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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 20 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
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U mag gebruikmaken van de inhoud van deze
publicatie. Voorwaarde is dat u als volgt de bron
vermeldt: Bron: Jaarverslag 2020 Nederlandse
Aerosol Vereniging, www.nav-aerosol.nl. Wij ontvangen graag een exemplaar na publicatie, of een
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EEN BIJZONDER JAAR
Geachte lezer,
2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. COVID 19 zette vanaf eind februari alles op zijn kop. Fabrieken moesten snel anderhalvemeterprotocollen invoeren en flexibel reageren op veranderende marktomstandigheden. Hoe dat was voor
een aantal leden van NAV, leest u verderop in dit jaarverslag.

Verder willen we in 2021 graag alsnog persoonlijk afscheid nemen van King Kool,
die zich vele jaren trouw heeft ingezet voor de vereniging. Eerst als bestuurder, en
de afgelopen jaren als directeur. Hij geniet sinds 1 januari van een welverdiend pensioen.

De geïnterviewde leden benoemen ook hoe belangrijk het is om relaties voor de
lange termijn aan te gaan. Met leveranciers, met afnemers, maar ook onderling. Als
vereniging steunen we elkaar. Bijvoorbeeld door technische informatie te delen tijdens een vergadering van de Technische Commissie Aerosolen, of door gezamenlijk
te werken aan innovatie en aan verduurzaming van spuitbussen. In 2020 kwam de
website www.steedsduurzamer.nl online. Wij zijn trots op de duurzame initiatieven
van onze leden die daarmee zichtbaar gemaakt worden.

Gelukkig weten de leden het secretariaat ook via telefoon en e-mail goed te vinden
als ze vragen hebben. Ik wil u oproepen om dat te blijven doen. Samenwerking blijft
de sleutel voor een innovatieve, duurzame toekomst voor onze industrie.
Vriendelijke groet,
Marck Hiemstra
Voorzitter

