
 

Beweringen op cosmetische producten   

Claims op cosmetische 
producten 
 
Inventarisatie van claims op anti-zonnebrand- en kinderverzorgings-
producten 

 

Sinds juli 2013 zijn er Europese eisen voor 

beweringen op cosmetische producten. De 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

inventariseerde deze zogenaamde claims op 2 

soorten cosmetische producten, namelijk op anti-

zonnebrand- en kinderverzorgingsproducten. De 

prioriteit ligt hierbij op gezondheidsclaims. In deze 

rapportage staan de resultaten van deze eerste 

toezichtervaringen op claims en de naleving van de 

Europese regels.

 

 

Aanleiding 

Op cosmetische producten staan vaak beweringen die bepaalde positieve eigenschappen van het product 

of haar ingrediënten benadrukken. Hiermee kunnen producten zich onderscheiden van andere. De 

Europese Cosmeticaverordening 1223/2009 stelt eisen aan het gebruik van deze beweringen op 

cosmetische producten. De Europese claimverordening 655/2013 beschrijft de criteria voor het 

rechtmatig gebruik van deze beweringen. De NVWA is, mede naar aanleiding van een verzoek van de 

Europese Commissie, nagegaan hoe claims worden toegepast op cosmetische producten die op de 

Nederlandse markt beschikbaar zijn. Deze claims inventariseerde de NVWA op anti-zonnebrandmiddelen 

en kinderverzorgingsproducten. Hiermee kregen we  een beeld van het aantal en soort claims per 

productsoort. Hierbij vond geen handhaving plaats. Van enkele producten is indicatief ook de 

onderbouwing van de claims in de productinformatiedossiers (PID) gecontroleerd. Dit is gedaan bij een 

aantal anti-zonnebrandmiddelen, shampoos en een crème. Hierbij controleert de inspecteur of de claims 

vermeld op het product voldoende en adequaat zijn onderbouwd in het PID. Bij tekortkomingen heeft de 

NVWA handhavend opgetreden. 

 

Risico’s 

Door het gebruik van onjuiste of niet onderbouwde beweringen bestaat er voor consumenten risico op 

gezondheidsklachten. Zo kunnen mensen met een parfumallergie klachten krijgen van een product dat 

toch parfum bevat, terwijl onterecht de claim ‘parfumvrij’ of ‘hypoallergeen’ op het product staat. Een 

ander voorbeeld is het vermelden van een te hoge zonnebeschermingsfactor (Sun Protection Factor of 

SPF). De consument is dan minder beschermd dan dat hij verwacht. 
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Werkwijze 

In 2014 bemonsterde de NVWA 173 anti-

zonnebrandproducten voor de controle van de SPF 

waarde. We bemonsterden in 2015 ook 49 

kinderverzorgingsproducten, zoals shampoo, zalf, 

poeder en olie. Als eerste verkenning maakte de 

NVWA een inventarisatie van claims op deze 

producten. Dit betekende dat er geen interventies 

op grond van deze verkenning richting bedrijven 

hebben plaatsgevonden. 

De etiketten van alle producten is gecontroleerd op 

gezondheidsclaims. In 9 gevallen is er ook getoetst 

of de claims voldoen aan de gestelde criteria, dat de 

bewering juist is en onderbouwd is met 

bewijsmateriaal. Hierbij beoordeelde een inspecteur 

het zogenaamde productinformatiedossier (PID).  

 

Sommige claims zijn beoordeeld of ze als medisch 

beschouwd moeten worden. Dit toetsen we met de  

indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen van de 

Stichting Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen 

(KOAG) en de Stichting Aanprijzing 

Gezondheidsproducten (KAG) (zie www.koagkag.nl).  

 
 

Europese eisen voor claims  

De Europese Cosmeticaverordening 1223/2009 

stelt eisen aan het gebruik van claims op 

cosmetische producten. De Europese 

claimverordening 655/2013 beschrijft de 

criteria voor het rechtmatig gebruik van deze 

claims. Claims op cosmetische producten 

moeten aan zes gemeenschappelijke criteria 

voldoen: 

a. zij voldoet aan de wettelijke eisen;  

b. de bewering is juist; 

c. zij is onderbouwd met bewijsmateriaal; 

d. zij is eerlijk; 

e. zij is billijk; 

f. en de consument kan met kennis van zaken 

een beslissing nemen.  

