelijke

als CMR te gebruiken in cosmetische producten.

Cosmeticaverordening naar aanleiding van stoffen

ducten bestaat uit een internationale en onafhan

opinie. De NCV houdt haar leden op de hoogte van

CMR staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend),

die nieuw als CMR werden ingedeeld. De Europese

kelijke groep wetenschappers, aangewezen door

de activiteiten van het SCCS, omdat de activitei

Mutageen (DNA beschadigend) en Reprotoxisch

Commissie heeft in 2019 een corrigerende actie

de Europese commissie. Het comité houdt zich

ten van het SCCS invloed hebben op toekomstige

(schadelijk voor de vruchtbaarheid). Dit verbod is

uitgevoerd middels een zogeheten “Omnibus Act”.

bezig met de veiligheid van cosmeticaproducten en

wijzigingen in de Cosmeticaverordening.

uiteengezet in artikel 15 van de Cosmeticaveror

• Alle sinds 2010 ingedeelde CMR-stoffen worden

ingrediënten, en de mogelijke impact daarvan op

CMR-stoffen niet automatisch geregeld binnen de

dening. In uitzonderlijke gevallen, onder specifieke

formeel geplaatst in Bijlage II (verbodslijst) van de

de gezondheid van de consument.

In 2019 zijn 4 mandaten gepubliceerd. Mandaten

omstandigheden, is het gebruik van dergelijke

Cosmeticaverordening. Het gaat om ongeveer 200

Het SCCS beoordeelt de veiligheid van ingrediënten

zijn de publicaties waarin de Europese Commissie

stoffen wel toegestaan. De Cosmeticaverordening

stoffen, waarvan slechts een paar überhaupt in

die via de bijlagen in de Cosmeticaverordening zijn

officieel aan het SCCS vraagt de veiligheid van een

bepaalt niet zelf of en hoe stoffen zijn ingedeeld als

opgenomen. Het gaat hier om positieve lijsten voor

stof te beoordelen. Er zijn 3 concept-opinies en 11

CMR, daarvoor is een andere wetgeving van toepas

kleurstoffen, conserveermiddelen en UV-filters. Met

definitieve opinies gepubliceerd. Het SCCS heeft

sing. In Verordening 1272/2008/EG Classification,

deze positieve lijsten is geregeld wat er in cosme

een uitgebreide guideline geschreven over de

Labelling and Packaging (CLP) staan de stoffen

tica aan ingrediënten mag worden gebruikt. Er be

veiligheidsbeoordeling, deze wordt met regelmaat

vermeld die als CMR zijn ingedeeld.

afgerond en zijn goedgekeurd voor veilig gebruik

staat ook een lijst met stoffen die alleen in bepaal

herzien (Notes of Guidance/NoG). In deze guideline

De Lidstaten, de Europese Commissie en andere

zijn toegevoegd aan de betreffende bijlage van de

stakeholders bediscussiëren al een tijdje de in

cosmetica gebruikt werden.
• Eventuele vermeldingen van de betreffende
CMR-stoffen in de overige bijlagen zijn geschrapt.
• Stoffen die een vrijstellingsprocedure hebben

Cosmeticaverordening (slechts een paar stoffen).

terpretatie van artikel 15. Na een juridische beoor

Op 22 mei 2019 is de eerste CMR-omnibus (Verorde

deling door de Europese Commissie bleek dat een

ning (EU) 2019/831) gepubliceerd . De wijzigingen tre

CMR-indeling onder CLP niet automatisch kan leiden

den 20 dagen na deze officiële publicatie in werking.

tot een verbod voor gebruik in cosmetische pro

Jaarlijks komen er nieuwe CMR-stoffen bij, deze

ducten, maar dat dit specifiek ten uitvoer dient te

zullen middels een jaarlijkse Omnibus worden ge

worden gebracht binnen de Cosmeticaverordening.

regeld binnen de Cosmeticaverordening. Eind 2019

Het gevolg is dat 15 maanden nadat de nieuwe ATP

is de tweede CMR-Omnibus gepubliceerd.

van de CLP-Verordening van kracht is (“entry into
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force”) de stoffen die nieuw als CMR zijn ingedeeld,

HORMOONVERSTORENDE STOFFEN

geregeld moeten zijn in de Cosmeticaverordening.

In 1999 heeft de Europese Commissie een strategie

Dit is een zeer strak tijdschema waarin de indus

gelanceerd voor de aanpak van hormoonverstoren

trie een veiligheidsdossier zou kunnen opstellen en

de stoffen (endocrine disruptors). De Commissie

waarin het SCCS het dossier kan beoordelen. Alleen

heeft in 2018 haar toewijding om burgers en milieu

al voor het opstellen van een veiligheidsdossier is

te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen

ruim twee jaar nodig. Cosmetics Europe, het SCCS

onderschreven in een officiële mededeling. De me

en de Commissie hebben afgesproken dat ze het

dedeling zet uiteen op welke manier de Commissie

ambitieuze tijdspad gaan volgen. Het is daarom

deze bescherming wilt bieden.

zeer belangrijk om al ver voor publicatie van de

De Commissie heeft tevens het langverwachte

nieuwe CMR-indeling van stoffen op de hoogte te

rapport gepubliceerd in het kader van artikel 15.4

zijn van de te verwachten indeling. De NCV moni

van de Cosmeticaverordening. Artikel 15.4 van de
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Cosmeticaverordening stelt: “Zodra er communau

rialen die volgen uit de Cosmeticaverordening zijn

taire of internationaal overeengekomen criteria be

complex, maar zowel de industrie als de autoriteiten

schikbaar zijn voor de identificatie van stoffen met

hebben zich snel aan de nieuwe regels aangepast.

hormoonontregelende eigenschappen, of uiterlijk

De Europese Commissie heeft in 2017 een eerste

11 januari 2015, herziet de Commissie deze veror

catalogus met nanomaterialen die in cosmeti

dening voor wat betreft stoffen met hormoonont

sche producten worden gebruikt gepubliceerd. De

regelende eigenschappen.” Het rapport bevestigt

catalogus moet de transparantie over het gebruik

dat de veiligheid van cosmetische ingrediënten met

van nanomaterialen in cosmetische producten

hormoonachtige eigenschappen al door de eisen in

vergroten. Door de manier waarop de gegevens

de Cosmeticaverordening en REACH worden gedekt.

verkregen zijn, kwamen er veel ingrediënten in de

Het SCCS-proces voor veiligheidsbeoordeling wordt

nanocatalogus voor waarvan zeker is dat het niet

ook bevestigd als zijnde solide en adequaat om de

als nanomateriaal wordt gebruikt in cosmetische

veiligheid van cosmetische ingrediënten met hor

producten. De informatie in de nanocatalogus is in

moonachtige eigenschappen te beoordelen.

