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Word of CEO  
 
Beste lezer, 

 

Veilige cosmetica. Voor consumenten vanzelfsprekend, voor bedrijven een uitdaging. Wij 

beschermen consumenten door merkhouders en fabrikanten te ondersteunen in het navigeren 

van de cosmeticawetgeving om zo goede cosmetica op de markt te brengen. Snel, makkelijk, 

veilig. 

 

Ons ultieme doel is om in 2030 een miljoen verschillende producten te hebben beoordeeld. 

Dat lijkt een hoop, maar in een snel veranderende markt moet er constant worden bijgeschaafd 

aan producten. Om trends bij te houden, maar ook om te voldoen aan wetgeving die regelmatig 

wordt aangepast. 

 

Wij vinden wetenschap en wetgeving gaaf, en nemen dit deel van de productontwikkeling graag 

over. Zodat jij je kan bezighouden met de aspecten die er voor jou echt toe doen. Het 

uitbouwen van jouw merk, sales, marketing, productie, noem maar op. Jouw kracht 

gecombineerd met onze expertise gaat zorgen voor mooie én veilige producten. Voor klanten, 

hun families, en de rest van de gemeenschap. Hiermee maken we samen een impact. 

 
 
Op een prachtige samenwerking, 
 
 
 
 
 
 
Alex van der Burgh 
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Veilig de Europese markt op; makkelijker gezegd dan 
gedaan 
 
Wanneer je een cosmetisch product op de Europese markt wil brengen, moet je voldoen aan 

allerlei strenge regels. Het voornaamste doel van deze regels is om de eindgebruikers te 

beschermen en hun veiligheid bij het gebruik van cosmetische producten te kunnen 

garanderen.  

 

Deze cosmeticawetgeving staat opgesteld in de cosmeticaverordening EC 1223/2009 van het 

Europees parlement. Deze regels schrijven voor waar een cosmetisch product - van productie 

tot etiket – aan moet voldoen. De uitgebreide wetgeving kan behoorlijk overweldigend zijn 

wanneer je geen doorgewinterde farmaceut bent, terwijl het niet-voldoen aan deze 

wetgeving vervelende gevolgen met zich mee kan brengen. Denk hierbij aan klachten bij 

consumenten of aan de negatieve impact die dit op jouw bedrijfsnaam kan hebben. 

 

Het voldoen aan de regels die bij het lanceren van een cosmetisch product komen kijken 

kunnen voor veel startende bedrijven dan ook een (onverwacht) grote uitdaging zijn. 

SkinConsult kan je hierbij helpen. Wij zorgen ervoor dat je jouw cosmetische producten zo 

snel mogelijk op de Europese markt kunt brengen. Compleet in lijn met de wetgeving en 

natuurlijk aan de hand van de hoogste kwaliteit.  

 

 

  



 

 

De Europese cosmeticawetgeving 
De Europese cosmeticawetgeving is opgesteld in de cosmeticaverordening van het Europees 

parlement met het nummer 1223/2009. Elk product dat op de Europese markt wordt 

verkocht, moet aan deze wetgeving voldoen.  

 

Maar wat houdt de ‘Europese markt’ dan precies in? Zodra een product in één EU-land wordt 

verkocht, betekent dit dat je een product op de Europese markt hebt gelanceerd. Dan moet je 

dus ook meteen voldoen aan alle Europese regels. Andersom betekent dit ook dat wanneer je 

een product in Nederland mag verkopen, dit product ook automatisch toegestaan is in elk 

ander EU-land. 

 

De wetgeving schrijft verder voor: 

1. dat er altijd één persoon of bedrijf verantwoordelijk moet zijn voor het product.  

2. dat elk product een PIF (Product Information File) moet hebben;  

3. dat elk product aangemeld moet worden bij het CPNP; 

4. welke eisen er aan het etiket van een product verbonden zitten; 

5. en op welke manier het product getest moet zijn in het laboratorium. 

 

Wij bieden in elk onderdeel van deze wetgeving hulp en ondersteuning. Meer informatie over 

deze onderdelen van de wetgeving lees je hieronder.  

 
 
 
 
  



 

 

1. De verantwoordelijke persoon 

Elk cosmetisch product in de EU is gekoppeld aan een verantwoordelijk persoon. Deze 

persoon moet ervoor zorgen dat het product voldoet aan alle wetten en regels. Tevens is dit 

de contactpersoon voor de autoriteiten en de gebruikers van het product. De 

verantwoordelijke persoon kan een individueel persoon zijn of een bedrijf. 

 

Wat moet een verantwoordelijk persoon doen?  

