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1. Doel van de campagne
In 2017 kwamen hoverboards voor het eerst op de markt. Al snel wonnen die gemotoriseerde,
tweewielige skateboards aan populariteit. In de pers verschenen regelmatig berichten over
batterijen die ontploften of vuur vatten door een gebrekkige betrouwbaarheid. Het ging niet alleen
om batterijen in hoverboards maar ook in gsm’s, elektrische fietsen en steps, e-sigaretten
enzovoort. Voor de FOD Economie was dat de aanleiding om een controlecampagne over de
veiligheid van hoverboards op te starten.
Het doel van de campagne was de veiligheid en conformiteit van hoverboards op de Belgische
markt te controleren. Niet-conforme en/of gevaarlijke hoverboards liet de FOD Economie van de
markt halen. De campagne beoogde de controle van bepaalde technische vereisten, waarbij de
nadruk lag op de veiligheidseisen die de kans op brand of explosie van het hoverboard moeten
voorkomen. Daarnaast werden ook de administratieve vereisten nagegaan, inclusief de technische
documentatie.
De nationale controlecampagne startte in september 2018. In totaal onderwierp de FOD
Economie tien types hoverboards aan een controle. Die werden geselecteerd via webwinkels bij
distributeurs, invoerders en fabrikanten.
De technische testen werden uitgevoerd door het geaccrediteerd laboratorium van de
markttoezichtautoriteit in Nederland, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Voorafgaand aan de Belgische campagne, had de NVWA in Nederland al dertig hoverboards
bemonsterd en getest. De resultaten van de Nederlandse campagne vindt u op de website van de
NVWA1.
Opgelet: de resultaten van de campagne zijn geen representatieve weergave van de markt van
hoverboards. Voor de campagne gingen markttoezichthoudende overheden op de Belgische markt
immers specifiek op zoek naar niet-conforme en potentieel gevaarlijke producten.

2. Wettelijke basis
Hoverboards vallen onder de wettelijke definitie van een machine. In België worden de specifieke
voorwaarden en essentiële veiligheidseisen opgelegd door het koninklijke besluit van 12 augustus
2008 over het op de markt brengen van machines (KBM). Dat KB is de nationale omzetting van de
Europese machinerichtlijn 2006/42/EG en een uitvoeringsbesluit van boek IX van het Wetboek
van Economisch Recht over de veiligheid van producten en diensten.
Een product wordt geacht veilig te zijn wanneer het in overeenstemming is met de normen die in
het Publicatieblad van de Europese Unie (OJEU) zijn gepubliceerd, en dat voor de risico’s die door
die normen worden gedekt.
Er bestaat momenteel echter geen geharmoniseerde norm specifiek voor hoverboards. Het
laboratorium van de NVWA heeft daarom voor hun eigen campagne een specifiek testprogramma
ontwikkeld dat elementen van de volgende normen controleerde:
 EN 61558-2-16:2010+A1/2014: “Safety of transformers, reactors, power supply units and
similar products for supply voltages up to 1100 V - Part 2-16: Particular requirements and tests
for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units”
 EN 62133-2:2017: “Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere nietzuurhoudende elektrolyten - Veiligheidseisen voor draagbare gesloten cellen en voor batterijen
voor gebruik in draagbare toepassingen - Deel 2: Lithiumsystemen”
 EN 60335-1:2012/A13:2017: “Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen”
Voor de Belgische controlecampagne gebruikt de NVWA hetzelfde testprogramma.

1

https://www.openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoeken/hoverboards
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3. Resultaten
De FOD Economie bemonsterde tien modellen van hoverboards op de Belgische markt. Daarbij
koos de FOD andere modellen uit dan diegene die de NVWA had getest, aangezien daarvoor al
testresultaten beschikbaar zijn.
De administratieve controle gebeurde door de FOD Economie en de technische controle door het
labo van de NVWA.
Bij de technische controle onderzocht het labo volgende onderdelen:
 de diëlektrische sterkte van de isolatie tussen het primaire en secundaire circuit;
 het beveiligingscircuit van de batterij met de temperatuurbeveiliging en de beveiliging tegen
overladen;
 scherpe randen waarlangs de bedrading kan beschadigen;
 de brandwerendheid van de behuizing die voorkomt dat een beginnende brand zich snel
verspreid;
 de betrouwbaarheid van de verbinding van de geleiders.

3.1. De administratieve controle
De FOD Economie controleerde de markeringen op de hoverboards, de instructies en de EGverklaring van overeenstemming. Het technische dossier werd samen met het labo beoordeeld.
Voor slechts twee hoverboards waren alle markeringen conform.
Twee hoverboards hadden geen enkele markering. Daardoor was het onmogelijk om documenten
zoals de EG-verklaring van overeenstemming en de testrapporten te linken aan die toestellen. Eén
hoverboard gebruikte pictogrammen als waarschuwingen. Die werden in de handleiding verder
uitgelegd.