Als vereniging zijn we snel omgeschakeld tijdens dit bijzondere jaar. Thuiswerken en
met elkaar vergaderen via videobellen: het wende snel dankzij de goede onderlinge
relaties. We hopen dat we elkaar in de loop van 2021 weer offline kunnen ontmoeten.
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NAV-LEDEN BLIKKEN TERUG OP EEN
BIJZONDER CORONAJAAR
NAV-leden blikken terug op een bijzonder coronajaar
Leden van NAV vertegenwoordigen de hele keten van spuitbussen: van grondstof
voor de bus, of ventielen en caps, tot afgevulde spuitbussen voor de consumentenmarkt en de professionele markt. Daarnaast zijn sommigen actief in andere
markten dan spuitbussen. Wij vroegen een aantal leden naar hun ervaringen het
afgelopen jaar, als inleiding bij het verhaal over de productiecijfers. Hun verhalen
zijn gebundeld per deelmarkt.
Technische producten en verf
“Vanaf maart 2020 was onze afzetmarkt heel onzeker. Maar na mei zagen we flinke
groei van verf en onderhoudsproducten die we via bouwmarkten verkopen,” vertelt
Marck Hiemstra, CEO van de firma Motip Dupli. Andere markten (bv automotive)
vielen even terug, maar zijn inmiddels redelijk hersteld.
Ook de productie draaide prima, behalve vlak voor de kerstvakantie toen een aantal mensen uit één ploeg met corona besmet bleken te zijn. Iedereen ging in quarantaine, en de fabriek draaide vijf dagen op halve kracht. Hiemstra hoopt dat het
bedrijf vanaf midden 2021 weer normaler kan werken. “Met de genomen maatregelen draaien we prima, maar het zou fijn zijn als we die weer kunnen versoepelen.”
Managing director Patrick Jansen van Metaprint in Heerenveen bevestigt dit beeld.
“De orders voor onze stalen spuitbussen liepen in februari en maart langzaam terug
en halveerden zelfs in april. Maar daarna hebben we het nog nooit zo druk gehad.
Het helpt dat veel mensen hun huis gingen verbouwen: we hebben veel spuitbussen
verkocht voor technische producten.”
Steven Dijkstra is bij Tata Steel in IJmuiden verantwoordelijk voor Marketing Packaging, Distribution & Integrated Businesses. Verpakkingsstaal is uiteindelijk door
het jaar heen veel verkocht, maar de markten waren erg verschillend. Normaal
worden bijvoorbeeld grote vijfliterblikken met tomaten veel gebruikt in horeca. De
vraag daarnaar viel sterk terug door de sluiting van hotels en restaurants. Maar
blikvoedsel voor de consumentenmarkt werd gehamsterd, vooral in het begin van
de eerste lockdown. Voor Tata Steel betekende dat veel schakelen in de productie,
want de eisen zijn anders aan het materiaal. Bovendien namen verschillende Europese landen andere maatregelen: waar in Nederland doe-het-zelfzaken lang open
bleven, gingen die in andere landen snel dicht. Dat had ook invloed op de vraag.
“Waar ik het meest trots op ben? Hoe we met zijn allen als industrie zijn omgegaan
met die verschuiving. De onderlinge afstemming met onze afnemers is verbeterd,”
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aldus Dijkstra. “En dat stalen verpakkingen hun waarde bewezen hebben als betrouwbare en hygiënische verpakking.” In de spuitbussenbranche gold dat afgelopen jaar vooral voor industriële aerosols en schoonmaakproducten.
Hygiëne (persoonlijke verzorging en huishoudelijke schoonmaak en desinfectie)
