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1. Inleiding 
 
Diverse (oxidatieve) haarkleurstoffen hebben kankerverwekkende en/of 
sensibiliserende eigenschappen. Daarom heeft het wetenschappelijk comité voor 
consumentenveiligheid van de Europese commissie (SCCP) deze stoffen in de jaren 
2004 tot 2010 (opnieuw) beoordeeld. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat veel van 
deze haarkleurstoffen op de verbodslijst (bijlage II) of de lijst met beperkingen 
(bijlage III) van de Cosmeticaverordening 1223/2009 zijn geplaatst. Het onderzoek 
heeft in het najaar van 2014 plaatsgevonden, hierbij zijn de producten in de winkels 
bemonsterd. Dit zowel bij reguliere bedrijven als ook bij de prijsvechters.  
Omdat het hier een marktverkenning betreft met als oogmerk om te controleren of 
er mogelijk nog verboden haarkleurstoffen worden gedeclareerd, zijn de producten 
niet chemisch-analytisch onderzocht. Beoordeling van het etiket met daarop de 
verplichte vermelding van de ingrediënten (INCI) geeft daarvoor voldoende 
informatie. Mocht bij deze beoordeling blijken dat er mogelijk toch nog van 
dergelijke haarkleurstoffen worden gebruikt, dan zal een vervolgproject worden 
gepland.  
Naast deze verboden haarkleurstoffen is geïnventariseerd hoeveel en welke 
haarkleurstoffen met restricties in de producten worden aangetroffen. Ook dit 
betreft een kwalitatieve indicatie en geen gehaltebepaling/-controle. Tenslotte is nog 
beoordeeld of de juiste waarschuwingen en/of voorzorgmaatregelen 
(gebruiksaanwijzingen en handschoenen) op of bij de verpakkingen zijn gevoegd. 

 
 

2. Doelstelling 
 
Doel van deze marktverkenning is na te gaan of de voor de consument in de winkels 
verkrijgbare haarkleurproducten voldoen aan de huidige wettelijke eisen t.a.v. de 
haarkleurstoffen. Hierbij ligt de focus op de eventuele aanwezigheid van verboden 
haarkleurstoffen. 
 

3. Wettelijke aspecten 

3.1. Nationale en Europese wetgeving 
 
Cosmetische producten w.o. haarkleurmiddelen moeten voldoen aan de eisen uit het 
warenwetbesluit cosmetische producten 2011. In dit besluit is de Europese 
wetgeving t.a.v. cosmetische producten, de Verordening 1223/2009, in de nationale 
wetgeving geïmplementeerd. 
 
3.2. Wettelijke Eisen 
 
Cosmetische producten mogen geen stoffen bevatten vermeld in bijlage II van de 
verordening 1223. Stoffen vermeld in bijlage III van de verordening zijn 
onderworpen aan restricties. Dit zijn o.a. maximale concentraties in het cosmetische 
product en/of bijzondere voorzorgen als waarschuwingsteksten en 
gebruiksvoorwaarden. Zie ook bijlage 2. 
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3.3. Wetsartikelen 
 
Verbodsartikel in Warenwetbesluit cosmetische producten 2011, art. 2. lid 1: Het is 
verboden te handelen in strijd met de volgende artikelen van Verordening 
1223/2009: beperkingen voor de in de bijlagen vermelde stoffen, 
-  artikel 14. lid 1. : 
    a. verboden stoffen genoemd in bijlage II w.o. haarkleurstoffen 
    b. aan beperkingen onderworpen stoffen bijlage III w.o. haarkleurstoffen 
    c. (haar)kleurstoffen andere dan de in bijlage IV genoemde kleurstoffen  
- artikel 19. d.: de bijzondere voorzorgen.  
 
Aangezien dit een monitoringactie betreft is er niet tegen wettelijke tekortkomingen 
van de producten opgetreden. 

 
 

4. Werkwijze 
 

De haarkleurmiddelen zijn door assistent-inspecteurs bij de winkels en 
kapperspeciaalzaken (waar consumenten een haarkleurbehandeling kunnen 
ondergaan) bemonsterd. Hierbij zijn zowel producten bij de reguliere 
winkelbedrijven als ook bij de zgn. prijsvechters gehaald.  

