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1. Doel van de campagne 
Onder de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vormt hoge zichtbaarheidskledij een 
van de meest gebruikte items. Ze worden door professionelen gebruikt op bouwwerven, in 
het verkeer, bij wegen- en onderhoudswerken, in de havens en luchthavens, op (grote) 
productiesites en in fabrieken. Maar ook binnen de privésfeer zijn deze vandaag niet meer 
weg te denken. Fietsers, motorrijders, joggers, schoolkinderen  … iedereen heeft wel al eens 
een veiligheidsvestje aangehad. 

Het veiligheidsvestje maakt sinds 2009 ook deel uit van de verplichte uitrusting van elke 
wagen, samen met de gevarendriehoek, verbandkistje en brandblusser. 

Veiligheidsvestjes worden ook wel fluovestjes, fluo- of veiligheidshesje genoemd. 

Het doel van deze controlecampagne was de conformiteit van de veiligheidsvestjes die op de 
Belgische markt aanwezig zijn, zowel voor professioneel als niet-professioneel gebruik, te 
controleren. 

2. Wettelijke basis 
De voorwaarden en essentiële veiligheidseisen voor het op de markt brengen van PBM 
worden opgelegd door het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende het op de 
markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is de nationale omzetting van de 
Europese richtlijn 89/686/EEG. 

Veiligheidsvestjes zijn persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II. Dit betekent dat 
een onafhankelijke keuringsinstantie, aangemelde instantie of notified body genoemd, moet 
tussenkomen vooraleer het product op de markt gebracht mag worden. Ze moeten ook 
voorzien zijn van een CE-markering en gebruikersinstructies. 

Veiligheidsvestjes genieten van het vermoeden van conformiteit met de regelgeving als zij 
voldoen aan, naargelang het product:  

• de norm NBN EN 1150 - Beschermende kleding: Waarschuwingskleding met hoge 
zichtbaarheid voor niet-professioneel gebruik, of 

• de norm NBN EN 471 - Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel 
gebruik1. 

3. Methodologie / Werkwijze 
In de loop van de voorbereidende fase van de controlecampagne werd het persbericht 
“Wees alert bij de aanschaf van veiligheidsvestjes” verspreid door de Commissie voor de 
Veiligheid van de Consumenten.  

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie heeft tijdens de 
herfst- en winterperiode van 2010-2011  56 verschillende veiligheidsvestjes bemonsterd. 

                                                
1 De norm is verkrijgbaar bij het Bureau voor Normalisatie (NBN), Birminghamstraat 131, 1070 Brussel, tegen betaling. Of 
via de website: http://www.nbn.be 



 

 

De controle op administratieve conformiteit werd uitgevoerd door de Algemene Directie 
Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie. De technische veiligheidsaspecten werden in 
samenwerking met Centexbel, een onafhankelijk beproevingslaboratorium te Zwijnaarde, 
onderzocht. Dit laboratorium heeft de vestjes getest volgens de norm NBN EN 1150 of NBN 
EN 471. 

De stalen voor de controlecampagne werden genomen in een grote diversiteit aan 
handelszaken: tankstations, doe-het-zelf zaken, grootwarenhuizen, professionele verdelers 
van PBM, …. Daarbij ging ook een speciale aandacht uit naar handelszaken die 
gepersonaliseerde veiligheidsvestjes aanbieden, zoals printshops en andere bedrijven die 
gepersonaliseerd (promotie)materiaal verkopen (via het internet). 

De verdeling van bemonsterde veiligheidsvestjes over beide normen was ongeveer gelijk: 29 
producten werden beoordeeld aan de hand van NBN EN 471, de overige volgens NBN EN 
1150. 

3.1. Administratieve controle 
Aan de hand van een checklist werd de markering op het product en/of op de verpakking 
geverifieerd. De inhoud en de taal van de gebruikersinstructies werden eveneens 
gecontroleerd. 

Daarnaast werd ook een documentaire controle gedaan van de vereiste EG-verklaring van 
overeenstemming en het EG-typekeuringscertificaat, die opgevraagd werden bij de 
producenten. 

3.2. Technische controle 
De norm NBN EN 1150 - Beschermende kleding: Waarschuwingskleding met hoge 
zichtbaarheid voor niet-professioneel gebruik, of de norm NBN EN 471 - 
Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik, werd gebruikt om 
de technische eigenschappen van de veiligheidsvestjes te testen. 

