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

Art. 7
[§ 1.
De producenten verstrekken binnen het bestek van hun activiteiten de gebruiker de informatie die
hem in staat stellen zich een oordeel te vormen over de aan een product inherente risico's
gedurende de normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksduur, indien deze risico's zonder
passende waarschuwing niet onmiddellijk herkenbaar zijn, en zich tegen deze risico's te
beschermen.
Een dergelijke waarschuwing ontslaat de betrokkenen evenwel niet van de verplichting de andere
bij deze wet gestelde eisen na te komen.
§ 2.
De producenten nemen binnen het bestek van hun activiteiten, maatregelen die zijn afgestemd op
de kenmerken van de door hen geleverde producten en diensten om:
1° op de hoogte te kunnen blijven van de risico's van deze producten en diensten;
2° de passende acties te kunnen ondernemen om deze risico's te voorkomen, waaronder het uit de
handel nemen, het aangepast en doeltreffend waarschuwen van de gebruikers en het terugroepen.
Deze acties kunnen door de Koning, respectievelijk de Minister of zijn gemachtigde in toepassing
van de artikelen 4 en 5 van deze wet verplicht worden.

[Tot deze maatregelen behoren onder andere:
– de vermelding, op het product of op de verpakking ervan, van de identiteit en de
contactinformatie van de producent alsmede de referentie van het product of, in voorkomend
geval, van de partij waartoe het product behoort, tenzij weglating van die vermelding
gerechtvaardigd is;
– in alle gevallen waarin dat toepasselijk is, het uitvoeren van steekproeven op de in de handel
gebrachte producten, het onderzoek van de klachten en, in voorkomend geval, het bijhouden van
een klachtenregister en het inlichten van de distributeurs door de producent over de bewaking van
de producten.]
§ 3.
De distributeurs dragen bij tot de naleving van de toepasselijke veiligheidseisen, met name door
geen producten te leveren waarvan zij weten of op grond van de hun ter beschikking staande
gegevens beroepshalve hadden moeten concluderen dat deze niet aan die eisen voldoen.
Bovendien nemen zij binnen het bestek van hun activiteiten deel aan de bewaking van de
veiligheid van de op de markt gebrachte producten, vooral door informatie over de risico's van de
producten door te geven, de nodige documentatie bij te houden en te verstrekken om de
oorsprong van producten op te sporen en medewerking te verlenen aan de door de producenten
en de bevoegde autoriteiten genomen maatregelen om de risico's te vermijden.
§ 4.

De producenten en distributeurs stellen het Centraal Meldpunt voor producten onmiddellijk in
kennis wanneer zij weten, of op grond van de hun ter beschikking staande gegevens beroepshalve
behoren te weten, dat een door hen op de markt gebracht product of dienst voor de consument
risico's met zich brengt die onverenigbaar zijn met het algemene veiligheidsvereiste. Zij
verstrekken ten minste volgende informatie:
1° gegevens aan de hand waarvan het product of de partij producten in kwestie exact kan worden
geïdentificeerd;
2° een volledige beschrijving van het aan de betrokken producten verbonden risico;
3° alle beschikbare informatie aan de hand waarvan het product kan worden getraceerd;
4° een beschrijving van de ondernomen stappen om risico's voor de gebruikers te voorkomen.
De Koning kan de inhoud en de vorm van het aangifteformulier vaststellen.
§ 5.
De producenten en distributeurs verlenen de bevoegde autoriteiten desgevraagd, en binnen het
bestek van hun activiteiten, samenwerking bij de acties die ondernomen zijn om de risico's,
verbonden aan producten die zij leveren of geleverd hebben, te vermijden.]