Per merk zijn een drietal verschillende kleuren bemonsterd om zo een zo volledig 
mogelijk kleurenscala te verkrijgen. Hiermee wordt bereikt dat er zoveel mogelijk 
verschillende haarkleurstoffen gecontroleerd kunnen worden.  

De producten zijn aan de hand van de etiketten gecontroleerd op de aanwezige 
kleurstoffen en waarschuwingen. Ook zijn de bijsluiters beoordeeld. Tenslotte is nog 
gekeken of er handschoenen bijgevoegd waren. Er heeft geen chemisch-analytisch 
onderzoek plaatsgevonden. Er kunnen dus alleen kwalitatieve uitspraken over de 
aanwezigheid van de haarkleurstoffen gedaan worden.   
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5. Resultaten  
 
In de periode van oktober tot en met december 2014 zijn 96 haarkleurproducten 
bemonsterd. Het betrof twintig gerenommeerde merken (66 producten), vier 
huismerken (12 producten) en zes merken (18 producten) voor de professionele 
markt (bemonsterd bij kapperspeciaalzaken). Voor al deze producten zijn 20 
producenten/merkhouders verantwoordelijk. Er zijn 11 locaties bezocht: vier grote 
winkelketens, drie zelfstandige drogisterijen, twee prijsvechters en twee 
kapperspeciaalzaken. De producten bestonden uit 90 haarkleurmiddelen met zgn. 
oxidatieve haarkleurstoffen, hierbij vindt er tijdens de kleuring nog een chemische 
reactie plaats. Dit levert een langdurige (permanente) kleuring van het haar op. De 
andere zes producten bevatten kleurstoffen die direct een kleur aan het haar geven, 
o.a. hennapoeders.  
 
5.1. Verboden haarkleurstoffen 
 
In de bijlage II van de Verordening 1223/2009 zijn 160 haarkleurstoffen vermeld, 
die niet meer in cosmetische producten mogen worden gebruikt. Op geen enkel 
etiket van de onderzochte producten is een verboden haarkleurstof gedeclareerd. 
 
5.2. Aanwezige haarkleurstoffen/hulpstoffen 

Op de etiketten van de producten staan in totaal 47 verschillende haarkleurstoffen 
vermeld. Van deze kleurstoffen zijn 39 opgenomen in de bijlage III en 3 in bijlage IV 
van de Cosmeticaverordening. De overige 5 kleurstoffen zijn niet vermeld in een 
bijlage van de verordening. Bij 9 haarkleurstoffen staat op het etiket vermeld "may 
contain". Dat wil dus zeggen dat het product mogelijk deze kleurstof(fen) kan 
bevatten. Dit is strikt genomen niet toegestaan voor dit type producten. Vanuit het 
oogpunt van het informeren van de consument i.v.m. mogelijk allergische klachten 
is dit geen groot bezwaar, want men zal eerder geneigd zijn een dergelijk product 
niet te willen gebruiken. De meeste producten bevatten volgens de INCI declaratie 4 
à 5 verschillende kleurstoffen. De cumulatieve frequentie van de aanwezigheid van 
de diverse haarkleurstoffen in de 96 onderzochte producten varieert sterk, namelijk 
van 0 tot 71 maal (zie ook tabel in bijlage 1). 

De top tien van de haarkleurstoffen is als volgt. 

 Tabel 1: frequentie haarkleurstoffen (INCI) 
 

Haarkleurstof frequentie* bijlage max conc#. 
hydrogen peroxide 71 III 12%  
resorcinol 69 (66) III 1,25% 
Toluene-2,5-diamine (sulphate) 66 (60) III 2% (3,6%) 
m-aminophenol 62 (56) III 1,2% 
2-methylresorcinol 37 (34) III 1,8% 
p-phenylenediamine 30 (24) III 2% 
2,4-diaminophenoxyethanol 
HCl/sulphate 

28 (22) III 2% 

4-amino-2-hydroxytoluene 26 (20) III 1,5% 
4-chlororesorcinol 22 (15) III 2,5%   
2-amino-4-hydroxy-
ethylaminoanisole sulphate 

21 (18) III 1,5% 

 * tussen haakjes staat de frequentie zonder de "may contain". 

