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Disclaimer
Dit rapport is het resultaat van de gezamenlijke markttoezichtactie CASP2019 rond producten die
vallen onder de Richtlijn over Algemene productveiligheid (GPSD). De Europese Unie financierde
de markttoezichtactie in het kader van het “Communautair actieprogramma op het gebied van het
consumentenbeleid (2014-2020)”.
De inhoud van dit document geeft uitsluitend de standpunten weer van de auteur, die er voor
verantwoordelijk is. Het mag niet worden beschouwd als een weergave van de standpunten van
de Europese Commissie en/of van het Uitvoerend agentschap voor consumenten, gezondheid,
landbouw en voeding of enig ander orgaan van de Europese Unie. De Europese Commissie en het
Agentschap aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie uit
het rapport.
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1. Doel van de campagne
De Europese controlecampagne van zachtgevuld speelgoed kadert in de gecoördineerde actie
over de veiligheid van producten (Coordinated Activities on the Safety of Products) – CASP2019 –
en werd gefinancierd door de Europese Commissie. Ze startte in april 2019.
De tien deelnemende landen voor de controlecampagne over zachtgevuld speelgoed zijn België,
Bulgarije, Cyprus, IJsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Slovakije en Tsjechië.
Het doel van de campagne is controleren of speelgoed met zachte vulling dat op de markt
aangeboden wordt veilig en conform de wetgeving is en erover waken dat niet-conform of
gevaarlijk speelgoed van de markt worden gehaald.
De campagne beoogt de controle op bepaalde fysische-mechanische en chemische vereisten.
Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten, inclusief de technische
documentatie.
Speelgoed met zachte vulling wordt volgens norm EN 71-1 gedefinieerd als: speelgoed, al dan niet
aangekleed, met zachte lichaamsoppervlakken en gevuld met zachte materialen waardoor het
hoofdgedeelte van het speelgoed gemakkelijk kan worden samengedrukt met de hand. De leeftijd
waarop dat speelgoed geschikt is voor een kind, is terug te vinden in het technisch rapport CEN
ISO/TR 8124-8 "Safety of toys – Part 8: Age determination guidelines". Voor "eenvoudige poppen
en dieren - poppen en dieren met een zachte vulling, gemaakt van textiel of pluche met of zonder
kleding en vastgemaakte details die niet kunnen worden verwijderd", start die beginleeftijd op 2
maanden. Algemeen wordt dus aangenomen dat speelgoed met zachte vulling geschikt moet zijn
voor kinderen van elke leeftijd.
Een speelgoedartikel met zachte vulling dat gedeeltelijk of volledig bedekt is met pailletten en dat
nog steeds voldoet aan de definitie van speelgoed met zachte vulling, wordt beschouwd als
speelgoed dat bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar. Enerzijds zijn die knuffels zeer kleurrijk
en aantrekkelijk voor kleine kinderen. Anderzijds moeten kinderen geen specifieke vaardigheden
bezitten om met dat soort speelgoed te kunnen spelen. Bovendien valt te verwachten dat kleine
kinderen ermee zullen spelen. Dat standpunt wordt door verschillende lidstaten gedeeld en werd
gepubliceerd op de website van zowel de FOD Economie 1 als van de Europese Commissie 2.
Voor de campagne werden stalen genomen van de volgende speelgoedcategorieën:
I.

zachtgevuld speelgoed dat plastic bevat, bv. plastic gezicht/hoofd of ledematen in plastic
maar de romp in textiel en gevuld met zacht materiaal;

II.

zachtgevuld speelgoed met vastgemaakte onderdelen in plastic, bv. neus, ogen, pailletten,
decoratie, sleutelhanger … in plastic;

III.

zachtgevuld speelgoed met batterijen (bij voorkeur met knoopbatterijen, R1- of AAAbatterijen);

IV.

zachtgevuld speelgoed zonder accessoires, bv. een knuffel volledig in textiel.

België bemonsterde 19 van de in totaal 189 geteste speelgoedartikelen, waarvoor een vermoeden
van non-conformiteit bestond zoals door bv. door ontbrekende informatie op het product. De
speelgoedartikelen werden in de maanden mei en juni 2019 bemonsterd in tankstations, bij
distributeurs of fabrikanten/importeurs.
De testen werden uitgevoerd door het laboratorium Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio
- AIJU (Spaans Technologisch Instituut voor kinder- en vrije tijdsproducten) in Ibi, Alicante in
Spanje, dat geaccrediteerd is voor de uitgevoerde testen in de campagne.
1

FOD Economie: Speelgoed met zachte vulling en pailletten.

