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INHOUD

De Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV), opgericht op 29 mei 1967, behartigt de belangen van de
Nederlandse aerosolindustrie in haar relatie tot
overheid, Europese organisaties, milieu- en consumentenorganisaties, media en handel.
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De vereniging telt 19 leden. Tot de leden behoren
producenten en importeurs van aerosolen en toeleveranciers van de aerosolindustrie. Hiermee vertegenwoordigt de NAV ruim 90 % van de aerosolindustrie in Nederland.
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De prognoses en/of toekomstverwachtingen die zijn
opgenomen in dit jaarverslag zijn strikt illustratief.
De samenstellers van het verslag accepteren geen
verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor beslissingen die derden op basis daarvan nemen.
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DISCLAIMER

U mag gebruikmaken van de inhoud van deze
publicatie. Voorwaarde is dat u als volgt de bron
vermeldt: Bron: Jaarverslag 2019 Nederlandse
Aerosol Vereniging, www.nav-aerosol.nl. Wij ontvangen graag een exemplaar na publicatie, of een
link naar uw online publicatie.
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SAMENWERKING
Geachte lezer,
Tijdens het schrijven van dit voorwoord zit Nederland midden in de COVID-19 problematiek.
Ik ga dus kort in op de gebeurtenissen van 2019, maar zeker ook op het verloop van
2020.

mene ledenvergadering in 2020 zal verlopen is vooralsnog onduidelijk. De geplande
Aerosoldag van 1 april is verplaatst naar het najaar. We hopen tegen die tijd dat het
leven weer zijn normale gang heeft gevonden. We wensen u veel sterkte in deze tijd.
Vergeet niet dat het secretariaat van de NAV is er ook om met u mee te denken. Bel
of mail ons dus gerust als we u op weg kunnen helpen.
Vriendelijke groet,

Het jaar 2019 was erg afwisselend en ook zeer actief.
Tot ons genoegen hebben we in 2019 een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.
Daarnaast hebben we nieuwe bestuursleden gekregen en is het secretariaat weer
op volle sterkte.
Dit resulteerde in goede deelname aan diverse vergaderingen, zowel van de Communicatie Commissie, de Technische Commissie, het Bestuur en een zeer geslaagde Algemene Leden Vergadering die dit jaar onafhankelijk van de andere verenigingen werd georganiseerd. De grote opkomst gaf blijk van een hechte onderlinge
band tussen de leden. Ook onze participatie bij de diverse groepen in Brussel verliep
naar wens. Een belangrijk FEA onderwerp voor 2020 wordt de Brexit, en met name
de mogelijke belastingtarieven op aerosolen. Via onze nieuwsbrief wordt u maandelijks op de hoogte gehouden.
De samenwerking en onderlinge band tussen de leden verder versterken is een zeer
belangrijke basis voor de vereniging in de komende jaren. De verbindende rol van
het secretariaat is hierin cruciaal. Immers, bij allerlei veranderingen, zowel in een
technisch kader als ook wanneer het om wetgeving gaat, staan we samen sterker.
Dit is vaak de enige manier om onze belangen te delen met de overheid en ook met
elkaar. Uiteraard alles met inachtname van de geldende regels om geen concurrentiegevoelige informatie te verstrekken.

Marck Hiemstra

Voorzitter

In 2020 gaan we door op de ingeslagen weg met een actief secretariaat. Juist in
de komende tijd, waarin menig bedrijf het moeilijk kan krijgen, is het van belang om
de verbindende factor van onze vereniging goed in stand te houden. Hoe de Alge-

