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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2016Z00642
Vragen van de leden Thieme (PvdD) en Van Gerven (SP) aan de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over giftige bontkragen op kinderjassen
(ingezonden 15 januari 2016).
Vraag 1
Kent u het onderzoek van Kassa en Bont voor Dieren naar giftige stoffen in
bontkragen, waaruit blijkt dat bontkragen hoge concentraties van het zeer
giftige formalhyde en ethoxylaten bevatten, tot soms wel 30 keer zo hoog als
de richtlijn van textiel toestaat?1
Vraag 2
Erkent u dat hoge concentraties van formalhyde en ethoxylaten schadelijk
kunnen zijn voor de vruchtbaarheid, irritaties kunnen veroorzaken en
kankerverwekkend zijn? Zo nee, uit welke onderzoeken blijkt dat deze stoffen
niet schadelijk hoeven te zijn voor de volksgezondheid?
Vraag 3
Hoe beoordeelt u de conclusies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat bontkragen veilig genoeg zijn, terwijl hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie Jacob de Boer aangeeft dat «deze waarden zo hoog zijn
dat zorgen over effecten door blootstelling aan deze stoffen terecht zijn»?
Vraag 4
Hoe beoordeelt u het advies van hoogleraar Jacob de Boer «te kijken naar de
normstelling van deze producten en het eventueel verbieden van deze
producten»? Bent u bereid dit advies op te volgen, en over te gaan op het
verbieden van bont in textielproducten op basis van volksgezondheidrisico’s?
Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Bent u bereid de betreffende jassen terug te laten roepen van de markt, en
verdere verkoop te verbieden in verband met de aanwezige gifstoffen en
consumenten te waarschuwen? Zo nee, waarom niet?
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Vraag 6
Hoeveel bontproducten heeft u laten testen op de aanwezigheid van gif in
2015, 2014 en 2013? Hoeveel bontproducten wilt u laten testen op de
aanwezigheid van git in het jaar 2016, hoeveel fte wordt hierop ingezet, en
hoeveel procent van de bontproducten wordt hiermee daadwerkelijk
gecontroleerd op gif? Hoe wilt u bewerkstelligen dat er geen gifbont meer in
de schappen ligt?
Vraag 7
Hoe beoordeelt u het feit dat veel consumenten niet weten of het bont op
hun kraag van dierlijke of synthetische afkomst, zoals bleek uit de uitzending
van Kassa? Bent u bereid, in het kader van het Nederlands Voorzitterschap,
de verplichte etikettering van dierlijke materialen in textielproducten opnieuw
in Brussel op de agenda te zetten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn?
Zo nee, waarom niet? Wilt u bij de beantwoording de uitvoering van de motie
Gerkens (Kamerstuk 30 826, nr.2 meenemen?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden
Koşer Kaya, Verhoeven, Van Veldhoven en Pia Dijkstra (allen D66), ingezonden 15 januari 2016 (vraagnummer 2016Z00639).
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