De volgende veiligheidsaspecten werden getest: 

• eigenschappen van het fluorescerende of achtergrondmateriaal:  

   oppervlakte, chromaticiteit (~ kwaliteit van de fluokleur), luminantie (reflectie van de 
fluorescerende stof), kleurechtheid volgens de wasvoorschriften 

• eigenschappen van het retroreflecterende (grijze) materiaal:  

oppervlakte, hoogte, (zijdelingse) onderbreking, retroreflectiewaarden, performantie 
volgens wasvoorschriften 
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4. Resultaten 

4.1. Resultaten administratieve controle 

 

4.1.1. Documentaire controle 

De reglementering legt op dat de fabrikant van PBM een EG-verklaring van 
overeenstemming moet opmaken. Dit is een verklaring waarmee hij verklaart dat het PBM in 
overeenstemming is met de wettelijke vereisten en, in voorkomend geval, met de 
geharmoniseerde norm. Met deze verklaring wordt ook aangegeven dat het PBM identiek is 
aan het model of prototype dat onderzocht werd via een EG-typekeuring. 

In 57 % van de gevallen was er geen EG-verklaring van overeenstemming beschikbaar, na 
het schriftelijk opvragen van de documenten. In 30 % van de gevallen was de 
artikelreferentie of de naam van de fabrikant niet correct in de voorgelegde verklaring. 

Een tweede document dat geverifieerd werd, is het certificaat van EG-typekeuring dat 
afgeleverd werd door een aangemelde instantie.  

Het is belangrijk dat de link tussen beide documenten en het product duidelijk en eenduidig is 
via de artikelreferentie en de naam van de fabrikant. 

Indien een invoerder, vertegenwoordiger of verdeler een PBM het product onder zijn eigen 
merk(naam) op de markt brengt, wordt hij automatisch beschouwd als fabrikant en zijn de 
eisen van het KB op hem van toepassing. Dit wordt “own-brand-labelling” genoemd. De 
consequenties hiervan zijn blijkbaar niet erg bekend onder de economische operatoren. 

Het betekent onder meer dat diegene die een PBM onder zijn eigen merk(naam) op de markt 
brengt, een EG-verklaring van overeenstemming moet opstellen en dat het certificaat van 
EG-typekeuring op zijn naam moet staan, met de correcte artikelreferentie. 



 

 

In slechts 25 % van de gevallen was het certificaat van EG-typekeuring correct. 

In 27 % van de gevallen was er geen beschikbaar, en in de overige 48 % gevallen was het 
voorgelegde certificaat niet conform de regels van toepassing op own-brand-labelling. 

4.1.2. Gebruikersinstructies 

Volgens de reglementering moet elk PBM voorzien zijn van een gebruikersaanwijzing, in 
onze 3 nationale landstalen. 

19 van de 56 veiligheidsvestjes waren niet vergezeld van gebruikersinstructies. In 19 andere 
gevallen was de gebruiksaanwijzing niet aanwezig in het Nederlands, Frans én Duits. 

Identificatiegegevens 

Het KB bepaalt dat zowel de naam en adresgegevens van de fabrikant als van de 
tussenkomende aangemelde instantie (incl. zijn identificatienummer) in de 
gebruiksaanwijzing moet vermeld zijn. Deze informatie is voornamelijk bedoeld voor de 
toezichthoudende overheid en heeft geen impact op de veiligheid van het product. 

In 57 % van de gevallen waren de gegevens van de fabrikant volledig. Slechts in 37,5 % van 
de gevallen werd de aangemelde instantie vermeld, in 62,5 % van de gevallen was deze niet 
conform. 

Voorschriften 

Er moeten een aantal fundamentele voorschriften zoals de pasvorm, het aanpassen, 
mogelijke beperkingen van het gebruik, levensduur, opslag- en onderhoudsinstructies, … van 
het PBM in de gebruikersinstructies opgenomen zijn. 

Iets meer dan de helft van de veiligheidsvestjes was vergezeld van een volledige en correcte 
gebruikersaanwijzing op dit vlak. 

In 60 % van de gevallen werd er gewaarschuwd over de beperkingen van het gebruik. 

4.1.3. CE-markering 

PBM moeten een CE-markering dragen. Hiermee geeft de fabrikant aan dat het PBM voldoet 
aan de essentiële eisen en veiligheidsvoorschriften opgelegd in de reglementering. 

In 20 % van de gevallen was er geen CE-markering aanwezig op de gecontroleerde 
veiligheidsvestjes. 

4.1.4. Andere productmarkeringen 

In 79 % van de gevallen was de (merk)naam van de producent aangegeven in het 
productlabel. In 73 % van de gevallen was er ook een artikel- of productreferentie aanwezig. 

Deze informatie is belangrijk om een eenduidige link te kunnen leggen met de vereiste 
documenten van het product. 

In 80 % van de gevallen werd de geharmoniseerde norm (EN 1150 of EN 471) vermeld. 
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4.2. Resultaten technische controle 

 

De geharmoniseerde normen EN 1150 en EN 471 bepalen de technische specificaties 
waaraan veiligheidsvestjes moeten voldoen om aan de eisen en veiligheidsvoorschriften van 
de reglementering te beantwoorden. 

