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1. Doel van de campagne
Deze Europese campagne kadert in de gecoördineerde activiteit voor productveiligheid
CASP2021 (“Coordinated Actions on Safety of Products”), gefinancierd door de Europese
Commissie. De campagne startte in april 2021 en liep tot juni 2022.
Zes landen namen deel aan de campagne: België, Tsjechië, Luxemburg, Malta, Ierland en Zweden.
Voor België nam ook FOD Volksgezondheid deel aan deze campagne op basis van zijn
bevoegdheid voor de chemische veiligheidsvereisten opgenomen in de verordening REACH 1.
De campagne had als doel de veiligheid en de conformiteit van speelgoed dat verkocht wordt door
niet-Europese verkopers via online marktplaatsen, te controleren, en erover te waken dat nietconforme en/of gevaarlijke speelgoedartikelen uit de markt worden gehaald.
De focus werd gelegd op plastiek speelgoed en speelgoed met plastieken onderdelen.
In totaal werden voor alle deelnemende landen 113 speelgoedartikelen online aangekocht. In
België werden 24 stalen online aangekocht. De bemonstering was niet representatief voor de
Belgische markt omdat er actief gezocht werd naar speelgoed dat een vermoeden van nonconformiteit vertoonde op basis van bijvoorbeeld een visuele analyse van het ontwerp van het
speelgoed, de prijsklasse, de aanwezige informatie.
De technische testen werden uitgevoerd door het geaccrediteerd laboratorium TÜV Rheinland in
Duitsland.
Er werd ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten waaronder de markeringen en
bepaalde onderdelen van de technische documentatie, namelijk de veiligheidsbeoordeling, de lijst
van gebruikte bestanddelen en materialen 2, 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 betreffende de veiligheid van speelgoed (RVS) 3.
Het speelgoed is technisch getest volgens een selectie van eisen uit de volgende twee normen en
de verordening REACH:
• NBN EN 71-1:2014+A1:2018 Veiligheid van speelgoed – Deel 1: Mechanische en fysische
eigenschappen;
• NBN EN 71-3: 2019 Veiligheid van speelgoed – Deel 3: Migratie van bepaalde elementen;
• Verordening (EG) 1907/2006 – REACH, voor de volgende substanties:
• cadmium;
• ftalaten;
• polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).
De FOD Economie heeft de controle van de markeringen uit het KBS en de norm NBN EN 711:2014:+A1:2018 uitgevoerd op basis van een checklist.

Verordening 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen – REACH.

1

2

Beter bekend als Bill of Material (BOM) en Bill of substances (BOS).

3 Zie

ook het toelichtend oriëntatiedocument van de Europese Commissie.
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3. Resultaten
In totaal werden slechts 99 van de 113 van de door alle deelnemende landen online aangekochte
speelgoedartikelen effectief ontvangen en getest. Voor België was dit 17 van de 24 online
aangekochte stalen. De aankoop van sommige aangekochte speelgoedartikelen werden namelijk
door de verkoper geannuleerd of de bestelde speelgoedartikelen werden nooit bij de
overheidsdienst geleverd of geraakten verloren.
Zeven producten van de Europese campagne, waarvan 2 van België, werden aangekocht als
speelgoed maar later echter geclassificeerd als zwemzitjes die niet als speelgoed beschouwd
mogen worden. Bijgevolg zijn de controleresultaten van dit rapport gebaseerd op 15 Belgische
resultaten. De 2 zwemzitjes werden echter wel gecontroleerd en worden in punt 3.3 apart
besproken.
De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende online marktplaatsen waar de 17 stalen
werden aangekocht. De Europese Commissie (EC) werkt samen met verschillende online
marktplaatsen die de Product Safety Pledge 4 (PSP) hebben ondertekend. Door die PSP te
ondertekenen, engageren de online marktplaatsen zich vrijwillig om het Safety Gate-portaal
regelmatig te controleren en om alle vermeldingen van gevaarlijke producten uit hun website te
verwijderen na een melding of waarschuwing van een terugroepactie.

Tabel 1. Aantal aangekochte stalen uit België per online marktplaats
Webplatform

Aantal aangekochte stalen

MiniInTheBox

1

Amazon.nl

3

Wish

7

AliExpress

5

Joom

1

Bron: FOD Economie.