# maximale concentraties zoals vermeld in bijlage III verordening 1223/2009. 
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Opvallend aan deze top-tien is dat alle genoemde haarkleurstoffen vermeld staan in 
bijlage III, dus stoffen zijn met beperkingen.   

In veel producten zijn ook de hulpstoffen ammonia(zouten) en anorganische 
sulfieten gedeclareerd. Ammonia is 57 maal vermeld, en staat in bijlage III; 
maximaal toelaatbare concentratie van 6% (als NH3). Sulfieten zijn 88 maal 
genoemd op de etiketten, ook deze stof is vermeld in bijlage III; maximale 
concentratie van 0,2% als zwaveldioxide (SO2). 

Op 9 producten van 3 verschillende merken zijn de ingrediënten vermeld als "may 
contain". Hiermee staan op deze producten soms wel tot 20 haarkleurstoffen 
gedeclareerd.  

In bijlage 1 staat een overzicht van de frequentie van alle  gedeclareerde 
haarkleurstoffen. 

 

5.3. Etikettering en voorzorgmaatregelen 

In alle 90 producten met oxidatieve haarkleurstoffen zijn ingrediënten gedeclareerd 
die vermeld staan in Bijlage III. Dit betekent dat op de verpakking diverse 
verplichte waarschuwingen en de bijzondere voorzorgmaatregelen vermeld moeten 
worden. De waarschuwingen en/of voorzorgmaatregelen zijn afhankelijk van de in 
het product aanwezige oxidatieve haarkleurstoffen. Zie ook bijlage 2 voor een 
overzicht van alle waarschuwingen per haarkleurstof die op het etiket vermeld moet 
worden. 

Een of meer van de volgende waarschuwingen zijn op de verpakkingen of de 
bijsluiter verplicht: 

- haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. 

- volg de instructies. 

- dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar. 

- tijdelijke tatoeages met "zwarte henna" kunnen leiden tot een verhoogd risico 
op een allergische  reactie. 

- kleur uw haar niet als: "last van uitslag of geïrriteerde huid", "reacties op eerder 
haarkleuring", "last van tijdelijke zwarte henna tatoeage". 

- niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen. 

Deze waarschuwingen zijn op praktisch alle haarkleurproducten vermeld. Op enkele 
producten zijn de waarschuwingen in iets andere bewoordingen aangebracht.  

De waarschuwing "tijdelijke tatoeage met zwarte henna,..." ontbreekt op zeven 
producten (drie merken) w.o. twee voor de professionele markt. Dit zijn de 
producten waarop veel ingrediënten met de term 'may contain' zijn vermeld. Het is 
hierbij dan ook niet goed mogelijk vast te stellen of de verplichte aanduidingen wel 
of niet terecht ontbreken.  

Op een product ontbrak de vermelding: "Volg de instructies".  

Op drie producten (van een merk) en een product, allen voor de professionele 
markt, ontbreekt de waarschuwing " dit product is niet bestemd voor gebruik bij 
personen jonger dan 16 jaar".  

Op een product, voor de professionele markt, is de waarschuwing: "niet gebruiken 
voor het verven van wimpers of wenkbrauwen" niet vermeld. Zie ook bijlage 2: 
Waarschuwingen en voorzorgmaatregelen voor de meest frequente 
haarkleurstoffen. 

Op drie producten van een merk zijn geen oxidatieve haarkleurstoffen gedeclareerd, 
wel semi-permanente kleurstoffen. Veel van de het etiket gedeclareerde stoffen zijn 
aangeduid met "may contain". Voor deze kleurstoffen zijn geen waarschuwingen of 
bijzondere voorzorgsmaatregelen verplicht, alleen maar beperkingen voor de 
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maximale concentraties. Op deze drie producten ontbreekt de Nederlandse taal. 
Deze producten zijn bemonsterd bij een prijsvechter. 

Drie producten van een merk op basis van henna bevatten geen haarkleurstoffen 
vermeld in de bijlagen en hoeven dus ook geen waarschuwingen of bijzondere 
voorzorgmaatregelen te vermelden. 

