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Korte Samenvatting in het
Nederlands
Textiellabels of textieletiketten bestaan uit de permanent bevestigde stofstalen aan de binnenkant
van een textielproduct en uit de tijdelijk aangehechte labels.
De permanent ingenaaide labels bevatten onder andere productinformatie over de textielvezelsamenstelling, de maat, het onderhoudsvoorschrift, indicatie van het land van herkomst etcetera.
De tijdelijk bevestigde labels, ook wel hangtags genoemd, geven informatie die voor het moment
van de aankoop van belang zijn, zoals informatie over de prijs en over bijzondere omstandigheden
van het textielproduct, zoals de chemische bewerkingen van het product of een toegepaste
‘washing’ van het product. Deze hangtags zijn meestal verbonden aan het textielproduct met
een uitneembare kunststof sluiting of veiligheidsspeld.
De functie van de voor vermelde etikettering en merking van textielproducten is het
ondersteunen van de consument bij zijn/haar aankoopbeslissing. Daarnaast zijn deze vormen
van etikettering een algemene bron van informatieverstrekking over de karakteristieken van
het product. Dientengevolge is de handelaar verantwoordelijk voor een accurate en juiste
informatievoorziening.
De Europese Unie (EU) streeft naar het tot stand brengen van een uniforme EU markt voor
textielproducten. Om mogelijke belemmeringen voor de goede werking van de interne
markt door verschillen tussen de lidstaten op het gebied van de voorschriften betreffende
textielvezelbenamingen, en daarmee verbonden etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten weg te nemen heeft de EU de volgende maatregel genomen.
De EU heeft de benamingen van textielvezels, alsook van de aanduidingen op etiketten,
merken en documenten die textielproducten tijdens de productie, verwerking en distributie
vergezellen, geharmoniseerd. Om deze reden staan in de EU verordening Nr. 1007/2011 (hierna:
de Textielverordening) bepalingen over textielvezelbenamingen, etikettering en merking van
textielproducten. Deze benamingen, etikettering en merking moeten consumenten op juiste
wijze informeren bij het aankopen van textielproducten.
Op grond van de Textielverordening dienen textielproducten voor de consument duurzaam,
leesbaar, zichtbaar en toegankelijk worden geëtiketteerd of gemerkt met de aanduiding van de
vezelsamenstelling. De etikettering moet gebeuren in de officiële taal of talen van de lidstaat
waar het product wordt verkocht, tenzij die lidstaat anders voorschrijft.
De EU kent echter geen verplichte maat-, onderhouds-, oorsprongsmarkering of chemischesubstantie-etikettering voor textielproducten. De Europese Commissie (hierna ook: de EC, of: de
Commissie) is van mening dat deze etiketteringsvoorschriften niet hoefden te worden opgenomen
in de Textielverordening, aangezien zij momenteel reeds bestaan of worden ontwikkeld uit hoofde
van andere regelgevende of niet-regelgevende kaders. In dit proefschrift wordt onderzocht of
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de keuze om hiervoor geen specifieke regels op te nemen in de Textielverordening de juiste is.
Derhalve staat in dit proefschrift de volgende vraag centraal:
‘In hoeverre beschermt het Europese consumentenbeleid de consument tegen inaccurate en/of
misleidende informatie op een textiel- en kledinglabel’.
Ter ondersteuning van de hoofdvraag is tevens een aantal deelvragen in dit onderzoek meegenomen. De eerste deelvraag betreft de wijze waarop het Europese consumentenbeleid zich in
de loop der jaren heeft ontwikkeld op het gebied van etikettering van textielproducten. Op basis
van de tweede deelvraag wordt onderzocht in welke mate horizontale wetgeving en zelfregulatie
binnen de textielsector de Europese consument beschermt tegen de informatievoorziening van
handelaren middels textiel en kledinglabels. De derde deelvraag betreft de wijze waarop de
textielsector informatie verschaft op labels en etiketten te beoordelen. Ter beantwoording van
deze deelvraag is naast deskresearch ook empirisch onderzoek verricht door toonaangevende
modebedrijven en experts uit de textielsector te interviewen.
Bij de beantwoording van de hoofdvraag wordt vooropgesteld dat in de preambule van de
Textielverordening is aangeven dat met het oog op de bescherming van de consument er
transparante en consistente handelsregels nodig zijn. De lidstaten behoren speciale aandacht
te besteden aan de werking van horizontale richtlijnen, zoals Richtlijn 85/374/EEG van de
Raad betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken van 25 juli 1985 (hierna:
Richtlijn Productaansprakelijkheid), Richtlijn 2005/29/EG van de Europese Raad inzake oneerlijke
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne
markt van 11 mei 2005 (hierna: Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken) en Richtlĳn 2001/95/
EG inzake algemene productveiligheid van 3 december 2001 (hierna: Richtlijn Algemene
productveiligheid).
De Textielverordening, de Richtlijnen Productaansprakelijkheid en Oneerlijke handelspraktijken
stellen onder andere als doel de werking van de interne markt te verbeteren en de consumenten
te voorzien van nauwkeurige informatie. De Richtlijn Productaansprakelijkheid stelt het beginsel
vast van ‘aansprakelijkheid buiten schuld’ en past deze toe op alle Europese producenten en
importeurs. Vertoont een (textiel) product een gebrek en lijdt de consument als gevolg daarvan
schade, dan kan de producent aansprakelijk worden gesteld.
De Richtlijn Algemene productveiligheid heeft als een van de kernpunten dat een product dat
in de Europese markt wordt gebracht veilig dient te zijn. Derhalve dient het product voorzien
te zijn van informatie zodat de identiteit van de producent getraceerd kan worden. Verder
dienen waarschuwingen en informatie over eventuele inherente risico’s van het product aan de
consument kenbaar gemaakt te worden.
Misleidende handelspraktijken, waarbij onjuiste informatie wordt verstrekt waardoor de
consument tot een transactie besluit waartoe hij anders niet had besloten, zijn verboden
krachtens de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken. Overweging 10 van de richtlijn luidt als volgt:
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‘Deze richtlijn beschermt de consument in gevallen waarvoor op communautair niveau geen
specifieke, sectorale wetgeving bestaat, en verbiedt handelaren een verkeerde indruk te geven
van de aard van producten.’
Een handelspraktijk kan misleidend zijn door een handeling of een omissie. Van een misleidende
omissie is sprake indien essentiële informatie zoals bijvoorbeeld de onderhoudsinstructie
‘verborgen wordt gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze verstrekt
wordt, of het commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, niet laat
blijken, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan
nemen, dat hij anders niet had genomen.’
Bij de beoordeling of essentiële informatie is weggelaten of verborgen is gehouden worden de
feitelijke context, de beperkingen van het communicatiemedium alsook de maatregelen die zijn
genomen om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen, in
aanmerking genomen. Hierbij dient wel in overweging te worden genomen dat bij het bepalen of
een handelspraktijk oneerlijk is, de ‘gemiddelde consument’ centraal staat. Een handelspraktijk is
namelijk oneerlijk wanneer deze in de eerste plaats in strijd is met de vereisten van professionele
toewijding en in de tweede plaats het vermogen van de gemiddelde consument om een
geïnformeerd besluit te nemen merkbaar beperkt of kan beperken.
Uit de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat de gemiddelde consument
gezien wordt als een tamelijk goed oplettende en kritische consument. Dit blijkt zowel uit de
rechtspraak die leidde tot de Gut Springenheide-uitspraak als de daaropvolgende rechtspraak.
Van de gemiddelde consument wordt verwacht dat hij/zij beschikbare informatie opneemt en
omzichtig en oplettend informatie tot zich opneemt en zich niet laat misleiden door overdreven
en/of suggestieve claims. Er is dus sprake van een abstract consumentbegrip en er wordt niet
gekeken naar de concrete consument die zich door de handelspraktijk benadeeld voelt. Ergo, de
consument moet in staat worden gesteld volledig bewust te zijn van de karaktereigenschappen
van producten die zij kopen teneinde hen te beschermen tegen frauduleuze, onjuiste of
misleidende claims.
De verschillende textiel- en kledinglabels, waar in dit onderzoek dieper op ingegaan wordt, zijn
het maatlabel; het onderhoudslabel; het oorsprongslabel; het chemische substanties label en het
MVO label.

