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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 18 leden. Tot de leden behoren
producenten en importeurs van aerosols en toeleveranciers van de aerosolindustrie. Hiermee vertegenwoordigt de NAV ruim 90 % van de aerosolindustrie
in Nederland.
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Eindredactie
Communicatie Advies Commissie
Ontwerp en productie
Kuit Design i.s.m. Print & Graphics
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Technische Commissie Aerosols (TC-A) 
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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.

Een dag in het leven van...
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Organisatiestructuur 
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OVERNAME MET BRONVERMELDING EN
BEWIJSEXEMPLAAR

Communicatie Advies Commissie

18

U mag gebruikmaken van de inhoud van deze publicatie. Voorwaarde is dat u als volgt de bron vermeldt: Bron: Jaarverslag 2021 Nederlandse Aerosol Vereniging, www.nav-aerosol.nl. Wij ontvangen
graag een exemplaar na publicatie, of een link naar
uw online publicatie.

Ledenlijst 
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DISCLAIMER
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VEERKRACHT EN DUURZAME INNOVATIE
Geachte lezer,
Ook 2021 stond nog in het teken van corona. Plannen maken, bijstellen en aanpassen: zowel voor de bedrijven als voor de vereniging was het opnieuw een enerverend
jaar. Veel bijeenkomsten moesten online plaatsvinden. Ook de hoge inkoopprijzen
en de slechte beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen hielden ons bezig. Eind
2021 hebben we gezamenlijk als Mengend Nederland een manifest gepubliceerd,
waarin we de overheid en grondstofleveranciers vragen om hieraan aandacht te
besteden. Behoud van productie en werkgelegenheid in Nederland en Europa is cruciaal voor een levensvatbare industrie.

Als vereniging kunnen we elkaar inspireren en helpen om veerkrachtig te reageren
op de eisen die deze tijd aan ons stelt. Hopelijk zijn dit jaar ook meer offline ontmoetingen mogelijk, bij de Aerosoldag en de Algemene Ledenvergadering bijvoorbeeld. Zo gaan we samen op weg naar een duurzame toekomst.
Vriendelijke groet,
Marck Hiemstra
Voorzitter

Daarnaast was er positief nieuws over de duurzame vernieuwing in de branche.
Bedrijven blijven hun producten en werkwijzen aanpassen om duurzamer te worden
én tegemoet te komen aan de wensen van de klanten. In mei 2021 lanceerde NAV
samen met NVZ en NCV officieel de website www.steedsduurzamer.nl om dergelijke projecten in de etalage te kunnen zetten. De spuitbusindustrie is goed op weg
naar een duurzame toekomst, en soms nog wat bescheiden in het vertellen van de
verhalen daarover.
Spuitbussen zijn een veelzijdig en alledaags product. Dat wordt in dit jaarverslag
zichtbaar gemaakt in een beeldverhaal waarin enkele van de vele handige toepassingen getoond worden. Laten we met elkaar dat verhaal uitdragen, ook door
gebruik te maken van de mogelijkheid om bedrijfsinformatie te delen via de NAV
LinkedIn-pagina en de website www.steedsduurzamer.nl.

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.
Over de hele linie herstel
Na een moeilijke anderhalf jaar door corona, heeft de industrie zich in Nederland
weer goed hersteld: er is 7 % meer geproduceerd aan spuitbussen, over het geheel
genomen. In 2020 werden er 399,5 miljoen spuitbussen gemaakt, in 2021 waren dat
er circa 427,5 miljoen.
Ook de deelmarkten die vorig jaar de grootste afname lieten zien, hebben in 2021
goed gedraaid. Van spuitbussen met cosmeticaproducten als deodorant, haarschuim en – lak, scheermousse en -gel, is bijna 1,5 keer zoveel gemaakt: 34,6 miljoen bussen.
De productie van huishoudelijke producten, zoals textielproducten, luchtverfrissers,
onderhoudsmiddelen en reinigers, bleef stabiel.
De markt voor doe-het-zelfproducten laat eveneens een mooie toename zien. Lakken en verven (inclusief autoproducten) deden het goed: + 19,5 %. Hetzelfde beeld
zien we bij technische industriële producten, + 12 %.
Staal en aluminium
Er is dit jaar een kleine verschuiving te zien van blik (72%) naar aluminium (27,5 %).
Overige verpakkingen nemen 4,5 % voor hun rekening: ook daar is een toename
zichtbaar. De aantallen daarvan zijn echter op het geheel verwaarloosbaar.
Die verschuiving van blik naar aluminium is consistent met het marktherstel bij
cosmeticaproducten. Daar worden relatief meer aluminium bussen voor gebruikt.