Corona zorgde volgens marketing manager Ilona Vermeer van Weener Plastics voor meer vraag naar ontsmettingsmiddelen en producten voor handhygiëne. Ook schoonmaakproducten deden het goed, zegt Dijkstra van Tata Steel.
De verwachting is, dat de hoge vraag naar hygiëneproducten zal blijven. Producenten die actief zijn in dit segment doen goede zaken. De vraag is uiteraard of dat de
terugval in andere segmenten voldoende compenseert.
Daarnaast zijn er allerlei nieuwe producten ontwikkeld. Doordat mensen veel tijd
thuis doorbrengen, en een keuken of slaapkamer langere tijd dienst doet als kantoor, zijn er allerlei wensen voor nieuwe producten. Geurverspreiders in allerlei vormen, van spuitbus tot anders, bijvoorbeeld. In deze markt is daardoor veel aandacht
besteed aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Net als dat likje verf voor op de
muur, maken die het net even wat prettiger en sfeervoller thuis.
Food
Ander consumentengedrag vertaalt zich ook in de categorie voedingsproducten. Er
zijn niet zoveel spuitbussen met een voedingsinhoud. De bekendste zijn slagroom,
bakspray en olijfolie. Volgens Albert Koobs van de firma Coster, die o.a. ventielen
en actuators maakt, vertaalde de behoefte van consumenten aan luxe en even de
sleur doorbreken zich ook in een grotere slagroomconsumptie. Even ‘iets extra’s,
vaker gourmetten bijvoorbeeld: ook de vraag naar doseerdoppen voor sausverpakkingen (mayonaise, ketchup en dergelijke) steeg afgelopen jaar.
De firma Trivium Packaging maakt aluminium spuitbussen. Daarnaast maken ze
ook andere aluminiumverpakkingen, zoals conservenblikken. Sales manager Winse
Faas zag een duidelijke verschuiving afgelopen jaar. “Al met al is het een enerverend jaar geweest met een aantal plussen en minnen. Met name de personal care
spuitbussen liepen minder het afgelopen jaar. Door het vele thuiswerken en de lockdowns worden er minder bussen deodorant en haarlak verkocht. Daarentegen zijn
conservenblikken zoals het nu lijkt anticyclisch. In tijden van crisis en hamsteren
vallen consumenten vaak terug op conserven in blik. Ook in de verfblikken en technische sprays zien we in de eerste golf een dip, maar dit is gedurende het jaar en
ook tijdens de tweede golf meer dan goedgemaakt.”
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Persoonlijke verzorging (cosmetica)
De sluiting van winkels gedurende langere tijd, bijvoorbeeld van parfumerieën in het
cruciale vierde kwartaal, was zichtbaar in artikelen zoals parfumpompsprays (geen
spuitbus dus, maar wel een product dat leden maken). Daarvan is de productie
drastisch verminderd. Dergelijke luxe verwenproducten worden vooral in de winkel
verkocht; consumenten kunnen online geen nieuwe geuren uitproberen. Daar stond
tegenover dat de vraag naar dispensing pompjes (voor handzeep of handdesinfectiemiddel) zo groot was dat dat niet bij te benen was: op de Europese markt was er
vijf keer meer vraag dan normaal.
Kansen: meer Europese inkoop; duurzame innovaties; versneld investeren
Een van de gevolgen van beperkte fysieke ontmoetingsmogelijkheden is dat innovaties en nieuwe ontwikkelingen tijdelijk vertraagd werden. Zonder rechtstreeks
klantcontact en door beperkte mogelijkheden om in fabrieken te testen, is het lastiger om innovatieve verpakkingslijnen te ontwikkelen en introduceren, zagen ze bij
Weener Plastics. Klanten waren meer afwachtend dan voor corona. Die ontwikkeling was ook bij Coster zichtbaar.

