Reactie van de Nederlandse Cosmetica Vereniging, NCV:
De Duitse en Belgische publicaties waar de Gezondgids aan refereert hebben een
cascade van gebeurtenissen teweeggebracht. Hierbij is tussen de verschillende
partijen (industrie, consumentenorganisatie en overheid) veel informatie
uitgewisseld, ook zijn er misverstanden opgehelderd. De NCV brengt de
Gezondgids van deze ontwikkelingen op de hoogte, omdat de ontwikkelingen
bevestigen dat cosmetische producten die minerale oliën bevatten veilig zijn.
Bedrijven zijn terughoudend met het delen van dossiers, omdat de gegevens
zeer concurrentiegevoelig zijn. De informatie in de dossiers is met veel zorg
samengesteld en de dossiers zijn een behoorlijke investering voor een bedrijf.
Daarnaast wordt de veiligheidsbeoordeling uitgevoerd door een persoon die
daartoe bevoegd is, dat is wettelijk verplicht (‘een persoon in het bezit van een
diploma of ander bewijsstuk ter afsluiting van een universitaire opleiding in
theoretisch en praktisch onderwijs in de farmacie, toxicologie, geneeskunde of
een gelijksoortige studierichting’). Bij het vrijwillig delen van het dossier met een
derde partij moet men er zeker van zijn dat de gegevens vertrouwelijk worden
behandeld, niet publiek beschikbaar worden gemaakt en dat de inhoud wordt
beoordeeld door personen die daarvoor de juiste kennis hebben. Uitsluitend
autoriteiten zoals de NVWA zijn gemachtigd om inzage in de dossiers te
vorderen.
Bij discussies over de veiligheid van ingrediënten is het belangrijk om
onderscheid te maken tussen gevaar en risico. Een risico is de kans op het
krijgen van een ‘probleem’. Een gevaar zelf hoeft geen probleem te zijn als het
gevaar bijvoorbeeld ergens ver weg is. Een risico ontstaat pas als je in de buurt
komt van het gevaar, als je eraan wordt blootgesteld. Hoe groot het risico is
hangt af van het gevolg dat het gevaar kan hebben en de manier waarop de
blootstelling plaatsvindt. Risico = Blootstelling x Gevaar.
De Consumentenbond informeert de consument in de meeste gevallen over
gevaar, de consument heeft echter meer aan informatie over risico. Geen enkel
product en geen enkele activiteit is honderd procent veilig. Ondanks alle
voorzorgsmaatregelen bestaat er altijd een heel kleine kans dat er iets misgaat.
De vraag ‘Is dit product veilig?’ betekent dus: is de kans dat er een gevaarlijke
situatie ontstaat klein genoeg? Of anders gezegd: is het risico aanvaardbaar? Dit
laatste wordt geregeld via strikte Europese wetgeving. De veiligheid van
producten is de ‘key’ verantwoordelijkheid van bedrijven.
Cosmetische producten die minerale oliën bevatten zijn veilig. De veiligheid van
de consument heeft een zeer hoge prioriteit voor fabrikanten van cosmetische
producten. Alle grondstoffen die worden gebruikt in cosmetische producten
moeten uitvoerig worden getest en voldoen aan de hoogste normen op het
gebied van zuiverheid, kwaliteit en veiligheid. Deze eisen gelden
vanzelfsprekend ook voor mineralen oliën die in cosmetica worden gebruikt.
Gelukkig is er op Europees niveau besloten de dialoog aan te gaan. Dit heeft
geleid tot opheldering van misverstanden over de veiligheid van minerale oliën
die in cosmetica worden gebruikt. We zullen de acties van Stiftung Warentest
en/of Test Aankoop in de gaten houden en uiteraard zullen we de
Gezondheidsgids met plezier blijven lezen.
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