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

PRODUCTIE
2021

2020

2021

in stuks x 1000

in stuks x 1000

t.o.v. 2020 in %

34.581

23.821

145,2%

238.617

238.651

100,0%

25.124

24.013

104,6%

56.460

47.255

119,5%

57.742

51.412

112,3%

8.111

7.861

103,2%

0

0

0,0%

6.810

6.467

105,3%

TOTAAL NAV

427.445

399.480

107,0%

TOTAAL

427.445

399.480

107,0%

Productgroepen

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)

15.

Lakken en verven (incl autoproducten)

16.

Technische industriële producten (excl. lakken en verven)

17.

Farmaceutische en veterinaire producten

18.

Voeding

19.

Overige producten

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

TABEL 2. Verdeling naar soort verpakking
PRODUCTGROEPEN
A.

blik

B.

aluminium

C.

overige verpakkingen
TOTAAL
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PRODUCTIE
308.041

296.371

103,9%

117.466

101.515

115,7%

1.938

1.594

121,6%

427.445

399.480

107,0%
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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.
De Aerosol Dispenser Directive (ADD, 75/324/EU) is een belangrijk onderwerp voor
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.

BELGIË
DETIC
www.aerosols.be

POLEN
Polish Aersol Federation UPEAI
www.polfedaero.pl

TSJECHIË
Ceske Aerosolove Sdruzeni
www.cz-aerosol.cz

PORTUGAL
Associacao Poartuguesa de Aerosois

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.
• 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
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. Mevrouw
Wullings neemt deel aan de VOC Working Group en aan de Board. Tevens
maakt zij deel uit van de Steering Committee. De heer Wijma (SC Johnson)
vertegenwoordigt NAV in de Safety & Security Working Group. De heer Scholtanus
(Mobacc) neemt deel aan de Transport Working Group. De heer Meeuwsen (BiB
Production) vertegenwoordigt NAV in de Compartmented Technologies Taskforce.
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FEA ledenlijst

DENEMARKEN
Aerosol Industries Brancheforening

SPANJE
Asociacion Espanola de Aerosoles;
www.aeda.org

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

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 2021
Mengend Nederland: samenwerking met NCV, NVZ en VVVF
Vanaf medio 2020 werkt NAV samen met NCV, NVZ en VVVF in Mengend Nederland. Het doel van deze samenwerking is om op te komen voor de specifieke belangen van mengende bedrijven in Nederland. We streven naar duurzame en veilige
productie en verantwoord gebruik van onze producten. Dit kan niet zonder eenduidige, praktisch te implementeren regelgeving die rekening houdt met het midden- en kleinbedrijf, die daadwerkelijk bijdraagt aan veiligheid en duurzaamheid
en die innovatie niet hindert. Een gelijk speelveld wordt versterkt door deskundige
en toegankelijke handhaving. Alleen dan ontstaat er een gelijk speelveld binnen
Europa en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor grote en kleine producenten en
leveranciers van hoogwaardige producten in Nederland.
Vanuit deze samenwerking hebben gesprekken plaatsgevonden met VNCI en
VNO-NCW/MKB-Nederland, maar ook met inspecties en ministeries. Deze efficiënte krachtenbundeling zetten we in 2022 voort.
Gezamenlijke duurzaamheidsbijeenkomst online
Ongeveer 80 leden van NAV, NVZ en NCV logden op woensdagmiddag 19 mei online in voor een afwisselend programma. Aftrap was de officiële lancering van de
website http://www.steedsduurzamer.nl met een videoboodschap door Sandra Pellegrom, nationaal coördinator duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarna gaven NVZ,
NCV en NAV een korte presentatie over de website vanuit het perspectief van hun
eigen vereniging. NVZ verzorgde bovendien een informatieve workshop over CSS,
nieuwe Europese wetgeving die veel impact heeft op onze industrie.
Hester Klein Lankhorst, directeur van het Nationaal Afvalfonds Verpakkingen, gaf
nadere uitleg over de stappen om te komen tot een circulaire verpakkingsketen.
Er was ook aandacht voor een goed doel, gekoppeld aan Sustainable Development
Goals (SDGs). Amref Flying Doctors vertelde over een waardevol project, WaterStarters, dat in nauwe samenwerking met lokale zorgverleners wordt uitgevoerd.
Toegang tot schoon drinkwater is een belangrijke voorwaarde voor gezondheid en
ontwikkelingskansen.

