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Betreft: Verzoekschrift 1476/2009, ingediend door Marga Santamaría (Spaanse 
nationaliteit), namens de vereniging ANDAFED (Nationale Vereniging van 
Slachtoffers van Dimethylfumaraat), over de schadelijke gevolgen van DMF, 
dat wordt gebruikt bij de productie van diverse consumentenartikelen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over het feit dat verschillende fabrikanten ongeoorloofd gebruik 
maken van een stof genaamd dimethylfumaraat (DMF) bij de productie van leren schoenen, 
banken en kleding. Deze stof heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en leidt tot 
contactdermatitis en astma. Deze stof is middels een beschikking van de Commissie van 17 
maart 2009 (PB L 74 P 32 van 20.3.2009) verboden, maar toch ontvangt deze vereniging tot 
op heden nog steeds klachten van mensen die schade hebben ondervonden van deze stof. 
Indienster verzoekt om DMF volledig te verwijderen uit alle producten die op de 
communautaire markt worden gebracht, aangezien het een schadelijke stof is en het gebruik 
ervan strijdig is met Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

“Indienster is voorzitster van de Nationale Vereniging van Slachtoffers van Dimethylfumaraat 
(ANDAFED). Zij beklaagt zich over het gebruik van dimethylfumaraat (DMF) in banken, 
schoenen, kleding en andere artikelen en over de schadelijke gevolgen hiervan voor de 
gezondheid van tal van consumenten. Zij stelt dat in verschillende landen van de EU talrijke 
gevallen van contactdermatitis en astma als gevolg van DMF zijn vastgesteld en dat
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ANDAFED ondanks het verbod op DMF, waarin een desbetreffende beschikking van de 
Commissie1 voorziet, nog steeds meldingen krijgt van mensen die problemen hebben 
ondervonden met DMF, bijvoorbeeld nadat zij schoenen hebben gekocht. Indienster verklaart 
dat ANDAFED de Spaanse justitie heeft verzocht een diepgaand onderzoek in te stellen naar 
deze gevallen.

ANDAFED richt derhalve een verzoekschrift tot het Europees Parlement opdat:

 het gebruik van DMF wordt verboden in alle artikelen die mogelijk in contact komen met 
de huid, evenals in alle soorten verpakkingen voor dergelijke artikelen;

 voorschriften worden ingevoerd voor materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging 
van leer, zoals kleef- en verfstoffen;

 de samenstelling van een artikel op het etiket wordt vermeld;
 een Europees register wordt opgesteld van personen die gezondheidsproblemen hebben 

opgelopen door DMF.

Inderdaad is DMF gevonden in een reeks (geïmporteerde) consumentenproducten zoals onder 
meer meubels, schoenen en textiel. De stof wordt gebruikt om consumentenproducten te 
beschermen tegen schimmels, bijvoorbeeld tijdens het transport in een vochtig klimaat. DMF 
is sterk sensibiliserend en heeft door zijn aanwezigheid in consumentenproducten huidreacties 
veroorzaakt bij honderden, zo niet duizenden consumenten in de EU. 

DMF is een schimmelwerend biocide dat in de EU niet is toegelaten. Vanwege het grote 
aantal huidproblemen bij consumenten en de hevigheid daarvan heeft de Commissie, na een 
positief advies van de lidstaten, binnen een tijdsbestek van slechts drie maanden voornoemde 
beschikking aangenomen overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn inzake algemene 
productveiligheid. Op grond van deze beschikking zijn de lidstaten sinds 1 mei 2009 verplicht 
ervoor te zorgen dat er geen consumentenproducten die DMF bevatten in de handel worden 
gebracht of aan consumenten worden aangeboden, en dat dergelijke producten worden 
teruggeroepen (ook als zij voor de datum van inwerkingtreding van de beschikking zijn 
geleverd). Bovendien moeten de lidstaten de consumenten voorlichten over de risico’s van 
DMF. Er geldt dus een volledig verbod voor het gebruik DFM in consumentenproducten. 