● Je moet gevestigd zijn in een EU land;  

● Je moet ervoor zorgen dat je product veilig is;  

● Je moet een Product Informatie Dossier (PIF) samenstellen; 

● Je moet je product officieel aanmelden via een online portal (het CPNP);  

● Je moet het product voorzien van een correct etiket en verpakking;  

● Je moet jouw naam en adres op het etiket zetten;  

● Je moet blijven controleren of er ongewenste bijwerkingen zijn; 

● Je moet onmiddellijk in actie komen en de autoriteiten waarschuwen zodra er een 

probleem met het product blijkt te zijn. Je moet ook actie ondernemen wanneer je 

slechts vermoedt dat er iets mis is. De belangrijkste taak van de verantwoordelijke 

persoon is namelijk om ervoor te zorgen dat het product veilig is.  

 

Wanneer ben je wel de verantwoordelijke persoon?  

● Als je een cosmetisch product produceert en op de markt brengt.  

● Als je een cosmetisch product laat produceren en onder jouw naam op de markt 

brengt.  

● Als je een cosmetisch product importeert van buiten de EU en op de Europese markt 

brengt.  

● Als je een cosmetisch product distribueert binnen de EU en het product verandert.  

 

Wanneer ben je niet de verantwoordelijke persoon?  

● Als je een cosmetisch product produceert in opdracht van een ander. Je 

opdrachtgever brengt dan namelijk het product op de markt; degene is dus de 

verantwoordelijke persoon. 

● Als je een cosmetisch product distribueert binnen de EU en niks aan het product 

verandert. Dan ben je namelijk distributeur.  

 

  



 

 
 
Wat (en wie) is een distributeur? 

Een distributeur is iemand die een cosmetisch product over de markt verdeeld en het product 

beschikbaar maakt voor bijvoorbeeld een supermarkt of voor de consument. Dat kan binnen 

een EU-land zijn of tussen diverse EU-landen. Een distributeur mag niets aan het cosmetisch 

product veranderen, zelfs niet aan de verpakking of naam. Wanneer je dat wel doet ontstaat 

er namelijk een nieuw cosmetisch product. Een distributeur heeft ook een aantal 

verantwoordelijkheden met betrekking tot het cosmetisch product.  

 

Als distributeur moet je:  

● Controleren of het etiket en de verpakking van het product voldoen aan de regels;  

● Zorgen voor een etiket in de taal van het land van verkoop; 

● Het product officieel aanmelden als je het product in een nieuw land beschikbaar 

maakt én als je daarvoor het etiket vertaalt 

2. PIF: Product Information Dossier (& Safety Assessment) 

Volgens de Europese wetgeving is elke persoon of  producent die verantwoordelijk is voor het 

op de markt brengen van een product verplicht om een Product Information File (PIF) op te 

stellen. Dit bestand bestaat in totaal uit 24 onderdelen. De onderdelen die in het dossier 

aanwezig moeten zijn, zijn onder andere:  

● basisinformatie over het product en de producent; 

● een verklaring over de ingrediënten en de INCI formule (een INCI formule is de 

ingrediëntenlijst van een product. Deze ingrediëntenlijst moet wel bestaan uit INCI-

namen. INCI-namen zijn de officiële namen voor ingrediënten. Zo is bijvoorbeeld de 

INCI-naam voor ‘water’, ‘aqua’); 

● de stabiliteit van het product; 

● de veiligheid van de verpakking; 

● een onderbouwing van de gemaakte claims; 

● informatie op het label. 

 

De volledige lijst met onderdelen is te vinden in de bijlage. Wij kunnen het volledige dossier 

voor je opstellen. Mocht je specifieke onderdelen liever zelf willen verzorgen, zoals de 

aanmelding van het product bij het CPNP, is dat natuurlijk ook mogelijk. We adviseren je hier 

graag over. 

  



 

 
 
Cosmetic Safety Assessments  

Voor elk cosmetisch product op de Europese markt is een Cosmetic Safety Assessments (ook 

wel SA of CPSR) nodig. Deze veiligheidsverklaring wordt pas afgegeven als bewezen is dat het 

product zonder bijwerkingen gebruikt kan worden. Een Safety Assessment is onderdeel van 

het Product Information Dossier. SkinConsult heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van 

Safety Assessments voor cosmetische producten. Door de uitgebreide kennis en opgedane 

ervaring op het gebied van dermatologie en allergologie weet SkinConsult veel over de 

interactie tussen de huid en de ingrediënten van een product. Wij werken hierbij met allerlei 

soorten producten.  

3. Aanmelding bij het CPNP 

Alle producten die in Europa op de markt worden gebracht moeten worden aangemeld bij de 

Europese Cosmetic Products Notification Portal. Het CPNP is een database die toegankelijk is 

voor relevante autoriteiten, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit en ziekenhuizen. Het doel 

van het CPNP is om gemakkelijk te kunnen achterhalen welke chemische stoffen in een 

cosmetisch product zitten in het geval van een calamiteit, zoals een vergiftiging. Bij de 

notificatie moet je informatie aanleveren over je product, zoals onder andere de verpakking, 

de naam van het product en de ingrediënten. SkinConsult biedt advies over welke informatie 

precies nodig is en hoe je het CPNP kan doorlopen. 

