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1. Doel van de campagne
Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit van op de markt aangeboden
speelgoedartikelen die bestemd zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar te controleren, en erover te
waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedartikelen uit de markt worden gehaald. De
campagne beoogde onder andere de controle op het misbruik van de leef-tijdswaarschuwing “Niet
geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar”.
De campagne startte begin 2020 en eindigde in mei 2021.
Er werden in totaal 18 speelgoedartikelen bemonsterd. De bemonstering was niet representatief
voor de Belgische markt omdat er actief gezocht werd naar speelgoed dat een vermoeden van
non-conformiteit vertoonde. De speelgoedjes werden technisch gecontroleerd op de
aanwezigheid van kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Er werd ook aandacht besteed
aan de administratieve vereisten en bepaalde onderdelen van de technische documentatie,
namelijk de veiligheidsbeoordeling, de EG-verklaring van overeenstemming en de testrapporten.

2. Wettelijke basis
In België worden de specifieke voorwaarden en essentiële veiligheidseisen voor het op de markt
brengen van speelgoed opgelegd door het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de
veiligheid van speelgoed (KBS). Het is de nationale omzetting van de Europese richtlijn
2009/48/EG 1.
De testen op kleine onderdelen werden uitgevoerd door het laboratorium SAFETYLAB van de
FOD Economie volgens de norm NBN EN 71-1:2014+A1:2018: Veiligheid van speelgoed – deel
1: Mechanische en fysische eigenschappen.
Voor het bepalen of speelgoed al dan niet bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar, werden
volgende Europese en internationale gidsen geconsulteerd:
• ISO TR 8124-8 Age determination guidelines;
• Guidance document n°11– Toys intended for children above and under 36 months van de
Europese Commissie 2.
Enkele kenmerkende aspecten die helpen om een onderscheid te maken tussen speelgoed voor
kinderen jonger dan 3 jaar en speelgoed voor kinderen ouder dan 3 jaar, zijn:
• de afmetingen van het speelgoed (gewicht, volume, lengte en breedte), vooral over hoe die
karakteristieken de hanteerbaarheid en de werking van het speelgoed voor een bepaalde
leeftijd kunnen beïnvloeden;
• het aantal en de grootte van de delen of onderdelen van het speelgoed, meer bepaald met
betrekking tot wat het kind kan hanteren op een bepaalde leeftijd en wat de voorkeur is van
een kind;
• de aanwezigheid van details op het speelgoed en het feit dat het al dan niet een realistische
reproductie is van de realiteit;
• “speciale functies”: bijvoorbeeld het produceren van speciale audio-effecten (dat wil zeggen
geluiden, muziek), of visuele effecten.

1 Zie
2

ook het toelichtend oriëntatiedocument van de Europese Commissie.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5849/attachments/1/translations

5

3. Resultaten
Er werden 18 speelgoedartikelen gecontroleerd. Zeventien van de 18 gecontroleerde
speelgoedartikelen waren niet conform. Elf speelgoedartikelen waren zowel technisch als
administratief niet conform. Zes speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.

Grafiek 1. Resultaten van de controle op het speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar
(n=18)
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3.1. De administratieve controle
Alle 17 niet-conforme producten vertoonden administratieve tekortkomingen. De meest
voorkomende administratieve tekortkomingen waren:
• de waarschuwing “niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” werd bij 17 speelgoedartikelen
onterecht aangebracht omdat het speelgoed wel bestemd was voor die jonge doelgroep;
• de technische documentatie was niet beschikbaar (8 artikelen) of niet volledig (9 artikelen);
• de EG-verklaring van overeenstemming was niet beschikbaar (8 artikelen) of de inhoud ervan
was niet volledig of niet correct (5 artikelen).
Bij de controle van enkele onderdelen van de technische documentatie bleek de
veiligheidsbeoordeling de meeste problemen op te leveren. Ook is de EG-verklaring van
overeenstemming nog onvoldoende gekend bij de marktdeelnemers.
Voor slechts 10 van 18 geteste producten heeft de fabrikant of importeur testrapporten kunnen
voorleggen. Uit de ontvangen testrapporten voor die 10 speelgoedartikelen, bleek dat de helft van
de producten niet werden getest op de veiligheidsvereisten voor speelgoed voor kinderen jonger
dan 3 jaar (kleine onderdelen, §5 van de norm EN 71-1). Daarnaast stelde het laboratorium
SAFETYLAB vast dat 4 van de 5 producten die volgens de door de fabrikanten geleverde
testrapporten wel werden getest volgens die vereisten, toch kleine onderdelen vertoonden in
tegenstelling tot het conforme resultaat in hun eigen testrapport.
Andere administratieve tekortkomingen waren:
• de waarschuwing(en) werd(en) niet voorafgegaan door het woord “Waarschuwing” of
“Waarschuwingen”;
• het adres van de fabrikant was niet vermeld;
• de naam van de fabrikant was niet vermeld;
• de vorm van de CE-markering was niet correct;