Een veiligheidsvestje bestaat uit een fluorescerend achtergrondmateriaal en (grijze) 
retroreflecterende banden of figuren. Deze materialen werden onderworpen aan de hierna 
volgende testen. 

4.2.1. Oppervlakte van de materialen 

Zowel het achtergrondmateriaal als het retroreflecterende materiaal moeten een minimale 
oppervlakte hebben afhankelijk van de grootte van de persoon (EN 1150 – niet-professionele 
veiligheidsvestjes) of de klasse (EN 471 – veiligheidsvestjes voor professioneel gebruik). 

In 62,5 % van de gevallen was de oppervlakte van beide materialen voor het 
veiligheidsvestje voldoende. In 37,5 % van de gevallen was dit niet zo. In de meeste gevallen 
was dit te wijten aan een te kleine oppervlakte van retroreflecterend materiaal. 

4.2.2. Onderbreking van het achtergrondmateriaal 

Een onderbreking in het fluorescerende achtergrondmateriaal mag niet groter zijn dan 5 cm 
om de zijdelingse zichtbaarheid van de drager te garanderen. Dit is vooral belangrijk bij 
veiligheidsvestjes voor niet professionele doeleinden (EN 1150), waar zijwaartse openingen 
zijn en welke men over het hoofd moet aantrekken.  

Voor 11 veiligheidsvestjes was deze opening groter dan toegelaten. In enkele gevallen werd 
deze limiet ruim overschreden.  
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4.2.3. Hoogte van het retroreflecterende materiaal 

Het retroreflecterende materiaal moet naast een minimale oppervlakte, ook een minimale 
breedte hebben. Voor veiligheidsvestjes voor professionele doeleinden (EN 471) moeten de 
retroreflecterende banden minstens 5 cm breed zijn, voor de andere vestjes (EN 1150) is dit 
2,5 cm.  

Slechts 1 van de gecontroleerde veiligheidsvestjes voldeed niet aan deze eis. 

4.2.4. Kleur van het achtergrondmateriaal 

De soort van fluorescerende kleur wordt voorgeschreven door de normen. 

Voor EN 1150 zijn de fluorescerende kleuren geel, groen, oranje, rood, roos, geel-groen, 
geel-oranje of oranje-rood toegelaten.  

Voor EN 471 zijn de fluorescerende kleuren beperkt tot geel, oranje-rood of rood. 

In 6 gevallen waren de kleuren niet-fluorescerend en bijgevolg niet conform. Niet-
fluorescerende kleuren zijn niet voldoende zichtbaar en opvallend bij schemerlicht en geven 
de dragers aldus een vals gevoel van veiligheid. 

4.2.5. Chromaticiteit (van het fluorescerende achtergrondmateriaal) 

Chromaticiteit is een indicator voor de kwaliteit van een kleur. Parameters die dit mede 
bepalen zijn de kleurtint, de verzadiging en de helderheid. Deze waarden worden 
voorgeschreven door de norm. 

In 59 % van de gevallen voldeden de vestjes aan de vooropgestelde waarden voor 
chromaticiteit.  

In 41 % van de gevallen voldeed de kwaliteit van de fluorescerende achtergrond bijgevolg 
niet aan de norm. Men kan stellen dat de kleur niet voldoende is om bij daglicht goede 
zichtbaarheid te garanderen of ervoor zorgt dat men voldoende opvalt. 

In 5 gevallen werd de test niet uitgevoerd. Als de PBM geen duidelijke fluorescerende kleur 
heeft, is testen op chromaticiteit immers niet meer relevant. 

4.2.6. Luminantie (van het achtergrondmateriaal) 

Luminantie is een maat voor de helderheid van het uitgestraald of gereflecteerd licht. 

In 82 % van de gevallen was de luminantiewaarde groter of gelijk aan de gestelde 
grenswaarde. Bij daglicht is de drager van het vestje dus voldoende zichtbaar en valt hij 
bijgevolg voldoende op. 

4.2.7. Retroreflectie 

De performantie van het retroreflecterende materiaal werd getest van een “nieuw”’ 
veiligheidsvestje2. Aan de hand van meetwaarden werd een retroreflectiecoëfficiënt bepaald, 
waarvoor minimumgrenswaarden gegeven zijn in de norm om een goede zichtbaarheid in 
slechte weersomstandigheden of in het duister te garanderen. Het is het retroreflecterend 
                                                
2 De performantie na destructieve behandelingen  van het product (wassen, droogkuis, 
temperatuurvariaties, wrijving, torsie …) werd niet getest in deze controlecampagne. 
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materiaal dat het licht van bijvoorbeeld koplampen van een auto terugkaatst naar de 
chauffeur. 

In 57 % van de gevallen of bij 32 veiligheidsvestjes voldeed de retroreflectie van het 
materiaal niet aan de minimumwaarden uit de norm.  