Maatlabel
Het vermelden van de juiste maat op een maatlabel is voor consumenten een zeer belangrijk
gegeven, teneinde over te kunnen gaan tot een aankoopbeslissing. In de praktijk blijken twee
issues de maatindicatie van kledingproducten te beïnvloeden.

224 | Korte Samenvatting in het Nederlands

De textielsector kan kiezen voor een eigen maatindicatie systeem waardoor de consument
geconfronteerd wordt met de verschillende maatvoeringen per textielbedrijf. Volgens de
Europese Commissie is de textielsector bekend met de diverse vrijwillige maatsystemen die
rouleren in de textielmarkt. De Commissie stelt zich echter op het standpunt dat binnen de EU de
handelaren middels maattabellen voldoende informatie verschaffen aan de consument over de
gebruikte maataanduiding.
In de praktijk zijn zowel Europese als internationale (ISO-) normen ontwikkeld ten behoeve van
een gestandaardiseerd maatsysteem binnen de EU.
De belangrijkste daarvan is de norm EN 13402, waarin een maat-specifieke codering is opgenomen
voor de maataanduiding van kleding. Dit systeem is echter vrijwillig. Volgens de EC worden er
slechts beperkte voordelen verwacht van het vervangen van het huidige vrijwillige systeem door
een verplicht, uniform EU-breed systeem. Om die reden wordt dan ook geen uniforme regeling
voorgesteld.
Uit mijn onderzoek zijn echter duidelijke aanwijzingen naar voren gekomen dat de textielsector
de consument misleid door de maatvoering inaccuraat en/of ondubbelzinnig weer te geven zodat
de consument tot een positieve aankoopbeslissing kan overgaan. Zo blijkt dat de textielbranche
frequent gebruik van het fenomeen van ‘vanity sizing’, dat ook wel ‘maatinflatie’ wordt genoemd.
Vanity sizing wordt toegepast om de consument zichzelf beter te laten voelen en dientengevolge
te bewegen tot aankoop over te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld een blouse van maat 44 gelabeld
als maat 40, in een poging om op die manier de aantrekkelijkheid van het product te vergroten,
zodat de consument tot een aankoopbeslissing kan overgaan.
Vanity sizing beoogt dus de gemiddelde consument een besluit over een transactie te laten
nemen dat hij anders niet zou hebben genomen, hetzij omdat de informatie onjuist is, hetzij
omdat deze, bijvoorbeeld door de algemene presentatie, niet aan de verwachtingen van de
gemiddelde consument voldoet, zelfs al zou deze informatie juist zijn geweest (artikel 6 Richtlijn
Oneerlijke Handelspraktijken).