2

Europese Commissie: Soft-filled toys with sequins.
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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). Dat is de nationale omzetting van de Europese richtlijn
2009/48/EG 3.
Voor het testen van fysische-mechanische vereisten werden de volgende normen gebruikt:
• EN 71-1:2014+A1:2018 – Veiligheid van speelgoed – Deel 1: Mechanische en fysische
eigenschappen;
• EN 71-2:2011+A1:2014 – Veiligheid van speelgoed – Deel 2: Brandbaarheid;
• EN 62115:2005+A2:2011+A2/2011/AC:2011+A11:2012+A11:2012/AC:2013+A12:2015 –
Elektrisch speelgoed – Veiligheid.
De geteste chemische vereisten zijn opgenomen in de verordening 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
Niet alle speelgoedcategorieën werden getest op alle geselecteerde veiligheidsvereisten. Tabel 1
geeft een overzicht van de verschillende veiligheidsvereisten die getest werden per
speelgoedcategorie.

Tabel 1. Geteste technische vereisten per speelgoedcategorie
Wetgeving/norm

Vereiste

Speelgoedcategorieën
I

II

III

IV

EN 71-1, §4.1

Netheid van de materialen

X

X

X

X

EN 71-1, §5.1 a), b)

Kleine onderdelen

X

X

X

X

EN 71-1, §5.1 c)

Metalen punten en metaaldraden
Harde en scherpe contaminanten in de
vulling
Toegankelijkheid van kleine onderdelen,
componenten en vezelachtige vulling in
zachtgevuld speelgoed
Brandbaarheid
Toegankelijkheid van batterijen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EN 71-1, §5.2 a)
EN 71-1, §5.2 b) en c)
EN 71-2, §4.5
EN 62115, §14.6, 14.7,
17.1
REACH, punt 43 van
bijlage XVII
REACH, punten 51 en
52 van bijlage XVII
REACH, punt 50 van
bijlage XVII

Aromatische amines
Ftalaten
Polycyclische Aromatische
koolwaterstoffen (PAKs)

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

Bron: FOD Economie.
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Zie ook het toelichtend oriëntatiedocument bij de Europese richtlijn 2009/48/EG op de website van de
Europese Commissie.
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3. Resultaten
In totaal werden voor alle deelnemende landen 189 speelgoedartikelen bemonsterd en getest.
De verdeling van de stalen over de verschillende productcategorieën is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Aantal stalen in de Europese Economische Ruimte en in België
Categorie van speelgoed
I. Zachtgevuld speelgoed dat plastic bevat
II. Zachtgevuld speelgoed met vastgemaakte
onderdelen in plastic
III. Zachtgevuld speelgoed met batterijen

Aantal stalen in de
Europese Economische
Ruimte
56

IV. Zachtgevuld speelgoed zonder accessoires
Totaal

Aantal stalen
in België
6

42

4

28

3

63

6

189

19

Bron: FOD Economie

Voor België waren 15 van de 19 gecontroleerde speelgoedartikelen niet conform:
•
•

4 speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief niet conform;
11 speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.

Grafiek 1. Resultaten van de controle op zachtgevuld speelgoed

Bron: FOD Economie.

3.1. De administratieve controle
Alle 15 niet-conforme producten vertoonden administratieve tekortkomingen. De meest
voorkomende administratieve tekortkomingen waren:
• De technische documentatie (TD) was niet volledig en/of niet correct (15 speelgoedartikelen).
• De inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming (DoC) was niet beschikbaar (1
speelgoedartikel) of niet volledig/correct (3 speelgoedartikelen).

7

Andere administratieve tekortkomingen waren:
• Het adres van de fabrikant was niet vermeld.
• De naam en het adres van de importeur waren niet vermeld.
• Een waarschuwing werd niet voorafgegaan door het woord “Waarschuwing”.
• Een speelgoedje was onterecht voorzien van de waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar”.
• De info en instructies waren niet opgesteld in de talen van het taalgebied waar het product op
de markt werd gebracht.

Grafiek 2. Resultaten van de controle op de administratieve vereisten

Bron: FOD Economie.

3.2. Controle van de technische veiligheid
Drie speelgoedartikelen (categorieën II en IV) werden niet getest op brandbaarheid omdat ze te
klein waren. Ze werden vervangen door 2 speelgoedartikelen met batterijen (categorie III).
Vier van de 19 geteste speelgoedartikelen beantwoordden niet aan alle gecontroleerde technische
eisen. Bij die 4 speelgoedjes kwamen kleine onderdelen los die door kinderen ingeslikt of
ingeademd kunnen worden. Eén van die speelgoedjes was een kleine knuffel bedekt met pailletten.
De pailletten kwamen met gebruik van minimale kracht zeer gemakkelijk los.
De andere 15 speelgoedartikelen vertoonden geen tekortkomingen op de geteste eisen.
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Grafiek 3. Resultaten van de controle op de technische vereisten

Bron: FOD Economie.