3 vestjes zijn niet getest wegens organisatorische redenen. 

De afwijkingen van de retroreflectiecoëfficiënten ten opzichte van de grenswaarden 
varieerden erg. Een aantal veiligheidsvestjes vertoonden nauwelijks retroreflectie. Deze 
werden teruggeroepen door de verantwoordelijke producent. 

4.2.8. Kleurechtheid volgens de wasvoorschriften 

Aan de hand van de wasvoorschriften op het etiket werd de kleurechtheid van het 
achtergrondmateriaal van de veiligheidsvestjes gecontroleerd. Zowel de mate van 
verkleuring als van aanbloeden (‘afgaan’) van de gekleurde stof werd getest om zo de 
kwaliteit en performantie na te gaan. 

In 77 % van de gevallen voldeed het materiaal aan het specificaties uit de norm. 

In 10 gevallen werd de test niet uitgevoerd ofwel wegens organisatorische redenen, ofwel 
omdat het achtergrondmateriaal duidelijk niet conform was en bijgevolg verder testen niet 
relevant was. 

4.3. Overzicht testresultaten en maatregelen 
Een compilatie van de administratieve en technische testresultaten toont dat slechts 4 van de 
56 veiligheidsvestjes in deze controlecampagne volledig conform zijn. 

46 veiligheidsvestjes (82 %) hebben zowel administratieve als technische tekortkomingen. 

Dit is een zeer slecht resultaat.  

 



 

 

Wanneer er tekortkomingen vastgesteld werden, werd een risicobeoordeling uitgevoerd 
waarmee de niet-conforme veiligheidsvestjes in risicoklassen werden ingedeeld. Afhankelijk 
van de risicoklasse, en rekening houdend met het principe van proportionaliteit, werden 
maatregelen aan de fabrikant voorgesteld, met de mogelijkheid om onze beoordeling te 
betwisten aan de hand van een objectieve argumentatie.  

• laag risico (A): de producent krijgt een waarschuwing met een vraag om zijn producten 
voortaan in overeenstemming te brengen; 

• middelhoog risico (B): de producent mag zijn stock niet meer verkopen; 

• hoog risico (C): de producent mag zijn stock niet meer verkopen en de producten moeten 
uit de handel genomen worden; 

• ernstig risico (D): de producent moet het product uit de handel nemen en moet het product 
zelf terugroepen en de consument op een gepaste manier waarschuwen. 

Indien de producent akkoord ging met de uitgevoerde analyse, werd gevraagd ons te 
informeren over de acties die hij ondernomen heeft om de tekortkomingen weg te werken. 
Dit werd nadien geverifieerd tijdens een “nacontrole” door de Algemene Directie Controle en 
Bemiddeling. 

In een aantal dossiers werd beroep gedaan op buitenlandse toezichthoudende overheden 
omdat de communicatie en/of medewerking van de buitenlandse producent stroef verliep. 

 

Een overzicht van het eindresultaat van deze controlecampagne is in volgende grafiek 
weergegeven: 
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4.3.1. Conforme veiligheidsvestjes 

Zoals hoger vermeld, zijn in deze controlecampagne slechts 4 van de 56 veiligheidsvestjes 
(7 %) conform en in overeenstemming met de reglementering. 

4.3.2. Veiligheidsvestjes met een laag risico 

2 producenten hebben een waarschuwing gekregen omdat respectievelijk kleine 
administratieve tekortkomingen vastgesteld waren en bepaalde technische waarden 
minimaal afweken van de eisen van de norm. 

4.3.3. Veiligheidsvestjes met een middelhoog risico 

Aan de hand van risicobeoordeling werden 26 veiligheidsvestjes (46 %) ingedeeld in de 
categorie “middelhoog risico”. Dit betekent dat de producent zijn voorraad niet meer mag 
verkopen zolang de tekortkomingen van het product niet opgelost zijn en de nodige 
aanpassingen niet uitgevoerd werden. 

Aangezien de aanwezigheid van een gebruiksaanwijzing bij een PBM verplicht is door de 
reglementering, vallen alle veiligheidsvestjes waar deze niet aanwezig is automatisch in deze 
(of een hogere) risicoklasse. 

In deze risicoklasse zitten ook producten met tekortkomingen die licht, doch niet 
verwaarloosbaar, afwijken van de technische eisen in de norm. 

4.3.4. Veiligheidsvestjes met een hoog risico 

34 %, of 19 veiligheidsvestjes, hebben een hoog risico. Bij al deze producten werden zowel 
meerdere administratieve tekortkomingen als niet-conforme technische eigenschappen 
vastgesteld. 

Deze veiligheidsvestjes werden door de producenten en hun verdelers uit de handel 
genomen. 

