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1. Doel van de campagne
Deze Europese campagne vindt plaats in het kader van de gezamenlijke actie (“Joint Action ”)
JA 2016, die door Prosafe wordt gecoördineerd. De campagne startte in september 2017.
De volgende landen nemen deel aan deze campagne: België, Bulgarije, IJsland, Kroatië, Letland,
Litouwen, Malta, Oostenrijk, Portugal en Tsjechië.
Deze campagne had als doelstelling om de conformiteit en veiligheid te controleren van de babydragers die op de Europese markt aanwezig zijn en erop toe te zien dat niet-conforme en/of gevaarlijke producten van de markt worden gehaald. Tegelijk vond ook een follow-upactie plaats in verband
met een beperkt aantal kinderbedjes naar aanleiding van de gezamenlijke actie JA 2013 1, waaraan
België reeds had deelgenomen.
Het ontwerp van de babydragers is erop gericht dat de drager de handen vrij heeft wanneer hij/zij
rechtop staat of wandelt. Men onderscheidt verschillende types:
•

rugdraagstoeltjes (dorsale babydragers met frame), bedoeld om te worden gebruikt met
kinderen die zelfstandig rechtop kunnen zitten (ongeveer 6 maanden oud) en om te worden
vastgemaakt op de borst van een drager;

•

draagzakken (babydragers zonder frame), voorzien van geïntegreerde openingen voor de
benen en ontworpen om een baby te vervoeren nadat die is vastgemaakt op de borst van de
drager. Ze zijn bedoeld voor gebruik met baby’s met een gewicht van maximaal 15 kg;

•

de andere babydragers, bedoeld om één enkel kind te dragen tegen de borst van de volwassen drager en niet voorzien van geïntegreerde openingen voor de ledematen van de baby.

De beoogde bedjes in deze campagne waren vaste bedjes of vouwbedjes (ook reisbedjes genoemd)
voor kinderen, voor huishoudelijk gebruik, met een inwendige lengte tussen 90 cm en 140 cm.
In totaal werden voor alle deelnemende landen 107 producten geselecteerd, waaronder 84 babydragers en 23 bedjes. In België werden 13 monsters genomen: 1 rugdraagstoeltje, 4 babydraagzakken, 6 andere babydragers, 1 vast bedje en 1 vouwbedje. De selectie gebeurde via online winkels, bij
distributeurs en producenten.
De technische tests werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium IISG, Istituto Italiano
Sicurezza dei Giocattoli - Italiaans instituut voor de veiligheid van speelgoed), dat deel uitmaakt van
de groep UL-ICQ en gevestigd is in Cabiate (Milaan) in Italië.

Opgelet! De resultaten van deze campagne hebben betrekking op producten waarvan op de Europese markt een staal werd genomen door de markttoezichtautoriteiten, die op zoek waren naar nietconforme en potentieel gevaarlijke producten. Zij geven geen statistisch betrouwbaar beeld van de
toestand op de markt.

Rapport over de Belgische resultaten voor 2016:
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/europese-controlecampagne-voor
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2. Wettelijke basis
In België moeten kinderartikelen voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting, met name de
bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten
en diensten. Dit betreft de omzetting in nationaal recht van de Europese richtlijn 2001/95/EG inzake
algemene productveiligheid.
Voor de babydragers werden de volgende normen of technisch rapport gebruikt:
•

voor de rugdraagstoeltjes: EN 13209-1:2004 2 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Babydragers – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden – Deel 1: Rugdraagstoeltjes;

•

voor de draagzakken, voorzien van geïntegreerde beenopeningen: EN 13209-2:2015 3 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Babydragers – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden
– Deel 2: Draagzakken;

•

voor alle andere types van babydragers: TR 16512:2015 4 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Richtlijnen voor de veiligheid van draagdoeken voor kinderen.