 

Nationale bevoegde instanties toetsen of  

claims aan deze criteria voldoen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

De gecontroleerde producten melden tot 14 

verschillende soorten claims. Onderstaand figuur 

geeft het soort claim weer en op welk percentage 

van de onderzochte producten ze zijn vermeld. 

 
Figuur 1: Inventarisatie claims op anti-zonnebrand- en 

kinderverzorgingsproducten 

 

Tabellen 1 en 2 geven een volledig overzicht van 

deze claims op anti-zonnebrandproducten en 

kinderverzorgingsproducten. 

 

De SPF-waarde staat op alle,en de UVA- en UVB-

aanduidingen staan op bijna alle anti-zonnebrand-

producten. Deze claims geven de mate van 

bescherming tegen zonne- en UV-straling weer.  

De term ‘waterresistant’ staat op veel anti-

zonnebrand-producten (87%). Dit geeft aan dat het 

product niet van de huid spoelt na contact met 

water. Deze 4 claims staan op geen van de 

kinderverzorgings-producten. 

 

‘Beschermt’ staat op anti-zonnebrandproducten 

(75%) en kinderverzorgingsproducten (29%). Deze 

claim geeft aan te beschermen tegen bijvoorbeeld 

huidveroudering of rode billen. 

 

‘Dermatologisch getest’ vinden we terug op veel 

anti-zonnebrandproducten (50%) en 

kinderverzorgingsproducten (69%). In combinatie 

met de claims ’mild’, ‘huidneutraal’ en 

‘hypoallergeen’ worden consumenten geïnformeerd 

dat het product huidvriendelijkheid is. Deze laatste 3 

claims staan voornamelijk op kinderverzorgings-

producten (mild: 43%, huidneutraal: 59% en 

hypoallergeen: 37%). 
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Voorbeeld van claims op anti-zonnebrandproducten  
  

‘Vrij van’ staat op anti-zonnebrandproducten (35%) 

en kinderverzorgingsproducten (75%). Dit duidt  de 

afwezigheid van diverse soorten ingrediënten als 

conserveringsmiddelen (vaak parabenen), parfum 

en kleurstoffen aan. 

 

‘Speciaal voor kinderen’ en ‘Langdurige werking’ 

zien we alleen op anti-zonnebrandproducten 

(speciaal voor kinderen: 10%, langdurige werking:  

8%). Deze producten zijn speciaal voor kinderen 

bedoeld of geven aan dat ze een langere tijd 

werkzaam zijn. 

‘Klinisch getest’ staat alleen op kinderverzorgings-

producten (12%). Het product is volgens de claim 

getest onder supervisie van medische specialisten. 

 

Een medische claim staat op weinig anti-zonne-

brandproducten (1%) en kinderverzorgings-

producten (2%). Hierbij wordt bijvoorbeeld 

aangegeven dat het beschermt tegen zonneallergie 

of de wond beschermt. 

 

Opvallend is dat er op 13 anti-zonnebrandproducten 

(6 merken) de claims ‘once a day’, ‘all day’ en 

‘sunblocker’ staan. De Europese Commissie1 raadt af 

deze claims te gebruiken. Dit wekt de onjuiste 

suggestie dat het product voldoende  bescherming 

biedt bij slechts een keer per dag smeren. Vaak 

staat er op deze producten nog wel een aanwijzing 

dat er regelmatig gesmeerd moet worden. 

 

Controle onderbouwing claim 

De NVWA controleerde indicatief het product-

informatiedossier (PID) van 9 producten bij 6 

bedrijven. Bij de anti-zonnebrandproducten zijn 4 

bedrijven geselecteerd n.a.v. de resultaten uit 

NVWA onderzoek (2014)2 naar de SPF-waarde. Van 

                                                
1 Aanbeveling van de Europese Commissie inzake de 
doeltreffendheid van zonnebrandmiddelen en de 
vermeldingen dienaangaande (2006/247/EG) 
2 Rapport anti-zonnebrandmiddelen, NVWA juli 2015 

deze producten was de gemeten waarde lager dan 

de vermelde waarde. Tabel 3 geeft een volledige 

overzicht van de resultaten van de PID controles en 

opgelegde maatregelen. De bewering op 5 van de 9 

producten voldeed niet aan de gestelde criteria of 

deze was niet voldoende onderbouwd:  

- de onderbouwing van de vermelde SPF-waarde 

van 3 van de 6 anti-zonnebrandproducten 

ontbrak. Dit betrof 3 producten bij een bedrijf, 

met een klein marktaandeel; 

- het PID van 1 shampoo met de claims vrij van 

‘preservatives, fragrances’ was niet beschikbaar. 

