
START

Product volledig 
gemaakt uit 

textielvezels?

Product met > 80 
gew.% 

textielvezels?

Heeft het product een 
overtrek die > 80 

gew.% textielvezels 
bevat?

Is het textiel een 
integraal onderdeel 
van het product én 
de samenstelling 
ervan daarbij van 

belang?

Verordening 1007/2011 niet 
van toepassing

Komt het product 
voor op Bijlage V 

van de 
verordening?

Textielvezelbenaming en 
veelsamenstelling hoeft niet 

vermeld te worden
ja

Komt het product 
voor op Bijlage VI 

van de 
verordening?

nee

Algemene etikettering 
toepassenja

Etiketteringsinstructies volgens 
verordening 1007/2011 

toepassen

Bevat het product 
slechts één 
vezelsoort?

te etiketteren als 100%, “zuiver” 
of “puur” en vermelding van 
vezelnaam conform bijlage I 

van de verordening 1007/2011

Is het product 
volledig gemaakt 
van scheerwol?

te etiketteren als “100 % 
scheerwol” overeenkomstig 

bijlage III van de verordening 
1007/2011

Bevat het 
mengsel > 25 

gew.% 
scheerwol?

Is er sprake van 
een mengsel van 
scheerwol en één 

andere vezel?
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Is de 
samenstelling op 
het moment van 
fabricage moeilijk 
aan te duiden?

te etiketteren als “diverse 
vezels” of “textiel van 

onbepaalde samenstelling” 
en eventueel :

Indien het product niet-textiele 
materialen van dierlijke 

oorspong bevat zoals veren en 
dons wordt dit aangeduid met 

‘Bevat niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong’

nee

nee

ja

te etiketteren als “scheerwol” en 
de andere vezelnaam conform 

bijlage I van de verordening 
inclusief vermelding van de 

gew.%

Indien het product niet textiele 
materialen van dierlijke 

oorspong bevat zoals veren en 
dons wordt dit aangeduid met 

‘Bevat niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong’

Zit er een vezel 
of groep vezels 

met minder dan 5 
resp 15 gew.% in 

het product?

nee

deze vezel of vezels mogen 
worden aangeduid als “andere 
vezels” indien op het moment 

van fabricage onbekend

ja

Zitten er  max. 7 
gew.% zichtbare 
en isoleerbare 

decoratieve 
vezels in?

deze vezelsoort hoeft niet te 
worden benoemd in de 

etikettering
ja

nee

Zitten er  max. 2 
gew.% 

antistatische 
vezels in?

nee

ja

etiketteren door vezelnaam  
conform bijlage I van de 

verordening en gew.% van alle 
samenstellende vezels in 
afnemende volgorde te 

vermelden.
Indien het product voorkomt op 
de lijst in Bijlage IV dan worden 

de daarbij aangegeven 
bepalingen gevolgd.

Indien het product niet textiele 
materialen van dierlijke 

oorspong bevat zoals veren en 
dons wordt dit aangeduid met 

‘Bevat niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong’

nee

nee

ja

ja

nee

Textiel is integraal indien het een daadwerkelijke functie heeft in de 
werking of toepassing van het product.
De samenstelling is van belang indien deze invloed heeft op de 
prestaties van het product.
(Ref. Art. 2, Lid 2 d)

A

het volstaat om één etiket te 
gebruiken dat alle informatie 

over de samenstelling  van alle 
textielproducten in de 

betreffende verpakking bevat. 

Interpretatie : deze 
textielproducten, mits 

gelijksoortig, hoeven niet 
afzonderlijk te worden 

geëtiketteerd maar mogen per 
verpakkingseenheid worden 
geëtiketteerd of gemerkt met 

informatie over de 
samenstelling ervan.

nee

nee

nee

nee

ja

1. Het product is geheel of gedeeltelijk gemaakt van textielvezels. Dit 
ongeacht in welke vorm de textielvezels zijn verwerkt of toegepast.

2. Een textielvezel kan in de volgende vormen voorkomen:

1. vezel (meestal in een lengte tot 50 mm)
2. filament (in het algemeen langer dan 50 mm)
3. strook, bandje of buis (niet breder dan 5 mm) en een lengte van 
meer dan 50 mm.
4. heeft een relatief grote lengte in verhouding tot zijn breedte/dikte
5. heeft een grote mate van soepelheid en fijnheid
6. is van plantaardige (bast, blad, stengel, zaadpluis e.d), dierlijke 
(haar en wol), minerale of synthetische oorsprong.

Let op : veren, dons en andere niet uit textiel bestaande delen van 
dierlijke oorsprong worden wel aangeduid in het etiket/merk en 
omschreven als ‘Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong’.

www.vaassen.net

ja

ja

Dit stroomschema is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door 
Vaassen Textile Consultancy BV. Aan het gebruik ervan kunnen geen rechten worden 
ontleend. Vaassen Textile Consultancy BV is niet verantwoordelijk voor de gevolgen, 
zowel direct als indirect, van het gebruik van dit stroomschema. 

http://www.vaassen.net