Er werden bijkomende tests uitgevoerd op de rugdraagstoeltjes en de andere types van babydragers
(niet op de draagzakken):
1. Test van de luchtdoorlatendheid van de stoffen volgens de testmethoden beschreven in de
norm EN ISO 9237:1995 Textiel – Bepaling van de luchtdoorlaatbaarheid van weefsels.
2. Bepaling van het gehalte aan formaldehyde volgens de eisen en testmethoden beschreven
in de norm EN 71-9:2005+A1:2007 Veiligheid van speelgoed – Deel 9: Organische chemische
verbindingen – Eisen.
De geïntegreerde beenopeningen zijn openingen waar men de beentjes van het kind door kan halen.
Deze openingen zijn al aanwezig bij de babydrager alvorens die op de borst van de drager wordt
aangebracht. Een opening voor de benen die wordt gevormd op het ogenblik dat de babydrager op
de drager wordt vastgemaakt, is geen geïntegreerde opening.
Er bestaat verwarring tussen de draagzakken met geïntegreerde beenopeningen en die welke niet
over dergelijke openingen beschikken. Bij heel wat babydragers die aanwezig zijn op de Europese
markt, wordt verwezen naar de norm EN 13209-2, terwijl ze geen geïntegreerde beenopeningen bezitten en dus niet onder deze norm vallen. Zo worden de draagdoeken voor kinderen niet behandeld
in de normen van de reeks EN 13209.
Voor de kinderbedjes werd gebruikgemaakt van de volgende norm:
•

EN 716:2017 5 Meubelen – Kinderledikanten en opvouwbare kinderbedjes voor huishoudelijk
gebruik – Deel 1: Veiligheidseisen en Deel 2: Beproevingsmethoden.

In dit rapport zijn de verwijzingen naar de norm EN 13209-1:2004 verkort weergegeven als EN 13209-1.
In dit rapport zijn de verwijzingen naar de norm EN 13209-2:2015 verkort weergegeven als EN 13209-2.
4 In dit rapport zijn de verwijzingen naar het technisch rapport TR 16512:2015 verkort weergegeven als
TR 16512.
5 In dit rapport zijn de verwijzingen naar de norm EN 716:2017 verkort weergegeven als EN 716.
2
3
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Zoals in 2016 werden bijkomende tests uitgevoerd op de bedjes:
1. Test of een kind dat onder het bed kruipt, in staat is om een vouwbedje te doen dichtklappen
(indien het kleine testhoofd 6 onder het bedje past, wordt een kracht van 50 N uitgeoefend
met een testdummy7).
2. Duw-trektest om de stevigheid van de bedranden en de doelmatigheid van de vergrendelingsmechanismen na te gaan (volgens de testmethode beschreven in de norm
EN 1930:2011).
3. Test van de luchtdoorlatendheid van de weefsels van vouwbedjes volgens de testmethoden
beschreven in de norm EN ISO 9237:1995 Textiel – Bepaling van de luchtdoorlatendheid van
weefsels.

3. Resultaten
De FOD heeft 13 monsters genomen op de Belgische markt, waarvan 11 babydragers en 2 kinderbedjes.
Gelet op de verwarring die op de markt bestaat tussen de verschillende types van babydragers zonder frame, werd beslist dat de testen voor deze campagne zouden worden uitgevoerd volgens:
•

de norm EN 13209-2 indien zij beantwoorden aan de definitie van een babydraagzak, dit wil
zeggen dat zij voorzien zijn van geïntegreerde beenopeningen;

•

de norm EN 13209-2 indien zij niet voorzien zijn van dergelijke openingen en dus niet beantwoorden aan de definitie van een babydraagzak, maar wel vermeld is (op het product of op
de verpakking) dat ze conform deze norm waren (hetgeen niet is toegelaten);

•

het technisch rapport TR 16512 indien zij niet voorzien zijn van geïntegreerde openingen.

De 11 babydragers werden als volgt getest:
•

1 volgens de norm EN 13209-1,

•

7 volgens de norm EN 13209-2 en

•

3 volgens TR 16512.

Van 7 babydragers die werden getest volgens de norm EN 13209-2, konden er 3 geen aanspraak
maken op overeenstemming met deze norm, want zij waren niet voorzien van geïntegreerde beenopeningen en voldeden dus niet aan de definitie van een babydraagzak.