Onderhoudslabel
Uit consumentenonderzoek is gebleken dat consumenten het onderhoudsetiket van een textielproduct als relevante informatiebron zien. Ook voor het onderhoudsetiket zijn geen wettelijke
voorschriften op Europees niveau. Wel worden vrijwillig toepasbare richtlijnen gevolgd.
De technische comités van de EU en de ISO hebben de etikettering gestandaardiseerd in EN-ISO
3758. De symbolen zijn geregistreerd eigendom van GINETEX (International Association for Textile
Care Labelling), waarvan bijna 20 landen lid zijn. De landelijke brancheverenigingen hebben het
recht de wassymbolen uit te geven. De wassymbolen worden uitgedrukt in taalonafhankelijke
symbolen die de aanbevolen manier van wassen, drogen, strijken, bleken en chemisch reinigen
aangeven. Echter, iedere handelaar is vrij in de keuze om onderhoudsinformatie wel of niet toe te
voegen op een label in een textielproduct en vrij in de keuze op de wijze waarop het toegevoegd
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mag worden. Dit heeft tot gevolg dat er verscheidenheid is in de manier waarop producenten en
textielhandelaren de consument informeren over het onderhoud van het textielproduct.
Consumenten geven aan de wassymbolen op een textieletiket onbegrijpelijk en onduidelijk te
vinden. Uit mijn onderzoek (observatiemethode) blijkt dat het onderhoudsetiket enkel bestaat
uit wassymbolen en in andere gevallen uit een beknopte tekst met onderhoudsinstructies. Verder
blijkt uit mijn empirisch onderzoek dat de handelaren in veel gevallen een duurdere of mildere
wasinstructie voorschrijven dan noodzakelijk. Dit doen zij om zichzelf in te dekken tegen een
eventuele aansprakelijkheid wegens non-conformiteit. Het gevolg daarvan is echter soms dat
sprake is van het verschaffen van tegenstrijdige informatie op een label, zoals ‘dry clean only’ en
‘handwash cold’. In dergelijke gevallen kan gesteld worden dat de consument wordt belet om een
geïnformeerde en dus bewuste keus van aankoop te maken.

Oorsprongslabel
Momenteel is er geen Europese wetgeving inzake etikettering van het land van herkomst van de
in de EU ingevoerde textielproducten. De enige toepasselijke wetgeving is die van de betrokken
lidstaat. Dientengevolge zijn producenten en importeurs vrij om een indicatie van het land van
herkomst op te nemen op hun producten, indien wenselijk.
Echter, volgens EU-wetgeving aangaande de douaneregelingen dient het land van herkomst
altijd te worden aangegeven op de douaneformaliteiten bij invoer declaratie (‘niet-preferentiële
oorsprongsregels’ van EU Verordening (EU) No 952/2013). De oorsprongsmarkering moet of
verwijzen naar het land waar het product geheel en al is vervaardigd of naar het land waar het
product een laatste ingrijpende bewerking heeft ondergaan.
Voorts is de distributeur op grond van de Richtlijn Algemene productveiligheid verplicht om de
documentatie die nodig is voor het traceren van de oorsprong van de producten te houden en
ter beschikking te stellen.
Daarnaast verbiedt de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken feitelijk onjuiste aanduiding van
oorsprong van het product. Echter de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken Richtlijn geeft geen
definitie van ‘oorsprong’.
De EC definieert ‘oorsprong’ als de ‘economische nationaliteit van goederen in de
internationale handel’. Vanuit de EC is er een voorstel gedaan om de oorsprongsmarkering
op non-food consumentenproducten verplicht te stellen, in verband met de veiligheid van
consumentenproducten.
Uit recente studie van de EC (Implementation of the new Regulation on Market surveillance;
Indication of origin, final report 6 May 2015) blijkt dat deze verplichting geen toegevoegde waarde
heeft voor de veiligheid van producten. Het zou dus overbodig zijn als dit voorstel daadwerkelijk
een wet wordt, als het doel is om de veiligheid van producten te waarborgen. Verder geven de
resultaten aan dat de verplichte oorsprongsmarkering tot lasten voor het bedrijfsleven zal leiden.
Veel consumentenproducten worden namelijk geproduceerd in wereldwijde productieketens
en daardoor is het bepalen van het land van oorsprong een complexe en tijdrovende en soms
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zelfs onmogelijke zaak. Dientengevolge zullen handelaren tijd kwijt zijn aan het aanbrengen van
de oorsprongsmarkering, echter voornamelijk ter bepaling van het land van oorsprong van een
bepaald product.
In meerdere consumentenonderzoeken wordt geconcludeerd dat het ‘oorsprongslabel’ een groot
effect heeft op de consumptie van textiel producten door de consument. Een oorsprongslabel
draagt vooral bij aan een bepaald imago dat door de consument wordt gekoppeld aan het
betreffende productieland. Er valt hierbij te denken aan culturele, politieke en economische
aspecten waar de consument informatie over heeft. Het is dan ook algemeen bekend dat veel
producten die buiten de EU zijn geproduceerd niet binnen dezelfde vereisten in arbeid en milieu
zijn geproduceerd dan producten die binnen de EU zijn geproduceerd. Daarnaast wordt een
textielproduct met een oorsprongslabel ‘Made in India’ over het algemeen door de consument
gezien als een product van lagere kwaliteit dan een textielproduct met de aanduiding ‘Made in
Italy’, waarbij de consument een hoge kwaliteit verwacht.
Derhalve kan gesteld worden dat een oorsprongsaanduiding de consumenten in staat moet
stellen zich volledig bewust te zijn van de oorsprong van de producten die zij kopen teneinde
de consument te beschermen tegen frauduleuze, onjuiste of misleidende claims betreffende
de oorsprong. Bewist blijft het feit dat door de complexe productieketen van textielproducten
een accurate oorsprongsaanduiding van een textielproduct vrij complex is. Bovendien moet
worden opgemerkt dat een oorsprongslabel vooral aansluit bij bestaande vooroordelen over
de productie van kleding die in werkelijkheid niet van toepassing behoeven te zijn ten aanzien
van het kledingsstuk waarin of waaraan het oorsprongslabel is bevestigd. Namelijk, over het
algemeen acht de consument producten uit bijvoorbeeld China of India van mindere kwaliteit.

