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Vraag 
De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn momenteel de 

mogelijkheid aan het bestuderen om Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 

27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 

lidstaten inzake cosmetische producten, te herzien. De doelstelling van die 

herziening is de Europese wetgeving te vereenvoudigen zonder de 

basisprincipes van de richtlijn, zoals de veiligheid van de consument, daarbij 

ter discussie te stellen. Ter gelegenheid van die herziening vestigen de 

professionals uit de kappersbranche de aandacht op de 

gezondheidsgebonden risico's waarmee ze elke dag te maken krijgen omdat 

ze met cosmetische producten en in het bijzonder haarkleuringsproducten 

omgaan.  Zo hebben kappers bijvoorbeeld bijzonder te lijden onder huid- en 

ademhalingsproblemen.  Ze zijn ook onderhevig aan een hoger risico op 

kanker: er zijn 30% meer borstkankergevallen bij de kapsters dan onder de 

rest van de bevolking en dat risico loopt op tot 70% wanneer de 

werkneemster meer dan tien jaar anciënniteit heeft. Bijgevolg eisen de 

professionals uit de kappersbranche dat nieuwe maatregelen voor de 

werknemers uit hun sector worden opgenomen in de nieuwe "Cosmetica 

Richtlijn" of dat een specifieke richtlijn wordt aangenomen. Naast het 

productgebonden gevaar, hebben de professionals uit de kappersbranche 

ook te maken met andere, bijvoorbeeld ergonomiegerelateerde risico's, of 

risico's die te maken hebben met het gebruik van elektriciteit. 1. Welk 

standpunt zal België innemen bij het aannemen van specifiek Europese 

regels om de professionals uit de kappersbranche te beschermen? 2. Zal 

België, bij gebrek aan Europese regelgeving, nieuwe maatregelen nemen 

om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers uit die sector te 

verzekeren? 3. Zijn de professionals voldoende op de hoogte van de 

risico's? 4. Worden er veel beroepsziekten erkend in de kappersbranche? 
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Antwoord 

1. De Europese Richtlijn 76/768/EEG "cosmetica" genaamd die u citeert stelt 

dat de cosmetische producten die binnen de Gemeenschap op de markt 

gebracht worden, de gezondheid van de mens niet mogen schaden wanneer 

zij op normale wijze gebruikt worden.Deze richtlijn herneemt in zijn 

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/52/52K0050.pdf
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/52/52K0067.pdf
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/52/52K0050.pdf
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/52/52K0067.pdf


toepassingsgebied de haarverzorgingsproducten. Deze richtlijn wordt 

regelmatig aan de technische en wetenschappelijke evoluties aangepast. 

Deze richtlijn werd naar Belgisch recht omgezet door het koninklijk besluit 

van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica. Dit koninklijk besluit werd 

regelmatig aangepast rekening houdend met de wijzigingen aan de richtlijn. 

Ik veronderstel dat dit eveneens in de toekomst het geval zal zijn, maar 

aangezien deze materie niet tot mijn bevoegdheid behoort maar tot die van 

mijn collega voor Volksgezondheid, kan ik mij over deze vraag niet 

uitspreken. 2. De gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de 

kapperssector wordt door mijn departement echter niet verwaarloosd. 

Immers de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk, en het koninklijk besluit van 11 

maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid 

van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk, 

bepalen dat de werkgever ertoe gehouden is na te gaan of er gevaarlijke 

chemische agentia aanwezig zijn in de onderneming, om over te gaan tot 

een specifieke risicoanalyse en de noodzakelijke preventiemaatregelen te 

nemen. Hiertoe moet de werkgever ondermeer rekening houden met het 

niveau, de aard en de duur van de blootstelling via het ademhalingsstelsel, 

de huid en andere blootstellingswijzen, maar eveneens met de 

omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd, en 

eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische 

agentia. Daarenboven verbiedt de reglementering het 

produceren,vervaardigen en gebruiken op het werk van sommige chemische 

agentia vermeld in de lijst in bijlage aan de reglementering (afwijkingen zijn 

evenwel mogelijk onder strikte voorwaarden). 3. Na een bevraging binnen de 

kapperssector begin 2005 is gebleken dat de kappers weinig kennis hebben 

over de beroepsgebonden gezondheidsrisico's en veiligheid.Met de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Algemene Directie 

Humanisering van de Arbeid als promotor van een project "Risktrainer voor 

kappers" werd in samenwerking met de Unie van de Belgische kappers 

(UBK/UCB) een handboek ontwikkeld rond het welzijn en de gezondheid van 

de werknemer in het kapsalon.Deze syllabus werd vanaf september 2007 

verspreid naar de kapperssector. Op de site van de beroepsfederatie van de 

kappers (www.coiffure.org) werden reeds voordien via een informatie- en 

opleidingstoolbox, PICTOFLEX genaamd, meerdere algemene opleidingen 

aangeboden, die werden aangevuld met een nieuw e-learning pakket 

"Risktrainer"(www.risktrainer.be). Verder is, in het kader van het Nationaal 

Opleidingscentrum, op dit ogenblik een werkgroep bezig met de 

samenstelling van het programma voor een binnenkort te organiseren 

studienamiddag over "de veiligheid en de gezondheid in de 

kapperssector".Op deze studienamiddag zal, naast presentaties over de 



bevordering van de veiligheid en de gezondheid in het kapsalon, eveneens 

een checklist, "een preventiefiche kapper-kapster" voorgesteld worden die 

de kappers moeten toelaten hun kapsalon op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en welzijn te toetsen.De studienamiddag zal tijdig aangekondigd 

worden via folders, diverse websites en gespecialiseerde pers. 4. Het Fonds 

voor de beroepsziekten heeft in de periode van 2000 tot en met 2007 een 

totaal van 207 positieve beslissingen opgetekend. In 79 beslissingen werd 

een blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend, 63 beslissingen betroffen 

een tijdelijke arbeidsongeschiktheid en voor 65 beslissingen werden 

gezondheidszorgen toegekend. De meest voorkomende pathologie betreft 

de huidaandoeningen, vervolgens de longproblematiek en de 

peesontstekingen. Om in aanmerking te komen dient de aanvrager binnen 

het toepassingsgebied van de beroepsziektewetgeving te vallen, hetzij vallen 

onder artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de 

beroepsziekten, hetzij behoren tot de plaatselijke en provinciale 

overheidsdiensten. Er dient rekening te worden gehouden met wettelijke 

beperkingen: kappers die hun beroepsbezigheden onder het statuut van 

zelfstandige uitoefenen, dewelke de grootste groep vormt, kunnen bij het 

Fonds voor de beroepsziekten geen aanspraken op schadeloosstelling laten 

gelden. 

 