6
7

Testhoofd: proefuitrusting ontworpen om het hoofd van een kind van 6-9 maanden weer te geven.
Testdummy: dummy die een baby voorstelt.
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3.1. Babydragers
3.1.1. Administratieve controle
Wat de vereisten betreft in boek IX van het Wetboek van economisch recht (WER), waren 5 van de 11
babydragers in orde. Voor 7 ervan waren de waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen beschikbaar
in de taal van het gebied waar het product op de markt is gebracht. Voor 5 babydragers ontvingen
wij geen testrapport van de fabrikant of kon het testrapport niet worden gelinkt aan de bemonsterde
babydrager.
Voor de administratieve vereisten in de 2 normen en het technisch rapport werden verschillende
tekortkomingen vastgesteld, hoofdzakelijk met betrekking tot de markeringen en gebruiksaanwijzing.
Grafiek 1. Resultaten van de controle van de administratieve vereisten voor de babydragers

Bron: FOD Economie.

3.1.2. Controle van de technische vereisten
Grafiek 2 toont de resultaten van de technische tests die op de verschillende types van babydrager
werden uitgevoerd door het laboratorium IISG.
Grafiek 2. Resultaten van de technische tests voor de babydragers

Bron: FOD Economie.
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Grafiek 3 toont de gedetailleerde resultaten van de tests die werden uitgevoerd voor de vereisten in
verband met de constructie van het rugdraagstoeltje (§6 van de norm EN 13209-1).
Grafiek 3. Resultaten van de constructieve vereisten van de norm EN 13209-1

Bron: FOD Economie.

Grafiek 4 toont de gedetailleerde resultaten van de technische tests die werden uitgevoerd voor de
mechanische gevaren, zoals vermeld in punt 8 van de norm EN 13209-2.
Grafiek 4. Resultaten van de vereisten in verband met mechanische gevaren van de norm EN 13209-2

Bron: FOD Economie.

De onderdelen van de 11 babydragers die in contact kunnen komen met de mond, werden getest
volgens de vereisten van de norm EN 71-3:2013+A1:2014 (migratie van bepaalde elementen). Alle
babydragers voldeden aan deze vereisten.
Er werden nog bijkomende tests uitgevoerd, niet opgenomen in de normen over babydragers, om
de luchtdoorlatendheid van de weefsels te bepalen volgens de norm EN ISO 9237:1995. De luchtdoorlatendheid werd gemeten op 4 babydragers en varieerde tussen 107 en 644 mm/s. In deze norm
wordt geen minimum- of maximumwaarde vermeld. De resultaten worden gecommuniceerd aan
het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).
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3.1.3. Corrigerende maatregelen
In overeenstemming met onze procedures voerde de FOD Economie 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, op basis waarvan de FOD Economie vraagt
om proportionele maatregelen te treffen:
•

geen actie indien het product conform de geteste eisen is;

•

laag risico: de producent krijgt een waarschuwing en moet voortaan zijn producten in overeenstemming brengen met de reglementering;

•

middelhoog risico: de producent mag zijn voorraad niet meer verkopen of moet zijn product
aanpassen;

•

hoog risico: de producent mag zijn voorraad niet meer verkopen en moet het product uit de
handel nemen of aanpassen;

•

ernstig risico: de producent moet het product uit de handel nemen, het terugroepen bij de
consumenten en hen op een gepaste manier waarschuwen.

Babydrager getest volgens de norm EN 13209-1
Het rugdraagstoeltje “Kekk Backpack Plus” vertoonde een ernstig risico. Het vouwsysteem van de
steun kon door het kind worden bediend wat niet toegelaten is (zie foto 1). Daarnaast brak de babydrager tijdens de duurzaamheidstest, waarvoor de eis is dat de babydrager niet mag breken tijdens
een test bestaande uit 50.000 cyclussen. De babydrager brak na 37.663 cyclussen ter hoogte van een
bevestigingsclip (zie foto 2), hetgeen voor het kind een gevaar vormt voor een val en verwondingen.
Foto 1. Door het kind bedienbaar systeem

Foto 2. Gebroken babydrager

Bron: IISG.

Bron: IISG.

Het product werd van de markt gehaald, teruggeroepen tot bij de consumenten en aangemeld in het
Europese alarmsysteem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke producten
(RAPEX) 8.

Systeem voor snelle waarschuwingen over gevaarlijke non-foodproducten: “Safety Gate” https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=nl
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Referenties

Foto

Rugdraagstoeltje met frame
RAPEX: A12/0312/19
Merk: Kekk
Model: Baby carrier Backpack Plus
Referentie: 015-014-004
EAN-code: 8718531445109
Bron: Happy Baby.

