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Metalen in sieraden  
Onderzoek naar metalen in 
kettingen en oorbellen 2016/2017 
 

 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) onderzocht of kettingen en oorbellen op de 

Nederlandse consumentenmarkt voldoen aan de 

eisen in de REACH verordening.  De NVWA 

beoordeelde dit voor de metalen cadmium, lood en 

nikkel. In deze rapportage staan de uitkomsten van 

het marktonderzoek 2016/2017.

 

 

Aanleiding 

Begin 2015 heeft de NVWA een marktverkenning  uitgevoerd naar de metalen lood en cadmium in 

sieraden bij 10 importeurs. Bij 7 van de 10 geïnspecteerde importeurs voldeden de gecontroleerde 

sieraden niet aan de wettelijke norm. Dit was de aanleiding om in 2016 het onderzoek te herhalen, 

waarbij ook de afgifte van nikkel is meegenomen. 

 

Risico’s 

Voor cadmium-, lood- en nikkelafgifte staan de beperkende voorwaarden in de Europese Verordening 

REACH. De beperkingen hebben het doel de totale blootstelling van consumenten aan deze metalen te 

verminderen. Consumenten komen via voedsel en leefomgeving sowieso in contact met deze metalen; 

elke extra bron van blootstelling zoals door sieraden moet worden voorkomen.  

 

Cadmium is een cumulatief giftige stof, doordat het stapelt in de organen. Wanneer de concentratie te 

hoog wordt, kan het onder andere de werking van de nieren schaden. Consumenten, onder wie ook 

kinderen, worden blootgesteld aan cadmium in sieraden door contact met de huid of door er aan te 

sabbelen. 

 

Lood kan de vruchtbaarheid schaden. Door opname in het lichaam van de vrouw kan lood in moedermelk 

aanwezig zijn. Daarnaast kunnen kinderen blootgesteld worden aan lood door hun sabbelgedrag.  

Blootstelling aan lood kan ernstige, onomkeerbare neurologische effecten op het gedrag en de 

ontwikkeling veroorzaken.  

De meeste gevallen van nikkelallergie worden veroorzaakt door contact met de huid met metalen 

producten zoals oorbellen, sieraden en knopen. Nikkel veroorzaakt onder andere allergisch 

contacteczeem; een ontstekingsreactie van de huid. Is een persoon eenmaal allergisch voor nikkel, dan is 

een klein beetje nikkel al genoeg om huidklachten te veroorzaken.  
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Werkwijze 

 

Onderzochte producten 
In de maanden augustus tot en met november 2016 
onderzocht de NVWA zware metalen in 56 oorbellen 
en 57 kettingen.  

 

Merken en soorten kettingen en oorbellen die 

aangeboden werden op de gangbare 

verkoopplaatsen (zoals warenhuizen, kledingwinkels, 

drogisterijen, bijouterie winkels) zijn in het 

onderzoek meegenomen. Hierbij richtte het 

onderzoek zich op het goedkope segment.  

Sommige merken komen vaker voor in dit 

onderzoek, omdat verschillende uitvoeringen 

aangeboden worden. 

 

Het onderzoek en gebruikte analysemethodes zijn 

vooraf aan de sieradenbranches voorgelegd. De 

onderzoeksopzet is te vinden op de website van de 

NVWA. 

 

Onderzoek 
De NVWA onderzocht de kettingen en oorbellen op 
het gehalte aan cadmium en lood. Het vrijkomen 
van nikkel is daarnaast alleen voor de stekers van 

oorbellen bepaald. De onderzoeksmethode is 

bewerkelijk en is daarom selectief  ingezet op de 
stekers van oorbellen: het onderdeel met intensief 
contact met de huid.  De sieraden moeten voor 
cadmium, lood en nikkel voldoen aan de eis in 
bijlage XVII van de Europese Verordening REACH 
(1907/2006).  