Claims kunnen dan niet beoordeeld worden; 

- het PID was onvolledig van 1 shampoo met de 

claim ‘tegen roos’. In deze shampoo zit een 

ingrediënt met antimicrobiële eigenschappen, 

maar het bewijsmateriaal voor de werking 

ontbrak. 

De bedrijven zijn opgedragen de tekortkomingen op 

te heffen. Dit controleren we in 2016.  

Het PID van één van de onderzochte producten 

meldde inderdaad de ingrediënten van 1 crème met 

de claim ‘bevat’ (criterium: ‘moet juist zijn’).  

F-claims

Conclusie 

Op alle etiketten van de kinderverzorgings-

producten en anti-zonnebrandproducten staan 

één of meerdere claims vermeld. Het aantal 

claims per product varieert tussen 1 en 14. Anti-

zonnebrandproducten vermelden allemaal de 

SPF-waarde. Ook de claims ‘UVA aanduiding’, 

‘waterresistant’, ‘beschermt’ en ‘UVB aanduiding’ 

worden vaak vermeld. De gecontroleerde 

kinderverzorgingsproducten melden met name 

claims als ‘vrij van …’, ‘dermatologisch getest’ 

en ‘mild’. 

Dit rapport geeft een eerste inventarisatie van 

claims volgens de Europese verordening 

655/2013 en de belangrijkste criteria waaraan 

deze claims getoetst moeten worden. Namelijk 

of deze juist is en of deze onderbouwd is met 

bewijsmateriaal. De controle van deze claims 

kan alleen door analytisch onderzoek of controle 

van het productinformatiedossier. Dat is in dit 

onderzoek bij een beperkt aantal claims 

uitgevoerd. Bij 9 uitgevoerde dossiercontroles 

bleek dat slechts in 4 dossiers de claim was 

onderbouwd met bewijsmateriaal.  

In 2017 is er speciale aandacht voor de 

onderbouwing van claims in de dossiers van 

cosmetische producten.   
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Tabel 1: claims op anti-zonnebrandproducten met een gezondheidsaspect 

 

claim percentage 

producten 

voorbeelden criterium 

SPF-waarde 100% waarden van 10 tot 50+ - moet juist zijn 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

UVA aanduiding 92% vermelding op etiket - moet juist zijn 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

waterresistant 87% zeer water bestendig, waterproof, zweet 

bestendig, watervast 

- moet juist zijn 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

beschermt 75% hoge bescherming tegen de zon en 

vroegtijdige huidveroudering, de 

zonnecrème blokkeert met zijn 

hoogwaardige zonnefilters meer dan 

95% van de UVA en UVB 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

UVB aanduiding 71% vermelding op etiket - moet juist zijn 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

dermatologisch  

getest 

50% dermatologisch getest, dermatologisch 

goedgekeurd, huidverdraagzaamheid en 

effectiviteit dermatologisch getest, door 

dermatologen getest 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

vrij van 35% conserveermiddelen (parabenen), 

parfum, minerale oliën 

- moet juist zijn 

speciaal voor 

kinderen 

10% de uva en uvb filters beschermen de 

kwetsbare kinderhuid tegen 

huidbeschadiging, onmiddellijke 

bescherming van de tere kinderhuid na 

opbrengen, voor de gevoelige huid van 

kinderen 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

hypoallergeen 9% hypoallergeen, hypoallergeen 

geformuleerd om het risico op allergie 

tot een minimum te beperken, op 

allergie getest 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

langdurige werking 8% once a day1, biedt 10 uur bescherming 

na slechts eenmaal aanbrengen, all day1 

sun protection, biedt tot 8 uur 

bescherming, sunblocker1 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

- wettelijke eisen 

medische claim 1% zonneallergiegel2 is speciaal ontwikkeld 

voor de huid die overgevoelig reageert 

op zonlicht, bescherming tegen 

zonneallergie 

- indicatieve lijst 

KOAG/KAG 

1) Niet in overeenstemming met de aanbeveling van Europese Commissie  voor de doeltreffendheid van 

