
  

 
 
 
 
 

ETIKETTERING EN SAMENSTELLING  
VAN TEXTIEL  
 
Stof van de rol nader onderzocht 
 
 
 
 
 
 
Rapportnummer ND03R015 
 
 
 
 
 
 
 
 
drs. H.R. Reus 
G.A. Busser 
K. Stavenga 
 
 
VWA/Keuringsdienst van Waren 
Regionale Dienst Noord 
Postbus 465 
9700 AL Groningen 
 
Telefoon : 050-5886000 
Telefax : 050-5886100 
e-mail : nd@vwa.nl 
internetsite : www.vwa.nl 
 
 
 
 
december, 2003

KvW Noord rapportnummer ND03R015, december 2003 

mailto:nd@kvw.nl
http://www.keuringsdienstvanwaren.nl/


  

INHOUDSOPGAVE       Blz. 
 
 
SAMENVATTING 
 
SUMMARY 
 
1. INLEIDING        1 
 
2. DOEL VAN HET ONDERZOEK     1 
 
3. WERKWIJZE       1 
 
4. RESULTATEN EN DISCUSSIE     2 
 
5. CONCLUSIES       3 
 
6. LITERATUUR       3 
 
 
Bijlage 
 
 
 
 
 
 

KvW Noord rapportnummer ND03R015, december 2003  



  

SAMENVATTING 
 
In dit rapport worden de bevindingen beschreven van een signaleringsonderzoek in het 
voorjaar van 2003 naar de samenstellingdeclaratie van stoffen die van de rol af aan de 
consument worden verkocht voor het vervaardigen van eigen kleding. Dit 
signaleringsonderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de naleving van de 
voorgeschreven aanduidingen gesteld in het Textielartikelenbesluit (Warenwet). Volgens het 
Textielartikelenbesluit uit de Warenwet dienen deze stoffen voor wat betreft de samenstelling 
herkenbaar te zijn door een schriftelijke aanduiding aan, op, of bij de rol. Voor dit doel zijn 49 
stoffenzaken en marktkramen bezocht en zijn ‘at random’ 75 monsters genomen. 
 
Van de 75 genomen monsters zijn er 62 voorzien van een schriftelijke aanduiding met 
betrekking tot de aard van de textielvezels en is voor 9 monsters een mondeling opgave 
verkregen. Bij 56 monsters is tevens een opgave van de gehalten aanwezig. 
 
Uit het onderzoek is gebleken, dat de aard van de vezels van 23 van de 71 op samenstelling 
onderzochte monsters niet in overeenstemming is met hetgeen schriftelijk of mondeling is 
opgegeven. 
In 13 van de 56 monsters met opgegeven gehalten is de samenstelling sterk afwijkend van 
hetgeen is gedeclareerd. De gedeclareerde textielvezels zijn in het geheel niet aanwezig, of 
in veel hogere/lagere gehalten. 
  
In totaal voldoen 41 van de 75 onderzochte monsters (55%) niet aan de aanduidingseisen 
zoals gesteld in het Textielartikelenbesluit uit de Warenwet. 
 
Uit het onderzoek is verder gebleken dat de aanduidingseisen voor stoffen van de rol binnen 
de bezochte bedrijven onvoldoende worden nageleefd. 
Bij de onderzochte marktkramen is gebleken dat een opgave van de samenstelling van de te 
verhandelen stoffen bijna altijd ontbreekt, terwijl de bezochte stoffenzaken een gevarieerder 
beeld te zien geven. 
 
 
TREFWOORDEN 
 
Textiel, etikettering, samenstelling, Textielartikelenbesluit
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SUMMARY 
 
This report describes the results of a survey on the labelling of textiles sold on markets and 
in special textile shops and that are intended to be used for home-made preparation of 
garments. According to the Dutch Commodity Act these textiles have to be labelled 
indicating the composition. This survey is intended to acquire an overview of the non-
compliance of these labelling requirements as stated in the Textielartikelenbesluit 
(Warenwet) (Decree on Textile Articles based on the Commodities Act). In the framework of 
this survey 49 locations have been inspected and 75 samples have been taken at random. 
 
It seems that 62 samples show a label indicating the type of fibres used and for another 9 
samples the type of fibres could be given on request. The content of the fibres used is 
present in 56 samples.  
 
From the survey it seems that in 23 of the 71 investigated samples the type of fibres is not in 
accordance with its declaration, while in 13 of the 56 samples the composition is strongly 
different with its labelling. The fibres claimed are either not present, or are present in very 
high/low concentrations. 
 
It can be concluded that 41 samples (55%) do not comply with the Textielartikelenbesluit 
(Warenwet) (Decree on Textile Articles based on the Commodities Act. 
Furthermore it can be concluded that labelling of textiles intended for home made 
preparation of garments is poor when sold on markets and in special textile shops. 

KvW Noord rapportnummer ND03R015, december 2003 



  

1. INLEIDING 
 
Textielartikelen en stoffen, die aan de consument worden geleverd en die bestemd zijn voor 
het vervaardigen van kleding, dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het 
Textielartikelenbesluit uit de Warenwet. 
Dit betekent dat de consument bij aankoop van een textielartikel of een lap stof kennis moet 
kunnen nemen van de samenstelling. Het Textielartikelenbesluit vereist daarom dat aan, op 
of bij het product of de stof de samenstelling kenbaar wordt gemaakt. In de meeste gevallen 
gebeurt dit via een ingenaaid label of via vermelding op de verpakking. Voor stoffen die van 
de rol worden verkocht mag dit via een zichtbare aanduiding aan, op of bij de rol. 
Via steekproefsgewijze handhavingsacties heeft de Keuringsdienst van Waren de afgelopen 
jaren op zeer beperkte schaal de samenstelling en de etikettering van diverse textielartikelen 
gecontroleerd. 
Dit signaleringsonderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in het nalevingsniveau van de 
voorgeschreven aanduidingen gesteld in het Textielartikelenbesluit (Warenwet) bij 
belangrijke verkooppunten van stoffen die van de rol aan consumenten worden verkocht. 
 