De vijftien gecontroleerde speelgoedartikelen waren niet conform:
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•

13 speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief niet conform,

•

2 speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.

AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Wish.com, bol.com, eMAG, Joom, and Etsy

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/productsafety/product-safety-pledge_nl
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Grafiek 1. Resultaten van de controle (op 15 speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.

3.1. De administratieve controle
Geen enkel speelgoedartikel was voorzien van de naam en contactgegevens van een
marktdeelnemer die gevestigd is in de EU zoals vereist door artikel 4 van de Verordening (EU)
2019/1020 5. Hierdoor kon de technische documentatie voor de gecontroleerde
speelgoedartikelen niet opgevraagd en gecontroleerd worden.
Alle 15 niet-conforme producten vertoonden administratieve tekortkomingen. De meest
voorkomende administratieve tekortkomingen volgens het KBS waren:
• De naam en het adres van de fabrikant waren niet vermeld (op de 15 speelgoedartikelen
waarvan 2 wel een aanduiding in het Chinees);
• De naam en het adres van de importeur waren niet vermeld (op de 15 gecontroleerde
speelgoedartikelen);
• De waarschuwingen en/of instructies waren niet opgesteld in de talen van het taalgebied
waarin het product op de markt werd gebracht (m.n. Frans en Nederlands);
• De CE-markering was niet aanwezig (op 7 speelgoedartikelen);
• Een artikelnummer
speelgoedartikelen);

of

ander

identificatiemiddel

was

niet

aangebracht

(op

4

• De waarschuwing “niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” werd bij 2 speelgoedartikelen
onterecht aangebracht omdat het speelgoed wel bestemd was voor die jonge doelgroep, en bij
1 speelgoedje ontbrak juist wel die waarschuwing.
Grafiek 2 toont de resultaten van de controle van de markeringen volgens de eisen van het KBS.

Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende
markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen
(EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011.
5
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Grafiek 2. Resultaten van de controle van de markeringen volgens het KBS (op 15
speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.

Verschillende markeringen die vereist worden volgens de norm NBN EN 71-1 werden ook
gecontroleerd. Grafiek 3 toont hiervan de resultaten.
De meeste tekortkomingen hadden betrekking op:
• de algemene eisen voor de markering opgenomen in §7.1 van de norm; en
• de eisen voor de markeringen voor speelgoed dat niet geschikt is voor kinderen jonger dan 3
jaar, opgenomen in §7.2 van de norm.
Die beide resultaten worden in §3.1.1 en §3.1.2 in detail besproken.
De andere tekortkomingen hadden betrekking op het ontbreken van specifieke waarschuwingen voor
speelgoed met projectielen en voor geïmproviseerde projectielen, speelgoed dat geluid produceert, en
speelgoed met koorden of kettingen bedoeld voor kinderen tussen de 18 en 36 maanden.
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Grafiek 3. Resultaten van de controle van de markeringen volgens de norm NBN EN 711:2014+A1:2018 (op 15 speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.

3.1.1. Controle van de algemene eisen voor waarschuwingen
volgens §7.1 van de norm NBN EN 71-1
De meest voorkomende tekortkomingen voor de algemene eisen voor waarschuwingen onder §7.1
van de norm NBN EN 71-1 zijn:
• waarschuwingen worden niet voorafgegaan door het woord “Waarschuwing” of
“Waarschuwingen” in het Nederlands, en “Attention” in het Frans. De reden daarvoor is dat
meestal de waarschuwingen niet in die talen aangebracht zijn;
• waarschuwingen die bepalend zijn voor de beslissing om het speelgoed te kopen, zoals de
minimale leeftijd van het kind, zijn niet zichtbaar op de website waardoor de consument niet
voldoende is geïnformeerd vóór het plaatsen van de bestelling;
• waarschuwingen die bepalend zijn voor de beslissing om het speelgoed te kopen zijn niet
aangebracht op de verpakking van het speelgoed.

