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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 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. 
De EU kent echter geen verplichte maat-, onderhouds-, oorsprongsmarkering of chemische-
substantie-etikettering voor textielproducten. De Europese Commissie (hierna ook: de EC, of: de 
Commissie) is van mening dat deze etiketteringvoorschriften 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 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’. 

 
Uit mijn onderzoek blijkt dat naar schatting 30-50% van de textiel producten 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 etiketteringvoorschriften van 
textielproducten verschillen, 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 etiketteringvoorschriften 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.  
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.  
 
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 
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.  
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. 
 
 
 