 
2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 
 
Het doel van het beschreven onderzoek is inzicht te krijgen van het niveau, waarin de 
stoffenhandel de etiketteringsplicht, zoals gesteld in het Textielartikelenbesluit uit de 
Warenwet voor de stof van de rol, naleeft.  
 
 
3. WERKWIJZE  
 
In het voorjaar van 2003 zijn landelijk 49 stoffenzaken en marktkramen bezocht en zijn 75 
monsters stof van de rol genomen. Tijdens monstername is de samenstelling zoals deze 
aan, op of bij de rol aanwezig was, genoteerd. Als er geen opgave van de samenstelling 
aanwezig is, heeft de controleur getracht deze via de verkoper te achterhalen.  
De etikettering van de monsters wordt beoordeeld volgens het schema als vermeld in bijlage 
1. 
Hierbij wordt achtereenvolgens beoordeeld of de gedeclareerde vezel(s) aanwezig is/zijn en 
of de opgegeven gehalten overeenstemmen. 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 
 
De samenstelling van textiel van de rol dient volgens het Textielartikelenbesluit van de 
Warenwet zichtbaar aan, op of bij de rol aanwezig te zijn. Op basis van dit gegeven kunnen 
consumenten al dan niet tot koop van de betreffende stof overgaan. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat 62 van de 75 genomen monsters (83%) zijn voorzien van een 
samenstellingaanduiding Deze is weergegeven in de vorm van of uitsluitend de 
vezelsoort(en), of de vezelsoort(en) met de bijbehorende gehalte(n). 
Van 9 van de resterende 13 monsters kon de verkoper mondeling een samenstelling 
opgeven. 
Na karakterisering van de vezelsoorten blijkt dat deze in 23 van de 71 op samenstelling 
onderzochte monsters niet overeenkomt met de gedeclareerde textielvezels. De mondelinge 
aanduiding van de samenstelling van de stoffen bleek slechts voor 3 monsters te kloppen. 
 
 
De naamgeving van de vezelsoorten is vastgelegd in bijlage II van het Textielartikelenbesluit 
uit de Warenwet. Deze is gebaseerd op de Europese richtlijn 71/307/EEG, inzake de 
onderlinge aanpassing van de benaming van textielvezels.  
Uit het onderzoek is gebleken, dat voor 14 van de 71 monsters de naamgeving van de 
textielvezels niet in overeenstemming is het gestelde in het Textielartikelenbesluit.  
 
De stoffen die voorzien zijn van de gehalten van de aanwezige textielvezels (totaal  
56 monsters) zijn volgens warenwetmethoden (1) onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken, 
dat 13 monsters een zeer sterke afwijking in de samenstelling vertonen. De opgegeven 
textielvezels zijn in het geheel niet aanwezig of in veel hogere/lagere gehalten. 
 
In totaal voldoen 41 van de 75 onderzochte monsters stof (55%) niet aan de 
aanduidingseisen zoals gesteld in het Textielartikelenbesluit uit de Warenwet. 
 
Uit de inspecties is verder naar voren gekomen, dat de mate van aanduiding van stoffen per 
bedrijf zeer sterk kan verschillen. Bij de onderzochte marktkramen is gebleken dat een 
opgave van de samenstelling van de te verhandelen stoffen bijna altijd ontbreekt, terwijl de 
bezochte stoffenzaken een gevarieerder beeld te zien geven.  
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5. CONCLUSIES 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat: 
 
- 62 van de 75 genomen monsters stof van de rol (83%) zijn voorzien van een schriftelijke 

aanduiding met betrekking tot de aard van de textielvezels; 
 

- voor 9 van de 75 genomen monsters stof van de rol (12%) kon mondeling informatie 
gegeven worden over de aard van de textielvezels; 

 
- voor 14 van de 71 monsters is de naamgeving van de textielvezels niet in 

overeenstemming met het gestelde in het Textielartikelenbesluit van de Warenwet; 
 

- voor 23 van de 71 monsters is de gevonden samenstelling niet in overeenstemming met 
de gedeclareerde samenstelling; 

 
- 56 van de 75 genomen monsters stof van de rol (75%) zijn voorzien van de gehalten van 

de verwerkte textielvezels; 
 
- 13 van de 56 monsters met opgegeven gehalten vertonen een sterke afwijking van de 

gedeclareerde samenstelling; 
 
- 41 van de 75 genomen monsters (55%) voldoen voor wat betreft de vereiste 

aanduidingen niet aan het Textielartikelenbesluit uit de Warenwet; 
 

- in stoffenzaken en marktkramen variëren de aanduidingen inzake de samenstelling van 
de stoffen van 0-100%. 
 

 
 
6. LITERATUUR 
 
1. KvW SOP CHE01-ND 601,  Bepaling van de kwantitatieve samenstelling van textiel 

d.m.v. chemisch onderzoek, 2003. 
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Bijlage 1 Beoordelingsschema aanduiding stoffen van de rol 
 
 
 
 
 
 
Samenstellingsdeclaratie 
op/aan/bij rol aanwezig? 
 
 
 
 
Vezeldeclaratie conform 
textielartikelenbesluit? 
 
 
 
 
Opgave gehalte (%)     Aanduiding onjuist 
aanwezig? 
 
 
 
 
Gehalte juist? 
 
 
 
 
Aanduiding juist 

nee 

nee 

nee 

nee

ja 

ja 

ja 

ja 
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