Babydragers getest volgens de norm EN 13209-2
Van de 7 babydragers die volgens deze norm werden getest:
•

2 waren conform,

•

1 was niet conform de norm, maar wel conform het technisch rapport TR 16512,

•

1 vertoonde een middelhoog risico,

•

1 vertoonde een hoog risico en

•

2 vertoonden een ernstig risico.

De 2 babydragers die volgens deze norm werden getest en die een ernstig risico vormden, werden
van de markt gehaald, teruggeroepen tot bij de consumenten en aangemeld in het Europese alarmsysteem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke producten (RAPEX)
Bij de eerste, “Childwheels 3-way baby carrier”, was een kunststof etiket losgekomen tijdens de
torsie- en trekproeven, hetgeen een gevaar voor verstikking vormt.
Tijdens de duurzaamheidstest, waarbij de babydrager niet mag breken tijdens een test bestaande
uit 50.000 cyclussen, is de babydrager gebroken na 7.250 cyclussen ter hoogte van een bevestigingsclip (zie foto 3), hetgeen een gevaar vormt voor een val en verwondingen voor de baby. De producent
heeft onmiddellijk de nodige maatregelen genomen.
Foto 3. Gebroken bevestigingsclip van de 3-way baby carrier

Bron: IISG.

De tweede babydrager “Tonga Fit”, die in feite een draagdoek voor kinderen was, brak tijdens de
duurzaamheidstest na 3.700 cyclussen (zie foto 4), hetgeen voor de baby een groot gevaar vormt

10

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.”

voor een val en verwondingen. De producent beschouwt zijn product niet als een babydrager, maar
als een draaghulp, waarbij de drager altijd het kind met zijn arm moet ondersteunen. De website
van de producent geeft echter voorbeelden van gebruik, waarbij expliciet worden vermeld met foto’s
“de vaat afdrogen…” of “om twee handen vrij te hebben wanneer u terugkeert van de crèche” waarbij
de 2 handen van de drager vrij zijn. Het normale en voorzienbare gebruik van een babydrager of
draagdoek is erop gericht dat de drager de handen vrij heeft wanneer hij/zij rechtstaat of wandelt.
De producent weigerde om de noodzakelijke maatregelen te nemen en de consumenten te informeren over het gevaar van zijn product. Een ministerieel besluit houdende intrekking en verbod op
het op de markt brengen van deze babydrager werd opgesteld en ondertekend op 29.04.2019 en in
het Belgische Staatsblad gepubliceerd op 07.05.2019.
Foto 4. Gebroken babydraagdoek Tonga Fit

Bron: IISG.

Referenties

Foto

Babydraagzak
RAPEX: A12/0357/19
Merk: Childwheels by Childhome
Model: 3-way baby carrier
Referentie: CWBCSUP
EAN-code: 5420007129088
Bron : FOD Economie.

Bron: Childwheels.

Instelbare babydraagdoeken
RAPEX: A12/0622/19
Merk: Tonga
Modellen: Tonga Fit (verschillende
kleuren)
Bron: IISG.

EAN-code: 3760139283237

Bron: FOD Economie.