 

 De cadmiumconcentratie mag niet gelijk of 

groter zijn dan 0,01 gewichtsprocent  Bijlage 

XVII onder nummer 23, van de Europese 

Verordening REACH (1907/2006).  

 De loodconcentratie mag niet gelijk of groter zijn 

dan 0,05 gewichtsprocent Bijlage XVII onder 

nummer 63 van de Europese Verordening 

REACH (1907/2006).  

 De nikkelafgifte uit staafjes van oorbellen mag 

niet groter zijn dan 0,2 µg/cm2/week. Bijlage 

XVII onder nummer 27, van de Europese 

Verordening REACH (1907/2006). 

 

 
 

 

Resultaten 

24 van de 113 producten voldoen niet aan de 

onderzochte eisen: 11 kettingen en 13 oorbellen 

bevatten te veel cadmium, lood en/of geven te veel 

nikkel af. De verkoop van deze producten is 

verboden.  

Voor 14 van deze 24 afwijkende producten geldt dat 

de overschrijding van de limiet zo groot is dat het 

dragen van de sieraden wordt afgeraden.  

Voor cadmium zijn afwijkende waarden gemeten 

tussen de 0,02 - 54,6 % w/w (eis: <0,01%), voor 

lood tussen de  0,14 - 14,1 % w/w (eis: <0,05%) 

en voor nikkelmigratie tussen de 13,01 – 43,5 

µg/cm2/week (eis ≤ 0,2 µg/cm2/week). Tabel 1 

beschrijft de resultaten per product. Onderstaande 

figuren geven per metaal het afwijkingspercentage 

weer.  
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De NVWA heeft de Europese Commissie 

geïnformeerd over deze producten met een 

zogenaamde RAPEX-melding. Andere Europese 

toezichthouders zijn dan op de hoogte en kunnen 

optreden in hun eigen lidstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

21% (24 van de 113) onderzochte kettingen en 

oorbellen voldoen niet aan de beoordeelde 

veilgheidseisen. 

15% van de sieraden bevat teveel cadmium, 8% 

van de sieraden bevat teveel lood en 5% van de 

oorbellen geeft teveel nikkel af.  

De verkoop van de afwijkende producten is 

verboden. 

 

Van deze 24 sieraden die niet voldoen, was bij 14 

de overschrijding van de limiet zo groot dat het 

dragen van sieraden wordt afgeraden.  

 

Blootstelling aan cadmium, lood en nikkel leidt tot 

gezondheidschade. De Europese Verordening 

REACH stelt beperkingen om zo de totale 

blootstelling van consumenten aan deze metalen 

te verminderen.  
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen  

 

 merk en type identificatie gehalte 
lood 
gew% 

eis 

gew% 
gehalte  
cadmium 
gew% 

eis 

gew% 
nikkel-
afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2 

/week 

afwijking 
gehalte 

oordeel en actie  

1 Accessoires, ketting Art. nr. 
01.06.350.3743
; Season 2; 
Theme 1170; 
RN149557 

0,01 <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

2 Accessoires, ketting Art. nr. 
04.06.350.1866
; Season 2; 
Theme 70; 
RN149557 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

3 Accessoires, oorbel Art. nr. 58-595; 
Season 9; 
Theme 153; 
RN138024 

0,15 <0,05 n.d. <0,01 0,14 ≤0,2 ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden 

4 Action, oorbel Art. nr. 
2551366 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

5 Arlizi, ketting 0 n.d. <0,05 0,04 <0,01 - - ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden 

6 ASOS, ketting PO 0410017387 0,06 <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

7 ASOS, oorbel PO 0410016483 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

8 Azzurino, oorbel TFC02-40 

Oorsteker voor 

SS29 (met of 

zonder oogje) 

in het SPL+C 

40Mils 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 19,1 ≤0,2 Ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen (vervolg) 

 merk en type identificatie gehalte 
lood 
gew% 

eis 

gew% 
gehalte  
cadmium 
gew% 

eis 

gew% 
nikkel-
afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2 

/week 

afwijking 
gehalte 

oordeel en actie  

9 BangGood.com, 

ketting 

SKU171808-

1P0B0 EVU; 