4

5

Verantwoording cijfers
De statistische cijfers in tabel 1 zijn aangeleverd door de leden van de NAV. Ze zijn
onderverdeeld naar productcategorie (op hoofdlijnen).
Tabel 2 geeft inzicht in dezelfde ontwikkelingen, maar dan onderverdeeld naar verpakkingsmateriaal.
We maken geen gebruik meer van cijfers over de ontwikkelingen op de consumentenmarkt van marktonderzoeksbureau Nielsen.
Markt consolideert
Zoals u kunt lezen in de tabellen, is de markt voor geproduceerde spuitbussen redelijk stabiel. In totaal zijn er 416,4 miljoen spuitbussen gemaakt in Nederland. Dat
komt neer op een stijging van 1% vergeleken met 2018.
De opgave van geproduceerde aantallen is dit jaar vereenvoudigd. De categorieën
voor huishoudelijke producten en cosmetica worden voortaan niet meer in detail
uitgesplitst.
Huishoudelijke producten laten een hele kleine min zien. Cosmetica vertoont juist
een stijging: daarvan is 5,5% meer geproduceerd. In het jaarverslag van de Nederlandse Cosmetica Vereniging wordt dat beeld bevestigd. Producten die het goed
doen zijn onder andere deodorants (1,8% meer in aantallen) en droogshampoo.
Farmaceutische en veterinaire producten zijn iets minder geproduceerd (-2%).
Vergeleken met andere spuitbussen is dit een relatief kleine categorie, waardoor
schommelingen wat zwaarder doortellen.

Statistieken aerosolindustrie
TABEL 1. Afzet naar productgroepen van de Nederlandse aerosolindustrie
PRODUCTGROEPEN
Productgroepen

PRODUCTIE
2019

2018

2019

in stuks x 1000

in stuks x 1000

in stuks in %

26.494

25.110

106%

250.338

250.492

100%

1.
2.
3.
4.
5.

Deodorants
Haarschuim
Haarlakken
Scheermousse/scheergel
Overige cosmetica*

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Insecticiden en plantenbeschermingsmiddelen
Textiel- en weefselproducten
Luchtverfrissers
Meubel/was- en glansproducten
Ovenreinigingsproducten
Badkamer- en keukenreinigers
Schoenproducten
Overige huishoudelijke producten**

14.

Auto-onderhoudsartikelen (excl. lakken en verven)

24.529

24.323

101%

15.

Lakken en verven (incl autoproducten)

49.586

47.270

105%

16.

Technische industriële producten (excl. lakken en verven)

52.206

50.129

104%

17.

Farmaceutische en veterinaire producten

6.826

6.937

98%

18.

Voeding

0

0

0%

19.

Overige producten

6.457

6.387

101%

TOTAAL NAV

416.436

410.648

101%

TOTAAL

416.436

410.648

101%

In auto-onderhoudsartikelen, verven en lakken (inclusief autoproducten) en technische industriële producten zien we groei.

* Categorie 1-5 samengevoegd cosmetica ** Categorie 6-13 samengevoegd huishoudelijke producten

Staal en aluminium
De meeste aerosolbussen zijn nog steeds gemaakt van staal (64%) of aluminium
(29%): twee materialen die uitstekend kunnen worden gerecycled. Het aandeel overige verpakkingen blijft klein (7%) maar is wel licht gestegen ten opzichte van 2018.

TABEL 2. Verdeling naar soort verpakking
PRODUCTGROEPEN
A.

blik

293.373

288.748

102%

B.

aluminium

121.412

120.327

101%

C.

overige verpakkingen

1.650

1.574

105%

416.435

410.648

101%

TOTAAL
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Fédération Européene des Aerosols
De NAV is aangesloten bij de FEA (Fédération Européenne des Aerosols). FEA
is zowel op Europees als mondiaal niveau zeer actief op het gebied van wet- en
regelgeving, milieu en veiligheid.

OOSTENRIJK
Österreichische Aerosol Vereinigung
www.fcio.at/

NEDERLAND
Nederlandse Aerosol Vereniging
www.nav-aerosol.nl

De NAV levert, net als haar Europese zusterverenigingen, een actieve bijdrage aan
het werk van de FEA. Leden nemen deel aan commissies, werkgroepen en taskforces over specifieke onderwerpen.