De babydrager met een hoog risico vertoonde een aanzienlijke verschuiving van de instelriemen De
producent betwistte de testresultaten en vroeg een tegenexpertise aan, die de eerste resultaten
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bevestigde. De babydrager werd van de markt gehaald en het productie lot met de gebreken werd
vernietigd.
Een andere babydrager werd beoordeeld als een product met een ernstig risico, aangezien hij tijdens de duurzaamheidstest brak na 240 cyclussen en ook een gevaar vormde voor verstrikking ter
hoogte van de elastieken. De producent betwistte de testresultaten en vroeg een tegenexpertise
aan, die de eerste resultaten voor de duurzaamheidstest ontkrachtte (de babydrager brak niet tijdens deze tests) en de eerste resultaten voor het verstrikkingsgevaar bevestigde. Het bleek dat de
elastieken die werden gebruikt bij dit productie lot, verschilden van die welke vermeld waren in het
bestek van de producent en die normaliter werden gebruikt. Deze babydrager werd daarom herbeoordeeld en dit resulteerde in een middelhoog risico. De producent heeft er zich toe verbonden om
de consumenten die producten uit dit productie lot hebben gekocht, erover te informeren dat zij hun
product kunnen aanpassen om dit gevaar te vermijden.
Van de 2 babydragers die conform waren met de norm EN 13209-2, was er één conform de huidige
versie van de norm en de andere in overeenstemming met de vorige versie. Aangezien het laatstgenoemde product in de handel was gebracht voor de publicatie van de laatste versie van de norm, is
dit aanvaard. Een derde babydrager was niet conform de norm, maar kon dit technisch gezien ook
niet zijn, want hij beantwoordde niet aan de definitie van babydraagzak, vermits hij geen geïntegreerde beenopeningen bezat. De producent beschikte over een recent testrapport dat de overeenstemming met het technisch rapport TR 16512 aantoonde. Dit werd aanvaard. In feite heeft de enige
technische tekortkoming die tijdens de tests aan het licht kwam, te maken met het ontbreken van
geïntegreerde beenopeningen.
Andere babydragers getest volgens het technisch rapport TR 16512
Van de 3 babydragers die werden getest volgens dit technisch rapport vertoonde er 1 een hoog risico
en bij de andere 2 was dit een ernstig risico.
Voor de 2 babydragers met een ernstig risico hebben de producenten de testresultaten betwist en
een tegenexpertise gevraagd.
Bij de eerste ging het over een kinderdraagdoek die tijdens de duurzaamheidstest scheurde na
23.650 cyclussen en waarbij er een verschuiving werd vastgesteld ter hoogte van de riemen. De producent vroeg een tegenexpertise aan die de eerste resultaten voor de duurzaamheidstest ontkrachtte (de draagdoek brak niet tijdens deze tests) en voor de verschuiving bevestigde. Deze babydraagdoek werd dus herbeoordeeld als een product met een middelhoog risico. De producent heeft
er zich toe verbonden om de consumenten die producten uit deze productie lot hebben gekocht,
erover te informeren dat zij hun product kunnen aanpassen om deze verschuiving te vermijden. Bij
deze draagdoek waren de markeringen niet conform, maar zij waren al in overeenstemming gebracht. De 2 stalen van deze draagdoek die op de Belgische markt werden genomen, waren gefabriceerd in december 2015 en het andere in mei 2016.
De tweede babydrager scheurde tijdens de duurzaamheidstest. De producent heeft uiteindelijk een
tegenexpertise gevraagd. Er wordt gewacht op de resultaten daarvan en zij worden na ontvangst
geanalyseerd.
De babydrager met een hoog risico vormde een gevaar voor verstikking vanwege de aanwezigheid
van een kunststof etiket dat kon loskomen en door het kind worden ingeslikt. Bovendien voldeden
de plastic verpakkingszak en opbergzak in stof niet aan de vereisten. De babydrager werd van de
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markt gehaald. De producent heeft er zich toe verbonden om het product grondig te herzien alvorens
het opnieuw op de markt te brengen.
Grafiek 5. Overzicht van de gevraagde maatregelen voor de babydragers

Bron: FOD Economie.

3.2. Kinderbedjes
Slecht 1 van de bedjes voldeed aan de vereisten van het boek IX van het Wetboek van economisch
recht. De waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen waren beschikbaar in de taal van het gebied
waar het product op de markt werd gebracht. Voor 1 van de 2 bedden hebben wij geen testrapport
van de fabrikant ontvangen of bevatte het testrapport niet de informatie waarmee het kon worden
gelinkt aan het gecontroleerde bed.

3.2.1. Administratieve controle
Voor de administratieve vereisten die in de norm EN 716 zijn bepaald, werden verschillende tekortkomingen vastgesteld, onder meer wat de markeringen en gebruiksaanwijzing betreft. Het ging
hierbij onder meer over de aanwezigheid van een waarschuwing “Laat uw kind NOOIT zonder toezicht achter. Houd uw kind altijd in het oog”, hetgeen onzinnig is voor een bedje.
Grafiek 6. Resultaten van de controle van de administratieve vereisten voor de bedjes

Bron: FOD Economie.
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3.2.2. Controle van de technische vereisten
Grafiek 7 toont de resultaten van de technische tests die door het laboratorium IISG op de kinderbedjes werden uitgevoerd.
Grafiek 7. Resultaten van de technische tests voor de bedjes

Bron: FOD Economie.