2019 sterk verbeterd dankzij de inspanningen van

Om de conclusies uit het rapport verder te bevestigen

de Europese Commissie, nationale autoriteiten en

heeft de Europese Commissie, naast de sector brede

de brancheverenigingen (waaronder de NCV). De

fitness check voor hormoon verstorende stoffen, pri

lijst is echter nog niet foutloos. De lijst blijft een

de maximaal toegestane concentratie van con

MICROPLASTIC

oriteitenlijsten vastgesteld met stoffen die mogelijk

werk in uitvoering en is onderhevig aan wijzigingen.

serveermiddelen verlaagd. Er komen helaas bijna

Steeds meer EU-lidstaten geven uitvoering aan een

als hormoonverstorende stoffen ingedeeld zouden

Het is duidelijk geworden dat meer begeleiding en

geen nieuwe conserveermiddelen bij. Het pallet

verbod op plastic microbeads in cosmetica. Het

kunnen worden. Het SCCS zal de veiligheid van deze

hulp noodzakelijk is bij het uitvoeren van de notifi

van conserveermiddelen waaraan een consument

gaat om onder andere België, Frankrijk, Zweden en

stoffen in cosmetica gaan beoordelen. Het SCCS hoeft

caties. Voornamelijk om kleinere bedrijven optimaal

wordt blootgesteld wordt daardoor kleiner. De

Groot Brittannië. Of deze initiatieven een effect in

niet te oordelen of de betreffende stoffen aan de cri

te assisteren met het complexe proces van notifi

frequentie en hoeveelheid van blootstelling aan een

het milieu zullen hebben valt echter nog te bezien,

teria voor “hormoonverstorende stof” voldoen en dus

catie en met de interpretatie van de definitie in de

bepaald conserveermiddel neemt daardoor toe. Dit

omdat de sector al op vrijwillige basis gestopt is

een dergelijke indeling zouden moeten krijgen.

context van artikel 2 in de Cosmeticaverordening.

heeft een groter risico op de ontwikkeling van een

met het gebruik van plastic microbeads in cosme

Regelmatig is het onderwerp ‘hormoonverstorende

De NCV biedt aangesloten bedrijven begeleiding en

allergie bij consumenten tot gevolg.

tische producten.

stoffen en cosmetica’ in de media. Om onze leden

ondersteuning om aan de regels met betrekking

De cosmetica-industrie werkt middels een

De cosmetica-industrie ziet graag dat het pro

van extra achtergrondinformatie over dit onderwerp

tot nanomaterialen te voldoen. Voorop staat dat

“two-phase strategy” aan het voorkomen van een

bleem van de plastic soep wordt opgelost. Daarom

te voorzien, heeft de NCV documenten beschikbaar.

het gebruik van ingrediënten in cosmetica veilig

verder slinkend pallet beschikbare conserveermid

heeft zij besloten om plastic microbeads vrijwil

Ook zijn er op de website FAQ’s te vinden.

moet zijn. De interpretatie van de wetgeving, of een

delen voor cosmetische producten. Tegelijkertijd

lig uit te faseren. De NCV heeft deze vrijwillige

bepaald ingrediënt wel of geen nanomateriaal is,

wordt er geprobeerd de ontwikkeling van nieuwe

aanbeveling volledig ondersteund. Op deze manier

heeft geen invloed op die voorwaarde.

conserveermiddelen een boost te geven. Om deze

zal de bijdrage van cosmetica aan de emissie van

GLOSSARY
De benaming van de ingrediënten in de ingrediën
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doelen te realiseren is het huidige gebruik van con

microplastic naar het waterige milieu, die toch al

tendeclaratie moet volgens de officiële woordenlijst

CONSERVEERMIDDELEN

serveermiddelen middels een enquête branchebreed

extreem klein was (tussen 0,1 en 2%), verdwijnen.

die door de Europese Commissie is gepubliceerd

Een conserveermiddel is een natuurlijke of synthe

in kaart gebracht. Aan de hand van de uitkomsten

Het vrijwillig initiatief van de cosmetica-industrie

(2006/257/EG en artikel 33 Cosmeticaverordening).

tische stof die wordt gebruikt om cosmetica te be

zijn bedrijven opgeroepen om deel te nemen aan

om plastic microbeads uit te faseren is zeer effi

Deze woordenlijst is ook bekend onder de naam

schermen tegen bederf door micro-organismen, en

consortia om gebruik van conserveermiddelen die

ciënt gebleken. Toch kijkt de Europese Commissie

Inventaris of Glossary. De huidige inventaris is van

de consument te beschermen tegen het risico van

nu mogen èn worden gebruikt te verdedigen met

naar de mogelijkheden voor een Europees verbod

een update (Besluit (EU) 2019/701) voorzien. Er is

besmetting hierdoor. Conserveermiddelen zorgen

goed onderbouwde (toxicologische) dossiers.

op bewust toegevoegde microplastics, onder an

een groot aantal ingrediënten toegevoegd.

ervoor dat cosmetische producten gedurende lange

Cosmetics Europe heeft een quiz ontwikkeld over

dere om zo een gelijkspeelveld voor de industrie te

re tijd zonder deze risico’s gebruikt kunnen worden.

conserveermiddelen waaraan de NCV via haar soci

creëren.