4. Eisen aan het productetiket 

De Europese wetgeving schrijft bepaalde eisen voor waar productetiketten aan moeten 

voldoen. Voorbeelden hiervan zijn de houdbaarheid van het product na openen en een lijst 

van ingrediënten met INCI namen. SkinConsult helpt je om aan alle gestelde eisen voor het 

etiket te voldoen. 

5. Producttesten: de stabiliteits-, compatibiliteits- en challengetest 

Stabiliteitstest 

Een stabiliteitstest wordt uitgevoerd om de stabiliteit van een product vast te stellen. Dit 

houdt in dat er wordt gecontroleerd of het product door de tijd heen niet te veel veranderd in 

bijvoorbeeld kleur, textuur en pH-waarde. De resultaten van de stabiliteitstest zijn een 

verplicht onderdeel van de PIF.  

  



 

 
 
Compatibiliteitstest 

Bij een stabiliteitstest hoort soms ook een compatibiliteitstest. Een compatibiliteitstest wordt 

uitgevoerd om vast te stellen of een product stabiel blijft in de uiteindelijke verpakking. Het 

directe contact tussen de verpakking kan er namelijk voor zorgen dat de stabiliteit wordt 

aangetast, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de materialen van de verpakking in het product 

lekken. Dit kan de veiligheid van een product beïnvloeden. 

 

Challengetest 

De challengetest wordt uitgevoerd om de houdbaarheid na openen van een cosmetisch 

product vast te stellen. Er wordt in het lab gecontroleerd of het product en de 

conserveermiddelen de microbiologische deeltjes, zoals bacteriën en schimmels, afbreken. 

Hiermee onderbouwd de verantwoordelijk persoon dat het product geen risico op 

microbiologische besmetting met zich meebrengt. Als een product meer dan 1% water bevat 

of het eindproduct in contact komt met speeksel (bijvoorbeeld een lipstick) is het verplicht 

om deze onderbouwing aan te dragen. In dat geval is de challengetest dan ook een 

verplichting in het Safety Assessment (CPSR) en het Product Informatie Dossier (PIF).  

 

 

 

 
  



 

 

Hoe SkinConsult je kan helpen 
Wanneer een product op de markt wordt gebracht is het dus van groot belang om te toetsen 

of dit product veilig kan worden gebruikt door consumenten. In veel gevallen is het niet 

mogelijk om dit als bedrijf helemaal zelf uit te voeren. SkinConsult kan je daarbij helpen.  

 

SkinConsult beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van toxicologie, 

chemie, dermatologie en allergologie. We hebben menig startende ondernemer geholpen en 

ondersteund, waarbij ideeën die ooit ontstonden aan de keukentafel nu zijn uitgegroeid tot 

volwaardige producties. Anderzijds werken we nauw samen met de grotere namen binnen de 

cosmetica-industrie. 

 

We hebben onze expertise te danken aan ons streven om de lat constant hoger te leggen. 

Daarbij gaan wij ervanuit dat ons werk altijd verbeterd kan worden. We willen dan ook altijd 

blijven leren en innoveren. We zijn niet bang om eerlijk te zijn en we hebben ethisch 

verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Natuurlijk verliezen wij het belangrijkste 

doel, oftewel het garanderen van de veiligheid van producten, niet uit het oog. Safety first!  

 

Onze expertise ligt precies in het raakvlak tussen dermatologie, chemie en de wetgeving.  

SkinConsult helpt je dan ook graag met de volgende zaken: 

● Het opstellen van Safety Assessments (CPSR) voor cosmetica  

● Het opstellen van een Product Information Dossier (PIF) 

● Cosmetische producten officieel aanmelden bij CPNP (Cosmetic Products Notification 

Portal) 

● Stabiliteits-, Compatibiliteits- en challengetesten 

● Adviseren over de toepassing van Europese regels en wetten 

● Adviseren over de huid, cosmetica en allergenen 

● Adviseren over juist gebruik van labels op producten  

 

Uiteraard adviseren we je graag over welke testen en dossiers je nodig hebt en hoe wij je 

hierbij kunnen helpen. 

 

  



 

 

 

Al onze dossiers en testen: 

● zijn wetenschappelijk onderlegd; 

● worden snel geleverd;  

● worden uitgevoerd door een gecertificeerd beoordelaar; 

● en zijn in overeenstemming met de Europese wetgeving. 

 

Compliancy as a service 

Veiligheid van cosmetica. Hoewel dit vaak gezien wordt als een eenmalige beoordeling, is dit 

wel degelijk een continu proces. Wetgeving wordt meerdere keren per jaar geüpdate - vanuit 

de cosmeticawetgeving maar ook vanuit de Classification, Labelling and Packaging (CLP) 

wetgeving. Elke verandering kan invloed hebben op de veiligheid, en daarmee de compliancy, 

van jouw product(en). SkinConsult monitort deze verandering voor jou. Wij zorgen ervoor dat 

je je geen zorgen hoeft te maken of jouw producten morgen, volgende maand en volgend jaar 

nog voldoen. 