Grafiek 8 toont de gedetailleerde resultaten van de technische tests die werden uitgevoerd met betrekking tot de constructievereisten voor de bedjes (§4.4 van de norm EN 716-1).
Grafiek 8. Constructievereisten voor de bedjes

Bron: FOD Economie.

De bijkomende tests die op de bedjes werden uitgevoerd om te beoordelen of een kind dat onder het
bedje kruipt, in staat is om het vouwbedje te doen dichtklappen, alsook om de stevigheid van de
bedranden en de doelmatigheid van de vergrendelingsmechanismen na te gaan, hebben geen tekortkomingen aan het licht gebracht.
Voor het vouwbedje werden bijkomende tests, de niet opgenomen zijn in de norm EN 716, uitgevoerd
om de luchtdoorlatendheid van de weefsels te bepalen volgens de norm EN ISO 9237:1995. De luchtdoorlatendheid kon niet worden bepaald, want het weefsel liet geen lucht door.

3.2.3. Correctieve maatregelen
Op basis van de non-conformiteiten en de gevaren die de producten vertoonden, voerde de FOD
Economie volgens zijn procedures een risicoanalyse uit. Het resultaat van die analyse verdeelt de

14

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.”

producten in vijf risiconiveaus op basis waarvan maatregelen werden gevraagd door de FOD Economie:
•

geen actie indien het product conform de geteste vereisten is;

•

laag risico: de producent krijgt een waarschuwing om zijn producten voortaan in overeenstemming met de reglementering te brengen;

•

middelhoog risico: de producent mag zijn voorraad niet meer verkopen of moet zijn producten aanpassen;

•

hoog risico: de producent mag zijn voorraad niet meer verkopen en moet de producten uit
de handel nemen of aanpassen;

•

ernstig risico: de producent moet het product uit de handel nemen en het terugroepen door
de consument op een gepaste en efficiënte manier te waarschuwen.

Het traditionele houten bedje, ook ledikant genoemd, was in overeenstemming met de geteste vereisten. Er was dus geen enkele maatregel nodig.
Het vouwbedje dat werd verkocht met een bedverhoger voor zuigelingen, was volgens de tests van
IISG niet conform, want het vertoonde spelingen tussen de verhoger en de structuur van het vouwbedje. Volgens de producent, die in het bezit was van testrapporten waaruit bleek dat zijn product
conform was, hoefden de spelingen niet te worden gemeten indien de verhoger in het bed was geplaatst. Na controle bij de werkgroep van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) die belast
was met het opstellen van de norm EN 716, bleek dat deze test op verschillende wijzen werd geïnterpreteerd door de laboratoria. Aangezien de verhoger alleen bestemd is voor gebruik bij zuigelingen, die heel weinig bewegen en waarvoor het risico op verwondingen door beknelling van een vinger of lidmaat zeer gering is, hebben wij de testrapporten van de producent aanvaard. Wat de administratieve vereisten betreft, was het bed conform de vroegere versie van de norm, die van kracht
was op het ogenblik dat het product in de handel werd gebracht. Uiteindelijk werd geen enkele correctieve maatregel gevraagd.
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Grafiek 9. Overzicht van de getroffen maatregelen voor de bedjes