In 2009 hebben de lidstaten bijna 120 gevallen van consumentenproducten met DMF aan de 
Commissie gemeld. In overeenstemming met de beschikking hebben zij die producten van de 
markt gehaald. Spanje lag in dezen aan kop met 69 gevallen, waarin het onder meer om 
sandalen, slippers, sportschoenen, damesschoenen, laarzen en kinderschoenen ging.

Wat betreft de verzoeken van indienster kan het volgende worden geconstateerd:

 Verbod op dimethylfumaraat:

Krachtens de bovengenoemde beschikking is het gebruik van DMF inderdaad verboden 
voor alle consumentenproducten, met inbegrip van de verpakking, omdat die een integraal 

                                               
1 Beschikking 2009/251/EG van de Commissie van 17 maart 2009 houdende de verplichting voor de lidstaten 
ervoor te zorgen dat producten die het biocide dimethylfumaraat bevatten niet in de handel worden gebracht of 
op de markt worden aangeboden (PB L74 van 20.3.2009, blz. 32).
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onderdeel vormt van het product;
 Voorschriften inzake materialen die worden gebruikt bij de productie van leren artikelen:

Er geldt reeds een verbod op verschillende chemische stoffen, waaronder ook verfstoffen, 
die niet langer bij de vervaardiging van leren producten mogen worden gebruikt, onder 
meer met betrekking tot:
 gechloreerde paraffines met een korte keten voor het vetten van leer1;

 azokleurstoffen in leren voorwerpen die langdurig rechtstreeks in aanraking kunnen 
komen met de menselijke huid of mondholte, met inbegrip van leren speelgoed2;

 nonylfenol en nonylfenolethoxylaten in de leerbewerking (tenzij deze stoffen niet 
vrijkomen in het milieu)3;

Om de kwaliteit en veiligheid van leren producten te waarborgen is er daarnaast een aantal 
normen van kracht voor tests op chemische stoffen in leer. Deze tests hebben onder meer 
betrekking op:
 chroom4, chroomoxide5, zeswaardig chroom6, formaldehyde7, pentachloorfenol8;

 kleurechtheid tegen zweet9.
Beschikking 2002/231/EG van de Commissie inzake de milieukeur voor schoeisel10 is 
bovendien gericht op de beperking van het gehalte aan toxische residuen in schoeisel en 
beperking van de uitstoot daaruit van vluchtige organische verbindingen en stoffen zoals 
zeswaardig chroom, arsenicum, cadmium, lood en formaldehyde. De beschikking bevat 
tevens een lijst van stoffen die niet mogen worden gebruikt bij de productie van 
materialen voor schoeisel of van het product zelf. 

Andere chemicaliën mogen niet meer in kleefstoffen worden gebruikt en worden gemeld 
via het RAPEX-systeem. Tot deze stoffen behoren onder meer chloroform en andere 
chloorhoudende oplosmiddelen11, tolueen12 en benzeen13.

 Vermelding van de samenstelling van een artikel op het etiket:

Het is over het algemeen niet verplicht om op de verpakking van consumentenproducten 

                                               
1 REACH-verordening, bijlage XVII, vermelding 42. Zie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:NL:PDF.
2 REACH-verordening, bijlage XVII, vermelding 43. Website: zie hierboven.
3 REACH-verordening, bijlage XVII, vermelding 46. Website: zie hierboven.
4 EN ISO 4045:1998 Leer - Bepaling van de pH - deel 4.
5 prEN ISO 5398.
6 CEN/TS 14495:2003.
7 CEN ISO/TS 17226:2003.
8 CEN/TS 14494:2003.
9 EN ISO 11641:2003.
10 Beschikking 2002/231/EG van de Commissie van 18 maart 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria 
voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor schoeisel en tot wijziging van Beschikking 
1999/179/EG (PB L 77 van 20.3.2002, blz. 50).

