
Wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, B.S. 1 april 

1994  

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen  

Art. 1  

Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder:  

1. [product: elk lichamelijk goed dat ongeacht of het nieuw, tweedehands of opnieuw in goede 

staat gebracht is, tegen betaling of gratis, in het kader van een handelsactiviteit of in het kader 

van een dienst aan een gebruiker wordt geleverd of ter beschikking gesteld, evenals elk lichamelijk 

goed dat door een werkgever in gebruik wordt gesteld of vervaardigd om ter beschikking gesteld 

te worden van een werknemer voor de uitvoering van zijn werk, met uitzondering van de 

voedingsmiddelen, de dierenvoeding, de farmaceutische producten, de chemische stoffen en 

preparaten, de biociden, de gewasbeschermingsmiddelen en de meststoffen. Worden eveneens 

beoogd de installaties, met andere woorden de gezamenlijke constructie van producten, zodanig 

opgesteld dat zij in samenhang functioneren. Worden echter niet beoogd de tweedehands 

producten die als antiek worden geleverd of de producten die voor gebruik moeten worden 

gerepareerd of opnieuw in goede staat moeten worden gebracht, op voorwaarde dat de leverancier 

de persoon aan wie hij het product levert hiervan duidelijk op de hoogte stelt;] 

[1bis. veilig product: een product dat bij normale of redelijkerwijs te verwachten 

gebruiksomstandigheden, ook wat gebruiksduur en eventuele indienststelling, installatie en 

onderhoudseisen betreft, geen enkel risico oplevert, dan wel slechts beperkte risico's die 

verenigbaar zijn met het gebruik van het product en vanuit het oogpunt van een hoog 

beschermingsniveau voor de gezondheid en de veiligheid van personen, aanvaardbaar worden 

geacht. De mogelijkheid een hoger veiligheidsniveau te bereiken of andere producten met een 

kleiner risico aan te schaffen, volstaat niet om een product als “gevaarlijk” te beschouwen. Tijdens 

de evaluatie wordt wel rekening gehouden met:  

– de kenmerken van het product, met name de samenstelling, de verpakking, de voorschriften 

voor assemblage en, in voorkomend geval, voor installatie en onderhoud; 

– het effect ervan op andere producten, ingeval redelijkerwijs kan worden verwacht dat het 

product in combinatie met die andere producten zal worden gebruikt; 

– de aanbiedingsvorm van het product, de etikettering, eventuele waarschuwingen en 

aanwijzingen voor het gebruik en de verwijdering ervan, alsmede iedere andere aanwijzing of 

informatie over het product; 

– de categorieën gebruikers die bij het gebruik van het product grote risico's lopen, in het 

bijzonder kinderen en ouderen; 

1ter. gevaarlijk product: een product dat niet beantwoordt aan de definitie van “veilig product”; 

1quater. product bestemd voor consumenten: elk product dat voor een consument bestemd is of 

waarvan redelijk te verwachten is dat het door consumenten zal gebruikt worden, ook ais het niet 

specifiek voor hen bedoeld is. De enige uitzondering hierop zijn de voor de professionele 

doeleinden bestemde producten waarvan de etikettering dat professioneel gebruik aangeeft en die 

normaal niet in de distributie ter beschikking zijn van de consumenten;] 



2. [dienst: elke terbeschikkingstelling van een product aan consumenten en elk gebruik door een 

dienstverlener van een product dat risico's inhoudt voor een consument;] 

[2bis. veilige dienst: een dienst waarbij enkel veilige producten aan worden geboden en waarbij de 

dienstverlening geen risico's inhoudt voor de gebruiker dan wel perkte risico's die verenigbaar 

zijn met de dienstverlening en vanuit het oogpunt van een hoog beschermingsniveau voor de 

gezondheid en de veiligheid aanvaardbaar worden geacht; 

2ter. gevaarlijke dienst: een dienst die niet beantwoordt aan de definitie van “veilige dienst”;] 

3. producent:  

– de fabrikant van het produkt of de dienstverlener, indien deze in de Gemeenschap gevestigd is, 

en eenieder die zich als fabrikant aandient door op het produkt zijn naam, merk of ander kenteken 

aan te brengen, of degene die het produkt opnieuw in goede staat brengt en eenieder die zich als 

dienstverlener aandient; 