BELGIË
DETIC
www.aerosols.be

POLEN
Polish Aersol Federation UPEAI
www.polfedaero.pl

De Aerosol Dispenser Directive (ADD, 75/324/EU) is een belangrijk onderwerp voor
de FEA. Hierin staat alle specifieke wetgeving voor spuitbussen. De ADD wordt
regelmatig aangepast aan de laatste (technische) stand van zaken. Voorbeelden
hiervan zijn de invoering van de CLP-verordening (Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels), of de wens van de industrie om kunststofspuitbussen tot een liter op de markt te kunnen brengen.

TSJECHIË
Ceske Aerosolove Sdruzeni
www.cz-aerosol.cz

PORTUGAL
Associacao Poartuguesa de Aerosois

DENEMARKEN
Aerosol Industries Brancheforening

SPANJE
Asociacion Espanola de Aerosoles;
www.aeda.org

Handige publicaties
FEA is het belangrijkste kennisplatform voor de aerosolindustrie in Europa. Als lid
van de NAV heeft u toegang tot FEA-publicaties, zoals de guidances, geschreven
door experts van lidbedrijven, die bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de
aerosolindustrie, o.a.

FINLAND
Finnish Aerosol Association

ZWEDEN
Swedish Aerosol Association

FRANKRIJK
Comité Francais des Aerosols
www.aerosols-info.org

ZWITSERLAND
Assoziation der Schweizerischen
Aerosolindustrie
www.swiss-aerosol.ch

• Basic Safety Guidelines for Laboratories
• Basic Safety Guidelines for Storage of Aerosols
• Faulty Aerosol Recall/Withdrawal
Ook erg nuttig zijn de Europese standaarden voor de aerosolindustrie, die door FEA
worden geïnitieerd en gecoördineerd. Veel van deze standaarden worden later door
het Europese Normalisatie Instituut tot EN-norm gemaakt. U vindt de FEA-standaarden op het ledendeel van de NAV-website.
NAV-vertegenwoordiging bij FEA
De NAV werd in 2019 door de heer Kool vertegenwoordigd in het bestuur en de
Executive Committee van de FEA. Mevrouw Verlinde had namens de NAV zitting
in de CNAD en in de Recycling Taskforce. Jaarlijks zijn vertegenwoordigers van de
NAV aanwezig op de voorjaarsbijeenkomst en de algemene ledenvergadering van
de FEA. De heer Schell (Trivium Packaging) neemt deel aan de Standardisation
Working Group en de Taskforce Plastic Aerosol. Mevrouw Wullings (Benegas)
neemt deel aan de VOC Working Group.
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FEA ledenlijst

DUITSLAND
Industrie-Gemeinschaft Aerosole e.V
www.igaerosole.de
GRIEKENLAND
Hellenic Aerosol Association
www.haa.gr

TURKIJE
Aerosol Sayicileri Dernegi
ENGELAND
British Aerosol Manufacturers
Association
www.bama.co.uk

HONGARIJE
Aerosol Association of Hungary
ITALIË
Associazione Italiana Aerosol
www.associazioneaerosol.it
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Activiteiten in 2019
Trends in de consumentenmarkt: Nielsen/GfK
Maandag 1 april kwamen ongeveer 40 leden van de drie verenigingen bijeen voor de
gezamenlijke, jaarlijkse bijeenkomst over de trends in de consumentenmarkt voor
Personal Care & Home Care. Dit jaar gaf Nielsen een presentatie over trends in o.a.
verkoopkanalen en promoties. Online wordt steeds belangrijker in alle productgroepen. GfK was helaas verhinderd.
Aerosol cursusdag
Woensdag 3 april bezochten ongeveer dertig mensen, zowel NAV-leden als nietleden, de jaarlijkse Aerosol cursusdag. De belangrijkste wet- en regelgeving werd
behandeld, evenals de techniek van de spuitbus op hoofdlijnen. Ook dit jaar konden
leden weer zelf een aerosol afvullen.