Bij twee kapperspeciaalzaken zijn 18 producten van 6 merken bemonsterd. Bij deze 
producten waren geen handschoenen geleverd. Echter deze producten zijn bestemd 
voor de professionele markt, dus de kapper zal deze producten bij de consument 
aanbrengen. 

 

6. Conclusies en discussie 
 
Op geen enkel haarkleurproduct is een haarkleurstof uit de bijlage II ("verboden 
stoffen") van de Cosmeticaverordening 1223/2009 gedeclareerd. Dit geldt bij zowel 
voor de haarkleurproducten bemonsterd bij de reguliere winkels, als bij de 
prijsvechters en de kappersspeciaalzaken.  
Op veel producten zijn wel haarkleurstoffen uit bijlage III van de verordening 
gedeclareerd. Op de meeste etiketten zijn de hieraan verbonden verplichte 
waarschuwingen vermeld.  
Op zes producten, waaronder vijf voor de professionele markt, ontbrak een 
waarschuwing. Daarnaast zijn op zeven producten van drie merken de 
haarkleurstoffen aangeduid met "may contain" w.o. haarkleurstoffen uit bijlage III 
en kleurstoffen niet vermeld in een bijlage van de Verordening 1223/2009. Op deze 
producten ontbreekt de waarschuwing "Tijdelijke tatoeages met ’zwarte henna’ 
kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie". Aangezien er geen 
chemisch onderzoek heeft plaatsgevonden is niet vastgesteld dat deze 
haarkleurstoffen daadwerkelijk aanwezig zijn en of de waarschuwing wel of niet 
vermeld moet worden. De aanduiding van de haarkleurstoffen m.b.v. "may contain" 
is strikt genomen voor haarkleurstoffen niet toegestaan. Declaratie van ingrediënten 
op het etiket is om de consument te informeren. Hierdoor kan de consument 
cosmetica met stoffen waar zij gevoelig voor is vermijden. Door op het etiket van 
een product de ingrediënten m.b.v. "may contain" aan te duiden wordt de 
consument wellicht gewezen op stoffen die niet in het product aanwezig zijn. Maar 
hiermee wordt het risico op een ongewenste (allergische) reactie wel voorkomen, 
want men zal eerder geneigd zijn een dergelijk product niet te willen gebruiken.  
Alle genoemde afwijkingen betreffen geringe overtredingen. 
 
De bijsluiters zijn voldoende duidelijk om een juist gebruik mogelijk te maken. 
Bij alle producten, die aan de consument worden geleverd, zijn handschoenen 
bijgeleverd.  

 
Haarkleurproducten van zowel de gerenommeerde merken als ook de huismerken, 
voldoen voor het overgrote deel (94%) aan de gecontroleerde wettelijke 
verplichtingen. Let wel: hierbij zijn de afwijkingen t.a.v. de “may contain” buiten 
beschouwing gelaten, aangezien de stoffen in de betreffende producten niet 
chemisch bepaald zijn en mogelijk niet aanwezig. Indien dit wel als een 
tekortkoming wordt meegewogen dan voldoet nog 86% van de producten. 

 
Op grond van de resultaten van deze marktverkenning is een vervolgproject, 
waarbij de gehaltes van de haarkleurstoffen gemeten moeten worden, niet nodig. 
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Bijlage 1: Frequentie gedeclareerde haarkleurstoffen 
 