zonnebrandmiddelen en de vermeldingen 2006 

2) Medische claims volgens de indicatieve lijst van KOAG/KAG 
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Tabel 2: Claims op kinderverzorgingsproducten met een gezondheidsaspect 

 

claim percentage 

producten 

voorbeelden criterium 

vrij van 75% conserveringsmiddelen (parabenen), 

parfum, zeep, kleurstoffen, alcohol 

- moet juist zijn 

dermatologisch 

getest 

69% dermatologisch getest, zeer goede 

verdraagzaamheid dermatologisch 

bewezen, dermatologisch getest en 

goedgekeurd, dermatologisch bewezen mild 

voor gevoelige huid 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

mild 59% mild voor de oogjes, mild voor je baby,  zo 

mild voor de ogen als puur water, door de 

milde samenstelling prikt het niet in de 

ogen 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

huidneutraal 43% pH-huidneutraal, pH 4.7 - 5.1, ph skin 

neutral, PH-balanced, huidvriendelijke pH 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

hypoallergeen 37% speciaal ontwikkeld zijn om het risico op 

allergische reacties te verminderen, 

hypoallergeen en dus huidvriendelijk, 

hypoallergeen parfum, vrij van de 26 

parfumallergenen 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

beschermt 29% beschermt gevoelige en rode billetjes, 

beschermt tegen de schadelijke werking 

van urine en ontlasting 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

klinisch getest 12% klinisch getest, klinisch bewezen zacht - onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

medische claim 2% zinkoxide kan zowel als 

wondrandbeschermer2 worden gebruikt als 

bij smetplekken 

- indicatieve lijst 

KOAG/KAG 

 

2)  Medische claims volgens de indicatieve lijst van KOAG/KAG 
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Tabel 3: Claimonderbouwing in productinformatiedossiers (PID) 

 

bedrijf product en claim criterium resultaat 

A anti-zonnebrandproduct: 

SPF 20 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

bewijsmateriaal voor de onderbouwing van de 

SPF waarde ontbreekt, schriftelijke 

waarschuwing opgelegd 

 anti-zonnebrandproduct: 

SPF 25 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

bewijsmateriaal voor de onderbouwing van de 

SPF waarde ontbreekt, schriftelijke 

waarschuwing opgelegd 

 anti-zonnebrandproduct: 

SPF 50 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

bewijsmateriaal voor de onderbouwing van de 

SPF waarde ontbreekt, schriftelijke 

waarschuwing opgelegd 

B anti-zonnebrandproduct: 

SPF 20 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

bewijsmateriaal voor de onderbouwing van de 

SPF is aanwezig en juist. Testresultaat SPF 

waarde 22 

 shampoo: 

tegen roos 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

- moet juist zijn 

een ingrediënt heeft antimicrobiële 

eigenschappen, maar geen bewijs dat product 

zelf antiroos werking heeft, dus onvoldoende 

bewijsvoering 

C crème: 

bevat hyaluronzuur, 

honing, venkel en kamille 

- moet juist zijn de geclaimde ingrediënten zijn aanwezig 

D anti-zonnebrandproduct: 

SPF 30 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

bewijsmateriaal voor de onderbouwing van de 

SPF is aanwezig en juist. In vivo testen 

aanwezig en voldoende SPF 

E anti-zonnebrandproduct: 

SPF 50 en waterresistant 

- onderbouwd met 

bewijsmateriaal 

bewijsmateriaal voor de onderbouwing is 

aanwezig en juist. Testresultaat SPF waarde 

59, waterresistent ook voldoende onderbouwd 

met testen 

F shampoo: 

vrij van preservatives en 

fragrances 

- moet juist zijn het productinformatiedossier ontbreekt, dus 

geen bewijsmateriaal aanwezig, schriftelijke 

waarschuwing opgelegd 
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