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mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "asbest in
cosmetische producten" (nr. 24857)
mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "asbest
in producten en gebouwen" (nr. 25113).
o Antwoord minister
o Repliek

Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, de FOD Volksgezondheid heeft in
twee make-upproducten van winkelketen Claire's asbest aangetroffen. Eerder werd ook al in
Nederland en in de Verenigde Staten in producten van Claire's asbest gevonden. In ongebonden vorm
is asbest gevaarlijk voor de volksgezondheid. Volgens de deskundigen van Volksgezondheid was het
risico veeleer laag omdat de cosmetica slechts lage concentraties asbest bevatten.
Asbest komt vrij bij de winning van de talk die gebruikt wordt voor de producten. Het is volgens
Europese richtlijn 1223/2009 echter verplicht om altijd asbestvrij talkpoeder te gebruiken voor
cosmetische producten. In Nederland zijn de Inspectie Leefomgeving en de Voedsel- en
Warenautoriteit een breder onderzoek begonnen naar allerlei andere talkhoudende producten zoals
babypoeder. Volgens woordvoerder Jan Eyckmans overweegt de FOD Volksgezondheid om ook een
onderzoek te starten.
Ik heb hierover enkele vragen. Ten eerste, is er ondertussen beslist om vanuit de FOD een onderzoek
te starten naar de aanwezigheid van asbest in andere talkhoudende producten? Zo ja, is dat onderzoek
al van start gegaan of wanneer zal het starten? Wanneer verwacht u de eerste resultaten?
Ten tweede, de Europese richtlijn is duidelijk. Het is verboden om talkpoeder met asbest te gebruiken
voor cosmetische producten. Welke sancties worden er opgelegd aan de bedrijven die niet in regel
zijn? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er in de toekomst geen asbesthoudende cosmetische
producten meer verkocht worden? Is extra info over de richtlijn voor cosmetische producten nodig
voor de betrokken bedrijven maar ook voor de burgers?
Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik sluit mij aan bij deze vraag.
Als het over asbest gaat, is dit een terugkerend debat. Toevallig gaat het nu over kindermake-up van
de keten Claire’s, maar in de tien dagen voordien lazen wij in de kranten vier berichten over het feit
dat asbest opnieuw de kop opsteekt, onder meer in scholen. Ik weet wel dat Vlaanderen voor de
verwijdering daarvan verantwoordelijk is, maar het probleem bleek veel groter dan gedacht. De week

voordien werd ook bekend dat arbeiders van de NMBS mogelijk in contact waren gekomen met asbest
in verf op honderden oude goederenwagons. Ook daaromtrent is er achteraf niet veel duidelijkheid
gekomen over de mate waarin dat klopt noch over de stappen die zijn genomen. Er zijn ook een aantal
branden geweest, onlangs nog, met asbestgevaar.
Daarna kwamen de berichten over sporen van asbest in kindermakeup. Dat spreekt natuurlijk helemaal
tot de verbeelding. Collega Van Hoof heeft terecht gezegd dat het weliswaar over zeer kleine
concentraties gaat, maar toch blijft asbest een sluipmoordenaar die wij liever niet zien opduiken in
dergelijke zaken.
Vandaar mijn vraag of het onderzoek er inderdaad is gekomen, zowel met betrekking tot de NMBS als
tot de make-up van de keten Claire's? Zo ja, wat is het resultaat ervan?
Welke boodschap geeft u aan de personen die ermee in contact zijn gekomen?
Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Van Hoof en mevrouw Van Peel, na de
berichten uit de Verenigde Staten en uit Nederland dat er asbest werd gevonden in de make-up van
de keten Claire's, hebben mijn diensten van de FOD Volksgezondheid eind maart analyses uitgevoerd
op bepaalde verdachte producten. In twee make-upproducten werd asbest aangetroffen.
Op vraag van de Nederlandse en de Belgische inspectiediensten heeft de keten Claire's eind maart alle
producten uit de rekken genomen. Het Europees hoofdkwartier van Claire's, in het Verenigd Koninkrijk,
coördineerde deze actie. De dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid
heeft nadien enkele winkels bezocht om na te gaan of de producten effectief uit de handel waren
genomen. Dat bleek het geval te zijn.
Er werden nog zes extra make-upproducten van de keten Claire's geanalyseerd. Daarbij werd opnieuw
een kleine hoeveelheid asbest teruggevonden in twee make-upsetjes. Op verzoek van de dienst
Inspectie van Consumptieproducten heeft Claire's ook deze producten uit de handel genomen.
De aanwezigheid van asbest zou te wijten zijn aan het gebruik van onzuivere talk. Zowel de
Nederlandse als de Belgische inspectiediensten hebben een onderzoek bevolen naar de omvang van
de asbestbesmetting bij Claire's. Dit onderzoek loopt nog.
Als verantwoordelijke moet Claire's instaan voor de veiligheid van haar producten, en beschikken over
gedetailleerde informatie over de ingrediënten en over de traceerbaarheid van de producten. Ook
over de talk moet Claire's dus de nodige informatie leveren, zowel wat de verschillende ingrediënten
betreft als wat het eindproduct betreft
Het is de fabrikant die aansprakelijk is voor de falende kwaliteitsopvolging en voor het in de handel
brengen van mogelijk onveilige cosmetica. Het is dan ook de fabrikant die vervolgd kan worden en die
een boete kan krijgen.
De Nederlandse autoriteiten maken op dit moment een evaluatie van de gezondheidsrisico’s ten
gevolge van het gebruik van de besmette make-upproducten. De resultaten hiervan zullen binnenkort
worden bekendgemaakt. Ook mijn diensten van de FOD Volksgezondheid maken een evaluatie van dit
specifiek dossier inzake Claire's. Zij zullen vervolgens een onderzoek voeren naar cosmetica met talk
op de Belgische markt.