Duurzaamheidsdag
De gezamenlijke Duurzaamheidsdag is inmiddels ook niet meer weg te denken.
Op 22 mei opende VNO-NCW de bijeenkomst door te vertellen over de waarde
van de UN Sustainable Development Goals. Deze bieden een gemeenschappelijke
taal, waardoor samenwerking en innovatieve projecten kunnen worden ontwikkeld.
Daarna vertelde de VNCI meer over de ingewikkelde afspraken van de Klimaattafel Industrie en de subsidies en malusregeling die daarbij horen. Er volgden twee
rondes met parallelsessies, onderbroken door een aangename lunch. Tot slot bood
Siem Haffmans interessante inzichten over de diverse strategieën om producten zo
te ontwerpen dat ze passen in de circulaire economie, en sloot filosoof Bas Haring
af met een vrolijk en tot denken stemmend verhaal.
Stoffendag
NAV en NVZ organiseerden op 11 december 2019 ondersteund door negen industrie-organisaties weer een Stoffendag in De Reehorst in Ede. Ook Inspectie SZW
leverde een belangrijke bijdrage aan het delen van kennis over het omgaan met
gevaarlijke stoffen.

Ledenvergadering in Deventer
Dit jaar waren we op 17 mei te gast bij Nouryon in Deventer. De helft van de lidbedrijven, en een aantal ereleden, was aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering.
We zijn zeer gastvrij ontvangen bij het Veiligheidslab van Nouryon, met een heerlijke
lunch voor de vergadering en een zeer interessante rondleiding. Daarna vertelde een
enthousiaste stadsgids meer over de 1250 jaar oude stad Deventer, en sloten we af
met een gezellige borrel.
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Rosanne Hertzberger: natuurlijk versus kunstmatig
De dag werd afgetrapt door Rosanne Hertzberger, microbioloog en columnist voor
het NRC. Ze stelde in haar presentatie de perceptie van ‘natuurlijk’ en ‘kunstmatig’
bij het algemene publiek centraal. ‘Natuurlijk’ wordt vaak direct gelijkgesteld aan
gezond, en ‘kunstmatig’ geeft vaak een naar gevoel. Dat terwijl de meest gevaarlijke stof (meeste mogelijke doden per kleinste hoeveelheid blootstelling) een stof is
die uit de natuur komt. De industrie speelt zelf een belangrijke rol in deze angst of
afkeer voor ‘chemie’, vervolgde Hertzberger. Dat zien we bijvoorbeeld met bedrijven

11

Technische Commissie Aerosols
die op een verpakking vermelden wat er niet in zit. Dat is angst zaaien, puur om
meer producten te verkopen. We moeten oppassen voor deze trends.

De technische commissie heeft onder leiding van haar voorzitter, Johan Scholtanus,
drie keer vergaderd in 2019.

Heidi Boussen: vaststellen van duidelijke Europese grenswaarden van groot
belang
Na de openingslezing legde dagvoorzitter Lisa Sligting (NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam) uit dat Tamara van Ark, staatssecretaris van het Ministerie van
SZW, was verhinderd. Ze had een goede vervanger gestuurd in de persoon van Heidi
Boussen, directeur Gezond en Veilig werken bij SZW. Boussen benoemde het belang van het vaststellen van duidelijke grenswaarden, aangezien er altijd gevaarlijke
stoffen zullen zijn. Het ministerie is betrokken bij de totstandkoming van die afspraken op Europees niveau.

Incidentenlijst
Iedere vergadering bespreekt de technische commissie de incidenten die te maken
hebben met aerosols, in binnen- en buitenland. Zo nodig wordt actie ondernomen.
Het overgrote deel van de incidenten betreft (bewust) verkeerd gebruik. Naast de
eigen monitoring wordt ook gebruikgemaakt van de gegevens van Veiligheid.nl over
incidenten die leiden tot een bezoek aan de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Uit
alle cijfers blijkt dat spuitbussen veilig zijn als je ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn
en wanneer je de voorzorgsmaatregelen uit de gebruiksaanwijzing opvolgt.