Grafiek 4. Resultaten van de controle van de algemene eisen voor waarschuwingen
volgens § 7.1 van de norm NBN EN 71-1:2014+A1:2018 (op 15 speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.
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3.1.2. Controle van de markeringen voor speelgoed dat niet geschikt
is voor kinderen jonger dan 3 jaar
Acht van de 15 speelgoedartikelen waren niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Op dat soort
speelgoed dat gevaarlijk kan zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar moet de waarschuwing “Niet geschikt
voor kinderen jonger dan drie jaar” aangebracht worden, tenzij het speelgoed, duidelijk niet geschikt is
voor die jonge kinderen, gezien de functie, afmetingen, eigenschappen, of andere redenen.
Op de 8 gecontroleerde speelgoedartikelen waren die waarschuwing en de aanduiding van het
specifiek gevaar waarop die beperking is gebaseerd, niet aangebracht (in begrijpelijke talen). Bij 1
speelgoedje werd het rode pictogram gebruikt om de leeftijdsgroep “0 tot 6” jaar aan te duiden.

Grafiek 5. Resultaten van de controle van de markeringen van speelgoed voor kinderen
ouder dan 3 jaar, volgens § 7.2 van de norm NBN EN 71-1:2014+A1:2018 (op 15
speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.

3.2. Controle van de technische veiligheid
De 15 speelgoedartikelen werden door TÜV Rheinland getest op zowel mechanische/fysische als
chemische eisen. Dertien van die 15 geteste speelgoedartikelen waren gevaarlijk wegens
technische tekortkomingen.

3.2.1. Mechanische en fysische eisen
Dertien van de 15 geteste speelgoedjes vertoonden mechanische/fysische tekortkomingen
volgens de norm NBN EN 71-1. De resultaten van die testen zijn terug te vinden in grafiek 6. Enkel
de geteste eisen uit de norm die van toepassing waren op de genomen stalen, zijn weergegeven
in de grafiek. Het volledige testplan was uitgebreider.
Tien van de 15 geteste speelgoedartikelen waren niet conform met punt 6 “Verpakking” van die
norm. De gemiddelde dikte van hun plastieken verpakking was te klein waardoor er een risico op
verstikking ontstond.
Vijf speelgoedartikelen voldeden niet aan punt 5.1 “Algemene eisen voor speelgoed voor kinderen
jonger dan 3 jaar” omdat ze kleine onderdelen vertoonden die door kinderen jonger dan 3 jaar
ingeslikt kunnen worden met risico op verstikking als gevolg.
Drie speelgoedartikelen waren niet in overeenstemming met de eisen van punt 5.8 “Vorm en
grootte van bepaald speelgoed”. Dat is een eis bedoeld voor speelgoed voor kinderen die nog niet
zonder hulp rechtop kunnen zitten. Die eenvoudige test gaat na of er gevaar is voor een impact
van het speelgoed in de keelholte wanneer het kind met het speelgoed in de mond zou vallen.
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De andere tekortkomingen hadden betrekking op:
• punt 4.17 “Speelgoed met projectielen”: bij de vliegtuigkatapult bedroeg de kinetische energie
per oppervlakte-eenheid 56 keer de opgelegde limiet van 2.500 J/m2 6, met risico op
(oog)letsels. Bij de pijl en boog kwam de zuignap van de pijl los bij een trekkracht tussen 3236 N 7 en paste de zuignap volledig in de testcilinder, met risico op blokkering van de bovenste
luchtwegen;
• punt 4.20 “Akoestiek”: de 2 speelgoedjes, een trompet en een fluit, produceerden een te hoge
geluidsdruk met waarden vanaf 90 dB 8 en meer, met risico op gehoorschade;
• punt 5.4 “Koorden, kettingen en elektrische kabels in speelgoed”: het trekspeelgoed had een
koord met vrije uiteinde van 920 mm, wat boven de gestelde limiet van 800 mm was, met risico
op wurging;
• punt 5.10 “Kleine balletjes”: bij deze rammelaar kwam na de test een kleine bal los die door zijn
vorm en grootte de luchtwegen in de achterkant van de mond en bovenkant van de keel
kunnen blokkeren, met risico op verstikking als gevolg;
• punt 5.14 “Riemen bedoeld om geheel of gedeeltelijk om de nek te worden gedragen”: de
draagriem kwam niet los van de trommel bij een trekkracht van 25 N en had geen
afbreekfunctie, met een risico op wurging als gevolg.

