NIEUWE EISEN VOOR BRANDVEILIGHEID KLEDING
Vanaf 1 mei 2008 moet kleding, die in Nederland wordt verhandeld, voldoen aan minimum
eisen voor wat betreft brandveiligheid. MODINT heeft daarover, namens en met meerdere
andere organisaties1, de volgende afspraken gemaakt met de overheid:
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Doek waaruit kleding, niet zijnde nachtkleding, wordt vervaardigd die in Nederland
wordt verhandeld, dient te voldoen aan een brandbaarheidtest. De test dient
uitgevoerd te worden conform de Amerikaanse testnorm ASTM D1230. Bij een
vlamcontacttijd van 1 seconde mag de vlamverspreiding over 127 mm niet korter
zijn dan 4 seconden.
Indien een kledingstuk meerdere lagen bevat gelden de eisen voor de
doeksoort(en) die de buitenkant van het betreffende kledingstuk vormen en niet
voor (tussen)voeringstoffen en dergelijke.
Op basis van de in de Verenigde Staten opgedane ervaring met het testen en
beoordelen van kledingmaterialen gaat de VWA ervan uit dat bepaalde
doeksoorten voldoen aan die eis. Daarbij gaat het om de volgende doeksoorten:
- doeksoorten met een glad (= niet geruwd) oppervlak indien het gewicht per
m2 meer is dan 88 gr, dit ongeacht de soort samenstellende vezels,
en
- alle doeksoorten (dus zowel glad als geruwd) en ongeacht het gewicht per
m2, indien geheel gemaakt uit navolgende vezels of combinaties van die
vezels: acryl, modacryl, nylon, olefin, polyester en wol.
Voor kleding, niet zijnde nachtkleding, vervaardigd uit alle andere doeksoorten
geldt dat zij slechts verhandeld mogen worden indien door middel van een
testrapport of een verklaring van de leverancier kan worden aangetoond dat aan
de gestelde eisen wordt voldaan.
De partij die de kledingartikelen in Nederland in de markt zet blijft verantwoordelijk
voor het voldoen aan de gestelde eisen en, in voorkomend geval, aan de juistheid
van de inhoud van de betreffende documenten.
De eisen gelden niet voor de volgende typen kleding:
- ondermode
- babykleding (kleiner dan maat 80)
- zwemkleding
- beenmode
De eisen gelden dus onder andere voor dames-, heren-, kinder- en babykleding
(maat 80 en groter), inclusief sportkleding en (textiele) accessoires als sjaals.
Voor nachtkleding blijven de huidige eisen uit het Convenant brandveiligheid
nachtkleding van kracht. Op het moment dat de in ontwikkeling zijnde Europese
norm voor brandveiligheid van kindernachtkleding van kracht wordt, vervangen de
eisen uit die norm de eisen uit het Convenant brandveiligheid nachtkleding voor
de categorie kindernachtkleding.
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zal toezien op de naleving van deze eisen.

Zowel de Nederlandse overheid als de Nederlandse textiel- en kledingsector zullen zich
inzetten voor het beschikbaar komen van een Europese norm voor de brandveiligheid van
kleding. De gestelde eisen vervallen op het moment dat op grond van wijziging van
internationale vereisten, het gereed komen van een Europese norm, voortschrijdend
wetenschappelijk inzicht dan wel wetgeving andere eisen van kracht worden.
Zeist, 29 januari 2007
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