Veel interactie en discussie bij workshops en op informatiemarkt
Net als in voorgaande edities konden de deelnemers op Stoffendag workshops
volgen over verschillende stoffen-thema’s. De opdracht van de dagvoorzitter om
ten minste twee vragen te stellen werd door de deelnemers enthousiast opgepakt,
waardoor de workshops een levendige en interactieve sfeer genoten. Daarnaast
stonden de sponsoren op de informatiemarkt om hun diensten toe te lichten, zoals
advies of software. De stands werden in de pauzes veelvuldig bezocht..

Ondersteuning van leden
Er is goed gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor individueel advies en ondersteuning. Soms wordt bijvoorbeeld op locatie een dag cursus op maat gegeven. Ook
de evenementen, cursusdagen en de jaarlijkse dag over duurzaamheid worden goed
bezocht. Maandelijks ontvangen de leden een digitale nieuwsbrief.
Uitwisselen inspectie-ervaringen
Inspecties werken met (meer)jaarlijkse thema’s waarop ze hun toezicht richten. Door
hierover met elkaar van gedachten te wisselen, zijn leden beter voorbereid. De uitwisseling van goede voorbeelden zorgt voor efficiënte verbeterstappen bij de bedrijven. En dat komt de aerosolbranche als geheel ten goede. Afgelopen jaar bleken
enkele thema’s van extra belang:
• systeemgericht toezicht (o.a. op ageing van installaties bij werken met
hoge temperatuur of hoge druk)
• in het kader van BRZO-inspectie:
		
o blootstelling (bijvoorbeeld aan Zeer Zorgwekkende Stoffen).
		
o ATEX, o.a. gebruik van apparatuur met Ex-codering
Plastic aerosols
Vanuit de FEA is in 2019 gewerkt aan het verruimen van de mogelijkheden om (grotere) plastic aerosols op de markt te brengen. Dit onderwerp is ook besproken in
de technische commissie. Voortgang is langzaam. Technisch zijn er geen bezwaren
tegen plastic aerosols; vanuit milieuoogpunt heeft de Europese Commissie nog vragen.
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Communicatie Advies Commissie
Recycling
Eveneens vanuit Europa is er steeds meer aandacht voor de circulaire economie,
recycling en hergebruik van materialen. Mevrouw Verlinde neemt namens NAV deel
aan de FEA Recycling Taskforce.
Gezondheidsclassificatie aerosols
Bij de bespreking van dit onderwerp blijkt regelmatig dat er buiten de branche weinig
kennis is over de specifieke werking en eigenschappen van aerosols. Dit onderwerp
stond hoog op de agenda, omdat een verkeerde basis voor classificatie ongewenste
gevolgen heeft voor de branche, én niet ten goede komt aan de gezondheid van de
gebruiker. De verwachting is dat dit dossier in 2020 wordt afgerond.
Warmwaterbad-test: alternatieven
Een FEA werkgroep heeft zich beziggehouden met vragen rond alternatieven voor
het verplichte warmwaterbad. Voor een aantal producten, o.a. bag-in-can producten, is deze test niet zinvol. Alternatieven voor het warm waterbad moeten worden
goedgekeurd door de competent authority: de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT). Er is een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van het ministerie van
VWS. Die stond welwillend tegenover een voorstel voor een alternatief, mits dat door
een onafhankelijke instantie wordt gevalideerd als gelijkwaardig.

