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VRIENDELIJK 
VOOR MENS EN 
MILIEU 
Binnenkort kun je makke lijker 
kiezen voor een dagcrème, 
tandpasta of shampoo die 
mens en milieu niet schaadt. 
Je hoeft alleen nog maar te 
kijken of het  product het  
keur merk Ecolabel heeft.

Tekst Else Meijer 

pelen zich op in vissen en 
schaaldieren die wij eten. 
Daarnaast bevatten verzor-
gingsproducten stoffen die 
een directere invloed op de 
gezondheid kunnen hebben.  

Het Europese milieukeur-
merk EU Ecolabel draagt eraan 
bij dat cosmetica zo weinig 
mogelijk negatieve effecten 
heeft op het milieu en op onze 
gezondheid. Dat geldt zowel 
tijdens de productie, het ge-
bruik als bij het verwijderen 
van verzorgingsproducten. Het 
bloemlogo staat op ruim 
78.000 producten en diensten 
die in Europa worden verkocht 
of geleverd. Niet alleen cosme-
ticaproducten, ook reinigings-
producten, kleding, apparaten 
en toeristische accommodaties 
kunnen het Ecolabel hebben. 
Voor elke productgroep of 
dienst gelden specifieke eisen.

Het Ecolabel bestond alleen 
voor cosmetica producten die 
je snel na het opbrengen af-
spoelt, zoals shampoo en 
douchegel. Maar binnenkort 
kunnen alle soorten cosmeti-
ca het keurmerk krijgen. Dus 
bijvoorbeeld ook dagcrème, 
lippenstift en zonnebrand-
crème. Niet alleen wordt het 
soort product dat het keur-
merk kan voeren uitgebreid, 
ook zijn de voorwaarden om 
het te krijgen strenger gewor-
den. 

Belang consument
De Europese consumenten-
organisatie BEUC (zie kader) 
was betrokken bij de uitbrei-
ding van het Ecolabel om de 
belangen van consumenten 

te bewaken. De organisatie is 
blij met het resultaat. Een 
belangrijke voorwaarde die 
het keurmerk stelt is dat een 
product geen ingrediënten 
bevat die gevaar kunnen op-
leveren voor de gezondheid. 
Het gaat om de volgende be-
standdelen:

• Hormoonverstorende 
stoffen. Deze kunnen natuur
lijke hormonen nabootsen, 
belemmeren en blokkeren. 
Blootstelling aan zelfs kleine 
hoeveelheden leidt mogelijk 
tot ernstige, soms blijvende, 
effecten op de gezondheid. 
Denk aan onvruchtbaarheid, 
kanker, obesitas, genitale mis
vormingen en IQverlies. 
• Nanostoffen. Dat zijn heel 
kleine deeltjes van een stof. 
Ze zijn 1 tot 100 nanometer 
groot. Van veel nanodeeltjes 
is nog niet duidelijk of en hoe 
ze het lichaam binnenkomen 
en wat het risico daarvan is. 
Dat moet verder worden on
derzocht. 
• Weekmakers, oftewel 
ftalaten. Dit zijn (mogelijk) 
hormoonverstorende stoffen. 
Ze kunnen ook andere gevaar
lijke eigenschappen hebben. 
Hoewel over sommige week
makers nog niet zo veel be
kend is, bevat cosmetica met 
het Ecolabel helemaal geen 
weekmakers.

ecolabel voor cosmetica

C
osmetica bevat 
vaak chemische 
stoffen. Die kunnen 
in het afvalwater 

terechtkomen als je het ver-
zorgingsproduct van je ge-
zicht of lichaam verwijdert. 
Als de stoffen niet worden 
afgebroken in afvalwaterzui-
veringsinstallaties, komen ze 
terecht in rivieren, zeeën en 
oceanen. Daar kunnen vissen 
en andere waterorganismen 
ze binnenkrijgen. En dat heeft 
weer invloed op onze gezond-
heid. Want chemicaliën sta-
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duurzaamheid

Naast eisen op het gebied van 
gezondheid, zijn er milieu-
gerelateerde eisen waar cos-
metica met het Ecolabel aan 
moet voldoen. Zo moeten de 
ingrediënten af te breken zijn 
voordat ze in rivieren en oce-
anen terechtkomen. Als er in 
een product palm(pit)olie zit, 
moet die van duurzame her-
komst zijn. De controle-eisen 
die het keurmerk hieraan stelt 
zijn strenger dan gebruikelijk 
bij producten met deze olie. 

