
     
 
 
 
 

 
 
EcoControl 
EcoControl is een inspectie- en certificatie-instantie voor (biologische) natuurproducten en 
systemen voor kwaliteitswaarborging in de non-food sector. EcoControl heeft ervaring op dit gebied 
sinds 2001. Dr Banzhaf, het hoofd van de afdeling, was fundamenteel in de ontwikkeling van het 
eerste controlesysteem op het gebied van natuurlijke cosmetica, hij heeft meer dan 20 jaar 
ervaring op het gebied van milieu. 
  
EcoControl is wereldwijd actief. EcoControl werkt met een netwerk van partners om een maximale 
deskundigheid en geografische toegankelijkheid te bereiken. 
 
EcoControl certificeert o.a. voor NATRUE en NCS. 
Een EcoControl logo op uw product geeft tevens aan dat alle biologische ingrediënten in het 
product gecontroleerd / gecertificeerd zijn.  
Op het etiket dienen de biologische ingrediënten te worden gemarkeerd (bijvoorbeeld d.m.v. *) 
met onderaan de INCI lijst een verwijzing dat deze biologische ingrediënten zijn gecontroleerd / 
gecertificeerd door EcoControl. 
 

 
 
NCS 
NCS (Natural Cosmetics Standard) zijn natuurlijkheidsrichtlijnen opgesteld door GfaW.  
De eisen zijn vergelijkbaar met BDIH, ICADA, NATRUE etc.  
NCS is echter toegankelijker doordat men niet werkt met een grondstoffen- of leverancierslijst of 
percentage eisen.  
Daarnaast zijn de kosten relatief laag. Men betaalt geen lidmaatschap, alleen de gemaakte uren 
m.b.t. controle en de jaarlijkse audit (uurloon € 125,00).  
Daarnaast betaalt u NCS € 50,00 per product per jaar aan administratiekosten. 
60% van het complete assortiment dient natuurlijk te zijn. 
 
NATRUE 
Eén van de strengere standaards.  
Er wordt een minimaal percentage aan natuurlijke en biologische grondstoffen geëist.  
75% van het complete assortiment dient natuurlijk te zijn. 
Men betaalt per product € 200,00 per twee jaar. Audits kunnen onverwachts plaatsvinden. 
Hiervoor worden de uren en reiskosten in rekening gebracht. 
Lidmaatschap is geen vereiste, wel mogelijk. 
 
Aanmeldingen van producten t.b.v. bovenstaande keurmerken worden uitsluitend door Natucos 
verzorgd middels de daarvoor bestemde procedures.  
Voor deze aanmeldingen rekent Natucos éénmalig een bedrag van € 225,00 per product. 
Voor het bijhouden van uw dossiers, correspondentie met keurmerkinstanties en het voeren van de 
jaarlijkse audits rekent Natucos een bedrag van € 50,00 per product per jaar. 
 
Gebruik van het keurmerk is pas toegestaan nadat de goedkeuring van de betreffende instantie 
binnen is. 
 
Voor meer informatie over de keurmerken: 
 
www.eco-control.com 
www.natural-cosmetics.cc 
www.natrue.org 