NANOMATERIALEN

Het gebruik van conserveermiddelen is geregeld

al media kanalen aandacht aan heeft geschonken

In 2019 heeft ECHA (Het Europees Agentschap voor

De cosmetica-industrie is de eerste sector die te

onder de Cosmeticaverordening. Verschillen

en er is een Nederlandse versie beschikbaar via:

chemische stoffen) een Bijlage XV REACH-beper

maken kreeg met nano-specifieke regelgeving.

de stoffen zijn de afgelopen jaren verboden als

www.ncv-cosmetica.nl/infocentrum/doe-e/houd

kingsvoorstel voor microplastics gepubliceerd. De

De verplichtingen met betrekking tot nanomate

conserveermiddel. Ook is in sommige gevallen

baarheid-van-cosmetica-test-uw-kennis.

definitie van microplastics is breed en omvat poly
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Voor patiënten met
een contactallergie
is het van belang
dat zij goed worden
geïnformeerd over
de stoffen waarvoor
ze allergisch zijn en
in welke producten
deze stoffen voorkomen.
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meren die een belangrijke rol vervullen in de meeste

gegevens. De patiënt kan met behulp van de, door

cosmetica categorieën. Als de beperking wordt

de NCV toegestuurde, documenten zelf bepalen wel

geïmplementeerd zoals is voorgesteld, zal de cos

ke producten voor hem of haar geschikt zijn. U kunt

metica-industrie een zeer groot aantal producten

de allergiehulp vinden via de website van de NCV;

moeten herformuleren. Dit is extra problematisch

ncv-cosmetica.nl Onder het kopje “voorlichting”

omdat er voor veel polymeren die nu gebruikt wor

vindt u “allergiehulp”. Als u daarop klikt, komt u op

den geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn.

de webpagina waar u meer informatie kunt vinden

Verlies van bepaalde polymeren zal effect hebben op

over allergie en waar u de allergiehulp kunt starten.

de effectiviteit van producten, de innovatie zal wor

In 2019 zijn er 41 aanvragen binnengekomen.

den geremd en de productkeuze voor consumenten
wordt beperkt. Daarnaast blijft het sterk de vraag of

VEILIGHEIDSMONITOR 2018

er een meetbaar voordeel in het milieu zal zijn.

De veiligheidsmonitor van de NCV heeft tot doel om
betrouwbare gegevens te verzamelen over gezond

RAPID ALERT SYSTEM

heidsklachten veroorzaakt door cosmetica in de

Wanneer een product een ernstig risico oplevert

Nederlandse markt. Ten opzichte van vorig jaar is het

waartegen snel moet worden opgetreden, stellen de

aantal gevalideerde klachten en het aantal vermeen

lidstaten elkaar en de Commissie daarvan onverwijld

de klachten iets afgenomen. In de 2014-2018 zijn per

in kennis door middel van het Rapid Alert Systeem. De

1 miljoen verkochte producten ongeveer 2 klachten

NCV controleert regelmatig de meldingen die via het

(zeer) waarschijnlijk door het gebruik van cosmetica

systeem binnenkomen voor de Nederlandse markt.

veroorzaakt. Het resultaat van de veiligheidsmonitor

In 2019 waren er in totaal 96 meldingen voor cosme

toont aan dat cosmetica veilig zijn in gebruik.

tische producten, waarvan nul meldingen voor de
Nederlandse markt. Ook zijn er in 2019 geen produc

CLAIMS

ten van Nederlandse origine in het buitenland gerap

De Europese Commissie heeft in 2016 een rapport

porteerd. De voornaamste redenen voor meldingen

over de status van claims op cosmetische producten

in het Rapid Alert Systeem zijn producten waarvan

in Europa gepubliceerd. De belangrijkste conclusie uit

de microbiologische kwaliteit niet in orde is (slechte

het rapport was dat het huidige regelgevende kader

conservering), producten met verboden ingrediënten

voor claims en reclame-uitingen voor een hoog

of producten die door de consument makkelijk ver

niveau van bescherming van de consument zorgt.

ward kunnen worden met voedingsmiddelen.

Echter, bleken claims zoals “hypoallergeen” en “free
from” lastig te worden gevonden door nationale au

ONLINE ALLERGIEHULP VAN DE NCV

toriteiten in de EU. Daarom heeft de Europese Com

Voor patiënten met een contactallergie is het van

missie in de zomer van 2017 een zogenaamd Techni

belang dat zij goed worden geïnformeerd over de

cal Document gepubliceerd waarin nadere invulling

stoffen waarvoor ze allergisch zijn en in welke

aan de ‘free from’ en ‘hypoallergenic’ claims wordt

producten deze stoffen voorkomen. Om in deze

gegeven. Sinds 1 juli 2019 zijn de nieuwe elementen

informatiebehoefte te voorzien heeft de NCV een

uit het technical document van toepassing.

allergiehulp ontwikkeld. De allergiehulp zorgt ervoor

‘Free from’ claims zijn in het algemeen lastig te

dat de patiënt beschikking krijgt over de relevante

verantwoorden wanneer de claim voornamelijk ge

ingrediëntnamen zoals gebruikt op het etiket van

baseerd is op een veronderstelde negatieve percep

een product. Daarnaast wordt uitgelegd wat de

tie van de veiligheid van een wettelijk toegestaan

functie van het betreffende ingrediënt is in cos

ingrediënt of groep van ingrediënten. Beweringen

metica. De patiënt kan de allergiehulp gebruiken

over cosmetische producten moeten objectief zijn

op basis van de door de dermatoloog verstrekte

en mogen noch de concurrentie noch ingrediënten
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die op een wettelijke manier worden gebruikt, niet

te zetten (een duurzaamheidsplatform) waarop de

SINGLE USE PLASTICS

cosmeticaproducten onder de meldplicht vallen.

in een kwaad daglicht stellen.

branches hun relevante en betekenisvolle bijdragen

Als onderdeel van de ‘European strategy for plastics

Verordening 1148/2019 zal per 1 februari 2021 van

De NCV heeft voor haar leden een aanbeveling en

aan duurzame ontwikkeling zichtbaar maken.