In 2 gevallen werd tevens een marktverbod uitgevaardigd omdat de Duitse producent van 
deze 2 veiligheidsvestjes niet naar wens meewerkte aan de controlecampagne en de Duitse 
overheid ons hierin niet heeft bijgestaan. Het betreft een grijs en een donkerblauw 
veiligheidsvest van de firma Allflash Produktions GmBH, met respectievelijke 
artikelreferenties AL-1220 en AL-1207. 

4.3.5. Veiligheidsvestjes met een ernstig risico 

5 veiligheidsvestjes werden op basis van zeer slechte testresultaten als producten met een 
ernstig risico beoordeeld. Dit vertegenwoordigt 9 % van de bemonsterde veiligheidsvestjes in 
deze controlecampagne. 

Voor deze veiligheidsvestjes hebben de producenten een terugroepactie georganiseerd met 
affiches in de verkooppunten, melding op hun website of, indien de contactgegevens gekend 
waren, via een rechtstreeks contact met de klant. 



 

 

Voor elk van deze gevallen werd ook een RAPEX3-notificatie verzonden. Via het RAPEX-
systeem worden de andere lidstaten geïnformeerd over de aanwezigheid op de Europese 
markt van producten die een ernstig risico vertonen. 

Het gaat om de volgende veiligheidsvestjes: 

Veiligheidsvest voor kinderen (10-12 jaar) van Europe BV Self Import Agencies (NL)  
RAPEX 0279/11 

     

De zijdelingse opening van dit veiligheidsvestje kan tot 30 cm bedragen, dit is tot 6x de 
toegelaten waarde. Daarnaast is de oppervlakte van het achtergrondmateriaal en het 
retroreflecterend materiaal ruim onder de grenswaarde.  

Een kind dat dit hesje draagt, is bij slechte weersomstandigheden of in het duister slecht tot 
niet zichtbaar voor de andere weggebruikers. 

Veiligheidsvestjes Spider King FV001 (rood en fluogeel) van Vanatex Trading (BE)  
RAPEX 0344/11 en 0345/11 

  

De belangrijkste tekortkoming aan deze veiligheidsvestjes is dat de retroreflecterende band 
in de praktijk geen licht terugkaatst of reflecteert. De retroreflectie-coëfficiënt was extreem 
laag waardoor de drager in het duister niet zichtbaar is! 
                                                
3 RAPEX is het Europese alarmsysteem voor snelle uitwisseling van informatie tussen de Europese 
lidstaten over gevaarlijke producten (met uitzondering van voedingsmiddelen, farmaceutica en 
medische hulpmiddelen). Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle lidstaten snel op de hoogte worden 
gebracht van de aanwezigheid van producten op de Europese markt die een risico vormen voor de 
veiligheid van de consument. 
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Daarnaast werden er nog andere tekortkomingen op het vlak van chromaticiteit en minimale 
oppervlakte van de materialen vastgesteld. Op administratief vlak waren deze producten ook 
niet conform. 

Veiligheidsvestje Rolly Toys van Franz Schneider GmbH & Co. KG (DE) 
RAPEX 0343/11 

  

De producent bracht dit vestje op de markt als speelgoed, en niet als PBM, zoals hij aangeeft 
op het etiket. De CE-markering verwijst naar speelgoedreglementering. Dit betekent dat de 
fundamentele veiligheidsvoorschriften en technische eisen voor hoge zichtbaarheidskledij 
niet gevolgd werden.  

Gezien het uitzicht en de aard van het product is het redelijkerwijs aan te nemen dat een 
consument misleid is en dit product als een PBM aanziet en verwacht dat het hem verhoogde 
zichtbaarheid geeft. 

De testresultaten wijzen uit dat de retroreflecterende band te smal is en in de praktijk geen 
licht terugkaatst of reflecteert. De drager ervan is in het duister niet zichtbaar! Een 
gebruiksaanwijzing en de vereiste documenten ontbreken. Ook zijn de productmarkeringen 
onvolledig. Op administratief vlak is dit vestje dus ook niet conform. 



 

 

Fluovestje Eurohorseline voor ruiters van Albert Kerbl GmbH (DE) 
RAPEX 0670/11 

   

De producent beoogt met dit vestje duidelijk het verhogen van de zichtbaarheid van de 
drager (ruiter) en promoot het product als PBM. Er is echter geen CE-markering aanwezig, 
noch een gebruiksaanwijzing en de vereiste documenten konden niet voorgelegd worden. 
Het was duidelijk dat de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de PBM-reglementering 
en technische eisen voor hoge zichtbaarheidskledij niet gevolgd werden.  

Uit testen blijkt dat de strip op het hesje geen retroreflecterende eigenschappen heeft en 
bijgevolg geen licht weerkaatst. Ook de zijdelingse opening van het vestje is 3x de toegelaten 
afstand.  

Dit betekent dat de drager in het duister niet zichtbaar is!  