Zo kom je een crisis goed door
Onderstaande tips hebben bedrijven van NAV-leden geholpen om de coronacrisis goed door te komen. Misschien brengen ze u ook op ideeën.
• Wij zijn conservatief gefinancierd, met eigen geld, en houden relatief
grotere voorraden aan. Daardoor zitten we niet snel zonder materiaal.
• Ga niet voor de laagste prijs, maar voor een langdurige relatie met je
toeleveranciers. Partnerships zijn duurzamer.
• Heel praktisch: regel snelle, makkelijke en gratis toegang voor je werk
nemers bij een coronasneltest-locatie. Die zit bij ons aan de overkant van
de straat. Bij twijfel steekt een werknemer de straat over. Dan weet hij of zij
meteen of het voor de collega’s veilig is om te gaan werken.
• Wij werken in de productie vooral met vaste krachten, en zelden met uitzendkrachten of flexwerkers. Onze teams zijn daardoor goed op elkaar
ingespeeld en kunnen taken van elkaar overnemen. Onze productie bleef
goed op peil.

Gelukkig gaat het om uitstel, niet om afstel van innovatieve plannen. Juist in 2020
kwamen er ook duurzame innovatieve producten op de markt, die samen met klanten zijn ontwikkeld. Er is bijvoorbeeld vraag naar het gebruik van post consumer
recycled plastic als grondstof voor caps en actuators.
Voor Metaprint was de onverwachte drukte vorig jaar juist reden om geplande investeringen naar voren te halen. De productie kan de vraag nu net bijbenen. Met een
tweede bussenlijn en een nieuwe druk- en laklijn verwacht men dat 2021 een goed
jaar wordt.
De coronacrisis maakte ook zichtbaar dat we erg afhankelijk zijn geworden van
grondstoffen, materialen en producten uit de hele wereld. Als de logistieke aanvoer
daarvan hapert of stilvalt, heb je als producent een probleem. Dat vertaalt zich ook
in nieuwe kansen. Inkopers gaan weer op zoek naar Europese producenten, omdat
de leveringszekerheid dan groter is.
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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.
Lichte afname
Op de voorgaande pagina’s kon u al lezen dat corona ook invloed had op spuitbussen die onze leden maken en verkopen in Nederland. De markt als geheel is 2,3%
gedaald. Vorig jaar zijn 408,8 miljoen spuitbussen geproduceerd in Nederland; dit
jaar blijft het aantal steken op 399,5 miljoen bussen. In deelmarkten zijn grotere
schommelingen te zien.
Bij cosmetica zien we een forse afname, van 10,1%. Producten als haarschuim en
scheergel werden minder gebruikt doordat veel mensen thuis werkten. Maar ook
deodorant werd minder verkocht: zo’n 3 miljoen euro minder omzet vergeleken met
de 120 miljoen omzet voor deosprays in 2019 (bron: NCV Jaarverslag 2020). Deodorant gebruiken bleef wel onderdeel van de dagelijkse verzorging, maar het tweede
en misschien derde gebruiksmoment viel weg doordat sportscholen en uitgaansgelegenheden gesloten waren.
De markt voor doe-het-zelfproducten bleef relatief stabiel en laat een kleine
afname zien. Lakken en verven (incl. autoproducten) daalden met een kleine 5%.
Farmaceutische producten en veterinaire producten hebben het goed gedaan, met
een toename van ruim 15%. Daarmee is de afname van vorig jaar meer dan goed
gemaakt. Let op, het is een kleinere markt dus schommelingen tellen relatief zwaar
door.
Staal en aluminium
Het merendeel van de aerosolbussen wordt gemaakt van staal (74%) of aluminium (25%). Het aandeel overige verpakkingsmaterialen blijft klein. Er is een kleine
verschuiving richting staal (vorig jaar: staal 64%, aluminium 29%). Dat klopt bij de
relatief grotere krimp van de cosmeticamarkt: daar worden vaker aluminium spuitbussen voor gebruikt.

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

2020

2019

2020

in stuks x 1000

in stuks x 1000

t.o.v. 2019 in %

23.821

26.494

89,9%

238.651

242.766

98,3%

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)

24.013

24.512

98,0%

15.

Lakken en verven (incl autoproducten)

47.255

49.586

95,3%

16.

Technische industriële producten (excl. lakken en verven)

51.412

52.206

98,5%

17.

Farmaceutische en veterinaire producten

7.861

6.826

115,2%

18.

Voeding

0

0

0%

19.

Overige producten

6.467

6.450

100,3%

TOTAAL NAV

399.480

408.840

97,7%

TOTAAL

399.480

408.840

97,7%

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

TABEL 2. Verdeling naar soort verpakking
PRODUCTGROEPEN

PRODUCTIE

A.

blik

296.371

297.816

99,5%

B.

aluminium

101.515

109.374

92,8%

C.

overige verpakkingen

1.594

1.650

96,6%

399.480

408.840

97,7%

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.
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.