in a circular economy’ (Plastic Strategy) heeft de

kracht zijn. Afhankelijk van de rol van een bedrijf

een beslisboom opgesteld ten aanzien van het

De website wordt gestructureerd op basis van

Europese Commissie een richtlijn opgesteld om de

in de keten, heeft men de verantwoordelijkheid

Technical Document. In de aanbeveling wordt infor

de 17 Sustainable Development Goals (SGD’s) en

hoeveelheid kunststofafval in oceanen en zeeën

om verdwijningen van (producten met) precurs

matie verstrekt over de inhoud, het doel, de status

beslaat zowel milieu- als sociale aspecten van

terug te dringen. De maatregelen in de zogenoem

oren voor explosieven te melden. Bij verkoop aan

en de reikwijdte van het Technical Document en de

duurzaamheid gedurende de gehele levenscyclus

de Single Use Plastics-richtlijn hebben betrekking

consumenten komt het melden van verdachte

principes die hieruit volgen voor ‘free from’ claims

van producten. Voorbeelden van duurzaamheids

op verloren vistuig en kunststof wegwerpplastics,

transacties daar ook bij. Het is daarom belangrijk

en de claim ‘hypoallergeen’. De beslisboom kan

initiatieven worden aangeleverd door leden zelf. De

waaronder ook verschillende verpakkingen. Voor

om te weten welke stoffen en producten onder

helpen bij de beoordeling van dergelijke claims.

website richt zich met name op stakeholders zoals

cosmetische producten bevat de richtlijn enkel

de wetgeving vallen en om dit ook in de keten te

de overheid, maatschappelijke organisaties en de

maatregelen met betrekking tot vochtige doekjes

communiceren. Voor bedrijven die producten aan

RAAMOVEREENKOMST VERPAKKINGEN 2019-2025

media. Een conceptversie van het platform is op

(‘wet wipes’): Bewustmakingsmaatregelen, etiket

bedrijven verkopen die het weer aan de consument

In 2018 heeft de NCV, in overleg met haar leden,

de Duurzaamheidsbijeenkomst 2019 voor het eerst

teringsvereisten en aanvullende verplichtingen

leveren heeft de NCV een voorbeeldtekst opgesteld

besloten om een vervolg op het eerste brancheplan

geïntroduceerd, het doel is de website tijdens de

voor producenten van deze producten. Producenten

waarmee de klant geïnformeerd kan worden. De

duurzaam verpakken (2013-2018) op te stellen. In

Duurzaamheidsbijeenkomst 2020 te lanceren.

moet bijdragen aan de kosten van afvalbeheer,

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en

opruimings- en bewustmakingsmaatregelen.

Veiligheid (NCTV) heeft in Nederland de taak het

tegenstelling tot het eerste plan is dit plan afzon
derlijk van de was- en reinigingsmiddelenbranche

BREXIT

opgesteld. Hierdoor zijn de doelstellingen in het

In het kader van het uittreden van het Verenigd

EXPLOSIEVEN PRECURSOREN

te verkleinen. De NCTV heeft een speciale advies

plan beter toegespitst op de cosmeticabranche.

Koninkrijk uit de Europese Unie, heeft Cosmetics

De Europese Verordening 1148/2019 past Veror

folder waarin men kan nalezen wanneer meldplicht

Ook is het plan, dat oorspronkelijk gepland stond

Europe verschillende documenten en Q&A’s gepu

dening 98/2013 aan en daardoor zullen er meer

van verdachte transacties en verdwijningen geldt.

van 2019-2022, verlengd tot 2025 om grotere

bliceerd om de cosmeticabedrijven hierop voor te

ambities te kunnen realiseren.

bereiden. De Europese Commissie heeft bedrijven

Tot slot heeft de NCV, samen met een vertegen

geadviseerd om zich gereed te maken voor een

woordiger van de leden, het plan gepresenteerd

no-deal/harde Brexit. De NCV houdt leden op de

aan het College van Onafhankelijke Experts van

hoogte van de ontwikkelingen, met name via de

het KIDV. Hier werd het belang van het plan voor de

CTPA (de Britse zustervereniging) kunnen actuele

industrie benadrukt, de uitdagingen uitgelicht en

updates met de leden worden gedeeld. De NVWA

de doelstellingen verder toegelicht.

heeft aangegeven dat producten, die na de Exit-

risico op terroristische aanslagen zoveel mogelijk

dag niet compliant zijn, uitverkocht mogen worden,

DUURZAAMHEIDSPLATFORM

omdat de aanpassingen die gedaan moeten worden

De industrie zet zich op verschillende manieren in

niet gerelateerd zijn aan een eventueel gezond

op gebied van duurzaamheid, echter is dit niet altijd

heidsrisico. Bedrijven moeten er dan voor zorgen

zichtbaar. Om te zorgen dat de duurzaamheidsini

dat de nieuw in de handel gebrachte producten

tiatieven beter worden gezien, heeft de NCV samen

wel voldoen aan de gestelde eisen.

met de NVZ en de NAV besloten om een website op

COSMETICA-INGREDIËNTEN UPDATE
De cosmetica-ingrediënten update van de NCV
geeft een globaal overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van ingrediënten die
gebruikt worden in cosmetica. De update wordt via
de nieuwbrief verspreid. De update is bedoeld om
een overzicht te creëren van alle ontwikkelingen op
ingrediënten-niveau. De update verschijnt 2 maal
per jaar.
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Bijeenkomsten
2019-2020
2019
14 MEI

25 SEPTEMBER

Algemene Ledenvergadering

Dermatologie & Cosmetica

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

De Observant, Amersfoort

22 MEI

7 NOVEMBER

Duurzaam 2019

Bijeenkomst ‘Productontwikkeling en Veiligheid’

Hotel Bergse Bossen, Driebergen

Van der Valk Hotel, Dordrecht (i.s.m. NVCC)

(i.s.m. NVZ & NAV)

22 NOVEMBER
20 JUNI

NCV& IKW Seminar “The situation in the US

Claimsbijeenkomst

and California including the US FDA Sunscreen

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Monograph“ & “New developments in Canada”
VCI, Frankfurt am Main, Duitsland

10 SEPTEMBER
Inleiding in de Cosmeticawetgeving

29 NOVEMBER

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

NCV& IKW Seminar “Presentation of new
developments of the cosmetics legislation in India”

24 SEPTEMBER

VCI, Frankfurt am Main, Duitsland

GS1 bijeenkomst Datakwaliteit 2.0
(speciaal voor NCV-leden)
Buitenplaats Kameryck, Kamerik

2020
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8 JANUARI

27 JANUARI

NCV/CBD Nieuwjaarsreceptie

GDED Trainersdag

Restaurant Groot Kievitsdal, Baarn

Van der Valk Hotel, Utrecht
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Cosmetics Europe
De overkoepelende organisatie van de cosmetica
verenigingen in Europa is Cosmetics Europe, gehuisvest in
Brussel. Cosmetics Europe is onder andere verantwoordelijk
voor de Europese belangenbehartiging van de cosmeticaindustrie. De NCV is aangesloten bij Cosmetics Europe en
draagt bestuurlijk, financieel en op technisch en inhoudelijk
gebied bij aan het werk van de organisatie.

