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Tijdens het marktonderzoek 2016 onderzoekt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) oogcrèmes, -lotions en –serums 

op de conserveermiddelen methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone en beoordeelt zij het etiket en de verpakking van 

het product. Deze producten moeten voldoen aan het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 en de Europese verordening 

(EG) nr. 1223/2009.  

 

Analyse conserveermiddel Referentie en eis Testmethode Uitvoering 

Bepalen van de gehaltes 

methylchloroisothiazolinone en 

methylisothiazolinone in het cosmetische 

product: 

− mengsel van 

methylchloroisothiazolinone en 

methylisothiazolinone 

 

− methylisothiazolinone 

 

 

Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 

(artikel 2, 1e lid, aanhef en onder k) en 

Verordening 1223/2009 (Bijlage  V, nr. 39 en 

57): 

− verboden als ingredient in producten die niet 

worden af-, uit- of weggespoeld  (‘leave-on’)1 

 

 

− ≤0.01%  

(methylisothiazolinone is vanaf 12 februari 2017 

verboden als ingredient in producten die niet 

worden af-, uit- of weggespoeld  (‘leave-on’)2) 

CHE01- WV416.V06 

zie uitvoering. 

 

Abstract CHE01-

WV416.V06, zie bijlage3 

 

    

Beoordeling ingredientenlijst 

(verpakking/etiket) 

Referentie en eis Testmethode Uitvoering 

 Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 Visuele beoordeling Kijk of 

                                                
1 Omdat  de producten oogcremes onderzocht worden is de eis van 0.0015% niet relevant. Het mengsel van methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone mag uitsluitend in producten 

die af-, uit- of weggespoeld (rinse-off)  gebruikt worden.   
2 Vanaf 12 februari 2017 mag methylisothiazolinone uitsluitend in producten die af-, uit- of weggespoeld (rinse-off)  gebruikt worden. Dit zal met de bedrijven worden gecommuniceerd.  
3 Bijlage is bijgevoegd.  
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Declaratie methylisothiazolinone in 

ingredientenlijst als deze analytisch is 

aangetoond 

 

Declaratie methylchloroisothiazolinone 

(en) methylisothiazolinone (mengsel) als 

deze analytisch is aangetoond 

 

 

(artikel 2, 1e lid, aanhef en onder o) en 

Verordening 1223/2009 (artikel 19, 1e lid, 

aanhef en onder g): 

− methylisothiazolinone moet vermeld staan in 

ingrediëntenlijst op tenminste de verpakking 

 

 

− methylchloroisothiazolinone (en) 

methylisothiazolinone moet vermeld staan in 

ingrediëntenlijst op tenminste de verpakking 

etiket en verpakking ‘methylisothiazolinon’ of 

‘methylchloroisothiazolinone 

(en) methylisothiazolinon’ 

duidelijk vermeld staat in 

de ingrediëntenlijst. 

 