Grafiek 6. Resultaten van de mechanische en fysische testen volgens de norm
NBN EN 71-1:2014+A1:2018 (op 15 speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.

6

J/m2 = Joule per vierkante meter

7

N = Newton

8

dB = decibel
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3.2.2. Chemische eisen
Alle 15 geteste speelgoedartikelen voldeden aan eisen van de norm NBN 71-3.

Grafiek 7. Resultaten van de chemische testen volgens NBN EN 71-3:2019 – Migratie
van bepaalde elementen ( op 15 speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.

Voor de testen volgens de eisen voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), ftalaten en
cadmium uit de verordening REACH, voldeden slechts 2 speelgoedartikelen niet aan de eisen voor de
ftalaten DEHP 9, DBP 10, DIBP 11, de som van DBP/BBP 12/DEHP/DIBP en de som van
DNOP 13/DIDP 14/DINP 15.

Grafiek 8. Resultaten van de chemische testen volgens bijlage XVII van REACH (op 15
speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.

9

DEHP: Bis (2-ethylhexyl) ftalaat

10

DBP: dibutylftalaat

11

DIBP: diisobutylftalaat

12

BBP: benzyl butylftalaat

13

DNOP: di-n-octylftalaat

14

DIDP: di-isodecylftalaat

15

DINP: di-isononylftalaat
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3.3. Producten die misleidend als speelgoed op de markt
werden gebracht
Twee producten die in deze activiteit werden bemonsterd, werden op de markt gebracht en zo
ontworpen dat ze gemakkelijk met speelgoed konden worden verward. Het ging om 2 zwemzitjes voor
jonge kinderen die voorzien zijn van 2 openingen voor de benen van het kind. Die zwemzitjes waren
voorzien van de CE-markering en werden dus als speelgoed op de markt gebracht. Eén zwemzitje had
de vorm van een auto met stuur waardoor het een speelwaarde had. Volgens punt 7 van bijlage I van
de Europese speelgoedrichtlijn (RVS) en de Europese gidsen nr. 2 “Guidance document n° 2 on the
application of the directive on the safety of toys” en nr. 7 “Guidance document n° 7 on the application of the
directive on the safety of toys – Toys used in and on the water” worden zulke zwemzitjes met
geïntegreerde beenopeningen niet beschouwd als speelgoed maar als zwemleermiddelen. Ze vallen
enkel onder het de regels voor algemene productveiligheid, m.n. Wetboek economisch recht, boek XI
betreffend de veiligheid van producten en diensten (WER).
De instructies en waarschuwingen waren niet aangebracht in de talen van het taalgebied waar die
producten op de markt werden gebracht. Op slechts één van 2 zwemzitjes was een Europese
producent met zijn adres aangebracht. Bij het zwemzitje in de vorm van een auto ontstonden kleine
inslikbare onderdelen tijdens de trektest volgens § 5.1 van EN 71-1 met een risico op verstikking als
gevolg. De plastieken verpakking van het andere zwemzitje had een te klein gemiddelde dikte
waardoor er een risico op verstikking ontstond.
Bovendien moeten zwemzitjes volgens de norm NBN EN 13138-3 - Drijfhulpmiddelen voor zwemles
– Deel 3: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor zwemzitjes, onder constant toezicht van een
volwassene worden gebruikt en mogen ze niet zo zijn ontworpen en vervaardigd dat ouders en
kinderen ze met speelgoed zouden verwarren, met risico op verdrinking. Daaraan voldoet duidelijk het
eerste zwemzitje in de vorm van een auto niet. Beide producten voldeden niet aan de eisen van het
WER. Informatie over het beoordeelde risiconiveau en de getroffen maatregelen voor die producten
is opgenomen in punt 3.4.

Illustratie. Drijvende zwemzitjes die misleidend als speelgoed op de markt werden
gebracht

Bron: Testrapporten TÜV Rheinland van zwemzitjes die aangekocht werden door de Belgische bevoegde
overheid.