 

Op basis van de INCI formule en 

grondstofdocumentatie beoordeelt SkinConsult of 

updates in de wetgeving impact hebben op jouw 

portfolio. Denk hierbij aan ingrediënten die verboden 

worden of waar een limiet op komt. Ook worden er 

soms nieuwe eisen aan grondstoffen gesteld. 

 

Wanneer zo’n verandering impact heeft op jouw 

producten, ontvang je een notificatie van ons. Wij 

kunnen je vervolgens helpen de benodigde 

aanpassingen te doen, of extra impact onderzoek 

doen. Jij bent en blijft uiteindelijk wel zelf 

verantwoordelijk voor jouw product. Zo zorgen wij er 

samen voor dat jouw producten te allen tijde aan de 

cosmetica- en CLP-wetgeving voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tarieven 

Facturatie vindt plaats voor aanvang van het project. In overleg vindt er soms ook facturatie in 

twee termijnen plaats, waarbij 50% bij aanvang van het project en 50% na 4 weken (bij 

oplevering van het final(-restricted) dossier) wordt gefactureerd. In dit geval is er wel sprake 

van een kleine meerprijs, aangezien bij facturatie in twee termijnen extra administratieve 

kosten komen kijken. Uiteraard is het mogelijk om vrijblijvend een offerte op te vragen voor 

jouw product via onze website: www.skinconsult.com.  

 

Advisering & consultancy 

We adviseren je graag bij kwesties over de toepassing van Europese regels en wetten, de 

huid, cosmetica, allergenen en over het juiste gebruik van labels op producten. Je kan 

vrijblijvend contact met ons opnemen bij vragen. Bij meer uitgebreide vragen helpen en 

ondersteunen we je graag op basis van consultancy. 

 

 

 
 
 
  



 

 

Hoe onze samenwerking eruit zal zien 
Onze unieke werkwijze zorgt ervoor dat jouw producten snel op de markt kunnen worden 

gebracht. Wij hanteren namelijk een vier-wekenschema bij het uitvoeren van jouw project. 

Dit betekent dat wij alles op alles zullen zetten om jouw project binnen 4 weken af te ronden. 

Mocht je extra tijd nodig hebben bij het aanleveren van de juiste documenten, is het ook 

mogelijk een tweede ronde van vier weken op te starten.   

 

Om een project binnen 4 weken af te kunnen ronden is goede communicatie en het tijdig 

aanleveren van de juiste documentatie essentieel. Bij aanvang van een project ontvang je van 

ons een checklist met de benodigde documentatie. Het is belangrijk om deze documentatie 

zo snel mogelijk op te vragen bij leveranciers en direct met ons te delen. Je kunt de 

documentatie uploaden in onze eigen SkinApp. Dit een portaal waar je precies kunt inzien 

welke documentatie nog ontbreekt. Bovendien kun je hier 24/7 de actuele status van jouw 

project inzien.  

 

Week 1 

Nadat je een offerte van ons hebt ontvangen en we tot een overeenkomst zijn gekomen, 

plannen wij graag een kick-off meeting met je in. Hier zal de contactpersoon van onze 

Salesafdeling aanwezig zijn, en hij of zij zal jou in de kick-off meeting voorstellen aan jouw 

projectmanager. Gedurende het hele traject zal je ondersteund worden door één vaste 

projectmanager die jouw project in goede banen zal gaan leiden. Tijdens de kick-off meeting 

zullen we het project samen bespreken zodat we optimaal voorbereid een goede start 

kunnen maken! 

 

Week 2 en week 3 

In de tweede en derde week van het traject gaat de projectmanager hard aan de slag met 

jouw project. Je ontvangt wekelijkse updates van ons, waarbij we je ook precies zullen laten 

weten welke documenten we nog van je nodig hebben. Natuurlijk helpen we je ook graag als 

je vragen hebt. 

 

Week 4 

Na 4 weken wordt het traject afgerond en levert SkinConsult een Final report aan. Het Final 

report is het complete rapport wat je nodig hebt om je product te lanceren. In de laatste 

week plannen we ook graag een gesprek met je in. We horen dan graag van je hoe jij de 

afgelopen weken hebt ervaren en ronden het project vervolgens samen met jou af.  

 

  



 

 
 
 

Week 4 + 

Het kan ook voorkomen dat wij in de vierde week een Final-restricted rapport aanleveren. Dit 

houdt in dat er nog documentatie vanaf jouw kant ontbreekt. Wij zullen dan precies aangeven 

welke informatie er nog ontbreekt om het report compleet te maken. Vervolgens krijg je de 

tijd en ruimte om deze ontbrekende informatie te verzamelen en/of aan te leveren. Wanneer 

je denkt alle informatie compleet te hebben, starten we een nieuwe ronde van 4 weken om 

van jouw report een Final report te maken. Als alle documentatie compleet en correct is, zal 

dit in praktijk veel sneller zijn. 

