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Onderwerp: brandveiligheid van kleding
De VWA en textiel- en kledingsector maken afspraken brandveiligheid kleding
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Nederlandse textiel- en kledingsector hebben afspraken gemaakt
over de brandveiligheid van kleding. Vooruitlopend op het gereed komen van Europese normen voor de
brandveiligheid van kleding, zal de textiel- en kledingsector bij het aangaan van leveringsafspraken voor de
zomercollectie 2008 eisen stellen aan de brandveiligheid van kledingmaterialen. Met deze afspraken wordt
invulling gegeven aan de opdracht van de minister van VWS om extreem brandgevaarlijke kleding van de markt
te weren. Van kleding mag immers verwacht worden dat het bij een kortstondig contact met vuur, zoals kaarsen,
niet onmiddellijk vlam vat.
De kledingmaterialen moeten ten minste voldoen aan de eisen voor vlamverspreiding zoals vastgelegd in de
Amerikaanse norm ASTM D1230. Voor zwemkleding, beenmode, ondermode, nachtkleding en babykleding
gelden deze eisen niet. De VWA zal toezien op het naleven van deze eisen.
Jaarlijks worden circa 100 gewonden, 80 ziekenhuisopnamen en enkele doden gerapporteerd waarbij brandende
kleding als product betrokken is (bron: Stichting Consument en Veiligheid.). Brandwonden zijn relatief ernstige
letsels. Uit de registraties is niet af te leiden welke rol de kleding precies had en ook is niet steeds bekend wat het
brandgedrag van het betreffende kledingstuk was. Wel is duidelijk dat een langzamere verbranding het
slachtoffer meer tijd geeft om in te grijpen, bijvoorbeeld door het kledingstuk uit te trekken, en zo te voorkomen
dat het lichaam aan vlammen wordt blootgesteld. De nu gemaakte afspraken hebben als doel te voorkomen dat
kleding te gemakkelijk vlam kan vatten.
Zowel de VWA als de Nederlandse textiel- en kledingsector zullen zich inzetten voor het beschikbaar komen van
een Europese norm voor de brandveiligheid van kleding. Zo’n Europese norm is bedoeld om het
brandveiligheidniveau van kleding te verhogen op een wijze die de internationale markt van kleding niet verstoort.
Voor nachtkleding wordt al enige tijd gewerkt aan Europese norm voor brandveiligheid. Tot deze norm gereed
komt, zal de VWA de brandveiligheid van nachtkleding beoordelen op basis van de in het Convenant
brandveiligheid nachtkleding 1997 afgesproken eisen.
Zodra de Europese normen beschikbaar zijn en aangewezen door de Minister van VWS, zal de VWA de
handhaving uitvoeren op basis van de daarin vastgelegde eisen.
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