0608-0-14061; 

R-G1-16-03 

n.d. <0,05 d.l. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

10 BangGood.com, 
oorbel 

SKU413796-
1SPS0 EVU; 
0723-0-14061; 
R-A-29-06 

n.d. <0,05 35,7 <0,01 n.d. ≤0,2 ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

11 Beauty's Jewelry, 

ketting 

0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

12 Beauty's Jewelry, 
oorbel 

0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,14 ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

13 Bella, oorbel 0 35,6 <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

14 Bijou Brigitte, 
ketting 

E1 351.583.515 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

15 Bijou Brigitte, 
ketting 

E1 351.015.525 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

16 Bijou Brigitte, 
oorbel, 

E1 076.082.515 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

17 C&S, ketting 15NYZ15-91; 
090450 

0,05 <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

18 C&S, oorbel 13NROEA2-
01057-50 

n.d. <0,05 34,5 <0,01 n.d. ≤0,2 ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

19 Christaldo, ketting 141761 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

20 Christaldo, ketting 145928 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen (vervolg) 

 merk en type identificatie gehalte 

lood 

gew% 

eis 

gew% 

gehalte  

cadmium 

gew% 

eis 

gew% 

nikkel-

afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2 

/week 

afwijking 

gehalte 

oordeel en actie  

21 Christaldo, ketting 145877 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

22 Christaldo, oorbel 141666 n.d. <0,05 0,01 <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

23 Christaldo, oorbel 150107 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

24 Christaldo, oorbel 146214 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

25 Ciraad.nl, ketting 0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

26 Ciraad.nl, oorbel 0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

27 Claire's, ketting 38776 50/15 
01/60 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

28 Claire's, oorbel 27/16 02/52 
49621 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

29 Coolcat, ketting 20-82F7497136 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

30 Coolcat, oorbel 135-
82F7497135 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

31 Deal extreme, 
ketting 

205164 n.d. <0,05 28,2 <0,01 - - ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

32 Deal extreme, 
oorbel 

318546 n.d. <0,05 54,6 <0,01 34,0 ≤0,2 ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

33 DuDu Bijoux, 
ketting 

0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

34 DuDu Bijoux, oorbel 0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

35 Esprit, ketting CP6956 48 59; 
EDNL23437A00
0 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen (vervolg) 

 merk en type identificatie gehalte 
lood 
gew% 

eis 

gew% 
gehalte  
cadmium 
gew% 

eis 

gew% 
nikkel-
afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2 

/week 

afwijking 
gehalte 

oordeel en actie  

36 Esprit, oorbel CP6956 14; 
EDER22246A00
0 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

37 Etos, ketting  018-8471-54 
08661 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

38 Etos, oorbel  018-4277-98 
08641 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,01 ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

39 Etos, oorbel 018-7878-97 
05266 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

40 Fashion Jewelry, 
ketting 

0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

41 Fashion Jewelry, 
ketting 

0 n.d. <0,05 24,9 <0,01 - - ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

42 Fashion Jewelry, 
ketting 

0 14,1 <0,05 n.d. <0,01 - - ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

43 Fashion Jewelry, 
oorbel 

0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

44 Fashion Jewelry, 
oorbel 

0 n.d. <0,05 34,9 <0,01 0,06 ≤0,2  ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

45 Fashion Jewelry, 
oorbel 

YZHeart03-90; 
150645 

n.d. <0,05 0,04 <0,01 n.d. ≤0,2  ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden 

46 Fashion Jewelry, 
oorbel 

0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,01 ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

47 Fashion Jewelry, 
oorbel 

0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen (vervolg) 

 merk en type identificatie gehalte 

lood 

gew% 

eis 

gew% 

gehalte  

cadmium 

gew% 

eis 

gew% 

nikkel-

afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2 

/week 

afwijking 

gehalte 

oordeel en actie  

48 goedkopesieraden.
net, ketting 

0 0,02 <0,05 0,04 <0,01 - - ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden 