5. Nacontrole van de corrigerende maatregelen 
 
De nacontrole van de corrigerende acties werd verricht door de Algemene Directie 
Controle en Bemiddeling.  
 
Voor zover de producent de resultaten van de controlecampagne niet betwist of weerlegd 
heeft, moest hij, in geval van non-conformiteit, naar gelang de ernst van het gebrek  zijn 
nieuwe productie aanpassen, de producten in voorraad aanpassen alvorens deze verder 
te verdelen, de verkoop stopzetten (eventueel tot bij de kleinhandel) of in het uiterste 
geval, het product tot bij de consument terugroepen. 
 
De controle van deze maatregelen gebeurde bij de firma’s waar de vestjes in staal 
werden genomen. Op een totaal van 38 firma’s (al of niet gespecialiseerde groot- en 
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kleinhandelaars) moesten 36 firma’s gecontroleerd worden (2 firma’s hadden enkel 
conforme producten verkocht). 
 
Ook al was de gecontroleerde firma slechts uitzonderlijk ook de producent en ook al was 
de producent in meer dan de helft van de gevallen een firma in het buitenland, toch kon 
worden vastgesteld dat het merendeel van de gecontroleerde firma’s voldoende 
informatie had ontvangen over de corrigerende maatregelen. Tijdens de controle bij deze 
firma’s werd vastgesteld dat de niet-conforme producten, zelfs die met minimale 
gebreken, niet meer te koop werden aangeboden, ofwel omdat het product intussen 
uitverkocht was, ofwel omdat de stock naar de producent teruggestuurd en/of vernietigd 
was. In 2 gevallen verkoos de firma de (aanzienlijke) voorraad uit te voeren naar een 
derde land omdat de kost van een eventuele aanpassing niet in verhouding was met de 
waarde van het product. De belangrijkste tekortkoming was telkens de afwezigheid van 
een gebruiksaanwijzing in de juiste talen. 
 
Slechts 7 verdelers verklaarden geen informatie te hebben ontvangen van de producent. 
In 5 gevallen was het product niet meer in voorraad, in de 2 overige gevallen werd de 
(beperkte) voorraad onmiddellijk uit de rekken gehaald. Het gebrek aan doorstroming van 
deze informatie wijst overigens niet noodzakelijk op onwil van de producent: vaak worden 
de producten niet rechtstreeks bij de producent aangekocht waardoor de producent niet 
in de mogelijkheid is alle eindverdelers te kennen. 
 
Voor 5 vestjes (4 producenten) werd een terugroepactie tot bij de consument bevolen en 
georganiseerd: de reactie van de consument hierop was echter onbestaande. Dit kan 
onder andere verklaard worden door de geringe waarde van het product (enkele euro) of 
door de termijn tussen de aankoop en het organiseren van de terugroepactie.  
 

6. Conclusie 
Uit de resultaten van deze controlecampagne mogen we concluderen dat er slechts weinig 
conforme veiligheidsvestjes op de markt zijn. De administratieve tekortkomingen zijn te wijten 
aan een slechte kennis van de operatoren over de regelgeving en documentaire vereisten ter 
zake.  

De technische tekortkomingen zijn mogelijk te wijten aan een slechte kwaliteit van de 
productie en productonderdelen aangezien in 73 % een certificaat van EG-typekeuring 
(afgeleverd door een aangemelde instantie) voorgelegd is. 

43 % van de gecontroleerde veiligheidsvestjes (34 % met een hoog risico & 9 % met een 
ernstig risico) werden uit de handel genomen wegens (zware) technische tekortkomingen. In 
5 gevallen werd een terugroeping georganiseerd door de producent. 

Dankzij deze campagne zijn veel “fabrikant/invoerders” geïnformeerd over de geldende  
reglementering voor veiligheidsvestjes en over hun verplichtingen van hun “own-brand-label”. 
Alle producenten hebben goed meegewerkt en aanvaardden de voorgestelde maatregelen, 
op één uitzondering na. Daarom werden 2 ministeriële besluiten uitgevaardigd om de 
verdeling van de geteste producten van de betrokken producent te verbieden.  

 



 

Bijlage: detailoverzicht van de testresultaten 
 

 

product foto fabricant bemonsteringsplaats documentaire  
controle 

administratieve 
controle 

technische 
controle 

risicoklasse rapex maatregel firma 

merk model/ 
artikel 

 naam Locatie naam locatie            

VDS High Vision 
 

Van der 
Stockt 

Hamme Van der 
Stockt 

Hamme NC NC C middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

VDS  
 

Van der 
Stockt 

Hamme Van der 
Stockt 

Hamme NC NC NC hoog   de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Levenslijn Zeppe & 
Zikki 

 

P&A  
Products 

Aalst Fun Belgium St-Michiels C C C conform   

Levenslijn Zeppe & 
Zikki 

 