 

Indien een rapport na de extra periode van 4 weken nog steeds niet compleet is, helpen wij je 

graag verder op basis van consultancy. Wanneer dit het geval is, komt dit vaak omdat er 

specifieke zaken verbeterd moeten worden. We ondersteunen je hier natuurlijk graag in. 

 

 

 
 
 
 
  



 

 

Ontmoet het team! 

 
 

 

 



 

 
 

Bijlage I - Benodigde documentatie 

Onderstaand tref je een lijst met benodigde documentatie om jouw dossier finaal te kunnen 
afsluiten, zodat het product op de Europese markt verkocht mag worden. Op de volgende 
pagina’s tref je per onderdeel meer informatie over de aan te leveren documenten, met 
daarbij de specificatie of de documentatie nodig is bij een Product Information File (PIF) en 
Safety Assessment (SA). 

PIF onderdeel Documenten PIF  SA 

1 Adresses of the manufacturer of the product X X 

 Adresses of the packager of the product X X 

5 Formula of INCI ingredients X X 

6 Formula of raw materials X X 

7 A list of the physical & chemical characteristics of the 

product 

X X 

8 Full description of manufacturing process X  

9 Certificate of GMP, description on GMP with quality 

processes 

X X 

10 Product stability report X X 

11 Product stability report X X 

12 Declaration suitable for cosmetics X X 

 MSDS - Material Safety Data Sheet X X 

 TDS - Technical Data Sheet X X 

 CoA - Certificate of Analysis : Chemical composition X X 

 CoA - Certificate of Analysis : Microbial aspects X X 

 CoA - Certificate of Analysis : Physical aspects X X 

 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 Quality Regulatory Product Information Documentation X X 

 Non animal testing declarations X  

 IFRA statement (if the raw material is a Perfume) X X 

13 Name + adress of the manufacturer and supplier of each raw 

material 

X X 

14 Declaration which states that the packaging may be used for 

cosmetics and which material is used for the packaging 

X X 

15 Compatibility test result of the product X X 

16 The product label X X 

17 A list of product claims X X 

18 If there are beneficial effects, we need supporting 

documentation 

X X 

19 Declaration that there are no undesirable health effects 

known by the manufacturer 

X X 

20 Declaration that the product has not been tested on animals X  

22 If the product is already on the market and there are some 

changes done, it has to be declared 

X  

23 Declaration of registration of the product at the CPNP X  

24 More information of the product for public acces like a 

website. 

X  



 

 

Bijlage II: Onderdelen Product Information Dossier (PIF) 
 
Elke verantwoordelijke persoon binnen de EU is verplicht een Product Information File samen 
te stellen. Dit dossier bestaat uit 24 onderdelen. Hieronder worden alle onderdelen kort 
beschreven.  
 

Onderdeel 1 - Productadministratie 

Om een dossier op te kunnen stellen is bedrijfs- en adresinformatie nodig van partijen in het 
proces, voordat het product op de markt komt. Adresgegevens, indien van toepassing 
inclusief contactpersoon, zijn nodig van de volgende partijen: 

• Responsible Person van het product 

• Producent van het product 

• Verpakker van het product 

We hebben hiervoor een invulformat.  

Onderdeel 2 - Productbeschrijving 

We hebben een uitgebreide database met productbeschrijvingen van verscheidene soorten 
cosmetische producten. Om deze reden hebben we alleen een korte beschrijving nodig van 
jou. Bijvoorbeeld, simpelweg benoemen dat het om een handzeep gaat is voldoende.  

Onderdeel 3 - Ingrediënten Verklaring (INCI) 

Dit onderdeel van de PIF bestaat uit een complete lijst van de ingrediënten van het product. 
Het is hierbij belangrijk dat de lijst bestaat uit INCI namen. Als het mogelijk is, moeten ook de 
CAS-nummers worden vermeld.  

INCI namen zijn de officiële namen voor ingrediënten. Deze namen zijn gestandaardiseerd, 
zodat er geen verwarring of conflict kan ontstaan over wat een ingrediënt in een product 
precies betekent. Een voorbeeld van een INCI naam is “Aqua” voor wat we in het dagelijks 
leven vaak water noemen.  

CoSing is de officiële database van de Europese commissie die kan worden gebruikt om de 
INCI namen van specifieke ingrediënten op te zoeken. De CAS-nummers van elke INCI naam 
zijn hier ook te vinden.  

 

 

 



 

 

Onderdeel 4 - Producttype en Productblootstelling 

In dit onderdeel wordt het gebruik van het product beschreven. Sommige producten worden 
bijvoorbeeld op de huid aangebracht en weer afgespoeld (zoals zeep), terwijl andere 
producten langere tijd op de huid aanwezig zijn (zoals crème). De dosering per applicatie en 
de frequentie van het gebruik worden in dit onderdeel beschreven, met daarbij de doelgroep 
van het product. 