Chemische substanties label
Chemische stoffen in textielproducten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Een gebrek aan informatie over de gebruikte chemische substanties in textielproducten
maakt het moeilijk voor consumenten om goed geïnformeerde keuzes te maken. De wettelijke
regulering van gevaarlijke stoffen is gefragmenteerd in bestaande horizontale wetgeving, met
name Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), Verordening (EG) nr. 1272/2008
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP) en Biociden
Verordening (EU 528/2012) en vrijwillige initiatieven (ISO-standaarden).
Verder zijn er regels over de informatie aan gebruikers, over snelle interventie procedures
ingesteld wanneer producten onveilig blijken te zijn (recall etc.), in aanvulling op de regels
over het markttoezicht en de uitwisseling van informatie tussen de autoriteiten in de lidstaten
(RAPEX-systeem). RAPEX is het Europees waarschuwingssysteem voor gevaarlijke producten. Dit
systeem zorgt ervoor dat de lidstaten (en aangesloten Europese landen) en de EC snel informatie
kunnen uitwisselen over gevaarlijke producten binnen Europa die uit de handel genomen en/of
teruggeroepen zijn, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen binnen de EU.
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Consumenten vinden de aanwezigheid van chemische (allergenen) stoffen in afgewerkte
textielproducten en de risico’s die zij vormen belangrijke aandachtspunten. Momenteel zijn er
enkele vrijwillige certificering- en etiketteringregelingen die betrekking hebben op de chemische
samenstelling en deze maken consumenten bewust van de aanwezigheid (of bij sommige
producten de afwezigheid) van deze stoffen.
Uit onderzoek, in opdracht van de EU uitgevaardigd, blijkt dat er onzekerheden blijven
bestaan, met name over het oorzakelijke verband tussen textielproducten en allergieën onder
de consumenten. Echter, de EU en de textielsector sluiten niet uit dat er chemicaliën in het
textielproduct achterblijven en adviseren daarom een kledinglabel of waarschuwingslabel te
bevestigen met de vermelding ‘wash before wearing’.
Deze onzekerheden vormen momenteel een belemmering om consumenten nauwkeurige,
relevante en vergelijkbare informatie te verstrekken over de werkelijke risico’s die verband
houden met de aanwezigheid of afwezigheid van chemische stoffen in textielproducten.
Volgens de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken is de handelaar verantwoordelijk voor de
juistheid en (wetenschappelijke) onderbouwing bij het maken van een claim. Ook ten aanzien
van textielproducten komen dergelijke claims voor. Zo kan een claim over de werkzaamheid van
een stof, zoals een textielproduct dat behandeld is met de antibacteriële werking van biociden
gezien worden als een milieuclaim. Daaruit volgt dat het essentieel is dat handelaren hun
claims wetenschappelijk onderbouwen en bereid zijn het bewijsmateriaal op een begrijpelijke
manier te verstrekken wanneer hun claims worden aangevochten. Om doeltreffend te zijn, moet
deze informatie begrijpelijk en zinvol zijn voor alle consumenten. Betrouwbaardere en beter
verifieerbare informatie is tevens overeenkomstig de doelstelling van de Oneerlijke handelspraktijk
Richtlijn. Daarnaast is informatie over de gebruikte chemicaliën in een textiel product essentieel
om aan te kunnen tonen dat de voorschriften worden nageleefd, markt toezichtcontroles uit te
voeren en handhavingsmaatregelen te nemen.

MVO label
Een maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) label is de verzamelterm die gebruikt
wordt voor alle labels die met maatschappelijk verantwoord ondernemen te maken hebben.
Deze labels hebben betrekking op milieu, arbeidsomstandigheden, gebruikte textielstoffen etc.
Deze labels zijn vaak keurmerken of beeldmerken. Het keurmerk wordt toegekend als het bedrijf
voldoet aan de vastgestelde normen. In geval van een erkend keurmerk wordt het keurmerk
verstrekt door een externe, onafhankelijke partij. Bij niet erkende keurmerk is van extern toezicht
meestal geen sprake. Veelal gaat het dan in werkelijkheid om een beeldmerk. Een beeldmerk
is een logo van een bedrijf op een label of een hangtag, waarmee het bedrijf pretendeert een
maatschappelijk verantwoord beleid te hebben. Een beeldmerk is niet versterkt door een externe
partij en is ook niet op basis van vastgestelde normen toegekend.
In de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken zijn geen specifieke voorschriften over milieu
gerelateerde marketing en reclame vastgesteld. Er zij echter op gewezen dat de bepalingen van
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de richtlijn van toepassing zijn op alle claims die bedrijven in het kader van hun handelspraktijken
ten aanzien van de consument doen.
Hieronder vallen dus ook de claims over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. De
richtlijn biedt een rechtsgrondslag die ervoor moet zorgen dat handelaren hun MVO claims
eerst en vooral specifiek, accuraat en ondubbelzinnig dienen te presenteren. Relevant is tevens
de wetenschappelijke onderbouwing van claims en de bereidheid het bewijsmateriaal op een
begrijpelijke manier te verstrekken wanneer de claims worden aangevochten.
Verder wordt krachtens bijlage I van de richtlijn, de zogenaamde ‘zwarte lijst’ waar bepaalde
verschillende praktijken zijn opgenomen (in casu, een vertrouwens-, kwaliteits- of ander
soortgelijk label aanbrengen zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben gekregen;
beweren een gedragscode te hebben ondertekend wanneer dit niet het geval is etc.) altijd als
oneerlijk beschouwd en zijn deze bijgevolg verboden, ongeacht de impact ervan op het gedrag
van de consument.
Uit mijn empirisch onderzoek blijkt dat de geïnterviewde retailers commerciële boodschappen,
met inbegrip van milieuclaims (in de vorm van bijv. tekst, logo’s, foto’s en symbolen) op textiel
producten plaatsen door bijvoorbeeld gebruik te maken van natuursymbolen zoals groene
knopen, symbolen van groene bomen of groene bladeren etcetera). Ergo, deze handelaren maken
zich mogelijkerwijze schuldig aan een misleidende handelspraktijk aangezien de betreffende
milieuclaim misleidend is omdat deze, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde
consument bedriegt of kan bedriegen.
Verder erkennen en geven de geïnterviewde handelaren toe dat sociale en milieukwesties
deel uitmaken van hun productieketen. Deze handelaren beweren hard te werken om deze
misstanden uit de productieketen te weren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de slechte
leef- en werkomstandigheden van de arbeiders in de productieketen van de textielbranche
structureel zijn, ergo, deze feiten zijn reeds jaren bekend en de reactie van de handelaren in
kwestie is bijna identiek.
Alhoewel de geïnterviewde retailers aangeven misstanden in de productieketen te weren, echter
het blijft onduidelijk hoeveel technische en wetenschappelijke informatie nodig is om aan de
eisen van de UCPD voldoen.