11 REACH-verordening, bijlage XVII, vermeldingen 32 t/m 38. Website: zie hierboven.
12 REACH-verordening, bijlage XVII, vermelding 48. Website: zie hierboven.
13 REACH-verordening, bijlage XVII, vermelding 5. Website: zie hierboven.
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bepaalde chemicaliën of zelfs de gehele samenstelling te vermelden. Een uitzondering 
geldt echter voor cosmetische producten waarmee de huid regelmatig en soms urenlang in 
contact komt. Indien consumentenproducten op grond van hun samenstelling ontvlambaar 
zijn (zoals bepaalde sprays) of bijtende eigenschappen hebben (zoals afvoerreinigers), 
moet dit wel op het etiket worden aangegeven in overeenstemming met de Europese 
wetgeving1.

 Opstelling van een Europese lijst van personen die gezondheidsproblemen hebben 
opgelopen door DMF:

De Commissie is op de hoogte van het feit dat honderden, zo niet duizenden mensen door 
de aanwezigheid van DMF in consumentenproducten huidirritaties, -uitslag, brandwonden
en andere ernstige gezondheidsproblemen hebben opgelopen, die soms zeer moeilijk te 
genezen zijn. Sommige consumenten zijn gezamenlijk naar de nationale rechter gestapt, 
bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waar de grootste collectieve procedure is 
ingesteld. Naar verluidt wordt ook in Frankrijk een collectieve procedure aanhangig 
gemaakt door consumenten. 
De Commissie is evenwel geen lijst bekend van alle consumenten in de EU die 
gezondheidsproblemen hebben opgelopen door DMF. Op EU-niveau bestaat er geen 
databank waarin gegevens over dergelijke gevallen worden verzameld.

In dit verband zij erop gewezen dat de Commissie in 2008 opdracht heeft gegeven voor 
een studie ter vergaring van gegevens over de incidentie en de ernst van allergieën van de 
huid en de luchtwegen in verband met de blootstelling aan chemicaliën in non-
foodproducten2, om meer zicht te krijgen op stoffen die sensibiliserend zijn voor de mens 
en om methoden te vinden voor de vergaring en verspreiding van desbetreffende 
gegevens. Aan het eindverslag van de studie wordt momenteel nog gewerkt, maar reeds 
nu kan worden gezegd dat op nationaal en regionaal niveau in sommige Europese landen 
databanken met patiëntengegevens bestaan die veel informatie bevatten over 
sensibiliserende chemische stoffen en personen die allergisch op dergelijke stoffen 
reageren. Op het niveau van de Europese Unie bestaat er echter geen databank van die 
aard.

Aan het belangrijkste verzoek van indienster, namelijk een verbod op DMF, is in de EU reeds 
voldaan in de vorm van het verbod dat de Commissie onmiddellijk voor alle 
consumentenproducten heeft ingesteld toen zij genoeg aanwijzingen had voor de noodzaak 
van snelle maatregelen. Het verbod moet door de lidstaten sinds 1 mei 2009 ten uitvoer 
worden gelegd, en het feit dat in 2009 bijna 120 en in januari 2010 13 meldingen zijn gedaan, 
toont aan dat de desbetreffende voorschriften daadwerkelijk worden gehandhaafd.

Aan het verzoek van indienster om voorschriften in te voeren voor de vervaardiging van leren 
                                               
1 Zie Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en
intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1; http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF).
2 “The collection and evaluation of data on incidence and severity of skin and respiratory allergy related to 
exposure of chemicals from non-food sources”.
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voorwerpen is reeds voldaan door beperkingen voor bepaalde stoffen in de EU-wetgeving in 
gevallen waarin van dergelijke stoffen een aantoonbaar risico uitgaat. Leren producten zijn 
derhalve veilig voor zover zij in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving, zodat het niet 
evenredig lijkt om conform het verzoek van indienster de vermelding van de samenstelling 
van leren producten op het etiket verplicht te stellen. 

De Commissie is geen lijst bekend van personen die gezondheidsproblemen hebben 
opgelopen als gevolg van DMF in consumentenproducten.