49 goedkopesieraden.
net, ketting 

0 0,02 <0,05 10,7 <0,01 - - ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

50 goedkopesieraden.
net, oorbel 

0 n.d. <0,05 0,02 <0,01 0,01 ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

51 H&M, ketting DE/V7 61874 3 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

52 H&M, oorbel DE/R9 66531 4 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

53 HEMA, ketting CT 107882 n.d. <0,05 0,01 <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

54 HEMA, ketting 12.80.7518; 
008.5500.03 
S83 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

55 HEMA, ketting 12.80.5623; 
008.0101.54 
D51 Love 

0,02 <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

56 HEMA, oorbel CP 808604 n.d. <0,05 0,06 <0,01 0,03 ≤0,2  ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden 

57 HEMA, oorbel 12.80.9013; 
008.5576.54 
P72 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

58 HEMA, oorbel 12.80.9372; 
008.9271.72 
D12 Sweet 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,04 ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

59 I Am, ketting CVII 06 474-990 
P 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen (vervolg) 

 merk en type identificatie gehalte 
lood 
gew% 

eis 

gew% 
gehalte  
cadmium 
gew% 

eis 

gew% 
nikkel-
afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2’ 

/week 

afwijking 
gehalte 

oordeel en actie  

60 I Am, oorbel CVI 03 443-410 
P 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,02 ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

61 ketting Gold.grey GN15216GR n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

62 KiK,  ketting Saison 116; 
WGR 621; 
Batch no. 
033316 

n.d. <0,05 0,01 <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

63 KiK, ketting Saison 215; 
WGR 621; 
Batch no. 
079215 

n.d. <0,05 0,01 <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

64 Kruidvat, ketting CVI 06 458-741 
E 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

65 Kruidvat, ketting CV 196 496-043 
P 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

66 Kruidvat, oorbel CVI 03 475-553 
B 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,01 ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

67 Kruidvat, oorbel CVI 03 438-938 
G 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,01 ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

68 Light in the box, 
ketting 

S46360000002 0,01 <0,05 0,01 <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

69 Light in the box, 
oorbel 

S299529700003 0,25 <0,05 n.d. <0,01 13,8 ≤0,2 ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

70 Little Concepts, 
ketting 

Art. nr. 
2552317 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen (vervolg) 

 merk en type identificatie gehalte 
lood 
gew% 

eis 

gew% 
gehalte  
cadmium 
gew% 

eis 

gew% 
nikkel-
afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2’ 

/week 

afwijking 
gehalte 

oordeel en actie  

71 Looking Good, 
ketting 

C26918; 
A12351; 
031601 

0,02 <0,05 0,01 <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

72 Looking Good, 
oorbel 

C26921; 
A12355; 
031601 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

73 MelanO, ketting M01N 006 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

74 MelanO, oorbel M01E 4065 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

75 MKM Design, 
ketting 

0 0,96 <0,05 n.d. <0,01 - - ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden 

76 MKM Design, 
oorbel 

Item No. 
W3329 

1,59 <0,05 17,8 <0,01 n.d. ≤0,2 ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

77 My Jewellery, 
ketting 

0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

78 My Jewellery, 
ketting 

Fashionchick 
Wanderlust 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

79 My Jewellery, 
oorbel 

0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

80 My Jewellery, 
oorbel 

0 0,41 <0,05 0,02 <0,01 0,12 ≤0,2  ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden 

81 My Jewellery, 
oorbel 

Wear With Love n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,18 ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

82 Nisu International, 
oorbel 

0 n.d. <0,05 25,1 <0,01 n.d. ≤0,2  ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden 

83 Oohlala.nl, ketting 0 13,3 <0,05 42,5 <0,01 - - ja ernstig veiligheidsrisico, 

de verkoop is verboden. 
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen (vervolg) 

 merk en type identificatie gehalte 
lood 
gew% 

eis 

gew% 
gehalte  
cadmium 
gew% 

eis 

gew% 
nikkel-
afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2’ 