Herziening FEA Standards
De FEA Standards worden op systematische wijze iedere 5 jaar geëvalueerd: zijn ze
nog nodig? Moeten er aanpassingen worden gedaan? De Standardisation Working
Group van FEA buigt zich hierover. Er is, met hulp van een expert van één van de
NAV-leden, onder andere gekeken naar revisie van FEA 223 “Tinplate aerosol containers- plastic cover caps for two and three piece necked-in containers conforming
with FEA 214”. De actuele standards zijn beschikbaar in het informatiecentrum op
het ledengedeelte van de NAV-website.
Communicatie Advies Commissie (CAC)
De Communicatieadviescommissie is in 2019 twee keer bij elkaar gekomen onder
leiding van haar voorzitter Albert Koobs. De commissie heeft het nieuwe crisiscommunicatieplan besproken. Naar aanleiding daarvan is gestart met een herziening/
update van de position papers, waarvoor de commissie een prioritering heeft bepaald. Verder heeft de commissie geadviseerd over de jaarlijkse Aerosoldag, de
Duurzaamheidsdag en de Algemene Ledenvergadering. Traditioneel is ook de eindredactie van het jaarverslag in handen van de CAC.

Opslagregelgeving: nieuwe PGS-15 en PGS-31
De PGS-richtlijnen geven voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen. PGS-15
gaat over verpakte goederen; PGS-31 over overige gevaarlijke stoffen in tanks.
De publicatie van ‘nieuwe stijl’ kwam dit jaar in een stroomversnelling, door de gewenste invoeringsdatum van de Omgevingswet en de bijbehorende Europese notificatie daarvan. De Omgevingswet verwijst dwingend naar de PGS-en, die de stand
der best beschikbare techniek weergeven. De huidige discussie draait om de vraag,
welke maatregelen genomen moeten worden.
In de PGS-nieuwe stijl worden per maatregel scenario’s opgenomen van de risico’s
die met de maatregelen worden afgedekt, om ook op basis van gelijkwaardigheid
dingen te kunnen regelen. Daarover wordt veel discussie verwacht. iSZW ziet bijvoorbeeld graag een overgang van ADR- naar CLP-eisen. Maar daarmee zou een
aantal uitzonderingen komen te vervallen die de ADR wel biedt. Het is van groot
belang voor meerdere branches dat deze discussie nauwlettend wordt gevolgd en
beïnvloed.
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Organisatiestructuur per 1 januari 2020
Organisatiestructuur

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

BESTUUR

COMMUNICATIE
ADVIES
COMMISSIE

SECRETARIAAT

Technische Commissie Aerosols (TCA)
Hans Dommershuijzen (Tata Steel)
Johan Helmich (Motip Dupli)
Thomas Huurman (Summit)
King Kool (NAV directeur)
Anneke van Loenen (Denka)
Lambert Meeuwsen (BiB)
Hans Schell (Trivium Packaging)
Philip Schild (Trivium Packaging)
Jos Scholtanus (Mobacc), voorzitter
Paul Speek (SC Johnson)
Marlies Verlinde (NAV secretaris)
Patrick van Vugt (Koninklijke Sanders)
John van Wegen (Info Care)
José Wullings (Benegas)

TECHNISCHE
COMMISSIE
AEROSOLS

Bestuur
Marck Hiemstra (Motip Dupli), voorzitter
Albert Koobs (Coster Benelux), bestuurslid CAC
Jos Schott (Mobacc), bestuurslid
Kees Verboom (Trivium Packaging), bestuurslid
Frans-Jan Wijma (SC Johnson), bestuurslid
José Wullens (Benegas), bestuurslid evenementen

Deelname namens NAV aan FEA commissies
Expert Committee: King Kool (NAV directeur); José Wullings (Benegas)
WG Safety & Security: King Kool (NAV directeur)
WG Aerosol Ingredients: José Wullings (Benegas)
WG Standardisation: Hans Schell (Trivium Packaging)
Recycling Taskforce: Marlies Verlinde (NAV secretaris)
Board: King Kool (NAV directeur)
Committee of National Association Directors: Marlies Verlinde (NAV secretaries)
Taskforce Plastic Aerosols: Hans Schell (Trivium Packaging)