6

• de waarschuwingen waren niet in de talen van het taalgebied waar het product op de markt
werd gebracht.

Grafiek 2. Resultaten van de controle van de administratieve vereisten (n=18)
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Grafiek 3. Resultaten van de controle van enkele onderdelen van de technische
documentatie (n=18)
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3.2. Controle van de technische veiligheid
Elf van de 18 gecontroleerde speelgoedjes vertoonden technische tekortkomingen, namelijk ze
bevatten kleine onderdelen die los konden komen en konden worden ingeslikt door het kind.
Voor 1 speelgoedartikel werden de argumenten van de fabrikant voor de leeftijdsclassificatie van
het speelgoed “+ 3 jaar” aanvaard.

Grafiek 4. Eindresultaten van de controle op de technische vereisten (n=18)
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3.3. Correctieve maatregelen
Op basis van de non-conformiteiten en de gevaren die de speelgoedartikelen vertoonden, maakte
de FOD Economie een risicoanalyse. Het resultaat van die analyse verdeelt de producten in vijf
risiconiveaus op basis waarvan maatregelen werden gevraagd door de FOD Economie:
• conform;
• laag risico: de fabrikant of importeur krijgt een waarschuwing om zijn producten voortaan in
overeenstemming met de reglementering te brengen;
• middelhoog risico: de fabrikant of importeur mag zijn voorraad niet meer verkopen of moet zijn
producten aanpassen;
• hoog risico: de fabrikant of importeur mag zijn voorraad niet meer verkopen en moet de
producten uit de handel nemen of aanpassen;
• ernstig risico: de fabrikant of importeur moet het product uit de handel nemen en het
terugroepen door de consument op een gepaste manier te waarschuwen.
Tien speelgoedartikelen vertoonden een ernstig risico omdat ze kleine onderdelen bevatten die
ingeslikt konden worden door een kind jonger dan 3 jaar. De FOD Economie heeft hiervoor
notificaties in het Europese systeem Safety Gate 3, voorheen RAPEX-systeem genoemd,
opgemaakt. Acht van de 10 producten werden reeds uit de markt gehaald en teruggeroepen bij de
consument. Voor de 2 andere producten met een ernstig risico was de importeur van het ene
product failliet en heeft de importeur van het andere product het enkel uit de markt gehaald
zonder het terug te roepen bij de consument. De FOD Economie heeft voor die 2 producten een
ministerieel besluit gepubliceerd op 17.05.2021 4 en 08.07.2021 5 waarin gesteld wordt dat het
product moet teruggeroepen worden.