3.3. Corrigerende maatregelen
Op basis van de non-conformiteit en dus van gevaren die de speelgoedartikelen vertoonden,
maakte de FOD Economie een risicoanalyse. Het resultaat van die analyse deelt de producten op
in vijf risiconiveaus. Op basis daarvan vraagt de FOD Economie maatregelen:
• Conform: geen enkele maatregel indien het product beantwoordt aan de geteste vereisten.
• 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.
Drie speelgoedartikelen vertoonden een ernstig risico omdat ze kleine onderdelen bevatten die
ingeslikt of ingeademd konden worden door een kind jonger dan 3 jaar. Die producten werden van
de markt gehaald en teruggeroepen bij de consument. De FOD Economie maakte enkel voor 2
producten een RAPEX-notificatie 4 op omdat het 3e product alleen op de Belgische markt verkocht
werd.

RAPEX ((Rapid alert system for dangerous non-food products) is een Europees alarmsysteem voor snelle
uitwisseling van informatie tussen de Europese lidstaten over gevaarlijke producten met uitzondering van
voedingsmiddelen, farmaceutica en medische hulpmiddelen.
4
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Tabel 3. Producten met een ernstig risico
Referentie

Foto

Oranje knuffeldraak
Rapex: A12/1917/19
Merk: LG
Referentie: LG1777
EAN Code: 5413247017772

Bron: FOD Economie.
Pop met zachtgevuld lichaam
Rapex: A12/1608/19
Merk: Kids Love
Referentie: 22249
EAN Code: 5412619222493

Bron: FOD Economie.
Knuffelmarionet met geluid
Merk: Jeux 2 Môme
Referentie: art.nr. PE9707, Lot OS2016-026
EAN Code: 3561867397070
Enkel verkocht in België

Bron: FOD Economie.

De knuffel bedekt met pailletten werd als product met een hoog risico ingeschat omdat de
pailletten kleine platte onderdelen zijn die minder gemakkelijk geïnhaleerd kunnen worden. De
Europese importeur heeft dat speelgoed van de Belgische markt gehaald.
Vijf speelgoedartikelen vertoonden een middelmatig risico omwille van administratieve
tekortkomingen:
•

•
•
•

Voor 2 speelgoedartikelen waarvan o.a. de technische documentatie en/of de EG-verklaring
van overeenstemming niet volledig of correct waren, hebben de fabrikanten/importeurs de
documenten vervolledigd en/of aangepast en de eventuele andere nodige administratieve
aanpassingen uitgevoerd.
Eén speelgoedartikel was niet meer in voorraad bij de fabrikant en geen nieuwe productie was
voorzien.
De verkoop van 1 product werd gestopt.
Voor het laatste product worden de administratieve aanpassingen nog uitgevoerd.

Voor 6 speelgoedartikelen met kleine administratieve tekortkomingen die geen/weinig impact
hebben op de veiligheid en bijgevolg een laag risico vertoonden, ontvingen de fabrikanten een
waarschuwing om hun producten voortaan in overeenstemming te brengen.
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Grafiek 4. Globale resultaten met de gevraagde maatregelen

Bron: FOD Economie.

4. Besluit
Vijftien van de 19 gecontroleerde speelgoedartikelen (79 %) waren niet conform. Alle nietconforme producten vertoonden administratieve tekortkomingen. Het leveren van de volledige en
correcte technische documentatie en de EG-verklaring van overeenstemming blijft daarbij het
belangrijkste probleem.
Vier speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief niet conform. Die producten
bevatten kleine onderdelen die loskwamen en ingeslikt of ingeademd kunnen worden door kleine
kinderen.
Voor 14 van de 15 niet-conforme producten werden alle nodige corrigerende maatregelen al
genomen door de betrokken marktdeelnemers: de speelgoedartikelen werden teruggeroepen, van
de markt gehaald, de verkoop van het speelgoed werd gestopt of de administratieve
tekortkomingen werden opgelost. Voor het laatste product worden de administratieve
aanpassingen nog uitgevoerd.
Voor de 2 speelgoedartikelen die een ernstig risico vertoonden door de aanwezigheid van kleine
onderdelen en die ook in andere landen verkocht werden, heeft de FOD Economie RAPEXnotificaties opgemaakt.
Alle corrigerende maatregelen die aan de marktdeelnemers werden gevraagd, worden verder
opgevolgd en gecontroleerd.
Knuffels bedekt met pailletten overspoelden in 2019 de Europese markt. Er ontstonden veel
discussies tussen de toezichthoudende overheden van de verschillende lidstaten, de
marktdeelnemers en laboratoria over de leeftijdsclassificaties van die producten. Er bestaan in
Europa nog altijd tegenstrijdige standpunten tussen de verschillende stakeholders over de
leeftijdsclassificatie van dat soort speelgoed. Daardoor zullen een groot deel van de knuffels met
pailletten technisch vermoedelijk niet conform zijn. Nochtans is het technisch mogelijk om de
pailletten voldoende vast te maken zodat ze niet loskomen met een trekkracht van 90 Newton.