Secretariaat
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Communicatie Advies Commissie (CAC)
Eddy Alberts (Trivium Packaging)
Steven Dijkstra (Tata Steel)
Albert Koobs (Coster Benelux), voorzitter
Fokke Ros (Motip Dupli)
Marlies Verlinde (NAV)
Ilona Vermeer (Weener Plastics Group)

King Kool

Marlies Verlinde

Chuchu Yu

Sandra Andeweg

Judith Romijn

Directeur

Secretaris

Scientific &
Regulatory Affairs

Secretaresse

Secretaresse
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Ledenlijst per 1 januari 2020
Codering naar activiteit
D fabrikant of leverancier van metalen bussen
F fabrikant van gerede aerosolproducten
(eigen productie of loonafvuller)
I onderzoeksinstituut/productontwikkeling
K afsluitkappen
M afvul- en sluitmachines, laboratoriumapparatuur e.d.

P producent verpakkingsstaal
S handel in gerede aerosolproducten
(ook im- en export)
T drijfgassen
V ventielen

Nouryon

Weener Plastics

Postbus 75730, 1070 AS AMSTERDAM

Postbus 5023, 5004 EA TILBURG

+31 (0) 88 9697809

+31 (0)13 4657465

www.nouryon.com

www.wppg.com

SC Johnson Europlant
Postbus 38, 3640 AA MIJDRECHT

Corresponderend lid
INFO CARE

+31 (0)297 292200

Tiberiusweg 9, 3453 KZ DE MEERN

www.scjohnson.com

+31 (0)30 6620235
www.info-care.nl

Sarten Packaging Netherlands
Borchwerf 10-c, 4704 RG ROOSENDAAL

Benegas

HG International

+31 (0)85 0711140

Postbus 34, 3880 AA PUTTEN

Postbus 30078, 1303 AB ALMERE

www.sarten.com.tr

+31 (0)341 723350

+31 (0)36 5494700

www.benegas.com

www.hg.eu

Summit Europe
Damsluisweg 12, 1332 EC ALMERE

BiB Production & Packaging

Koninklijke Sanders

+31 (0)36 5491200

Randweg 7 6045 JK ROERMOND

Postbus 30, 5250 AA VLIJMEN

www.summiteurope.nl

+31 (0)475 323173

+31 (0)73 5187187

www.bibproduction.nl

www.royalsanders.com

Coster Benelux & Scandinavia

Mascot Europe

+31 (0)251 493186

Postbus 366, 8000 AJ ZWOLLE

Westerblokker 32B, 1695 AH BLOKKER

www.tatasteelpackaging.com

+31 (0)38 4652080

+31 (0) 229 284100

www.coster.com

www.mascot-europe.nl

Tata Steel
Postbus 10000, 1970 CA IJMUIDEN

Ereleden
H. Berkhout
T.A. Groeneveld †
A.M. Hendriks †
mr. M.P.J. van Hoeken
E.H. Kool
S. Lindhoud
G.P. Wijker †
Leden van verdienste
A.J.M. Allaert
J. Uittenbogaard

Tremco Illbruck
Postbus 20, 4240 CA ARKEL

Denka International

Mobacc

+31 (0)183 568019

Postbus 337, 3770 AH BARNEVELD

Postbus 313, 9640 AH VEENDAM

www.tremco-illbruck.nl

+31 (0)342 455455

+31 (0)598 626666

www.denka.nl

www.mobacc.com

Ghiant Aerosols

Motip Dupli

+31 (0)570 682000

Industrieweg 7, B-2340 Beerse (BELGIË)

Postbus 200, 8470 AE WOLVEGA

www.triviumpackaging.com

+32 (0)14615460

+31 (0) 561 694400

www.ghiant.com

www.motip.nl

Trivium Packaging
Postbus 610, 7400 AP DEVENTER
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Secretariaat - Waterigeweg 31, 3703 CM ZEIST
Correspondentieadres - Postbus 914, 3700 AX ZEIST
T +31 (0)30 691 79 56
E info@nav-aerosol.nl
www.nav-aerosol.nl