Wat de spoorwegen betreft, daar gaat het om verf die door de werkmannen werd gebruikt en waarvan
inderdaad werd vastgesteld dat zij asbest bevatte.
Dit is de verantwoordelijkheid van zowel de producent van de verf als van zij die ze gebruiken en die
de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Ik heb in dat verband een paar berichten gezien.
Bij de spoorwegen werden die producten meteen verwijderd van de werkvloer. Quid evenwel met de
dingen die daarmee werden geverfd?
Wij moeten waakzaam blijven. Er komt nu een onderzoek naar al wat gelieerd is met talkingrediënten.
Ik meen dat het in dat opzicht aangewezen is om goed samen te werken, zowel met de Nederlanders
als met de Engelsen. Als er twee doosjes in ons land zijn, zijn er ook elders. Samenwerking is dus nodig
en dat doen wij.
Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de minister, uw diensten hebben een zeer alerte houding aangenomen
en dat verdient felicitaties. Het is goed dat er een samenwerking is op Europees niveau en dat men
zich niet beperkt tot een evaluatie van wat er nu is gebeurd, alsook dat de talkhoudende producten op
de Belgische markt worden onderzocht. Wij kunnen u alleen maar aanmoedigen om die weg te
vervolgen.
Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, ik heb nog een vraag. In welke mate schat u in dat de
volksgezondheid echt in gevaar is? Moeten ouders van kinderen die deze producten hebben gebruikt
zich zorgen maken? Hetzelfde geldt ook voor de NMBS. Ik weet dat ook daarover discussie was hoelang
dit al geweten was, terwijl de medewerkers wel met de verf zijn blijven werken. Werd er met hen
gecommuniceerd inzake volksgezondheid?
Minister Maggie De Block: Het kan niet om dezelfde communicatie gaan, want het gaat over
blootstelling aan twee verschillende producten. De Nederlandse autoriteiten onderzoeken het risico
voor de volksgezondheid omdat het make-upproduct daar frequenter voorkwam. Ik meen dat het gaat
om oogmascara en blush. Die talk zit ook niet in alle producten. Uiteraard mag zoiets niet voorkomen,
maar volgens mij zal het resultaat nog wel meevallen.
Wij moeten contact opnemen met de spoorwegen, want zij staan niet rechtstreeks in verbinding met
onze diensten; de communicatie gebeurt altijd par personne interposée.
In het kader van de veiligheid van de werknemers moet bekeken worden wat er moet gebeuren met
de zaken die reeds geverfd zijn. Moet die verf eraf geschuurd worden? Dat zal dan waarschijnlijk wel
moeten gebeuren met een beveiliging, want asbest komt net vrij als er beweging is. Er moet dus
bekeken worden, met oog voor de veiligheid van de werknemers, wat er moet gebeuren met de zaken
die reeds geschilderd zijn. Men heeft nu alle verf verwijderd en ervoor gezorgd dat ze niet meer kan
gebruikt worden. Maar hoelang werd ze al gebruikt? Waarvoor werd ze gebruikt? Ik hoop dat de NMBS
ook dat kluwen kan ontwarren.
Het incident is gesloten.