3 SAFETY GATE (the EU rapid alert system for dangerous non-food products) is het Europese
waarschuwingssysteem voor de snelle uitwisseling van informatie tussen Europese lidstaten over gevaarlijke
producten, met uitzondering van levensmiddelen, farmaceutische producten en medische hulpmiddelen.
(voorheen RAPEX genoemd)

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
Ministerieel besluit van 6 mei 2021 houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt
brengen van de speelgoedtrommel met artikelnummer 906, batchnummer PO-C19/01PAN en EAN-code
8888888009061
4

Ministerieel besluit van 23 juni 2021 houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt
brengen van het speelgoed "Block play set BLOCK DIY", met artikelnummer 10805, batchnummer
2016/028/10805 en EAN-code 5412619108056
5
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Referentie

Foto

Magisch visspel
Safety Gate notificatie: A12/00374/21
Merk: /
Referentie: C54164 / A68201 / 022000
EAN-code: 2099960682010
Bron: FOD Economie

Handtrommel
Safety Gate notificatie: A12/00139/21
Merk: /
Referentie:
EAN-code: 8711295279317

Bron: FOD Economie

Bouwblokjes DIY
Safety Gate notificatie: A12/00577/21
Merk: /
Referentie: 10805
EAN-code: 5412619108056
Ministerieel besluit van 23 juni 2021 houdende
het uit de handel nemen en het verbod op het op
de markt brengen van het speelgoed "Block play
set BLOCK DIY", met artikelnummer 10805,
batchnummer 2016/028/10805 en EAN-code
54126191080566

Bron: FOD Economie

Houten magnetische blokjes
Safety Gate notificatie: A12/00120/21
Merk: /
Referentie: 16308060
EAN-code: 834162006941
Bron: FOD Economie
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Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 08.07.2021
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Trommel
Safety Gate notificatie: A12/00839/21
Merk: /
Referentie: 906
EAN-code: 8888888009061
Ministerieel besluit van 06 mei 2021 houdende
het uit de handel nemen en het verbod op het op
de markt brengen van de speelgoedtrommel met
artikelnummer
906,
batchnummer
POC19/01PAN en EAN-code 88888880090617

Bron: FOD Economie

Visspel
Safety Gate notificatie: A12/00299/21
Merk: San Hui Toys
Referentie: 72283
EAN-code: 5420024722835

Bron: FOD Economie

Baby in badje
Safety Gate notificatie: A12/00300/21
Merk: 669 Toys
Referentie: 72280
EAN-code: 5420024722804

Bron: FOD Economie

Unicorn
Safety Gate notificatie: A12/00523/21
Merk: /
Referentie: 13748
EAN-code: 3588270013748

Bron: FOD Economie
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Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17.05.2021

11

Knuffel ooievaar groot
Safety Gate notificatie: A12/00350/21
Merk: /
Referentie: /
EAN-code: 8712026560810

Bron: FOD Economie

Knuffel ooievaar klein
Safety Gate notificatie: A12/00360/21
Merk: /
Referentie: /
EAN-code: 8712026560803

Bron: FOD Economie

Eén product vertoonde een hoog risico. Het ging om een knuffel gedeeltelijk bedekt met
pailletten. Die pailletten kwamen los met een te lage trekkracht. Omdat pailletten klein en zeer
dun zijn, is de kans op verstikking of inademing kleiner. Dat product werd door de fabrikant uit de
markt gehaald.
Zes speelgoedartikelen vertoonden een middelmatig risico omwille van enkel administratieve
non-conformiteiten. Het ging vooral om het onterecht aanbrengen van de waarschuwing “niet
geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” en/of de gecontroleerde delen van de technische
documentatie waren niet in orde (zie punt 3.1). Deze marktdeelnemers werden gevraagd om de
verkoop van die producten te stoppen. Hierbij een overzicht van de genomen maatregelen van
deze 6 producten.
•

Ondanks dat we geen kleine onderdelen vastgesteld hebben bij de kleine knuffelhond aan
een sleutelhanger, werd de leeftijdswaarschuwing onterecht aangebracht. De fabrikant
ging niet akkoord met de leeftijdsclassificatie die gebaseerd was op een algemeen
overeengekomen Europese beslissing die in de Europese gids n°11 is opgenomen. De
fabrikant kon niet aantonen dat dit speelgoed voldeed aan de veiligheidsvereisten voor
speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar en heeft geen maatregelen willen nemen.
Daarom werd een ministerieel besluit gepubliceerd op 24.06.2021 8 dat de correctieve
maatregelen verplicht oplegt.