3.4. Corrigerende maatregelen
De FOD Economie maakte op basis van de non-conformiteiten en de gevaren die de
speelgoedartikelen vertoonden een risicoanalyse. Het resultaat van die analyse verdeelt de
producten in vijf risiconiveaus op basis waarvan de FOD Economie vraagt om proportionele
maatregelen te treffen:
• conform: het product is conform met de reglementering;
• laag risico: de fabrikant of importeur krijgt een waarschuwing om de producten voortaan in
overeenstemming met de reglementering te brengen;
• middelhoog risico: de fabrikant of importeur mag zijn voorraad niet meer verkopen of moet de
producten aanpassen;
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• 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.
Aangezien er geen verantwoordelijke Europese marktdeelnemer gekend was voor de geteste
speelgoedartikelen hebben de FOD Volksgezondheid (voor de 2 speelgoedartikelen met
chemische tekortkomingen volgens REACH) en de FOD Economie (voor alle andere niet-conforme
producten) de betreffende online marktplaats gecontacteerd om de nodige maatregelen te nemen.
In de huidige Europese wetgeving, namelijk de Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees
Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten,
vallen de online marktplaatsen niet onder de verschillende gedefinieerde soorten
marktdeelnemers, zijnde fabrikant, gemandateerde, importeur en distributeur. Als de online
marktplaats niet in de hoedanigheid van een van die marktdeelnemers optreedt, kunnen er geen
maatregelen en sancties opgelegd worden omdat voor die marktdeelnemers geen wettelijke
verplichtingen zijn beschreven.

3.4.1. Corrigerende maatregelen voor de speelgoedartikelen
Zeven speelgoedartikelen vertoonden een ernstig risico omdat een of meerdere van de volgende
non-conformiteiten werden vastgesteld:
• een overschrijding van de limieten voor de ftalaten;
• punt 5.1 van NBN EN 71-1: aanwezigheid van kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.
Sommige van die speelgoedartikelen vertoonden ook nog een of meerdere andere technische
tekortkomingen, namelijk:
• punt 4.17 van de NBN EN 71-1: te hoge kinetische energie en loskomende zuignap van de pijl;
• punt 4.20 van de NBN EN 71-1: te hoge geluidsdruk;
• punt 5.4 van de NBN EN 71-1: te lange koorden;
• punt 5.8 van de NBN EN 71-1: een onaangepaste vorm of grootte van het speelgoed;
• punt 5.10 van de NBN EN 71-1: aanwezigheid van kleine balletjes;
• punt 5.14 van NBN EN 71-1: riem die rond de nek gedragen wordt komt niet los bij een
minimale trekkracht;
• punt 6 van de NBN EN 71-1: te dunne plastieken verpakking.
FOD Economie en FOD Volksgezondheid hebben bijgevolg daarvoor notificaties in het Europese
systeem Safety Gate 16, voorheen RAPEX-systeem genoemd, opgemaakt. Die zijn opgenomen in
de volgende tabel.
Daarnaast hebben de online marktplaatsen, op vraag van de twee bevoegde overheidsdiensten de
betreffende producten van hun website verwijderd. Slechts 2 producten werden effectief ook
terugroepen bij de consument (zie grafiek 10). Ze werden daarvan op de hoogte gebracht via de
productpagina en de homepagina van de online marktplaats of via e-mail. We stelden later echter
vast dat op 1 deelnemende online marktplaats 3 van die producten opnieuw te koop werden
aangeboden door andere niet-EU verkopers. Die marktplaats leverde onvoldoende inspanningen
om dat te voorkomen.

16 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.
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Tabel 2. Meldingen ingevoerd in het Europese Safety Gate
Referentie

Foto

Krab met trekkoord
Safety Gate notificatie: A12/01825/21
Merk: /
Referentie: 888-2
EAN-code: 6870650187772
Bron: FOD Economie.

Set van muziekinstrumenten
Safety Gate notificatie: A12/01826/21
Merk: XBL Toys - Xin Boa Li
Referentie: NO.890-27
EAN-code: 6972765500030

Bron: FOD Economie.

Pop
Safety Gate notificatie: A12/01696/21
Merk: /
Referentie: geen
EAN-code: geen

Bron: FOD Economie.