Analyse en conclusie
De Textielverordening is de enige sectorspecifieke EU-wetgeving die van toepassing is op textiel
en kledingproducten. De overige etikettering voorschriften van textielproducten zijn gebaseerd
op niet-regelgevende kaders. Hierbij rijst dan de (deel)vraag op welke wijze heeft het Europese
consumentenbeleid zich in de loop der jaren ontwikkeld op het gebied van etikettering van
textielproducten.
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Het Europees Parlement en Commissie geven in de preambule van de Textiel verordening aan dat
met het oog op de bescherming van de consument er transparante en consistente handelsregels
nodig zijn. Het doel van de Textielverordening is ervoor te zorgen dat de consument naar behoren
worden geïnformeerd en dat de kleding- en textielmarkt van de EU goed functioneert.
Verder is uit de namens de Commissie uitgevoerde studies en de raadplegingen van een breed
scala aan belanghebbenden uit de textielsector gebleken dat de ontwikkeling van nieuwe
initiatieven om nieuwe etiketteringsvoorschriften voor textielproducten op te stellen in het belang
is van de consumenten. Desalniettemin is de Commissie van mening dat naast de verplichte
samenstellingsetiket, de overige etiketteringsvoorschriften niet moeten worden opgenomen
in de textielverordening, aangezien zij momenteel reeds bestaan in niet-regelgevende kaders
(zelfregulering).
De volgende (deel)vraag die dan naar voren komt is in welke mate horizontale wetgeving
en zelfregulatie binnen de textielsector de Europese consument beschermt tegen de
informatievoorziening van handelaren middels textiel en kledinglabels.
Naar mijn mening is het overduidelijk dat de aandacht van het Europees consumentenbeleid
gericht is op de consument te voorzien in de informatievoorziening van een product, zodat de
consument een weloverwogen aankoopbeslissing kan nemen.
Echter, uit mijn onderzoek blijkt dat naar schatting 30-50% van de textiel produkten binnen de
Europese markt niet van een etiket of label zijn voorzien, met uitzondering van de wettelijke
verplicht vezelsamenstelling en binnen de 28 EU-lidstaten de etiketteringsvoorschriften van
textielproducten verschillen (zie hoofdstuk 1), waardoor onder de consumenten en handelaren
die grensoverschrijdend handelen verwarring en onduidelijk ontstaat.
Het gevolg hiervan is dat het bedrijfsleven een bundel van 15 labels aan een kledingstuk bevestigd
teneinde te voldoen aan de etiketteringsvoorschriften van de verschillende EU landen en te
voldoen aan het vereiste van de consument van juiste en adequate informatie te verschaffen.
Naast de etiketteringen is op een textiel of kledingproduct tevens commerciële (marketing)
labels waarneembaar, zoals bijvoorbeeld een speciale coating op een jeansbroek. Naar mijn
mening hebben deze commerciële (marketing labels) voornamelijk als doel de verkoop van deze
bedrijven te verhogen en niet zo zeer de consument te voorzien van informatie teneinde een
weloverwogen beslissingsaankoop te kunnen maken.
Het grote aantal en de diversiteit van de etiketten, labels en hangtags (waarvan sommige zuiver
commercieel zijn) of überhaupt het nalaten te etiketteren of labellen van textielproducten
maken het de consument niet gemakkelijk om een weloverwogen keuze te maken, ergo, door
een overvloed aan informatie treedt verwarring op bij de consument.
Naast het feit dat de consument een overaanbod aan informatie krijgt, wordt over het hoofd
gezien dat door niet-geharmoniseerde etiketteringsvoorschriften binnen de EU, handelaren
etiketten en labels bevestigen aan textiel en kledingproducten teneinde te voldoen aan wettelijk
vereisten van de verschillende EU lidstaten.
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De Richtlijn Oneerlijk Handelspraktijken verplicht de handelaar geen “essentiële” informatie
achter te houden die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over
een transactie te nemen, voor zover deze informatie niet uit de context blijkt.
Bij deze benadering wordt de behoefte van de consument aan informatie afgewogen tegen de
erkenning dat te veel informatie voor de consument een even groot probleem kan zijn als te
weinig informatie.
Alhoewel ettikeringen en labels een win/win situatie behoren te creëren voor de consument
en de handelaar, vervult etikettering zijn doel niet. De informatie op een etiketten en/of labels
hebben als doel relevante informatie aan de consument mee te geven om een aankoopbeslissing
te kunnen nemen, maar ook informatie ten aanzien van het gebruik en het onderhoud van het
textielproduct. Het basisprincipe voor de etikettering is dat de informatie eenduidig dient te zijn
en dient als een adequate en accurate informatievoorziening. Of dit het geval is staat ter discussie
en wel om de volgende redenen.
Over het algemeen genomen heeft de consument geen interesse in de verstrekte informatie op
een textiellabel. Ook al is die interesse bij de consument opgewekt dan nog acht de consument
de verstrekte informatie verwarrend, onduidelijk, onoverzichtelijk en niet leesbaar weergegeven
(door het gebruik van kleine letters is de tekst slecht leesbaar en/of leesbaar met een vergrootglas).
Deze etikettering en labelkosten worden over het algemeen doorberekend aan de consument,
hoewel deze niet of nauwelijks profiteert van deze etikettering aangezien deze productinformatie
door de overvloed aan informatie wordt genegeerd of als niet-informatief wordt beschouwd.
Echter, uitgaande van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument,
rekening te worden gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren in het
aankoopproces van een textielproduct. Hierbij zou een elektronisch label (barcode, QR-code
of RFID chip) een hulpmiddel kunnen zijn, aangezien niet alle productinformatie op een etiket
en/of label geprint hoeft te worden. Hiermede wordt tevens het probleem opgelost dat fysieke
etiketten en labels door de consument na aankoop verwijderd worden en dientengevolge
relevante productinformatie niet meer te traceren is.
Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat ondanks de beperkte interesse van de
consument in textieletiketten en label de handelaar, overeenkomstig de Richtlijn Oneerlijke
Handelspraktijken een beperkte hoeveelheid essentiële informatie dient te verstrekken zodat de
consument een geïnformeerd besluit over de aankoop van een textielproduct kan nemen en dat
essentiële elementen (zoals accurate maatindicaties en onderhoudsvoorschriften op labels) niet
mogen worden verzwegen of nagelaten en dat de informatie accuraat, duidelijk en begrijpelijk
moet zijn.
Uit mijn emprisch onderzoek blijkt dat de textielbranche de consument misleidt door onjuiste
informatie en/of onvolledige informatie op textieletiketten en -labels te verschaffen teneinde de