Navulbaar
Een andere eis gaat over de 
verpakking. De verpakking 
van het product moet tot een 
minimum beperkt zijn. Een 
tweede verpakking, zoals een 
kartonnetje om een tube, is 
niet toegestaan. De verpak-
king moet te recyclen zijn. 
Verder moet de flacon of pot 
navulbaar zijn en minimaal 
een inhoud van 150 ml heb-
ben (behalve tandpasta). 

Alle gestelde eisen kunnen 
producten voor consumenten 
minder aantrekkelijk maken. 
Om te garanderen dat dat niet 
gebeurt, moet de cosmetica 

Europese  
consumenten
bond BEUC
Bureau Européen des 
Unions de Consomma-
teurs (BEUC) is de orga-
nisatie die opkomt voor 
de rechten van consu-
menten in Europa. Net 
als veel andere Europese 
consumentenbonden 
zijn wij er bij aangeslo-
ten. BEUC speelde een 
belangrijke rol bij het 
verbeteren van de crite-
ria voor het Eco label. De 
consumentenorganisa-
tie maakt deel uit van de 
EU-raad voor mileukeur-
merken, samen met an-
dere NGO’s, lidstaten en 
vertegenwoordigers van 
de industrie. 

• Zogeheten forever chemi-
caliën. Deze stoffen breken 
langzaam of helemaal niet af. 
Er is nog niet zo veel over be
kend, maar het vermoeden 
bestaat dat ze negatieve ge
volgen voor de gezondheid 
kunnen hebben.
• Conserveermiddelen en 
kleurstoffen. Deze kunnen 
allergische reacties veroorza
ken en zijn mogelijk giftig voor 
het watermilieu.
• Geurstoffen. Deze mogen 
zelfs niet in kleine hoeveelhe
den zitten in producten met 
het Ecolabel. De reden voor 
die strenge eis is dat we 
steeds gevoeliger worden 
voor allergenen. 
• Minerale oliën opgebouwd 
uit verzadigde koolwaterstof
fen (MOSH) en aromatische 
koolwaterstoffen (MOAH). 
Deze kunnen schadelijk zijn 
als je ze binnenkrijgt. Omdat 
lipverzorgingsproducten vrij 
gemakkelijk in de mond belan
den, zitten in producten met 
het Ecolabel geen MOSH en 
MOAH. 
• Microplastics. In cosmetica 
zitten vaak kleine stukjes gifti
ge kunststof. Ze eindigen in vis, 
schaaldieren of plank ton, en 
dus in onze voedsel keten. 

Het Ecolabel 
onderscheidt zich 

van andere ‘groene’ 
keurmerken door de 

strenge eisen

MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/   
cosmetica 

europees  ecolabel.nl

voldoen aan bepaalde voor-
waarden wat betreft de kwali-
teit en gebruikerstevreden-
heid. Dat moet aantoonbaar 
zijn, dus zijn gemeten in een 
laboratorium of met gebrui-
kerstests.

Het Ecolabel is een van de 
vele duurzaamheidskeurmer-
ken. Fabrikanten krijgen het 
alleen als een gecertificeerd 
bedrijf heeft gecontroleerd 
dat het betreffende product 
aan alle eisen voldoet. Lang 
niet alle ‘groene’ keurmerken 
hebben deze controle. Som-
mige zijn door fabrikanten 
zelf in het leven geroepen om 
goede sier te maken. Dergelij-
ke keurmerken hebben vaak 
geen strenge eisen. Of alleen 
producten van de betreffende 
fabrikant kunnen ze krijgen. 
Meer hierover is te lezen in  
de Consumentengids van 
november.  ■



Lees alles over gezond leven in de Gezondgids. Met kritische artikelen 
over voeding, beweging en zelfzorg. Probeer nu met korting.

Smaakt dit 
naar meer?

Bekijk de aanbieding

https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/gezondgids/abonnement-gezondgids?icmp=gz_gratisartikel