Rammelaar beertje
Safety Gate notificatie: A12/01827/21
Merk: /
Referentie: 311 / JT-SH-Toy_1144
EAN-code: geen

Bron: FOD Economie.

Pijl en boog
Safety Gate notificatie: A12/01828/21
Merk: /
Referentie: NO: 7786 / NO: 2015-3
EAN-code: geen
Bron: FOD Economie.
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Referentie

Foto

Waterfluiten
Safety Gate notificatie: A12/00019/22
Merk: /
Referentie: geen
EAN-code: geen

Bron: FOD Economie.

Rammelaar
Safety Gate notificatie: A12/01824/21
Merk: /
Referentie: LLX5248
EAN-code: geen
Bron: FOD Economie.

Zes producten vertoonden een hoog risico omwille van een non-conformiteit voor punt 6 van de
NBN EN 71-1 waarbij de verpakking van het speelgoed te dun was. Bovendien had het
vliegtuigkatapult een bijkomende tekortkoming voor punt 4.17 van de NBN EN 71-1 waarbij de
projectielen een te hoge kinetische energie hadden en zuignap van de pijl loskwam met een te lage
trekkracht. Die producten werden op vraag van de bevoegde overheid verwijderd van de online
marktplaatsen zodat het niet meer verkocht kon worden. Na enige tijd stelde de FOD vast dat 4
van deze 6 producten opnieuw te koop werden aangeboden door andere niet-EU verkopers.
Twee speelgoedartikelen vertoonden een middelmatig risico omwille van verschillende nonconformiteiten voor de markeringen. Het ging vooral om ontbrekende waarschuwingen in de juiste
talen en gegevens van de fabrikant en importeur. Voor die producten werden geen maatregelen
gevraagd.
Grafiek 9 geeft een verdeling van de risiconiveaus van de 15 gecontroleerde speelgoedartikelen.
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Grafiek 9. Overzicht van de risiconiveaus van de stalen (15 speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.

Grafiek 10. Globale resultaten over de genomen maatregelen (15 speelgoedartikelen)

Bron: FOD Economie.
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3.4.2. Corrigerende maatregelen voor producten die misleidend als
speelgoed op de markt werden gebracht
Het zwemzitje in de vorm van een auto vertoonde een ernstig risico omwille van kleine
loskomende onderdelen en de verwarring met speelgoed. Daarvoor werd een notificatie in het
Europese systeem Safety Gate opgemaakt. De online marktplaats heeft dat product van de
website verwijderd en teruggeroepen bij de consument via e-mail.

Illustratie. Zwemzitje in de vorm van een auto
Zwemzitje in de vorm van een auto
Safety Gate notificatie: A12/01823/21
Merk: /
Referentie: X001DFEJS3
EAN-code: geen

Bron: Testrapport TÜV Rheinland van zwemzitje dat
aangekocht werd door Belgische bevoegde
overheid.

Het andere zwemzitje vertoonde een hoog risico omwille van de te dunne plastieken verpakking.
De online marktplaats die het verkocht, heeft het van zijn website verwijderd.

3.4.3. Medewerking van de online marktplaatsen
Om te voorkomen dat gevaarlijke producten (producten met een ernstig en hoog risico) in handen
komen van kinderen, heeft de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid aan de 5 online
marktplaatsen waar de stalen werden aangekocht, gevraagd om de volgende maatregelen te nemen
(gebaseerd op de Product Safety Pledge - PSP):
1. Verwijder het betreffende gevaarlijk product van de online marktplaats;
2. Monitor de volledige online marktplaats op het betreffende gevaarlijk product en verwijder die
producten die ook door andere verkopers worden aangeboden;
3. Informeer klanten en verkopers over het betreffende gevaarlijke product op de specifieke
productpagina en de homepagina van de online marktplaats;
4. Als het genoemde gevaarlijk product is gekocht door Belgisch en andere Europese klanten,
informeer de bevoegde overheid dan over het aantal verkochte items van de afgelopen twee
jaar;
5. Informeer de bevoegde overheid over de genomen maatregelen om te voorkomen dat het
betreffende gevaarlijk product opnieuw verschijnt.
De volgende grafiek geeft een beeld van de mate waarin de 5 platformen hebben meegewerkt.
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Grafiek 11. De uitvoering van de gevraagde maatregelen door de 5 online
marktplaatsen

Bron: FOD Economie.