/week 
 

afwijking 
gehalte 

oordeel en actie  

84 Oohlala.nl, oorbel 0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

85 Oopia, ketting 1160-080896; 
RN145478; 61A 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

86 Oopia, oorbel 1162-083943; 
RN145478; 61A 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

87 Serpac, oorbel Saison 216; 
WGR 621; 
Auftr. 5272000 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

88 Serpac, oorbel Saison 215; 
WGR 621; 
Auftr. 7388600 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

89 Shoppe.nl, ketting L01CYXX182931
9; LKNSPCP327 

n.d. <0,05 0,03 <0,01 - - ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden 

90 SIX Store, ketting CVII 06 474-779 
R 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

91 SIX Store, oorbel CVII 03 484-029 
P 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,02 ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

92 SIX, ketting CVI 08 458-242 
M 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

93 SIX, ketting CV 06 421-187 
H 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

94 SIX, oorbel CV 33 436-656 
M 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,01 ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 

95  SIX, oorbel CV 03 433-774 
P 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,02 ≤0,2  geen geen veiligheidsrisico 
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen (vervolg) 

 merk en type identificatie gehalte 
lood 
gew% 

eis 

gew% 
 

gehalte  
cadmium 
gew% 

eis 

gew% 
 

nikkel-
afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2’ 

/week 
 

afwijking 
gehalte 

oordeel en actie  

96 Store10, ketting 0 0,14 <0,05 n.d. <0,01 - - ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden 

97 Sweet Deux, ketting 0000ID0Z H4M n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

98 Sweet Deux, oorbel 0000J71 S41 n.d. <0,05 0,01 <0,01 0,02 ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

99 t Oortje, ketting 0 n.d. <0,05 d.l. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

100 Tedi, ketting 215 n.d. <0,05 0,03 <0,01 - - ja veiligheidsrisico, de 

verkoop is verboden. 

101 Tedi, ketting DNP16 114 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

102 Tedi, oorbel DNP62 216 n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,34 ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

103 Tedi, oorbel DNP34 116 n.d. <0,05 0,01 <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

104 The Sting, ketting ACCW/6 
299051-001 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

105 The Sting, oorbel ACCW/6 
299065-001 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

106 TomShot, ketting 0000H60F 
M5Q; 
88ke0111g 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

107 TomShot, oorbel 0000H60B 5SN; 
88or0111g 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 0,05 ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

108 Wibra, ketting Art. nr. 
0625.1184 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

109 Wibra, oorbel Art. nr. 
0625.1178 

n.d. <0,05 d.l. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

110 Zara, ketting art. nr. 
4319/241/800 

n.d. <0,05 d.l. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 
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Tabel 1: Resultaten aangetroffen cadmium, lood en nikkelafgifte in kettingen en oorbellen (vervolg) 

 merk en type identificatie gehalte 
lood 
gew% 

eis 

gew% 
gehalte  
cadmium 
gew% 

eis 

gew% 
nikkel-
afgifte 

µg/cm2 

/week 

eis 

µg/cm2’ 

/week 

afwijking 
gehalte 

oordeel en actie  

111 Zara, oorbel art. nr. 
4736/210/050 

n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

112 Zinzi, ketting 0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 - - geen geen veiligheidsrisico 

113 Zinzi, oorbel 0 n.d. <0,05 n.d. <0,01 n.d. ≤0,2 geen geen veiligheidsrisico 

 
 
 Eis volgens Bijlage XVII onder nummer 63 van de Europese Verordening REACH (1907/2006). Meetonzekerheid van de methode 50%. 

 Eis volgens Bijlage XVII onder nummer 23, van de Europese Verordening REACH (1907/2006). Meetonzekerheid van de methode 50%. 