Grafiek 1. Controle van de markeringen op de hoverboards

Bron: FOD Economie.

Bij alle hoverboards werden gebruikersinstructies meegeleverd, maar in vier gevallen waren die
niet in de correcte taal, volgens het taalgebied waar het product op de markt was gebracht. Eén
handleiding bevatte niet alle instructies voor een correct gebruik, onderhoud enzovoort.
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Grafiek 2. Controle van de instructies

Bron: FOD Economie.

Hoewel het wettelijk verplicht is, was de EG-verklaring van overeenstemming slechts in drie
gevallen aanwezig bij het hoverboard. Bij de controle werd ook rekening gehouden met de
achteraf bezorgde EG-verklaringen van overeenstemming.
Opvallend: geen enkele EG-verklaring van overeenstemming was opgesteld in de correcte taal
volgens het taalgebied.

Grafiek 3. Controle van de EG-verklaring van overeenstemming

Bron: FOD Economie.

De FOD Economie vroeg ook het deel van het technische dossier op over de lithiumioncellen in
het batterijpakket en het onafhankelijke beveiligingscircuit. Slechts in twee gevallen kon de
fabrikant de gevraagde documenten voorleggen (ofwel werd er niets bezorgd ofwel niet het
gevraagde). In alle gevallen bleek het niet mogelijk om de bezorgde documenten te koppelen aan
het geteste hoverboard (of onderdelen ervan).
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De beoordeling van het technische dossier werd uitgevoerd samen met de experten van het labo
van de NVWA.

Grafiek 4. Controle van de technische documentatie

Bron: FOD Economie.

Grafiek 5. Overzicht van de administratieve controle

Bron: FOD Economie.

3.2. Controle van de technische veiligheid
Alle hoverboards faalden op de controle van het beveiligingscircuit van de batterij met de
temperatuurbeveiliging en beveiliging tegen overladen. Negen van de tien hoverboards faalden
eveneens voor de test op de weerstand van de behuizing tegen brand. Bij negen van de tien
hoverboards waren de bedradingswegen niet glad en vrij van scherpe randen.
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Grafiek 6. Overzicht van de technische testen

Bron: FOD Economie.

Grafiek 7. Resultaten van de technische testen voor de 10 hoverboards

Bron: FOD Economie.

3.3. Getroffen maatregelen
De FOD Economie voerde een risicoanalyse uit op basis van de tekortkomingen en dus de gevaren
die de geteste producten vertoonden. Het resultaat van die analyse verdeelt de producten in vijf
risiconiveaus, waarvoor de FOD Economie vraagt om volgende proportionele maatregelen te
treffen:
A. geen actie als het product conform de geteste eisen is;
B. laag risico: de fabrikant krijgt een waarschuwing en moet voortaan zijn producten in
overeenstemming brengen met de reglementering;
C. middelhoog risico: de fabrikant mag zijn voorraad niet meer verkopen of moet zijn product
aanpassen;
D. hoog risico: de fabrikant mag zijn voorraad niet meer verkopen en moet de producten uit de
handel nemen of aanpassen;
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E. ernstig risico: de fabrikant moet het product uit de handel nemen, het terugroepen bij de
consumenten en hen op een gepaste manier waarschuwen.
De technische testen brachten aan het licht dat alle hoverboards dezelfde niet-conformiteit
vertonen: door het ontbreken of slecht functioneren van het beveiligingscircuit stopt het
laadproces van de batterijen niet als ze geladen zijn. De batterijen kunnen dus “overladen” worden.
De temperatuur in de batterij kan daardoor oplopen en een kritische grens overschrijden. Er
ontstaat dan een onomkeerbaar proces dat een brand of explosie veroorzaakt. Dat kan
bijvoorbeeld leiden tot een woningbrand.
Gezien alle hoverboards uit de test een ernstig risico vertoonden, moesten de fabrikanten hun
producten terugroepen bij de consument.

Grafiek 8. Overzicht van de corrigerende maatregelen

Bron: FOD Economie.