Korte Samenvatting in het Nederlands | 231

consument te bewegen een positieve aankoopbeslissing te nemen. Bovendien wordt informatie
waardoor het textielbedrijf mogelijkerwijze in een negatief daglicht wordt gesteld, niet aan de
consument verschaft (ommissie), teneinde de consument te bewegen tot een aankoop over te
gaan.
Verder is uit het empirisch onderzoek naar voren gekomen dat de textielbranche behoefte
heeft aan harmonisatie van de etiketteringvoorschriften binnen de EU, aangezien volgens
hen door harmonisering van de etiketteringvoorschriften grensoverschrijdend handelen en
consumentenaankopen kan worden verbeterd. De consument dient in staat te worden gesteld
om eenduidige etiketteringvoorschriften binnen de EU tegen te komen. Verder is er behoefte
aan eenduidigheid van precontractuele en contractuele informatie die de textielsector aan de
consument zou dienen te verschaffen bij aankoop van een textielproduct.
Dit harmonisatieaspect wordt belicht door preambule (2 en 3) van de Textiel verordening. Hierin
staat vermeld dat de benamingen van textielvezels en aanduidingen op etiketten, merken en
documenten die textielproducten tijdens de productie verwerking en distributie vergezellen,
moeten worden geharmoniseerd. Dit niet alleen op labels of etiketten echter in de gehele
toeleveringsketen van het textiel product, teneinde mogelijke belemmeringen voor de goede
werking van de interne markt als gevolg van verschillen tussen de lidstaten op het gebied van
de voorschriften inzake textielvezelbenamingen, en daarmee verbonden etikettering en merking
van de vezelsamenstelling van textielproducten weg te nemen.
De rechtstreekse toepassing van de textielverordening heeft ertoe bijgedragen dat producenten,
importeurs, detailhandelaren, enz. te maken krijgen met geharmoniseerde en transparante regels,
en dat consumenten naar behoren worden geïnformeerd en als bijgevolg meer vertrouwen in de
besluitvorming van hun aankoopproces hebben.
Verder lijkt uit een verslag van de Commissie op 29 oktober 2014 (COM(2014) 633 final) naar
voren te komen dat de Textielverordening sinds haar inwerkingtreding goed heeft gewerkt.
Namelijk de Textielverordening voorziet in passende maatregelen om haar doelstellingen te
verwezenlijken. Deze doelstellingen zijn onder andere de goede werking van de interne markt,
verschaffen van nauwkeurige informatie aan de consument, de introductie van meer flexibiliteit
voor de aanpassing van de wetgeving aan technologische veranderingen en de vereenvoudiging
van het regelgevingkader.
Daarentegen blijkt de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken, welke onderhevig is aan maximumharmonisatie met open normen, de werking van rechtszekerheid aan te tasten. Over het algemeen
genomen hebben de open normen als voordeel dat zij door hun open formulering en ruime
interpretatiemogelijkheden maatwerk mogelijk maken. Hun onbepaaldheid kan echter leiden
tot uitlegverschillen, wat op haar beurt weer de rechtszekerheid aantast. Dit heeft tot gevolg dat
harmonisatie met open normen vaak tegenover elkaar staan.
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Zoals voorvermeld gaat mijn voorkeur in eerste instantie uit naar een vrijwillige textiel
etiketteringsysteem door de textielsector (zelfregulering). Echter, mijns inziens dient in het oog
te worden gehouden dat de huidige vrijwillige systemen onvoldoende van de grond komen en
onduidelijkheid schept binnen de textielsector maar ook voor de consument. Derhalve ontstaat
er een basis voor mogelijke regulering door op uniaal niveau, bij voorkeur voor tenminste de
maatlabel en de onderhoudslabel.
Belangrijk uitgangspunt voor de lidstaten is dat de verstrekte informatie op een textiellabel dient
te beantwoorden aan het algemeen beginsel van betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid houdt in dat
de consument niet mag worden misleid, dat essentiële elementen (zoals accurate maatindicaties
en onderhoudsvoorschriften op labels) niet mogen worden verzwegen of nagelaten en dat de
informatie accuraat, duidelijk en begrijpelijk moet zijn.
Verder dient in acht te worden genomen dat het toezicht op naleving van de regels op Europees
niveau lastiger is dan op nationaal niveau. Het aantal partijen en het gebied waarover toezicht
moet worden gehouden is erg groot. Desalniettemin zal enige vorm van toezicht moeten worden
gehouden op de naleving van regels door markttoezicht autoriteiten van de lidstaten. Dit geldt
met name ten aanzien een onderhoudslabel en de maatlabel.
Verder dienen sancties te worden vastgesteld voor het verstrekken van misleidende of
ontoereikende informatie in het kader van de voorschriften van een eventuele verordening.
De hoofdvraag van in hoeverre het Europese consumentenbeleid de consument beschermt
tegen inaccurate en/of misleidende informatie op een textiel en kledinglabel’ kan als volgt
worden beantwoord:
Het Europees beleid dat tot uiting komt in de Textielverordening en in horizontale wetgeving
beschermt momenteel de consument niet voldoende tegen inaccurate en/of misleidende
informatie op een textiel en kleding label.