Alle 5 online marktplaatsen hebben de betreffende gevaarlijke producten van hun website verwijderd
(url van de productpagina). Daarentegen heeft slechts 1 online marktplaats de klanten en verkopers
geïnformeerd over de gevaarlijke producten via de specifieke productpagina en de homepagina. Eén
online marktplaats heeft haar klanten op een andere manier geïnformeerd, namelijk via een
persoonlijke email. Een andere online marktplaats liet weten dat ze dat technisch nog niet kan maar
werkt aan een oplossing.
Drie van de vijf platformen leverden een inspanning om hun online marktplaats te monitoren zodat de
betreffende gevaarlijke producten aangeboden door andere verkopers ook verwijderd werden van de
website en om te voorkomen dat die producten opnieuw verschijnen. Later stelde de bevoegde
overheid echter vast dat verschillende producten met een ernstig of een hoog risico op 2 online
marktplaatsen toch opnieuw aangeboden worden door andere niet-EU verkopers. Bepaalde online
marktplaatsen leverden meer inspanningen om dat te vermijden bij producten met een ernstig risico
dan bij producten met een hoog risico.
Niet alle online marktplaatsen die de PSP hebben ondertekend, leverden de inspanningen waartoe ze
zich hebben verbonden.
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4. Besluit
4.1. Testresultaten
Er werden in totaal 17 producten gecontroleerd. Hiervan werden 2 producten verkocht als
speelgoed (waren voorzien van een CE-markering) maar later echter geclassificeerd als zwemzitjes
die geen speelgoed zijn. Tijdens de bemonstering werd gezocht naar speelgoed met een
vermoeden van non-conformiteit. Hierdoor geven de resultaten van dit rapport geen
representatief beeld van de markt.
Geen enkel van de 17 gecontroleerde producten was conform. Dertien speelgoedartikelen en de
2 zwemzitjes waren zowel technisch als administratief niet conform. Twee speelgoedartikelen
vertoonden enkel administratieve tekortkomingen. De globale resultaten van die
controlecampagne zijn zorgwekkend en tonen aan dat heel wat speelgoed dat verkocht wordt via
niet-EU verkopers via online marktplaatsen niet voldoen aan de Europese wetgevingen en
bovendien ook gevaarlijk zijn voor de kinderen die ermee zullen spelen.
Op het vlak van markeringen en instructies waren de meest voorkomende problemen:
• de naam en het adres van de fabrikant werden niet vermeld;
• de naam en het adres van de importeur werden niet vermeld;
• de waarschuwingen en/of instructies waren niet opgesteld in de talen van het taalgebied waar
het product op de markt werd gebracht, enkel in het Chinees en/of het Engels;
• de CE-markering was niet aangebracht op de helft van de geteste speelgoedartikelen;
• de waarschuwingen die bepalend zijn voor de aankoopbeslissing waren niet zichtbaar op de
website.
13 van de 15 geteste speelgoedjes vertoonden mechanische/fysische tekortkomingen volgens de
norm NBN EN 71-1. De meeste voorkomende tekortkoming was een te dunne plastieken
verpakking waardoor er een risico op verstikking ontstond (§6 van deze norm). Daarnaast was de
aanwezigheid of het ontstaan van kleine onderdelen die door kinderen jonger dan 3 jaar ingeslikt
kunnen worden de tweede meest voorkomende non-conformiteit, met risico op verstikking als
gevolg (§5.1 van deze norm).
Op basis van de geteste chemische eisen overschreden 2 van de 15 speelgoedartikelen de limieten
voor ftalaten. Alle geteste speelgoedartikelen waren conform met de eisen voor migratie van
bepaalde elementen volgens de norm NBN EN 71-3.
Zeven speelgoedartikelen en een zwemzitje in de vorm van een auto vertoonden een ernstig risico
omwille van chemische tekortkomingen of kleine onderdelen die verstikkingsgevaar veroorzaken.
Daarvoor werden notificaties in het Europese systeem Safety Gate, voorheen RAPEX-systeem
genoemd, opgemaakt. Bovendien werden die producten door de online marktplaatsen van de
website verwijderd maar, ondanks de vraag van de markttoezichthoudende overheden, werden