Ledenvergadering opnieuw online
Er was nog geen mogelijkheid om een fysieke vergadering te organiseren. Daarom
hield NAV op 27 mei 2021 opnieuw een online Algemene Ledenvergadering. Efficiënt, maar de ontmoeting van leden onderling werd node gemist. In 2022 bestaat
NAV 55 jaar. Die gelegenheid wordt aangegrepen om een Algemene Ledenvergadering te organiseren met een gezellige activiteit erbij.
Mengend Nederland: bijeenkomst verduurzaming stoffenbeleid
Op donderdag 9 december organiseerde Mengend Nederland een online bijeenkomst over verduurzaming van het stoffenbeleid en lanceerden we een manifest
over dat onderwerp. Er vond een waardevolle gedachtewisseling plaats met leden
van de verenigingen en vertegenwoordigers van inspecties en ministeries over dit
complexe onderwerp.
Mengend Nederland: manifest over beschikbaarheid duurzame grondstoffen
Voor een duurzaam Europa is een duurzame chemische industrie noodzakelijk.
Bedrijven merken nu al dat er tekorten zijn aan duurzame grondstoffen. Met een
manifest riep Mengend Nederland bedrijven en overheid begin december op om hier
werk van te maken. Het manifest is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Verduurzaming Stoffenbeleid. Het is ook gedeeld met onze partners in Nederland, Tweede
Kamerleden, de overheid en de pers.
In het manifest roepen we de Nederlandse overheid en grondstofproducenten op
tot actie op drie punten:
1. Stimuleer duurzame productie van grondstoffen in Nederland en Europa
2. Communiceer op basis van feiten over het nut en het veilige gebruik van
chemische stoffen
3. Benader verduurzaming van grondstoffen op een holistische manier

Tot slot hield Suze Gehem een inspirerend verhaal over samenwerking aan duurzame doelen in Amsterdam en elders: hoe vergroen je grachtenpanden op een slimme
manier?
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Technische Commissie Aerosols (TC-A)
De technische commissie heeft onder leiding van haar voorzitter, Johan Scholtanus, drie keer online vergaderd in 2021. Omdat de heer Scholtanus in 2022 met
pensioen gaat, is in december een nieuwe voorzitter verkozen. De heer Paul Speek
volgt Johan Scholtanus op. In juni is gesproken met de nieuwe VNCI-medewerker
op het stoffendossier, Rosienne Steensma, over de Chemical Strategy for Sustainability.

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:

Alternatief voor warmwaterbadtest
Er kan nog geen voortgang gemeld worden op dit dossier; de coronacrisis staat de
volgende stap (bedrijfsbezoek) in de weg.

• Strengere beoordeling van emissies van zeer zorgwekkende stoffen
(ZZS)
• Training van personeel om veilig en gezond te werken
• ATEX (o.a. werken met niet-ATEX-apparatuur in gezoneerde
gebieden)

Opslagregelgeving: herziening PGS-15 en PGS-31
Deze dossiers lopen ook nog. Er spelen soms ingewikkelde discussies in de werkgroepen. De heer Yu vertegenwoordigt NAV en houdt ons goed op de hoogte van
tussentijdse resultaten.
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. 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. Helaas
waren er dit jaar ook enkele incidenten door verkeerd gebruik in Nederland die leidden tot ontploffingen met aanzienlijke schade aan woningen.

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.
De actuele standards zijn beschikbaar in het informatiecentrum op het ledengedeelte van de NAV-website.

Ondersteuning van leden
Er is goed gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor individueel advies en ondersteuning. Ook de evenementen, cursusdagen en de jaarlijkse dag over duurzaamheid worden goed bezocht. Maandelijks ontvangen de leden een digitale nieuwsbrief. Op het ledendeel van de website kunnen zij na eenmalige registratie veel
informatie vinden, o.a. de Standards & Guidelines van FEA die regelmatig worden
geactualiseerd.
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Organisatiestructuur per 1 januari 2022
Organisatiestructuur

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

BESTUUR

COMMUNICATIE
ADVIES
COMMISSIE

SECRETARIAAT

TECHNISCHE
COMMISSIE
AEROSOLS

Bestuur
Marck Hiemstra (European Aerosols), voorzitter
Albert Koobs (Coster Benelux), bestuurslid CAC
Jos Schott (Mobacc), bestuurslid
Frans-Jan Wijma (SC Johnson), bestuurslid
José Wullings (Benegas), bestuurslid evenementen
Secretariaat