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
De NAV werd in 2020 door de heer Kool vertegenwoordigd in het bestuur en de
Steering 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 neemt deel
aan de VOC Working Group en vanaf november 2020 ook 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.
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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 2020
Aerosol cursusdag
Woensdag 1 april zou de jaarlijkse aerosolcursus plaatsvinden. Helaas was het geen
grap: vanwege de corona-maatregelen is de cursus verplaatst naar het najaar. En
helaas, ook toen moest het een online bijeenkomst worden. Vanwege de grote informatiedichtheid van de Aerosoldag is gekozen voor een beknopte oriëntatie op
zowel de techniek als de wetgeving voor spuitbussen online. Er hebben 29 mensen
online deelgenomen op woensdag 11 november.
Ledenvergadering online
Helaas: ook de algemene ledenvergadering kon, ondanks uitstel naar 12 juni, niet
fysiek op locatie worden gehouden. Vrijdag 12 juni werd een beknopte ledenvergadering gehouden via TEAMS. Van tevoren konden vragen of opmerkingen worden
ingediend, en daar is ook gebruik van gemaakt. Omdat er onvoldoende leden vertegenwoordigd waren voor het quorum dat nodig is voor een statutenwijziging, is er
een tweede ALV over dit onderwerp gehouden op 3 juli. Daarbij is het aangepaste
wijzigingsvoorstel aangenomen.
Stoffendag
NAV, NCV, VVVF en NVZ organiseerden op 9 december 2020 ondersteund door negen industrie-organisaties weer een Stoffendag; ook die werd online georganiseerd.
Ook Inspectie SZW leverde een belangrijke bijdrage aan het delen van kennis over
het omgaan met gevaarlijke stoffen.
We verwelkomden op de Stoffendag ruim 300 online deelnemers. Verspreid over de
dag vonden 19 workshops plaats. Alle workshops kunnen, anders dan voorgaande
jaren, worden teruggekeken via een inlog op de website van de Stoffendag die aan
alle deelnemers beschikbaar wordt gesteld.
Groot gemis was de informatiemarkt waar bezoekers kunnen netwerken, informatie
uitwisselen of vragen bespreken die niet tijdens de workshops ter sprake zijn gekomen. Juist nu, in een tijd waar we elkaar op de werkvloer nauwelijks tegenkomen,
zijn die momenten extra belangrijk. Om dat gemis een beetje op te vangen, was er
door de organisatie een forum opgezet, te bezoeken via forum.stoffendag.nl. De
organisatie krijgt terug op een succesvolle digitale bijeenkomst waar iedereen zich
heeft ingezet om ondanks de omstandigheden toch zo veel mogelijk informatie op
een prettige manier uit te wisselen.
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Technische Commissie Aerosols
De technische commissie heeft onder leiding van haar voorzitter, Johan
Scholtanus, twee keer vergaderd in 2020. De commissie heeft alle bestaande
position papers inhoudelijk geactualiseerd waar nodig (samen met de Communicatie Advies Commissie).
Alternatief voor warmwaterbadtest
Verder is er gewerkt aan een alternatief voor de warmwaterbadtest die nu voor
alle spuitbussen verplicht is. Dat is een constructieveiligheidstest: hij moet
aantonen dat de bus sterk genoeg is. Het is geen lektest. Een alternatief kwaliteitsprotocol moet aantoonbaar hetzelfde doen. Hiervoor is contact geweest
met het ministerie van VWS en met het Belgisch Verpakkings Instituut voor
een onafhankelijk oordeel. Dat laat door de coronacrisis en de gesloten grenzen voor niet-essentiële reizen nog op zich wachten.
Opslagregelgeving: herziening PGS-15 en PGS-31
De richtlijnen PGS-15 (verpakte goederen) en PGS-31 (overige gevaarlijke
stoffen in tanks) zijn voor onze leden ook van groot belang. Gelukkig zijn onze
belangen bij de herziening daarvan goed vertegenwoordigd door de heer Yu,
die ook bij de TCA-vergaderingen toelichting gaf op het proces en op de behaalde (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. 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.
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. Dit jaar was dat een korte online workshop over de FEA standards. Ook
de evenementen, cursusdagen en de jaarlijkse dag over duurzaamheid worden
goed bezocht. Maandelijks ontvangen de leden een digitale nieuwsbrief. Op
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Organisatiestructuur per 1 januari 2021
het ledendeel van de website kunnen zij na eenmalige registratie veel informatie
vinden, o.a. de Standards & Guidelines van FEA.

Organisatiestructuur

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

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:

BESTUUR

• Arbo: blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen
• BRZO: systeemgericht toezicht
• Strengere beoordeling van emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
Gezondheidsclassificatie aerosols
Zoals verwacht, heeft CARACAL in november 2020 dit dossier afgesloten. Helaas
was de uitkomst voor onze branche niet naar wens. Er ontstaat nu verschil tussen
de guidance (richtlijn voor interpretatie) en de onderliggende wetgeving, wat ook
kan leiden tot onwenselijke verschillen door handhavers in diverse Europese landen.
FEA werkt aan een briefing document om bedrijven te helpen met de nieuwe situatie om te gaan.
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. ILC heeft twee FEA standards overgenomen als
industriestandaarden; die verwijzen daarom voortaan slechts door naar de desbetreffende ILC-standaard:

COMMUNICATIE
ADVIES
COMMISSIE

SECRETARIAAT

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
Secretariaat

• standard FEA 604 Filled aerosol packs – Measurement of the internal pressure
• standard FEA 643 Filled aerosol packs – Measurement of discharge rate
De actuele standards zijn beschikbaar in het informatiecentrum op het ledengedeelte van de NAV-website.

16

Marlies Verlinde

Sandra Andeweg

Judith Romijn

Secretaris

Secretaresse

Secretaresse
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Communicatie Advies Commissie (CAC)
De Communicatieadviescommissie is in 2020 twee keer bij elkaar gekomen onder
leiding van haar voorzitter Albert Koobs. De herziening/update van de position paper is afgerond. 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)
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)

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 Standardisation: Hans Schell (Trivium Packaging)
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)

Technische Commissie Aerosols (TCA)
Wim Dokter (Denka)
Hans Dommershuijzen (Tata Steel)
Ida Eling (Denka)
Johan Helmich (Motip Dupli)
Bert van den Hoven (Nouryon)
Thomas Huurman (Summit)
Paul el Kati (BiB)
Lambert Meeuwsen (BiB)
Hans Schell (Trivium Packaging))
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 2021
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

Motip Dupli

Trivium Packaging

Postbus 200, 8470 AE WOLVEGA

Postbus 610, 7400 AP DEVENTER

+31 (0) 561 694400

+31 (0)570 682000

www.motip.nl

www.triviumpackaging.com

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

Sarten Packaging Netherlands
Borchwerf 10-c, 4704 RG ROOSENDAAL

Corresponderend lid
INFO CARE

Benegas

HG International

+31 (0)85 0711140

Tiberiusweg 9, 3453 KZ DE MEERN

Postbus 34, 3880 AA PUTTEN

Postbus 30078, 1303 AB ALMERE

www.sarten.com.tr

+31 (0)30 6620235

+31 (0)341 723350

+31 (0)36 5494700

www.benegas.com

www.hg.eu

www.info-care.nl

SC Johnson Europlant
Postbus 38, 3640 AA MIJDRECHT

BiB Production & Packaging

Koninklijke Sanders

+31 (0)297 292200

Randweg 7 6045 JK ROERMOND

Postbus 30, 5250 AA VLIJMEN

www.scjohnson.com

+31 (0)475 323173

+31 (0)73 5187187

www.bibproduction.nl

www.royalsanders.com

Coster Benelux & Scandinavia

Mascot Europe

+31 (0)36 5491200

Postbus 366, 8000 AJ ZWOLLE

Westerblokker 32B, 1695 AH BLOKKER

www.summiteurope.nl

+31 (0)38 4652080

+31 (0) 229 284100

www.coster.com

www.mascot-europe.nl

Summit Europe

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

Damsluisweg 12, 1332 EC ALMERE

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

Tata Steel
Postbus 10000, 1970 CA IJMUIDEN

Denka International

Metaprint

+31 (0)251 493186

Postbus 337, 3770 AH BARNEVELD

De Kuinder 4, 8444 DC HEERENVEEN

www.tatasteelpackaging.com

+31 (0)342 455455

+31 (0) 72 617 7850

www.denka.nl

https://metaprint.com/nl

Ghiant Aerosols

Mobacc

+31 (0)183 568019

Industrieweg 7, B-2340 Beerse (BELGIË)

Postbus 313, 9640 AH VEENDAM

www.tremco-illbruck.nl

+32 (0)14615460

+31 (0)598 626666

www.ghiant.com

www.mobacc.com

Tremco Illbruck
Postbus 20, 4240 CA ARKEL
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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