Sinds juni 2018 is de heer R.T.H. van Welie lid van

trends en de nieuwste ontwikkelingen in de indus

Ze bevatten interessante informatie en staan op

trie te horen en te bespreken. Dit congres, jaarlijks

de site van Cosmetics Europe maar ook op het

COSMETICS EUROPE:
FOCUS OP CONSERVEERMIDDELEN

georganiseerd door Cosmetics Europe, waarbij

ledendeel van de NCV-site.

zijn op de site van Cosmetics Europe na te lezen.

het bestuur, vicevoorzitter van het Executive team
van Cosmetics Europe en voorzitter van de AAM,
het college van de cosmeticaverenigingen.

Van eminent belang voor de cosmetica-industrie

trie wereldwijd centraal stonden, vond plaats op

DIERPROEVEN

Er vinden veel ontwikkelingen op internationaal

is de verdediging van het veilig gebruik (en het

12-13 juni 2019. Het thema was ”New horizons,

De Europese cosmeticawetgeving eist sinds 2013

niveau plaats, zoals op het gebied van duurzaam

behoud) van conserveermiddelen. De cosmeti

in cosmetics and personal care”. Het program

dat er geen cosmetica meer op de Europese markt

heid, digitalisering en wet- en regelgeving. De

ca-industrie werkt via een “two-phase strategy”

ma combineerde actuele dringende kwesties met

is, waarvan de veiligheid van de producten zelf

unieke positie van de NCV als nationaal aanspreek

aan het voorkomen van een verder slinkend pallet

een zicht op een nieuwe horizon als gevolg van

of de ingrediënten daarvan op dieren zijn getest.

punt blijft dan ook van groot belang. Cosmetics Eu

beschikbare conserveermiddelen voor cosmeti

een snel veranderende Europese en wereldwijde

De veiligheid van de producten of de ingrediën

rope heeft vele groepen die zich bezighouden met

sche producten. In het zogenaamde PPP (Product

omgeving. Deze bijeenkomst is een goed moment

ten moeten daarom aan de hand van alternatieve

verschillende aspecten van cosmetica- en cosme

Preservation Programme) programma werken

om collega’s uit Europa en de rest van de wereld

testmethoden worden gegarandeerd. De NVWA

ticawetgeving: de zogeheten Expert Netwerks (EN),

bedrijven in consortia om conserveermiddelen een

te ontmoeten. Meer dan 300 personen, zijnde

ziet er in Nederland op toe of bedrijven zich aan

Expert Teams (ET) en Strategic Core Teams (SCT).

robuust fundament te geven voor werkzaamheid

wetenschappers, beleidsmakers, vertegenwoordi

deze regels houden. Op Europees niveau heeft de

Vertegenwoordigers van de NCV nemen deel aan

en veiligheid. Tegelijkertijd wordt geprobeerd de

gers van bedrijven en associaties hebben globale

cosmetica-industrie een programma ontwikkeld

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

ontwikkeling van nieuwe conserveermiddelen een

bedrijfstrends, de toekomst van regelgeving voor

om onderzoekssamenwerkingen aan te gaan met

vindt u een overzicht van de verschillende groepen

boost te geven. De NCV draagt financieel hieraan

cosmetica en de huidige uitdagingen onderzocht.

belangrijke organisaties buiten de cosmeticasector

van Cosmetics Europe waaraan de NCV deelneemt.

bij. Hiernaast is in 2019 de door Cosmetics Europe

NCV-directeur R. van Welie heeft een presentatie

op het gebied van alternatieven voor dierproeven.

ontwikkelde quiz over conserveermiddelen door

gegeven over de communicatiestrategie van de

BLOGS

de NCV vertaald en meerdere keren gebruikt.

NCV: Zeker door Cosmetica.

De Director-General van Cosmetics Europe, de

Ook heeft Cosmetics Europe een videoboodschap

heer J. Chave, schrijft regelmatig een blog onder

gemaakt: “Het is tijd om ons sterk te maken voor

UITGAVEN COSMETICS EUROPE

de noemer Essentials for Daily Life Blog met mooie

de conserveermiddelen”, deze is met vertaling

Tijdens CEAC 2019 diverse documenten gepubliceerd:

titels als ‘Risk, hazard, cosmetics (and getting out

op het YouTube kanaal van de NCV te zien.

• Annual Report 2018
• Market Performance Report 2018

of bed)’, ‘We need to increase the trust in scien

58

uitdagingen en kansen voor de cosmetica-indus

ce’ en ‘Keep safe this summer’. Deze blogs zijn

COSMETICS EUROPE ANNUAL CONFERENCE (CEAC)

• Environmental Sustainability Report 2018

geplaatst in de ledennieuwsbrief van de NCV en

CEAC is een uniek evenement om wereldwijde

• Socio-Economic Report 2019
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Deze Long Range Science Strategy (LRSS) heeft

de (mogelijke) Brexit voor te bereiden. Het Verenigd

als doel aanvullende expertise binnen te halen en

Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten

financiële steun te krijgen en loopt van 2016-2020.

op 31 januari 2020. Nu geldt een overgangsfase, tot

De NCV draagt financieel bij aan dit programma.

en met 31 december 2020. In deze periode blijven

Meer informatie kunt u vinden op de speciale web

alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor

site van het LRSS-programma: www.lrsscosmetics

burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze

europe.eu. Het volgende wereldcongres voor alter

hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden op

natieve dierproeven komt in 2020 naar Maastricht.

de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken

Cosmetics Europe is hier nauw bij betrokken.

over hun toekomstige relatie na 31 december 2020.