– de vertegenwoordiger van de fabrikant of van de dienstverlener, indien laatstgenoemde niet in 

de Gemeenschap gevestigd is, of, indien er geen in de Gemeenschap gevestigde vertegenwoordiger 

is, de importeur van het produkt of de distributeur van de dienst; 

– de andere personen die beroepshalve betrokken zijn bij de verhandelingsketen [of de 

dienstverlening], voor zover hun activiteiten van invloed kunnen zijn op de veiligheidskenmerken 

van de produkten die op de markt worden gebracht; 

[– de werkgever die producten vervaardigt voor gebruik op de arbeidsplaats in het eigen bedrijf;] 

4. distributeur: de persoon die beroepshalve betrokken is bij de verhandelingsketen [of de 

dienstverlening] en wiens activiteit geen invloed heeft op veiligheidskenmerken van de produkten 

[...]; 

5. consument: elke natuurlijke persoon die, ofwel voor niet-beroepsmatige doeleinden produkten 

of diensten verwerft of gebruikt, ofwel in wiens privéleven produkten of diensten kunnen 

ingrijpen; 

[5bis. werknemer: de werknemer zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 

5ter. werkgever: de werkgever zoals bepaald in artikel 2 van dezelfde wet; 

5quater. gebruiker: naar gelang het geval de consument, de werkgever of de werknemer;] 

[5quinquies. tussenkomend organisme:  

– elk organisme dat in het kader van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten optreedt bij het 

opstellen van een risicoanalyse, het bepalen van preventiemaatregelen, het uitvoeren van 

opstellingsinspecties, het uitvoeren van onderhoudsinspecties, het opstellen van inspectie- of 

onderhoudsschema's, het uitvoeren van periodieke controles of het uitvoeren van periodiek 

nazicht; 

– elk organisme dat in het kader van deze wet of zijn uitvoeringsbesluiten wordt aangesteld als 

aangemelde of erkende instantie bij het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingsprocedures; 



– elk organisme dat in het kader van deze wet of zijn uitvoeringsbesluiten optreedt om op een 

andere wijze de veiligheid van een product of dienst te controleren;] 

[6. gevaar: intrinsieke eigenschap van producten waardoor schade aan mensen, dieren en/of 

milieu zou kunnen worden veroorzaakt; 

7. risico: de kans dat er schade ontstaat door het gebruik of de aanwezigheid van een gevaarlijk 

product. De risicofactoren zijn de omgevingsfactoren en de individugebonden factoren die de 

kans op het ontstaan of de ernst van de schade beïnvloeden; 

[7bis. ernstig risico: een risico dat snel ingrijpen van de overheid vereist, met inbegrip van risico's 

waarvan de gevolgen zich niet onmiddellijk voordoen;] 

8. de minister: de minister tot wiens bevoegdheden de bescherming van de  veiligheid  van de 

consumenten behoort;] 

[9. terugroepen: alle maatregelen om een gevaarlijk product dat een producent of distributeur al 

aan de gebruiker heeft geleverd of beschikbaar gesteld, terug te nemen; 

10. uit de handel nemen: alle maatregelen om uitstalling of distributie en aanbieding van een 

gevaarlijk product, en de aanbieding van een gevaarlijke dienst te verhinderen; 

11. geharmoniseerde norm: een niet-bindende nationale norm van een lidstaat van de Europese 

Unie, die een omzetting is van een Europese norm die het voorwerp uitmaakte van een mandaat 

van de Europese Commissie aan een Europese normalisatie-instelling en waarvan de referentie in 

het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd. De referenties van de Belgische normen 

die voldoen aan deze bepaling worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.] 

[Deze wet beoogt niet de relaties tussen de werkgevers en de werknemers te regelen, noch het 

milieu te beschermen.] 

 [Deze wet beoogt voornamelijk de richtlijn 2001/95/EG van 3 december 2001 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de algemene productveiligheid, om te zetten.] 

 [Deze wet doet geen afbreuk aan de toepassing van de artikelen 1382 en volgende van het 

Burgerlijk Wetboek.] 

 

 

 

 