P&A  
Products 

Aalst Fun Belgium St-Michiels C C NC laag    

Powerfix 43992 
 

Walser 
Industrie- 
und  
Handels 
GmbH 

Duitsland Lidl Nazareth C C C conform   
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product foto fabricant bemonsteringsplaats documentaire  
controle 

administratieve 
controle 

technische 
controle 

risicoklasse rapex maatregel firma 

merk model/ 
artikel 

 naam Locatie naam locatie            

Impex CS001/4535
04 

 

Europe 
Impex 

Frankrijk Traffic 
Jemeppe 

Jemeppe NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

B-seen 23451588 
 

Tommy Lee 
Safety 
Products 
BV 

Nederland Gamma Schelle NC C NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Copia  
 

NV Copia Retie Supra Bazar Gullegem NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 

Premium 
Pants 

853967 
 

AM/63  
Amsterdam 

Nederland Gerco BVBA Blankenberge NC NC NC hoog   de fabrikant 
roept het 
product terug 

Busters Saturnus 
 

Midera NV Roeselare Supra Bazar Gullegem C NC NC middelhoog  de fabrikant 
past het 
product aan 

 163637 

 

Self Import 
Agencies 

Nederland Omnishop 
Bossaert 

Geluveld NC NC NC ernstig  0279/11 de fabrikant 
roept het 
product terug 

3M 
Scotchlite 

HVW102 
 

Yoko 
International 

Verenigd 
Koninkrijk 

Big Mat Dinant NC NC NC middelhoog  het product 
wordt niet meer 
verkocht 



 

 

product foto fabricant bemonsteringsplaats documentaire  
controle 

administratieve 
controle 

technische 
controle 

risicoklasse rapex maatregel firma 

merk model/ 
artikel 

 naam Locatie naam locatie            

Districlean 
Dragon 

81012030 
 

Districlean 
N.V. 

Gent Omnishop 
Bossaert 

Geluveld NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

 120919 
 

Distribike 
SA 

Soingies Euroshop 
BVBA 

Roeselare NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 

Spider King FV001 rood 
 

Vanatex 
Trading 

Deerlijk Molecule Vichte NC NC NC ernstig  0344/11 de fabrikant 
roept het 
product terug 

Disney/ 
Pixar Cars 

7033171 
 

AZET 
Trading 
B.V. 

Nederland Europoint St-Eloois-Vijve NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 

Cross 60954003 
 

Transfilco 
NV 

Fosses-La-
Ville 

Stock Fosses Fosses-La-Ville NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Hema 45.636.87 niet 
beschikbaar 

Hema Nederland Hema Mechelen NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Rube & 
Rutje 

RR03-05VV 
geel 

 

Harry Tilley 
BVBA 

Zoersel AVA Temse NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 
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product foto fabricant bemonsteringsplaats documentaire  
controle 

administratieve 
controle 

technische 
controle 

risicoklasse rapex maatregel firma 

merk model/ 
artikel 

 naam Locatie naam locatie            

Valma car 
care 

CA044 
 

Service 
Best 
International 
BV 

Nederland Turtle Wax 
Benelux BV 

Destelbergen NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 

Maxxus 6001698 
 

Distribike 
SA 

Soingies Makro Eke NC NC C middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Spider King FV001 geel 
 

Vanatex Lendelede De Schacht Lochristie NC NC NC ernstig  0345/11 de fabrikant 
roept het 
product terug 

New Fed 1156 
 

Decathlon Frankrijk Koodza Lochristie C C C conform   

  
 

I.E. Nederland Action Non 
Food 

Rijkevorsel NC NC NC hoog   het product 
wordt niet meer 
verkocht 

Imdifa 310 
 

S.A.S. JMB Frankrijk Cora SA Hornu NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Disney 
Pooh 

726, 
12773_E 

 

AZET 
Trading 

Nederland Cora SA Hornu NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 



 

 

product foto fabricant bemonsteringsplaats documentaire  
controle 

administratieve 
controle 

technische 
controle 

risicoklasse rapex maatregel firma 

merk model/ 
artikel 

 naam Locatie naam locatie            

Cartec 
Impex 

453509 / 
HW1 

 

Oppenhejm 
& Jansson 
A/S 

Denemarken Sogesma SA Florennes NC NC C laag   de fabrikant 
past het 
product aan 

Cratex 7,00E+12 
 

Van 
Cranen-
broek 

Nederland Van Cranen- 
broek NV 

Opglabbeek NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 

 2.60.115.00 
 

Majestic 
Products 
BV 

Nederland Rigamat-
Orga NV 

Tienen NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
past het 
product aan 

Disney WP-INN-205 
 

Kaufmann Duitsland Cora SA Hornu NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 

Rube & 
Rutje 

RR03-05VV 
blauw 

 