•

De fabrikant van een keukensetje met brood, mes en ei heeft de tekortkomingen
weggewerkt.

•

De importeur van een knuffeluiltje aan een haakje heeft niet gereageerd op onze
maatregelbrieven. Gezien de veiligheid van het speelgoed werd aangetoond en enkel nog
administratieve tekortkomingen aanwezig waren, werd het dossier gesloten.

Ministerieel besluit van 17 juni2021 houdende het verbod op het op de markt brengen van het speelgoed
"knuffel hond met haakje" van het merk "Gosh ! Design", met artikelnummer 441567, batchnummer 711270
en EAN-code 5050565306302
8
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•

Voor de keuken-afwas set heeft de importeur geen technische documentatie voorgelegd
en heeft bijgevolg niet aangetoond dat het speelgoed voldeed aan de wettelijke vereisten
waardoor een ministerieel besluit voor dit product werd gepubliceerd op 23.06.2021 9.

•

De importeur van een bouwblokkendoos voor een politiestation heeft de verkoop
gestopt.

•

Het 6e speelgoedje, de duw-helikopter, was reeds niet meer in voorraad en wordt niet
meer ingevoerd.

Grafiek 4. Globale resultaten met de gevraagde maatregelen (n=18)
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4. Besluit
Er werden in totaal 18 speelgoedartikelen gecontroleerd. Tijdens de bemonstering werd gezocht
naar speelgoed met een vermoeden van non-conformiteit waardoor de resultaten van dit rapport
geen representatief beeld geven voor de Belgische markt.
Zeventien van de 18 gecontroleerde speelgoedartikelen waren niet-conform. Elf
speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief niet-conform. Zes
speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.
Alle 17 niet-conforme producten vertoonden administratieve tekortkomingen. De meest
voorkomende administratieve tekortkomingen waren:
• de waarschuwing “niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” werd bij 17 speelgoedjes
onterecht aangebracht omdat het werd aangebracht op speelgoed dat wel bestemd is voor die
jonge doelgroep;
• de technische documentatie was niet beschikbaar of niet volledig/correct.
Ministerieel besluit van 17 juni 2021 houdende het verbod op het op de markt brengen van het speelgoed
"Wash-up Kitchen Sink" van het merk "Play", met artikelnummer 2577257 en EAN-code 8718964069897
9
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• de EG-verklaring van overeenstemming was niet beschikbaar of niet volledig of correct.
In slechts 10 van de 18 gevallen werd door de fabrikant of importeur testrapporten voorgelegd.
Voor 5 van die 10 speelgoedartikelen gaf het testrapport een conform resultaat aan voor de kleine
onderdelen (§5 van EN 71-1). Nochtans heeft bij 4 van die 5 gevallen het laboratorium SAFETYLAB
toch kleine onderdelen kunnen vaststellen.
Elf van de 18 gecontroleerde speelgoedjes vertoonden technische tekortkomingen, namelijk ze
bevatten kleine onderdelen die los konden komen en konden worden ingeslikt door een kind.
De waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” wordt vaak “misbruikt”: door ze
aan te brengen op speelgoed dat bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bij 11 van de 17
speelgoedjes waarbij dat het geval was, werden wel degelijk kleine onderdelen gevonden.
Fabrikanten of importeurs proberen zo aan de strengere eisen voor speelgoed voor kinderen
jonger dan 3 jaar.
Voor de 10 speelgoedartikelen die een ernstig risico vertoonden door de aanwezigheid van kleine
onderdelen heeft de FOD Economie notificaties in het Europese systeem Safety Gate opgemaakt.
Er werden 4 ministeriële besluiten gepubliceerd om de correctieve maatregelen op te leggen,
waarvan 2 voor speelgoed met een ernstig risico. De meeste correctieve maatregelen werden
genomen. Voor de nog lopende dossiers wordt de uitvoering van de maatregelen nog verder
opgevolgd.
Veiligheidstips voor de consument over speelgoed kan je vinden op de website van de FOD
Economie.
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