Aanbevelingen
Met het oog op een verdere discussie wordt hierbij benadrukt dat de aanbevelingen in de
epiloog van het boek een basis biedt voor verdere besprekingen voor de textielindustrie (en hun
organisaties) en de beleidsmakers. Deze aanbevelingen zijn niet gebaseerd op conclusies en/of
bevindingen die getrokken zijn mijn onderzoek.

1. Implementeer geharmoniseerde etiketteringvoorschriften
Voorop dient te staan dat mijn voorkeur in eerste instantie uit gaat naar een vrijwillige etikettering
door het bedrijfsleven (zelfregulering). Echter, zoals aangegeven, is uit het empirisch onderzoek
gebleken dat er vanuit de geïnterviewde retailers draagvlak is voor geharmoniseerde etikettering
voorschriften op uniaal niveau, teneinde de consumenten te voorzien van nauwkeurige,
relevante, begrijpelijke en vergelijkbare informatie over de eigenschappen van textielproducten.
Men geeft aan op zijn minst een geharmoniseerde uniform etiketteringvoorschrift inzake
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onderhoudinstructies en maatindicatie te willen. Dit argument wordt verstevigd aangezien
meerdere consumentenonderzoeken aangeven dat de consument deze informatie als essentieel
ziet in zijn/haar aankoopbeslissing.

2. Creëer een sjabloon voor een textiel label op Europees niveau
Allereerst dient voorgesteld te worden dat het etiket weliswaar een belangrijke maar niet het
enige instrument voor het geven van informatie over een product aan de consument is voor het
nemen van weloverwogen beslissingsaankoop. Gelet op de beperkte ruimte op het etiket en
de met etikettering gemoeide kosten voor het bedrijfsleven kan de informatie ook via andere
informatiebronnen worden aangeboden zoals een elektronische label met een link naar de
website van de handelaar die voorziet in additionele relevante informatie over het textielproduct.
In het kader van de Richtlijn Oneerlijk handelspraktijken en de Textielverordening dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen de wettelijk verplichte informatie op het etiket (de
Textielverordening) en essentiële informatie die op een andere manier wordt aangeboden.
Essentiële informatie is de informatie die de consument nodig heeft om op het moment van
aankoop een weloverwogen keuze te maken. Ergo, in ieder geval dient dit de vezelbenaming te
zijn en de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin dit gezien het medium
en het product passend is. Hierbij dient in overweging te worden genomen dat uit consumenten
onderzoek gebleken is dat de consument waarde hecht aan het onderhoudsetiket en de
maatlabel.
Naast regulering op Europees niveau acht ik mede op basis van mijn empirisch onderzoek de
volgende factoren voor het creëren van een sjabloon voor een textiel label essentieel.
Allereerst, is het gedrag van de consument bij het zoeken van informatie bepalend, in het
bijzonder de vraag, in welke zin acht de consument informatie op een etiket relevant. Verder dient
de consument voorzien te zijn van duidelijke, bruikbare, begrijpelijke, vergelijkbare informatie
teneinde een weloverwogen keuze en aankoopbeslissing te kunnen maken.
Tenslotte dient, uitgaande van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument,
rekening te worden gehouden met maatschappelijke, culturele en taalkundige factoren in het
aankoopproces van een textielproduct. Hierbij zou een elektronisch label (barcode, QR-code of
RFID chip) een hulpmiddel kunnen zijn.

Maatlabel
In het algemeen blijkt uit mijn empirisch onderzoek dat de communicatie tussen de textielhandelaren en consument wordt beïnvloed door drie belangrijke problemen. Ten eerste, worden
de voorkeuren van consumenten over de pasvorm van de kleding vaak niet gecommuniceerd
met de textielbedrijven waardoor een bron van waardevolle informatie voor de verbetering van
de maatvoeringsystemen wordt beperkt. Ten tweede ontwikkelen textielbedrijven hun eigen
maattabellen teneinde een onderscheidend vermogen te creëren op basis van kleding collectie.
In de derde plaats, vanuit het perspectief van de consument, wordt het fenomeen van vanity sizing
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(‘maatinflatie’) gezien als verwarrend en misleidend, aangezien in het algemeen de consument
de verschillen tussen de maattabellen die het gevolg zijn van deze ‘maatinflatie’ niet begrijpen.
Derhalve is een geharmoniseerde en accurate maatindicatie voor de aankoopbeslissing van de
consument van een textielproduct binnen de interne markt relevant. Een praktische oplossing
zou zijn het gebruikte maatsysteem in China. Deze maatindicatie is gebaseerd op de schouder-,
heup- en taillebreedte in centimeters mee te geven. Deze normering in centimeters wordt
geclassificeerd in vier types gebaseerd op de borst en taille omtrek. Volgens dit systeem wordt
het menselijk figuur (bodytype) ingedeeld op basis van een Y, A, B en C type, hetgeen staat voor
‘slim’, ‘standard’, ‘fattish’ and ‘fat’. Op basis van dit systeem ontstaat er een praktische werkbare
maatlabel voor de consument.