 De gemeten waarde uit het staafje van de oorbel, is het gemiddelde van drie onafhankelijke metingen. 
 Eis volgens Bijlage XVII onder nummer 27, van de Europese Verordening REACH (1907/2006). Meetonzekerheid van de methode 0,15 

µg/cm2/week. 

 Oordeel gebaseerd op de beoordeelde veiligheidseisen. 

 

Toelichting afkortingen tabel: 

Gew%: gewichtspercentage 

n.d.: niet gedetecteerd 
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Foto’s van de onderzochte sieraden 

 
1. Accessoires, ketting  

Art. nr. 01.06.350.3743; Season 2; Theme 

1170; RN149557 

 
2. Accessoires, ketting  

Art. nr. 04.06.350.1866; Season 2; 

Theme 70; RN149557 

 
3. Accessoires, oorbel Art. nr. 58-595; 

Season 9; Theme 153; RN138024 

 
4. Action, oorbel  

Art. nr. 2551366 

 
5. Arlizi, ketting  

 
6. ASOS, ketting  

PO 0410017387 
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7. ASOS, oorbel  

PO 0410016483 

 
8. Azzurino, oorbel  

TFC02-40 Oorsteker voor SS29 (met 

of zonder oogje) in het SPL+C 40Mils 

 
9. BangGood.com, ketting  

SKU171808-1P0B0 EVU; 0608-0-14061; 

R-G1-16-03 

 
10. BangGood.com, oorbel  

SKU413796-1SPS0 EVU; 0723-0-

14061; R-A-29-06 

  
11. Beauty's Jewelry, ketting  

 

 

 
12. Beauty's Jewelry, oorbel  
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13. Bella, oorbel  

 
14. Bijou Brigitte, ketting  

E1 351.583.515 

 
15. Bijou Brigitte, ketting  

E1 351.015.525 

 
16. Bijou Brigitte, oorbel,  

E1 076.082.515 

 
17. C&S, ketting  

15NYZ15-91; 090450 

 
18. C&S, oorbel  

13NROEA2-01057-50 
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19. Christaldo, ketting  

141761 

 
20. Christaldo, ketting  

145928 

 
21. Christaldo, ketting  

145877 

 
22. Christaldo, oorbel  

141666 

 
23. Christaldo, oorbel  

150107 

 
24. Christaldo, oorbel  

146214 
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25. Ciraad.nl, ketting  

 
26. Ciraad.nl, oorbel 

 

 
27. Claire's, ketting  

38776 50/15 01/60 

 
28. Claire's, oorbel  

27/16 02/52 49621 

 
29. Coolcat, ketting  

20-82F7497136 

 
30. Coolcat, oorbel  

135-82F7497135 
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31. Deal extreme, ketting  

205164 

 
32. Deal extreme, oorbel 

 318546 

 
33. DuDu Bijoux, ketting  

 

 
34. DuDu Bijoux, oorbel  

 
35. Esprit, ketting  

CP6956 48 59; EDNL23437A000 

 
36. Esprit, oorbel  

CP6956 14; EDER22246A000 
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37. Etos, ketting  

018-8471-54 08661 

 
38. Etos, oorbel  

018-4277-98 08641 

 
39. Etos, oorbel  

018-7878-97 05266 

 
40. Fashion Jewelry, ketting 

 
41. Fashion Jewelry, ketting 

 
42. Fashion Jewelry, ketting 
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43. Fashion Jewelry, oorbel  

 

 
44. Fashion Jewelry, oorbel  

 
45. Fashion Jewelry, oorbel  

YZHeart03-90; 150645 

 
46. Fashion Jewelry, oorbel  

 
47.  Fashion Jewelry, oorbel 

 
48. goedkopesieraden.net, ketting  
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49. goedkopesieraden.net, ketting  

 
50. goedkopesieraden.net, oorbel  

 

 
51. H&M, ketting  

DE/V7 61874 3 

 
52. H&M, oorbel  

DE/R9 66531 4 

 
53. HEMA, ketting 

CT 107882 

 
54. HEMA, ketting  

12.80.7518; 008.5500.03 S83 
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55. HEMA, ketting  