DIGITAL INGREDIENT LIST (DIL)

CLAIMS

Steeds vaker worden digitale middelen en –tech

De cosmetica-industrie vindt het maken van ver

nologieën toegepast en ontwikkeld om met elkaar

antwoorde reclame en het vertrouwen in reclame

te communiceren en toegang te krijgen tot infor

van de cosmetica-industrie belangrijk. Zelfregule

matie. In het kader van deze ontwikkelingen heeft

ring van reclame en het opstellen van een charter

Cosmetics Europe voorgesteld om de ingrediën

en guiding principles for responsible advertising

tenlijsten ook digitaal beschikbaar te stellen, naast

and marketing communciation was een logische

de wettelijk verplichte ‘on-pack’ INCI-lijsten. Na

stap (2012). In 2019-2020 is gewerkt in de ET Claims

een succesvolle afronding van de DIL-pilot, is aan

& Advertising aan een revisie wat past bij de hui

de industrie voorgelegd om in de loop van 2019 en

dige (meer digitale) wereld. Dit document zal naar

2020, DIL vrijwillig en geleidelijk te implementeren

verwachting in 2020 door het Cosmetics Europe

als aanvulling op de ‘on-pack’ ingrediëntende

bestuur worden goedgekeurd.

claratie. Het streven is om bij een toekomstige
herziening van de Cosmeticaverordening, DIL op

OUR PEOPLE CAMPAGNE

te laten nemen als alternatief voor de ‘on-pack’

De cosmetica-industrie biedt werk aan een breed

ingrediëntendeclaraties.

scala van professionals zoals wetenschappers,
aan juridische specialisten, aan communicatie- en

MICROPLASTICS

marketingdeskundigen en nog veel meer. Dit maakt

In 2019 heeft ECHA (Het Europees Agentschap voor

onze industrie zeer divers qua potentiële carrière

chemische stoffen) een Bijlage XV REACH-beper

trajecten en kansen. Cosmetics Europe heeft de

kingsvoorstel voor microplastics gepubliceerd. De

mensen die werken voor de industrie een podium

definitie van microplastics is breed en omvat poly

gegeven en via Our People (op de Cosmetics Europe

meren die een belangrijke rol vervullen in de mees

website) vertellen zij wat het voor hen betekent om

te cosmeticaproducten. Als de beperking wordt

te werken voor de cosmetica-industrie.

De cosmeticaindustrie vindt het
maken van verantwoorde reclame en
het vertrouwen
in reclame van de
cosmetica-industrie
belangrijk.

geïmplementeerd zoals deze nu is voorgesteld, dan
zal de cosmetica-industrie een zeer groot aantal

SUN PROTECTION CAMPAGNE

producten moeten herformuleren. Cosmetics Euro

Cosmetics Europe heeft een Sun Protection Cam

pe heeft met veel stakeholders hierover gesproken

paing gelanceerd bestaande uit vox pop video’s

en ook gereageerd op de openbare inspraak bij het

(mening van de gewone man of vrouw in de straat

restrictievoorstel.

over een bepaald onderwerp) en een uitgebrei
de Q&A. Via Twitter en LinkedIn heeft Cosmetics

BREXIT

Europe (én de NCV) deze video’s en de verstandig

Cosmetics Europe heeft verschillende documenten

zonnen boodschap gepromoot.

en Q&A’s gepubliceerd om cosmeticabedrijven op
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Stichting Look Good
Feel Better
Stichting Look Good Feel Better en de NCV:
een waardevolle samenwerking

Gezond zijn en je gezond voelen liggen dicht bij

ningsmomenten kunnen krijgen van schoonheids

elkaar maar zijn niet hetzelfde. Het zijn belangrijke

specialisten. Met hulp van de NCV en haar leden

thema’s voor zowel de NCV als voor de stichting

hebben ook in 2019 meer dan 4.000 mensen met

Look Good Feel Better, de stichting die mensen met

kanker kunnen ervaren wat de rol van cosmetica is.

kanker meer vertrouwen wil geven door uiterlijke
verzorging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Cosmetica spelen een brede en waardevolle rol

met directeur Petra Odenthal via 030 – 697 15 11 of

in ons dagelijks leven. Zij dragen bij aan hygiëne,

info@lookgoodfeelbetter.nl.

schoonheid, verzorging, én zelfvertrouwen. Dit
geldt voor als je gezond bent, maar zeker ook op

Stichting Look Good Feel Better heeft de ANBI

het moment dat je ziek wordt. Jaarlijks krijgen

status en is CBF gecertificeerd.

118.000 mensen de diagnose kanker. Kanker en

www.lookgoodfeelbetter.nl

behandelingen hebben vaak gevolgen voor het
uiterlijk. Hoewel het meestal om tijdelijke verande
ringen gaat, is de impact groot voor degene die het
overkomt.
Voor mensen met kanker organiseert Look Good
Feel Better workshops in ziekenhuizen door heel
Nederland en in februari de actie ‘Geef een Glimlach
cadeau’, waarbij mensen met kanker ontspan

‘Ik heb me even niet ziek gevoeld.
De workshop was voor mij heel
waardevol!’
Sabina, na afloop van een behandeling in het kader van de ‘Geef een glimlach cadeau actie’
van Look Good Feel Better.
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NCV-structuur,
bestuur, commissies
en groepen
Algemene Ledenvergadering

NCV-bestuur

Verenigingsbureau

Commissie Beleid & Strategie

Belangenbehartiging

Technische Commissie

Dienstverlening

Groep Dépositaire & Exclusive Distributie

Voorlichting

Groep Distributie Schoonheids specialisten
Groep Professionele Distributie
Werkgroep Jaarverslag
Werkgroep GMP
HOPE Werkgroep PGS en omgevingswet

Bestuur

Ereleden

J.C. Bondy, L’Oréal Nederland

J.J.W. Becks

P. van Dansik, Delarange Cosmetics

R.H.J. Bouma-Scholten

M. van Ee, hannah SIRC (voorzitter)

R.W.J. Cohnen

C. Grootentraast, Kao Brands Europe /

H.T. van Giessen

Guhl Ikebana Cosmetics

H.C. Hogeveen

L.A. Hertz, Elha Cosmetics

R. van de Straat

I.L. de Jonghe, Henkel Beauty Care

J. Weststrate

J. Lijbers, Unilever Benelux
H. Spruyt-Panbakker, Procter & Gamble Nederland
K. van Wijk-Hermus, Coty International (vice-voorzitter)
I. Wesemann, Beiersdorf
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Commissies en groepen