haarkleurstoffen  bijlage nr bevat kan bevatten 

hydrogen peroxide III 71 0 

resorcinol III 66 3 

Toluene-2,5-diamine (sulphate) III 60 6 

m-aminophenol III 56 6 

2-methylresorcinol III 34 3 

p-phenylenediamine III 24 6 

2,4-diaminophenoxyethanol (sulphate) III 22 6 

4-amino-2-hydroxytoluene III 20 6 

4-chlororesorcinol III 15 7 

2-amino-4-hydroxy-ethylaminoanisole sulphate III 18 3 

p-aminophenol] III 15 6 

2-amino-3-hydroxypyridine  III 14 6 

4-amino-m-cresol  III 10 3 

N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulphate III 6 0 

1-naphtol  III 3 6 

2-amino-6-chloro-4-nitrophenol III 8 0 

1-hydroxy-4,5-diamino pyrazole sulphate III 2 6 

HC Yellow 2 III 2 6 

2-methyl-5-hydroxyethylaminophenol  III 3 3 

Basic Red 51  III 0 6 

p-methylaminophenol sulphate III 0 6 

Basic Blue 99 geen 3 3 

N-phenyl-p-phenylenediamine sulphate III 2 3 

6-hydroxyindole III 5 0 

5-amino-6-chloro-o-cresol III 2 3 

phenyl methyl pyrazolone III 4 0 

hydroxypropyl-bis-(N-hydroxyethyl-p-

phenylenediamine) HCl III 3 0 

hydroxybenzomorpholine III 3 0 

HC Blue 15  geen 0 3 

Basic Orange 31 III 0 3 

Basic Yellow 40 geen 0 3 

Basic Violet 16 CI48013 geen 0 3 

HC Yellow 4 III 0 3 

HC Red 3 III 0 3 
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Bijlage 1 vervolg: Frequentie gedeclareerde haarkleurstoffen 
 
haarkleurstoffen  bijlage nr bevat kan bevatten 

CI 42090 IV 3 0 

CI 42520  IV 3 0 

CI 60730  IV 3 0 

4-amino-3-nitrophenol  III 2 0 

6-amino-m-cresol geen 1 0 
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Bijlage 2: Verplichte waarschuwingen en voorzorgmaatregelen voor de 
meest frequente haarkleurstoffen:  

In de tabel staan de haarkleurstoffen die het meest frequent zijn aangetroffen. Per 
haarkleurstof is, door middel van cijfers, aangegeven welke waarschuwingen, 
voorzorgmaatregelen op basis van bijlage III, verordening 1223/2009 verplicht zijn.    

 

Haarkleurstof Waarschuwingen/ 
voorzorgmaatregelen 

hydrogen peroxide 6, 10, 11, 12,  
resorcinol 1,2,3,4,5,6,8, 9,12,13 
Toluene-2,5-diamine (sulphate) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
m-aminophenol 1,2,3,4,5,8,9 
2-methylresorcinol 1,2,3,4,5,9 
p-phenylenediamine 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 
2,4-diaminophenoxyethanol (sulphate) 1,2,3,4,5,8,9,12 
4-amino-2-hydroxytoluene 1,2,3,4,5,8,9,12 
4-chlororesorcinol 1,2,3,4,5,9 
2-amino-4-hydroxy-ethylaminoanisole sulphate 1,2,3,4,5,8,9,12 
p-aminophenol 1,2,3,4,5,9 
2-amino-3-hydroxypyridine 1,2,3,4,5,9 
4-amino-m-cresol 1,2,3,4,5,8,9,12 
N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine 
sulphate 

1,2,3,4,5,9 

1-naphtol 1,2,3,4,5,9 
2-amino-6-chloro-4-nitrophenol 1,2,3,4,5,9 
 

Toelichting: 

1. Haarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken 

2. Volg de instructies 

3. Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar 

4. Tijdelijke tatoeages met "zwarte henna" kunnen leiden tot een verhoogd risico op 
een allergische reactie 

5. Kleur uw haar niet als: - u last heeft van uitslag in het gezicht of van een 
gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid; - u eerder een reactie na een 
haarkleuring heeft gehad; - u in het verleden een reactie heeft gehad na een 
tijdelijke tatoeage met "zwarte henna" 

6. Bevat:… 

7. Niet gebruiken voor het verven van wimpers of wenkbrauwen, geld voor 
producten voor algemeen gebruik, voor speciale producten voor kleuren 
wenkbrauwen of wimpers is het wel toegestaan, maar dan wel voor professionele 
producten 

8. Alleen voor professioneel gebruik (indien van toepassing, bv kleuren wimpers) 

9. De mengverhouding 

10. Geschikte handschoenen dragen 

11. Contact met de (huid en) ogen vermijden  

12. Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen 

13. Na het aanbrengen het haar goed uitspoelen 

 


	Colofon