Harry Tilley 
BVBA 

Zoersel AVA Temse NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 

Cratex 112004EU 
 

Van 
Cranen-
broek 

Nederland Van Cranen- 
broek NV 

Opglabbeek NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 

Rolly Toys 19050-406-
00010 

 

Franz 
Schneider 
GmbH 

Duitsland Van Cranen- 
broek NV 

Opglabbeek NC NC NC ernstig  0343/11 de fabrikant 
roept het 
product terug 
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product foto fabricant bemonsteringsplaats documentaire  
controle 

administratieve 
controle 

technische 
controle 

risicoklasse rapex maatregel firma 

merk model/ 
artikel 

 naam Locatie naam locatie            

 V-RWS 
 

Tricorp Melsele Bouwen NV Aarschot NC NC NC hoog   de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

RFX HW2 geel 
 

Oppenhejm 
& Jansson 
A/S 

Denemarken Decathlon Schelle C NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

 AK 
5004834700
01 

 

Zhejiang 
Yijian 

China Eurogifts Wervik NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

 BP 
6000523300
01 

 

Eurogifts Wervik Eurogifts Wervik NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

IPC 273AP0 
 

IPC Sioen Ardooie Aldi Affligem C NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Eurotools HV269 
 

Euroshop Roeselare Euroshop Roeselare NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

 FC5007PC-
O 

 

Norauto Frankrijk Auto 5 Sint-Agatha-
Berchem 

NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop en 
haalt het 
product vrijwillig 
uit de handel 



 

 

product foto fabricant bemonsteringsplaats documentaire  
controle 

administratieve 
controle 

technische 
controle 

risicoklasse rapex maatregel firma 

merk model/ 
artikel 

 naam Locatie naam locatie            

 173708 
 

NGTS S.A. Zwitserland Auto 5 Sint-Agatha-
Berchem 

NC NC NC middelhoog  het product 
wordt niet meer 
verkocht 

 HW1 
 

Oppenhejm 
& Jansson 
A/S 

Denemarken Piet Pattyn Rumbeke NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

 HW2 oranje 
 

Oppenhejm 
& Jansson 
A/S 

Denemarken M-shirt Bissegem C NC NC middelhoog  het product 
wordt niet meer 
verkocht 

Printer SV8 
 

Texet 
Benelux 

Aarschot Texet 
Benelux 

Aarschot NC NC C middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Printer SV2 
 

Texet 
Benelux 

Aarschot Texet 
Benelux 

Aarschot C NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Printer SV4 
 

Texet 
Benelux 

Aarschot Texet 
Benelux 

Aarschot NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Eurohorseli
ne 

328505/1 
 

Albert Kerbl 
GmbH 

Duitsland Decathlon Schelle NC NC NC ernstig  0670/11 de fabrikant 
roept het 
product terug 
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product foto fabricant bemonsteringsplaats documentaire  
controle 

administratieve 
controle 

technische 
controle 

risicoklasse rapex maatregel firma 

merk model/ 
artikel 

 naam Locatie naam locatie            

GSA 2710059 
 

Global 
Safety 

Wilrijk W&X 
Rammant 

Zwevezele C NC NC middelhoog  het product 
wordt niet meer 
verkocht 

Kalenji 1255187 
 

Oxylane Frankrijk Decathlon Schelle C C C conform  tegenanalyse: 
conform 

Uneek UC801 
 

Uneek 
Clothing 

Verenigd 
Koninkrijk 

Wuidar sprl Waremme NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
past het 
product aan 

Metland 532160 
 

Metland Frankrijk DME Laser Marcinelle NC NC NC middelhoog  de fabrikant 
past het 
product aan 

fluoflash 101.99 
 

Quatrième 
Dimension 
SA 

Naninne Apprintex 
BVBA 

Zedelgem NC NC NC hoog   de fabrikant 
stopt de 
verkoop 

Yokotex HVW100 
 

Yoko 
International 

Verenigd 
Koninkrijk 

Falk & Ross Waterloo NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 

Yokotex HVW100 
 

Yoko 
International 

Verenigd 
Koninkrijk 

Falk & Ross Waterloo NC NC NC hoog   de fabrikant 
haalt het 
product uit de 
markt 



 

 

product foto fabricant bemonsteringsplaats documentaire  
controle 

administratieve 
controle 

technische 
controle 

risicoklasse rapex maatregel firma 

merk model/ 
artikel 

 naam Locatie naam locatie            

 AL-1220 
 

Allflash 
Produktions 

Duitsland Promovision.
be 

Lokeren NC NC NC hoog   doorgestuurd 
naar 
buitenlandse 
overheid  
MB 16.02.2012 

 AL-1207 
 

Allflash 
Produktions 

Duitsland Promovision.
be 

Lokeren NC NC NC hoog   doorgestuurd 
naar 
buitenlandse 
overheid  
MB 16.02.2012 

 