COMMISSIE BELEID & STRATEGIE

GROEP PROFESSIONELE DISTRIBUTIE

Cosmetics Europe

R.W.J. Cohnen, Balmain Hair Group

(geen vergaderingen in 2019)

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

M. van Deurzen, Unilever Benelux

F.J.J. van Breukelen, Kao Netherlands

M. van Ee, hannah SIRC

R.W.J. Cohnen, Balmain Hair Group

Board, R.T.H. van Welie

M. van Haaren, L’Oréal Nederland

G.J. Oteman, L’Oréal Nederland

Active Association Members, R.T.H. van Welie (voorzitter)

H. Poel, Caresse Cosmetics

A. Rodriguez, Coty International

Operational Committee, R.T.H. van Welie

R. Smolders, Procter & Gamble Nederland

A. Smeels, Keune Haircosmetics

Strategic Core Team Advocacy Reputation Communication, M.A.J. van Oostrum

M. Strijder, Dr. Van der Hoog

M. Stamsnijder, Henkel Beauty Care

Strategic Core Team Advocacy Reputation Communication: Breakout group Endocrine Disrupting

L. Van der Borght, Estée Lauder Cosmetics

TECHNISCHE COMMISSIE
L. Berg-Meulenberg, GlaxoSmithKline Consumer

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

GROEP DISTRIBUTIE SCHOONHEIDSSPECIALISTEN

Strategic Core Team Ingredients, L. Jongmans

T. Beljon, Chi International

Strategic Core Team Ingredients: Breakout group Endocrine Disrupting Chemicals, L. Jongmans

Y. Dommels, Unilever Benelux

M. van Ee, hannah SIRC

Expert Team Ingredients Monitoring & Assesment, M. Hellinga

H. Elzinga, Delarange Cosmetics

A.N. Geurts, A/N/G Cosmetics BV

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

M. Gelinne, Emma Health & Beauty Care

J. Hollestelle, Nature Friendly Cosmetics

Expert Team Nanotechnologies, L. Jongmans

A. Hommes, Mondial Cosmetics

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

CMR’s Group, R.T.H. van Welie

S. Janssens, S.A. Beiersdorf

L. Meintjens, WALA Nederland

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

A.R. Korndorffer, Keune Haircosmetics (voorzitter)

M. Pascaud, Pascaud Care

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

A. Lee, L’Oréal Nederland

M. Rietveld, Elha Cosmetics

Strategic Core Team Regulatory Strategy: Breakout group Endocrine Disrupting Chemicals, L. Jongmans

N. Salducci, Procter & Gamble Nederland

J. Zwoferink, Webecos

Strategic Core Team Regulatory Strategy: Breakout group Animal testing, L. Jongmans

Healthcare

A. Vranckx, Henkel Beauty Care Brussel

Strategic Core Team Science, L. Jongmans

WERKGROEP JAARVERSLAG

Expert Team Environmental Science, M. Hellinga

GROEP DÉPOSITAIRE & EXCLUSIEVE DISTRIBUTIE

W. Dorenbosch, Unilever Benelux

Task Force Microplastics, M. Hellinga

S. Beloy, L’Oréal Divisie Luxe Producten

A. Engelen, GfK Panel Services Benelux

A. van den Berghe, Estée Lauder

M. de Jong-Hoogstad, Procter & Gamble

J.R. Boné, LVMH Perfumes & Cosmetics
Nederland

Nederland

ANDERE INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING
International Associations Collaboration, R.T.H. van Welie

R. van Kampen, Beiersdorf

R. van den Bosch, Coty International

R. de Pree, Clarins Nederland

S. Bouchtaoui, Bulgari Netherlands

K. Risch, Mäurer & Wirtz

D. Goes, Trind Cosmetics

F. Smits, Nielsen

L.A. Hertz, Elha Cosmetics (voorzitter)
P.F. Hillege, Skins Cosmetics

WERKGROEP GMP

M. van der Kreeft, Chanel International

A. Dekker, Hegron Cosmetics

M. von der Meer, Puig Nederland

H. Elzinga, Delarange Cosmetics (voorzitter)

A. Pas, Collistar Benelux

M. Esseboom, Neomix Columbus

R. de Pree, Clarins Nederland

A. Hommes, Mondial Cosmetics

K. Risch, Mäurer & Wirtz

M. Pulles, Koninklijke Sanders

V. Sallustin, Shiseido Group The Netherlands

E.P. Ros, Neomix Columbus
S. Veerman, Mades Cosmetics

HOPE WERKGROEP PGS EN OMGEVINGSWET
R. Lievestro, A.S. Watson Group
C. van Heteren, International Beauty Partners
P. van Vugt, Koninklijke Sanders
D. Verbrugge, L’Oréal Nederland
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Ledenlijst
Girasol Natural Products - BREDA

Perrigo Omega Pharma Nederland - ROTTERDAM

A/N/G Cosmetics - SOMEREN

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare - ZEIST

Personal Care Concepts - HEERHUGOWAARD

Alfrink Cosmetics - EINDHOVEN

hannah Skin Improvement Research Company -

Pharmaspray - ZAANDAM

BELANGHEBBEND A

Philips Consumer Lifestyle - DRACHTEN

A.S. Watson Group - RENSWOUDE

Amway - VENLO

VOORTHUIZEN

Ardoz Healthcare - ‘S-HERTOGENBOSCH

Hegron Cosmetics - PURMEREND

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique - UTRECHT

Ahold Delhaize - ZAANDAM

B&W Co-Creations - OOSTERHOUT

Henkel Beauty Care - NIEUWEGEIN

Procter & Gamble Nederland - ROTTERDAM

Holland Pharma Exploitatie - BORCULO

Balmain Hair Group - SCHIPLUIDEN

Herôme Cosmetics - ALMERE

Promex Nederland - HOEVELAKEN

Nederlandse Drogisterij Service - AMERSFOORT

Beiersdorf - AMSTERDAM

I.N.C. Agency - LOOSDRECHT

Puig Nederland - HOOFDDORP

		