Onderhoudslabel
Allereerst dient voorop te staan dat een consequent gebruik (bij voorkeur wettelijk verplicht) van
de GINETEX wassymbolen, die relatief goed bekend zijn bij de consument, ervoor zorgt dat:
de levensduur van textielproducten kan worden verlengd; textielproducten niet beschadigd
worden en dat schade aan andere producten bij een adequate behandeling van het textiel
product kan worden voorkomen.
Mijns inziens kan er voordeel behaald worden door de werking van het huidige systeem van
wassymbolen van GINETEX te versterken met een korte uitleg in geschreven tekst, vergelijkbaar
met het Amerikaans systeem van wassymbolen ASTM. Hierdoor wordt de consument in staat
gesteld om een weloverwogen aankoopkeuze te maken en zou er mogelijkerwijs geen sprake
zijn van een misleidende handelspraktijk aangezien de essentiële informatie op een duidelijke,
begrijpelijke en/of dubbelzinnige wijze wordt verstrekt, waardoor de gemiddelde consument
een weloverwogen aankoopkeuze kan maken.

Oorsprongslabel
Zoals eerder gesteld worden veel textielproducten geproduceerd in wereldwijde productieketens
en daardoor is het bepalen van het land van oorsprong een complexe en tijdrovende en soms
zelfs onmogelijke zaak. Handelaren zullen relatief gezien meer tijd dienen te besteden voor aan
het aanbrengen van de oorsprongsmarkering, oftewel, voornamelijk voor de bepaling van het
land van oorsprong van een bepaald product.
Ergo, ter voorkoming dat de consument wordt misleid ten aanzien van de werkelijke herkomst
van het textiel product dient een alternatief te worden gezocht in ‘Country of Design’; ‘Country of
Assembly’; ‘Country of Production’ and/or Country of Manufacturing’.
Concluderend, ook de informatie over de herkomst van textielproducten moet op een manier
die duidelijk is voor de gemiddelde consument worden vermeld. Echter, met het oog op de
vervulling van de bepalingen van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken dienen handelaren
te overwegen een databank te ontwerpen, als een extra communicatie-instrument, waarin alle
relevante informatie over het textiel product die de gemiddelde consument nodig heeft om een
weloverwogen besluit over een transactie te nemen, opgenomen staat.
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Chemische substanties label
In het algemeen wordt in de toeleveringsketen van het textiel product het eindproduct niet
gereinigd en kunnen dientengevolge chemische substanties in het product achterblijven.
Derhalve, dient mijns inziens de textielsector de consument te informeren over de gebruikte
chemicaliën en hulpstoffen in het textielproduct door een label of hangtag aan het textielproduct
te plaatsen met als advies het product te wassen voordat het wordt gedragen.
Een praktische oplossing kan zijn de invoering van een verplichte negatieve label (‘waarschuwingsetiket’) op alle textielproducten met als tekst ‘wash before wearing’ (‘was voor het dragen’).
Dit teneinde mogelijke allergische reacties of irritaties van chemische (hulp)stoffen die zijn
achtergebleven in het textielproduct te verminderen c.q. verwijderen.

MVO label
De veelheid van maatschappelijk verantwoorde keurmerken (er zijn momenteel meer dan
110 MVO keurmerk in de consumentenmarkt voor uitsluitend textielproducten) verwarren en
ondermijnen het vertrouwen van de consument in duurzame en maatschappelijk geproduceerde
textielproducten.
In beginsel moet meer op etiketten vermelde informatie de consumenten in staat stellen beter
overwogen keuzes te maken. Alleen als zij betrouwbare informatie hebben over de meerwaarde
van een maatschappelijk verantwoord product, kan van hen worden verwacht dat zij een prijs
betalen die de hogere kwaliteit van het product weerspiegelt.
Indien een handelaar een feitelijke bewering over een product doet en deze niet kan staven, dan
wordt dit door de rechter in aanmerking genomen om te bepalen of de handelaar misleidend en
dus oneerlijk heeft gehandeld.
Om deze redenen dient, mijns inziens, de textielsector serieus 1 keurmerk in overweging te
nemen, zijnde de EU Ecolabel voor textiel. De EU Ecolabel is een vanuit de Europese Commissie
geïnitieerde certificatieschema voor duurzamere producten. In een besluit van de Commissie van
5 juni 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan
textielproducten (C (2014)3677) zijn de milieucriteria vastgesteld, alsook de daarmee verband
houdende eisen inzake beoordeling en controle voor textielproducten. Door gebruik te maken
van een gecertificeerde EU Ecolabel voor textielproducten kan het consumentenvertrouwen
vergroot worden ten aanzien van de maatschappelijk verantwoorde productie van het textiel
product.
Tenslotte, naast onder andere het recht op informatie is het recht op educatie essentieel voor de
consument. Samen met de lidstaten, belanghebbende partijen en de consumentenorganisaties
kunnen voorlichting en bewustmakingscampagnes voorzien in de doeltreffendheid van deze
etiketteringvoorschriften. Dit sluit goed aan bij het voorstel van de EC tot vaststelling van
een consumentenprogramma 2014-2020 (COM (2011) 707. Eveneens zou de toepassing van
elektronische etikettering als een informatie-instrument moeten worden benadrukt.
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