Onderdeel 5 - Formule van INCI Ingredienten 

Om de veiligheid van je product te kunnen beoordelen is de INCI formule essentieel. Hierbij 
zijn de INCI ingrediënten nodig met daarbij de percentages van aanwezigheid in het product. 
De formule dient hierbij op 100% uit te komen. Wanneer het product een parfum bevat, denk 
dan aan allergenen die in de formule mee komen. Informatie omtrent allergenen tref je in het 
IFRA document, horende bij de grondstof. Dit document is op te vragen bij de producent van 
het product. Indien nodig tref je in de Dropbox hiervoor een invulformat. 

Onderdeel 6 - Formule van grondstoffen  

Naast de INCI formule is tevens de formula of Raw Materials nodig. Dit is de grondstofformule 
van het product. Dit is een ander document dat de INCI formule; het is de formule van de 
ingekochte grondstoffen die gemengd worden. Een grondstof kan bijvoorbeeld uit meerdere 
INCI’s bestaan. Tevens is de grondstof in alle gevallen een commerciële naam. Een voorbeeld 
hiervan is bijvoorbeeld de INCI Aqua. De grondstofnaam hiervan is veelal ‘Demi water’.  

Onderdeel 7 - Fysieke en chemische eigenschappen van het product 

Elk product heeft zijn eigen fysieke en chemische karakteristieken. Denk hierbij aan kleur, 
geur, pH waar-de, vorm, etc. Dit is onderdeel van zowel de Safety Assessment als het Product 
Informatie Dossier. Dit document is op te vragen bij de producent van het product. Indien 
nodig tref je in de Dropbox hiervoor een invulformat. 

Onderdeel 8 - Volledige beschrijving van het productieproces 

Een beschrijving van het productieproces van je product. Veelal zijn dit checklijsten en 
flowcharts, waarbij elke stap in het productieproces wordt weergegeven. In het Product 
Information File wordt de informatie weergeven als beperkte informatie, voldoende 
informatie of volledige informatie. Dit document is op te vragen bij de producent van het 
product. 

 

 

 

 



 

 

Onderdeel 9 - Certificate of GMP, beschrijving van GMP met kwaliteitsprocessen 

De Cosmeticaregulatie schrijft voor dat producten die op de markt worden gebracht volgens 
GMP (Good Manufacturing Practice) richtlijnen dienen te worden geproduceerd. Wanneer je 
je product laat produceren in een fabriek, dient deze fabriek te beschikken over een GMP 
certificaat voor het produceren van cosmetica. Wanneer je zelf produceert dien je dit ook 
volgens de GMP richtlijn te doen. Wij adviseren om hiervoor contact op te nemen met een 
GMP consulent. Wij kunnen je hiermee in contact brengen. Naast het produceren dient ook 
het verpakken van het product volgens GMP plaats te vinden. Houd hier rekening mee 
wanneer je een product in bulk inkoopt en vervolgens zelf, of elders, wilt laten verpakken. Wij 
adviseren om bij externe partijen altijd van gecertificeerde partijen gebruik te maken. 
Wanneer je dit zelf doet, dien je te kunnen aantonen dat dit volgens GMP plaatsvindt. 

Onderdeel 10 - Product stabiliteitsrapport 

De stabiliteitstest is onderdeel van het veiligheidsdossier. Dit is een laboratoriumtest waarbij 
wordt gemeten of het product stabiel blijft in de eindverpakking, tijdens de gebruiks- en 
bewaarperiode. In de meeste gevallen is deze test een onderdeel van het productieproces. 
Aangeleverde documentatie dient aan een aantal zaken te voldoen: 

• Naam en adres van het bedrijf dat de test heeft uitgevoerd; 

• Protocol waaronder de test is uitgevoerd; 

• Uit de test dient duidelijk naar voren te komen om welk product het gaat; 

• De testresultaten dienen te worden weergegeven.  

•  
Wanneer deze test niet tijdens het productieproces is uitgevoerd, kan deze ook achteraf 
plaatsvinden. Wij kunnen deze test voor u uitvoeren. Houd er wel rekening mee dat deze test 
4 maanden in beslag neemt.  

Onderdeel 11 - Microbiological stability report (Challenge test)  

Door middel van een challengetest wordt de conservering van je product beoordeelt. Deze 
test wordt veelal gedaan in het productieproces. Deze test is nodig bij waterige producten of 
bij zogenaamde risico producten. Denk hierbij aan lippenstift. Aangeleverde documentatie 
dient aan een aantal zaken te voldoen:  

• Naam en adres van het bedrijf dat de test heeft uitgevoerd;  

• Protocol waaronder de test is uitgevoerd;  

• Uit de test dient duidelijk naar voren te komen om welk product het gaat;  

• De testresultaten dienen te worden weergegeven.  