Benckmar - AMERSFOORT

Industrie- en Handelsonderneming Superstar -

PXP Professional Colours - SEVENUM

BELANGHEBBEND B

Rapide - HAAKSBERGEN

Cosmetics Connections - HEEMSTEDE

Bergman Cosmetics - BURGERVEEN

OOSTERHOUT

Bio Essentials - TURNHOUT (B)

International Beauty Partners - VELDHOVEN

Remark Groep - ROGAT

CosTec - HAAFTEN

BioClin - DELFT

JK-Nederland - ROTTERDAM

René Professional & BottleX private label -

DC Consult - DALFSEN

Bradford & Hamilton - ROOSENDAAL

Johnson & Johnson Consumer - AMERSFOORT

Bulgari Netherlands - AMSTERDAM

Kao Brands Europe / Guhl Ikebana Cosmetics -

RIJSBERGEN

Delphic HSE (Europe) - SCHIPHOL

Rituals Cosmetics Netherlands - AMSTERDAM

Info Care - DE MEERN

Royal Herkel - ZEEWOLDE

Pander Consultancy Alkmaar - ALKMAAR

Celeste Originals - TILBURG

Kao Netherlands - AMERSFOORT

Santesa - WEESP

Q-Point - WAGENINGEN

Chanel International - AMSTERDAM

Keune Haircosmetics - SOEST

Schwarzkopf Professional - NIEUWEGEIN

SkinConsult - MAARSSEN

Chi International - BREDA

Keystone Europe - OSS

SES Nederland - ENSCHEDE

The Regulatory Company - DEN HAAG

Clarins Nederland - APELDOORN

Koninklijke Sanders - VLIJMEN

Shiseido Group The Netherlands - ROTTERDAM

Thewa Innovation - ALMERE

CNC International - WEERT

L’Oréal Nederland - HOOFDDORP

Skins Cosmetics - AMSTELVEEN

Zagt & Van Elk Consultancy - RIJSWIJK

Cobeco Pharma Wholesale - BERKEL EN RODENRIJS

LVMH Perfumes & Cosmetics Nederland -

TCi Tilly’s Cosmetics International - MIJDRECHT

		

The Performance Hub - NIJVERDAL

BELANGHEBBEND C

Caresse Cosmetics - HAARLEM

Colgate-Palmolive Nederland - WEESP
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Belanghebbend ABC

A. Vogel - ELBURG

AMERSFOORT

ROTTERDAM

Collistar Benelux - UTRECHT

Mades Cosmetics - DEN HAAG

The Sisters - AMSTERDAM

Aako - LEUSDEN

Cosinta - ZOETERMEER

Marie-Stella-Maris - AMSTERDAM

Toby’s - AALSMEER

Caldic Nederland - ROTTERDAM

Coty International - HOOFDDORP

Mascot Europe - WOGNUM

Topbrands Europe - OUD-BEIJERLAND

Clariant SE - LOUVAIN-LA-NEUVE (B)

Davines Nederland - DEVENTER

Matrix Nederland - HOOFDDORP

Trade Sense - BREDA

De Lange - BELFELD

Delarange Cosmetics - ZEEWOLDE

Mäurer & Wirtz - MAASTRICHT

Treffina Bath + Beauty Concepts - EINDHOVEN

Elementis Minerals - AMSTERDAM

Derm-Appeal Distributors - HUIZEN

Mediphos OTC Consumer Health - RENKUM

Trind Cosmetics - AMERSFOORT

GOVA Ingredients - HOOGERHEIDE

Dr. Van der Hoog - AMERSFOORT

Mey Liang Nails & Cosmetics - SOESTERBERG

Ultra Cosmetics - AMSTELVEEN

I.F.F. Nederland - HILVERSUM

Dr. Van Montfort Laboratories - MAASTRICHT

Mondial Cosmetics - ALKMAAR

Unilever Benelux - ROTTERDAM

Sachem Europe - ZALTBOMMEL

Dreumex - OSS

Moor Cosmetics - BLARICUM

Van Ginkel’s Handelsonderneming - HARLINGEN

Safic-Alcan Benelux - LONDERZEEL (B)

Drs. Leenarts - AMSTERDAM

Natucos - CASTRICUM

Verbago Haircosmetics - DEVENTER

Eco Nederland - BRUNSSEM

Natural Cosmetics Holland - BEVERWIJK

VSM Geneesmiddelen - ALKMAAR

Elha Cosmetics - BURGERVEEN

Nature Friendly Cosmetics AMSTERDAM

WALA Nederland - RIJSWIJK

ELWI - WAALWIJK

Nature’s Choice - ETTEN LEUR

Webecos - ZOETERMEER

Emma Health & Beauty Care - ALMERE

Neomix Columbus - ZOETERMEER

Yves Rocher Nederland - SOEST

Estée Lauder Cosmetics - DIEGEM (B)

Orange Pearl - DELFT

Florale Hair Cosmetics Production - MAASTRICHT

Otentic Fragrances - HOOFDDORP

Florès Natural Cosmetics Kampen - KAMPEN

P&G Salon Professional - ROTTERDAM

Galvastore - EINDHOVEN

Pascaud Care - BARENDRECHT

Gildewerk - HAARLEM

Paula’s Choice Europe - AMERSFOORT
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Met dank aan
Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan
het jaarverslag met name S. Andeweg, W. Dorenbosch,
M. van Ee, A. Engelen (GfK), C. Grootentraast, M. Hellinga,
M. de Jong, L. Jongmans, R. van Kampen, P. Odenthal,
R. de Pree, K. Risch, F. Smits (Nielsen), N. Schalk (Nielsen),
J. Romijn-Visscher en R. van Welie

spiegeltjes

Redactie

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

Eindredactie

M.A.J. van Oostrum

Ontwerp

Vandenberg, Maarn

Fotografie	R. van Welie – foto NCV-bestuur, C. Yu – foto NCV-team, Bergh Fotografie – foto’s
nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering, M. van Oostrum - foto New Business Radio

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 om u nader te informeren over de NCV en haar activiteiten.
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