Marlies Verlinde
Secretaris
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Communicatie Advies Commissie (CAC)
De Communicatieadviescommissie is in 2021 vier keer online bij elkaar gekomen
onder leiding van haar voorzitter Albert Koobs. Helaas heeft Eddy Alberts in het najaar afscheid genomen van deze commissie, omdat Trivium Packaging vanaf 2022
geen lid meer is van NAV. Er is een template ontwikkeld om bedrijfsinformatie over
duurzame innovatie te kunnen delen via de NAV-bedrijfspagina op LinkedIn. 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.
Communicatie Advies Commissie (CAC)
Steven Dijkstra (Tata Steel)
Albert Koobs (Coster Benelux), voorzitter
Fokke Ros (European Aerosols)
Marlies Verlinde (NAV)
Ilona Vermeer (Weener Plastics Group)

Deelname namens NAV aan FEA commissies
Steering Committee: José Wullings (Benegas)
WG Safety & Security: Frans-Jan Wijma (SC Johnson Europlant)
WG Aerosol Ingredients: José Wullings (Benegas)
WG Emissions: José Wullings (Benegas)
WG Standardisation: Hans Schell (Trivium Packaging) (tot juni)
WG Transport: Johan Scholtanus (Mobacc)
Recycling Taskforce: Marlies Verlinde (NAV secretaris)
Board: José Wullings
Committee of National Association Directors: Marlies Verlinde (NAV secretaris)
Taskforce Plastic Aerosols: Hans Schell (Trivium Packaging) (tot juni)

Technische Commissie Aerosols (TCA)
Wim Dokter (Denka)
Hans Dommershuijzen (Tata Steel)
Ida Eling (Denka)
Johan Helmich (European Aerosols)
Thomas Huurman (Summit)
Paul el Kati (BiB)
Lambert Meeuwsen (BiB)
Jos Scholtanus (Mobacc), voorzitter
Paul Speek (SC Johnson)
Marlies Verlinde (NAV secretaris)
Patrick van Vugt (Koninklijke Sanders)
Frans Jan Wijma (SC Johnson)
John van Wegen (Info Care)
José Wullings (Benegas)
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Ledenlijst per 1 januari 2022
Mobacc

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

Postbus 313, 9640 AH VEENDAM

Corresponderend lid
INFO CARE

+31 (0)598 626666

Tiberiusweg 9, 3453 KZ DE MEERN

www.mobacc.com

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

Sarten Packaging Netherlands
Borchwerf 10-c, 4704 RG ROOSENDAAL
+31 (0)85 0711140
www.sarten.com.tr

SC Johnson Europlant

Ereleden
H. Berkhout
mr. M.P.J. van Hoeken
E.H. Kool
S. Lindhoud

Postbus 38, 3640 AA MIJDRECHT

Benegas

European Aerosols

+31 (0)297 292200

Postbus 34, 3880 AA PUTTEN

Postbus 200, 8470 AE WOLVEGA

www.scjohnson.com

+31 (0)341 723350

+31 (0) 561 694400

www.benegas.com

https://www.european-aerosols.nl/

Leden van verdienste
A.J.M. Allaert
J. Uittenbogaard

Summit Europe
Damsluisweg 12, 1332 EC ALMERE

BiB Production & Packaging

Ghiant Aerosols

+31 (0)36 5491200

Randweg 7 6045 JK ROERMOND

Industrieweg 7, B-2340 Beerse (BELGIË)

www.summiteurope.nl

+31 (0)475 323173

+32 (0)14615460

www.bibproduction.nl

www.ghiant.com

Coster Benelux & Scandinavia

HG International

+31 (0)251 493186

Postbus 366, 8000 AJ ZWOLLE

Postbus 30078, 1303 AB ALMERE

www.tatasteelpackaging.com

+31 (0)38 4652080

+31 (0)36 5494700

www.coster.com

www.hg.eu

Tata Steel
Postbus 10000, 1970 CA IJMUIDEN

Tremco Illbruck
Postbus 20, 4240 CA ARKEL

Dayes

Koninklijke Sanders

+31 (0)183 568019

Westerblokker 32B, 1695 AH BLOKKER

Postbus 30, 5250 AA VLIJMEN

www.tremco-illbruck.nl

+31 (0) 229 284100

+31 (0)73 5187187

www.mascot-europe.nl

www.royalsanders.com

Denka International

Metaprint

+31 (0)13 4657465

Postbus 337, 3770 AH BARNEVELD

De Kuinder 4, 8444 DC HEERENVEEN

www.wppg.com

+31 (0)342 455455

+31 (0) 72 617 7850

www.denka.nl

https://metaprint.com/nl

Weener Plastics
Postbus 5023, 5004 EA TILBURG
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Notities
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Secretariaat:
Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ UTRECHT
T +31 (0)30 691 79 56
E info@nav-aerosol.nl
www.nav-aerosol.nl