12.80.5623; 008.0101.54 D51 Love 

 
56. HEMA, oorbel 

 CP 808604 

 

 
57. HEMA, oorbel  

12.80.9013; 008.5576.54 P72 

 
58. HEMA, oorbel  

12.80.9372; 008.9271.72 D12 Sweet 

 
59. I Am, ketting 

CVII 06 474-990 P 

 
60. I Am, oorbel  

CVI 03 443-410 P 
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61. ketting Gold.grey  

GN15216GR 

 
62. KiK,  ketting Saison 116;  

WGR 621; Batch no. 033316 

 
63. KiK, ketting Saison 215;  

WGR 621; Batch no. 079215 

 
64. Kruidvat, ketting  

CVI 06 458-741 E 

 
65. Kruidvat, ketting  

CV 196 496-043 P 

 
66. Kruidvat, oorbel  

CVI 03 475-553 B 
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67. Kruidvat, oorbel  

CVI 03 438-938 G 

 
68. Light in the box, ketting 

S46360000002 

 
69. Light in the box, oorbel  

S299529700003 

 
70. Little Concepts, ketting  

Art. nr. 2552317 

 
71. Looking Good, ketting  

C26918; A12351; 031601 

 
72. Looking Good, oorbel  

C26921; A12355; 031601 
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73. MelanO, ketting 

M01N 006 

 
74. MelanO, oorbel  

M01E 4065 

 
75. MKM Design, ketting 

 
76. MKM Design, oorbel  

Item No. W3329 

 
77. My Jewellery, ketting  

 
78. My Jewellery, ketting  

Fashionchick Wanderlust 
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79. My Jewellery, oorbel  

 

 
80. My Jewellery, oorbel  

 
81. My Jewellery, oorbel  

Wear With Love 

 
82. Nisu International, oorbel 

 

 

 
83. Oohlala.nl, ketting  

 
84. Oohlala.nl, oorbel 
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85. Oopia, ketting 1160-080896;  

RN145478; 61A 

 
86. Oopia, oorbel 1162-083943; 

RN145478; 61A 

 
87. Serpac, oorbel Saison 216;  

WGR 621; Auftr. 5272000 

 
88. Serpac, oorbel Saison 215;  

WGR 621; Auftr. 7388600 

 
89. Shoppe.nl, ketting  

L01CYXX1829319; LKNSPCP327 

 
90. 87222098 SIX Store, ketting  

CVII 06 474-779 R 
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91. SIX Store, oorbel 

 CVII 03 484-029 P 

 
92. SIX, ketting 

 CVI 08 458-242 M 

 
93. SIX, ketting 

 CV 06 421-187 H 

 
94. SIX, oorbel 

 CV 33 436-656 M 

 
95. SIX, oorbel  

CV 03 433-774 P 

 
96. Store10, ketting 
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97. Sweet Deux, ketting  

0000ID0Z H4M 

 
98. Sweet Deux, oorbel  

0000J71 S41 

 
99. t Oortje, ketting 

 
100. Tedi, ketting 215 

 

 
101. Tedi, ketting DNP16 114 

 
102. Tedi, oorbel DNP62 216 
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103. Tedi, oorbel DNP34 116 

 
104. The Sting, ketting 

 ACCW/6 299051-001 

 
105. The Sting, oorbel 

 ACCW/6 299065-001 

 
106. TomShot, ketting 

 0000H60F M5Q; 88ke0111g 

 
107. TomShot, oorbel 

 0000H60B 5SN; 88or0111g 

 
108. Wibra, ketting 

 Art. nr. 0625.1184 
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109. Wibra, oorbel 

 Art. nr. 0625.1178 

 
110. Zara, ketting 

 art. nr. 4319/241/800 

 
111. Zara, oorbel 

 art. nr. 4736/210/050 

 
112. Zinzi, ketting  

 
113. Zinzi, oorbel  
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