Van alle hoverboards in deze controlecampagne maakte de FOD Economie melding in het
Europese Rapid Alert System (RAPEX).
Een andere lidstaat meldde één van de hoverboards uit de Belgische testcampagne al in RAPEX
voor de resultaten bekend waren. Daarop maakte de FOD Economie een Belgische reactie. De
fabrikant nam de nodige maatregelen. Het betreft Rapexmelding A12/1874/18 voor het
hoverboard Tilboard van het merk Tilgreen en het lot 201709.
Hoverboard Tilboard van het merk Tilgreen van het lot 201709
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Eén fabrikant is in faling en drie fabrikanten weigerden de terugroeping te organiseren. Om het op
de markt brengen en het gebruik van die hoverboards te verbieden, werden vier ministeriële
besluiten opgesteld. Intussen is één ministerieel besluit gepubliceerd: het MB van 21 augustus
2019 houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de
hoverboards “One Wheel SCV H1” van het merk “Inmotion”2.
Vier andere fabrikanten hebben de nodige corrigerende maatregelen genomen en de terugroeping
georganiseerd.
De referenties van de Rapex-notificaties voor die zeven hoverboards zijn:
A12/0954/19 voor het hoverboard Rev board 6,5” van het merk Revoe

A12/0963/19 voor het hoverboard 2 x 200W van het merk Superfly

A12/0964/19 voor het hoverboard DOC+ 6,5 van het merk Nilox

2

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/08/21/2019014183/staatsblad.
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A12/0965/19 voor het hoverboard Electric balance scooter van het merk Symex

A12/1091/19 voor het hoverboard SCV H1 van het merk Inmotion

A12/1092/19 voor het hoverboard HBT6.5B van het merk Tecnolux
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A12/1093/19 voor het hoverboard W2-6 van het merk Toy Bay

Voor twee van de tien hoverboards hebben de fabrikanten een tegenexpertise gevraagd voor de
technische niet-conformiteiten. Die procedures zijn nog lopende.
Er werden wel al twee Rapexmeldingen opgesteld:
A12/1498/19 voor het hoverboard ES655BG van het merk E-slide

A12/1499/19 voor het hoverboard smart wheel 100 van het merk Ben Xing MOT
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4. Besluit
Alle gecontroleerde hoverboards waren niet conform en vertoonden hetzelfde ernstige risico: bij
het laden stopt het laadproces van de batterijen niet als ze geladen zijn. De batterijen kunnen dus
“overladen” worden, wat kan leiden tot een explosie of brand.
Vier fabrikanten hebben vrijwillig de nodige maatregelen getroffen en de terugroeping
georganiseerd.
Eén fabrikant is in faling waardoor geen maatregelen werden genomen en drie fabrikanten
reageerden niet of onvoldoende. Voor die vier gevallen werd een ministerieel besluit opgesteld
om het op de markt brengen en het gebruik van de betrokken hoverboards te verbieden. Daarvan
werd er op 28.08.2019 al één gepubliceerd in het Staatsblad.
Twee fabrikanten betwisten de technische resultaten en laten een tegenanalyse uitvoeren. In
afwachting mogen die hoverboards niet meer verkocht worden, noch door de fabrikant noch door
de distributeurs.
De FOD Economie doet opvolgingscontroles om na te gaan of de marktdeelnemers (fabrikanten
en distributeurs) de nodige maatregelen hebben getroffen.
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5. Bijlage: veiligheidstips over batterijen
14 tips voor het veilig laden van batterijen
1. Investeer in een batterij met kwaliteitsvolle cellen.
2. Informeer u goed, lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en volg die richtlijnen op.
3. Gebruik alleen de oorspronkelijke oplader die bij het product geleverd wordt.
4. Stop de stekker direct in een stopcontact.
5. Blijf altijd in de buurt tijdens het laden.
6. Laad het product bij voorkeur overdag op.
7. Plaats het apparaat tijdens het opladen vlakbij een rookmelder. Een rookmelder kan u op tijd
waarschuwen bij gevaar.
8. Stop met opladen zodra de batterij vol is en haal de stekker uit het stopcontact.
9. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waarin de batterijlader zich bevindt.
10.Leg het product tijdens het opladen vrij neer op een stabiele onbrandbare plek en plaats geen
brandbare materialen rondom het opladende toestel.
11.Leg een batterij niet in het volle zonlicht. Zorg ook dat de batterij niet te koud wordt (kijk
hiervoor naar de instructies).
12.Laad de batterij minstens eens in de drie maanden op.
13.Is uw apparaat gevallen, beschadigd of vervormd? Leg hem buiten neer en lever hem zo snel
mogelijk in.
14.Heeft de batterij onderhoud nodig? Ga niet zelf aan de slag, maar laat dat altijd aan een
deskundige over.

Hoe herkent u problemen met een batterij? En hoe reageert
u best?
Zie, voel of ruikt u een van volgende problemen?
 lekkende vloeistof;
 (overmatige) hitte;
 sterke geur;
 rook;
 vonken.
Neem dan de volgende stappen:
1. Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en haal het apparaat los van de oplader.
2. Breng het apparaat naar buiten en uit de buurt van brandbare materialen. Let op: doe dat
alleen als dat veilig kan!
3. Bel het noodnummer 112 als er een heftige rookontwikkeling is of als er een brand ontstaat.