Bron: FOD Economie.
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4. Besluit
Volgens de tests die tijdens deze campagne werden uitgevoerd, waren slechts 1 van de 2 bedjes en
2 van de 11 babydragers in overeenstemming met de geteste vereisten. Naar aanleiding van deze
resultaten waren er heel wat discussies met de producenten en werden verschillende tegenexpertises uitgevoerd.
Het niet-conforme bed werd uiteindelijk als veilig beschouwd, op basis van de uitgevoerde tests, de
door de producent verstrekte testrapporten en de ontvangen informatie van de normalisatiecommissie die de norm EN 716 heeft opgesteld. Uiteindelijk werden de 2 gecontroleerde bedjes als conform de geteste vereisten beschouwd.
Van de babydragers die een ernstig risico vertoonden, werden het rugdraagstoeltje (merk Kekk,
model Baby carrier Backpack Plus, referentie 015-014-004), een babydraagzak (merk Childwheels,
model 3-way baby carrier, referentie CWBCSUP) en een babydraagdoek (merk Tonga, model Tonga
Fit) van de markt gehaald, teruggeroepen bij de consumenten en aangemeld in het Europese waarschuwingssysteem RAPEX.
Wat de babydraagdoek Tonga Fit betreft, weigerde de producent de noodzakelijke maatregelen voor
een ernstig risico te nemen en werd een ministerieel besluit opgesteld en ondertekend op
29.04.2019, dat hem oplegt om het product van de Belgische markt te halen en het bij de consumenten terug te roepen.
Voor de 2 andere babydragers betwistten de producenten de resultaten en vroegen zij om een tegenanalyse uit te voeren. Voor de eerste heeft de tegenanalyse een gedeelte van de resultaten ontkracht en werd het risico herbeoordeeld als middelhoog. Voor de tweede wordt nog gewacht op de
resultaten van de tegenanalyse en worden de te treffen correctieve maatregelen na de ontvangst
daarvan beoordeeld.
De 2 babydragers met een hoog risico werden van de markt gehaald. De babydragers met een middelhoog risico worden aangepast en de producent heeft zich ertoe verbonden om de consumenten
te informeren: zij worden ervan op de hoogte gebracht hoe zij het gevaar voor verstrikking kunnen
wegnemen.
De chemische tests die op alle bemonsterde producten werden uitgevoerd, hebben geen tekortkomingen aan het licht gebracht.
De resultaten van de bijkomende technische tests uitgevoerd die niet zijn opgenomen in de normen
voor babydragers en kinderbedjes worden gerapporteerd aan het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) zodat die kan beoordelen of deze tests moeten worden toegevoegd in de normen voor
babydragers.
Wat de administratieve vereisten betreft, kwam op een totaal van 13 gecontroleerde producten, de
taal van de waarschuwingen en van de gebruiksaanwijzing bij 4 babydragers niet overeen met de
taal van het gebied waar het product op de markt werd gebracht. Bij het vouwbedje bevatte de gebruiksaanwijzing de waarschuwing: “Laat het kind niet onbewaakt achter. Hou altijd toezicht op het
kind”, hetgeen onzinnig is voor een bedje, de enige plaats waar een kind gedurende verschillende
opeenvolgende uren zonder toezicht kan worden gelaten. Deze tekortkomingen werden aan de producenten gemeld zodat ze die zouden verhelpen.

17

Zowel bij de kinderbedjes als bij de babydragers werden verscheidene administratieve tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot de markeringen, de informatie bij de aankoop en de gebruiksaanwijzing. Dit valt grotendeels te verklaren door het feit dat de controles plaatsvonden op basis van
de laatste versie van de norm, terwijl verscheidene producten nog voor de publicatie daarvan op de
markt waren gebracht.
Voor de bedjes werd uiteindelijk geen enkele maatregel gevraagd. In het geval van 7 van de 8 babydragers waarvoor correctieve maatregelen werden gevraagd, zijn de noodzakelijke acties intussen
ondernomen door de betrokken marktdeelnemers. Alle correctieve maatregelen worden opgevolgd
en gecontroleerd.
Uit deze campagne is duidelijk geworden dat bij de producenten verwarring bestaat tussen de verschillende types van babydrager en dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de vermelding
“conform de norm EN 13209-2” voor producten die niet tot het toepassingsgebied van deze norm
behoren. Verder hebben wij erop gewezen dat verschillende geaccrediteerde laboratoria de norm
EN 716-2 op uiteenlopende wijze interpreteren. De globale resultaten van deze Europese campagne
worden voorgesteld aan de technische commissies van het Europees Comité voor Normalisatie
(CEN) die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende normalisatiewerkzaamheden.
Alle babydragers en kinderbedjes die in het RAPEX-systeem worden aangemeld door de andere
deelnemende landen, worden ook gevolgd om na te gaan of de noodzakelijke correctieve maatregelen in België worden genomen.
Verdere informatie over deze campagne wordt opgenomen in het eindrapport van de Europese
cam-pagne, op de website van Prosafe: http://www.prosafe.org > Joint Action 2016 > Child Care
articles 6 – Baby Carriers and Cots.
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