 

 

 



 

 

Wanneer deze test niet tijdens het productieproces is uitgevoerd, kan dit achteraf ook 
plaatsvinden. Wij kunnen deze test voor je uitvoeren. Houd er wel rekening mee dat deze test 
een maand in beslag neemt.  

Onderdeel 12 - Raw Material documentatie  

De grondstoffen zijn de bouwstenen van een cosmetisch product. De Cosmetica Regulatie 
stelt daarom strenge eisen aan het gebruik hiervan. Grondstoffen dienen geschikt te zijn voor 
cosmetica en tevens dient de compositie per grondstof duidelijk te zijn. Hierbij moet je 
denken aan de volledige compositie, inclusief impurities. Wanneer je een product laat 
produceren is deze documentatie op te vragen bij de producent van het product. Wanneer je 
zelf produceert is het essentieel om de juiste grondstoffen in te kopen en deze documentatie 
in het inkoopproces al op te vragen. Dit voorkomt herformulering en het opnieuw moeten 
inkopen, met de daarbij horende kosten, van grondstoffen in een later proces. 

Per grondstof is de volgende informatie nodig:  

• Cosmetische applicatie  
Uit documentatie moet blijken dat de grondstof geschikt is voor het gebruik in een 
cosmetica product. Hierbij is een applicatie voor food of pharma ook voldoende.  

 

• MSDS – Material Safety Data Sheet  
Van elke grondstof is de MSDS nodig. Dit is een standaarddocument. De leverancier 
van de grondstof is verplicht deze aan u te leveren.  

 

• TDS – Technical Data Sheet  
Van elke grondstof dient een TDS te worden aangeleverd. Dit is een ` 
De chemische compositie van de grondstof dient naar voren te komen uit de CoA. Om 
de veiligheid te kunnen garanderen moet duidelijk worden uit welke ingredienten 
(INCI) de grondstof bestaat en welke impurities, additieven, zware metalen en andere 
substances in het product aanwezig zijn. 

 

• CoA - Certificate of Analysis : Microbial aspects 
Naast de chemische compositie dienen tevens de microbiologische aspecten van het 
product bekend te zijn. 

 

• CoA - Certificate of Analysis : physical aspects 
De fysieke aspecten van de grondstof, zoals de vorm, kleur en geur, zijn verplichte 
aspecten die bekend dienen te zijn van de grondstof. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Non animal testing declaration 
In de Cosmeticaregulatie is vastgelegd dat zoals de grondstoffen als het eindproduct 
niet op dieren getest mogen worden. Dit dient bevestigd te worden middels een 
verklaring van de grondstofleverancier. 

 

• IFRA statement (wanneer de grondstof een parfum is) 
Indien de grondstof een parfum is, dient er een IFRA statement aanwezig te zijn. Dit 
IFRA statement geeft aan welke allergenen er zijn gebruikt in de parfum. Voorbeelden 
hiervan zijn linalool en limonene. Dit heeft in veel gevallen gevolgen voor de INCI 
declaratie op het label en de veiligheid van het product. De parfumleverancier dient 
dit document voorradig te hebben. 

Onderdeel 13 - Naam en adres van de fabrikant en leverancier van elke grondstof 

Additioneel aan part 12 is van elke producent en leverancier van de grondstoffen een naam 
en adres nodig. In veel gevallen blijkt dit uit de grondstofdocumentatie.  

Onderdeel 14 - Verklaring dat de verpakking mag worden gebruikt voor cosmetica, 
beschrijving materiaal verpakking 

De primaire verpakking van het product is onderdeel van de veiligheid van het eindproduct. 
Met de primaire verpakking wordt de verpakking die in contact komt het product bedoeld. 
Van deze verpakking hebben we een aantal documenten nodig:  

• Verklaring dat het verpakkingsmateriaal geschikt is voor het gebruik van cosmetica, 
food of pharma.  

• Document waaruit blijkt wel materiaal er gebruikt wordt. Dit document is op te vragen 
bij de leverancier van het verpakkingsmateriaal. 

Onderdeel 15 - Compatibiliteitstest  

Dit betreft de stabiliteitstest in de eindverpakking van het product. Zoals bij de stabiliteitstest 
beschreven, is dit idem voor de compatibility test. Het rapport dient aan de volgende 
eigenschappen te voldoen:  

• Naam en adres van het bedrijf dat de test heeft uitgevoerd;  

• Protocol waaronder de test is uitgevoerd;  

• Uit de test dient duidelijk naar voren te komen om welk product het gaat;  

• De testresultaten dienen te worden weergegeven.  

 

 

 

 



 

 

Wanneer deze test niet tijdens het productieproces is uitgevoerd, kan dit achteraf ook 
plaatsvinden. Wij kunnen deze test voor u uitvoeren. Houdt er wel rekening mee dat deze 
test vier maanden in beslag neemt.  

Onderdeel 16 - Product label/etiket 

Het productlabel is een belangrijk onderdeel van de safety assessment. Het is immers de 
primaire bron voor de consument. Het label bestaat voor de wet uit een aantal mogelijke 
onderdelen, te weten:  

• Etiket op de primaire verpakking  

• Omdoos - Bijsluiter  

Maar ook:  

• Website met productinformatie  

• Alle overige communicatie rondom het product  

Als we ons focussen op het etiket, de omdoos en de bijsluiter dienen deze items aan 
regelgeving te voldoen. Een aantal zaken moeten verplicht worden weergegeven:  

• Responsible Person van het product  

• Ingrediëntendeclaratie  

• Houdbaarheid van het product 

• Functie en gebruiksaanwijzing  

• Volume  

• Batchcode  

• Indien van toepassing; waarschuwingen  

Betreft websites en overige communicatie rond het product, treft je meer informatie onder 
onderdeel 17 – Claims.  

In de Dropbox treft je een folder van de NCV aan. Deze folder beschrijft wat er exact op het 
label dient te worden worden. 

Onderdeel 17 - Een lijst van product claims 

Om de werking, de functie of de marketing rond het product neer te zetten, wordt er veelal 
gebruik gemaakt van claims. Claims kunnen op het primaire etiket staan, in de bijsluiter, maar 
op een website met productinformatie en in communicatieuitingen (zoals reclames).  

 

 

 

 



 

 

Alle claims die op een etiket gemaakt worden, dienen onderbouwd te worden. Deze 
onderbouwing kan je als klant zelf aandragen. SkinConsult kan deze ook voor je opbouwen. 
SkinConsult checkt jouw labels op de claims. Wanneer hier geen onderbouwing voor 
aangeleverd is, of wanneer claims in strijd zijn met de Cosmeticaregulatie of KOAGKAG, wordt 
je productlabel afgekeurd of er wordt een opmerking over geplaatst. De KOAGKAG lijst tref je 
in de Dropbox.  

Onderdeel 18 – Beneficial effects  

Sommige cosmeticaproducten claimen beneficial effects. Deze dienen onderbouwd te zijn, 
zoals dit ook bij claims het geval is. Denk hierbij aan een zonbeschermingsproduct met een 
SPF of een product waarbij een dermatologische test is uitgevoerd. Deze testresultaten 
komen terug in dit hoofdstuk, maar het is in veel gevallen ook niet van toepassing.  

Onderdeel 19 - Declaration of Undesirable Health and consumercomplaints  

Als responsible person ben je verantwoordelijk voor je product. Een van de verplichtingen die 
hierbij horen is het adequaat opvolgen van (medische) gebruikersklachten. Je dient als 
responsible person te beschikken over een adequaat klachtenregistratiesysteem. Tevens 
hoort hier een verklaring bij dat er op moment van assessment nog geen gebruikersklachten 
bekend zijn. Wanneer dit wel het geval is, dien je dit ook aan te geven. Voor de undesirable 
health is een standaard statement beschikbaar in de Dropbox. 

Onderdeel 20 - Verklaring dat het product niet op dieren is getest  

De Cosmeticaregulatie schrijft voor dat cosmeticaproducten niet op dieren getest mogen 
worden. Dit dient in een verklaring bevestigd te worden. Deze verklaring dient de producent 
van het product te ondertekenen. In de Dropbox tref je hier een sjabloon voor.  

Onderdeel 21 - Verklaring dat de ingrediënten niet op dieren zijn getest 

De Cosmeticaregulatie schrijft voor dat ingredienten niet op dieren mogen worden getest. Dit 
dient in een verklaring te worden bevestigd. In de Dropbox tref je hiervoor een sjabloon. 

Onderdeel 22 – Product veranderingen 

Elk product dat op de Europese markt wordt aangeboden, dient te worden gemonitord op 
productveranderingen. Deze veranderingen dienen jaarlijks in het dossier te worden 
opgenomen. Dit kan een verandering in de formule zijn, een grondstof die vervangen wordt 
tot een verandering van het label. Bij een nieuw product is dit niet van toepassing, maar dien 
je hier het komende jaar wel rekening mee te houden.  

 
 
 
 
 



 

 
Onderdeel 23 – CPNP registratie 

Elk product dat op de Europese markt wordt aangeboden, dient bij de CPNP geregistreerd te 
worden. Dit is een portal van de Europese Commissie. Deze registratie kan je zelf verzorgen. 
Je dient jezelf eerst aan te melden middels een persoonlijk account. Vervolgens kan je je 
bedrijf registreren en het product in de portal toevoegen. Hiervoor zijn een aantal 
documenten nodig:  

• Product formule  

• Artwork van het product  

• Foto van het product  

SkinConsult kan deze registratie tevens op zich nemen.  

Onderdeel 24 - Meer informatie over het product voor publieke toegang 

In het laatste hoofdstuk van de PIF wordt de publieke informatie rondom het product 
opgenomen. In de meeste gevallen is dit een website waar het product te bestellen is. 
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