slechts 2 producten ervan ook teruggeroepen bij de consument. Later werd vastgesteld dat op 1
deelnemende online marktplaats 3 van die producten opnieuw te koop werden aangeboden door
andere niet-EU verkopers.
Zes speelgoedartikelen en 1 eenvoudig zwemzitje vertoonden een hoog risico omwille van een te
dunne plastieken verpakking. Bovendien had een vliegtuigkatapult een bijkomende tekortkoming
voor punt 4.17 van de NBN EN 71-1 waarbij de projectielen een te hoge kinetische energie hadden
en de zuignap van de pijl loskwam met een te lage trekkracht. Die producten werden op vraag van
de FOD Economie verwijderd van de online marktplaatsen zodat ze niet meer verkocht worden.
Na enige tijd werd vastgesteld dat 4 van deze 6 producten opnieuw te koop werden aangeboden
door andere niet-EU verkopers.
Alle corrigerende maatregelen worden verder opgevolgd en gecontroleerd.
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4.2. Het nemen van maatregelen via online marktplaatsen
Aangezien geen enkel getest speelgoed van een naam en adres van een Europese marktdeelnemer
voorzien was, konden geen maatregelen gevraagd worden aan een verantwoordelijke Europese
marktdeelnemer zoals een importeur. Daarom werd de medewerking van de online marktplaatsen
gevraagd voor het nemen van corrigerende maatregelen.
De geteste producten werden aangekocht bij 5 verschillende online marktplaatsen waarvan 1 de
Product Safety Pledge niet ondertekend heeft. Voor de producten met een ernstig en hoog risico
werden aan die online marktplaatsen gevraagd om 5 verschillende maatregelen te nemen,
waaronder het verwijderen van de gevaarlijke producten van hun website en ervoor zorgen dat ze
niet opnieuw te koop worden aangeboden. Twee online marktplaatsen leveren voor die laatste
maatregel onvoldoende inspanningen.
Niet alle online marktplaatsen die de PSP hebben ondertekend, leveren de inspanningen waarvoor
ze zich hierbij geëngageerd hebben.
Marktcontrole van producten die te koop worden aangeboden via online marktplaatsen vraagt
heel wat meer inspanningen van de markttoezichthoudende overheden (MTO) in vergelijking met
marktcontrole op de fysieke markt. Ondanks al die inspanningen wordt desondanks vastgesteld
dat de gevaarlijke producten opnieuw verschijnen op sommige online marktplaatsen. Die toestand
is teleurstellend. Als MTO moet je meer bevoegdheden hebben om te kunnen ingrijpen in zulke
situaties.
Dat is momenteel een zwakke schakel in de wetgeving. In de huidige Europese wetgeving, namelijk
de Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende markttoezicht en conformiteit van producten, vallen de online marktplaatsen niet
onder de verschillende gedefinieerde soorten marktdeelnemers, zijnde fabrikant, gemandateerde,
importeur en distributeur. Als het online marktplaats niet in de hoedanigheid van distributeur
optreedt, kunnen hem geen maatregelen en sancties opgelegd worden omdat er geen wettelijke
verplichtingen voor die marktdeelnemers zijn beschreven. De MTO kan dus moeilijk of niet
optreden tegen de verkoop van gevaarlijke en schadelijke goederen op legitieme (Europese)
webwinkels omdat dat momenteel niet voorzien is in de huidige Europese wetgevingen.
De volgende transversale wetgevingen moeten die lacune oplossen. De ontwerpverordening
Digitale diensten (moet nog verschijnen) heeft als doel het juridisch kader van de Europese Unie
over elektronische handel te actualiseren, met name door de in 2000 aangenomen Richtlijn
2000/31/EG over elektronische handel te moderniseren.
Online marktplaatsen moeten in die Europese wetgevingen ook beschouwd worden als
markdeelnemer in de toeleveringsketen van producten die bepaalde verplichtingen hebben over
de veiligheid van de producten die ze aanbieden.
Met betrekking tot de herziening van de Richtlijn algemene productveiligheid 2001/95/EG omvat
het voorstel dat op 30 juni 2021 door de Europese Commissie is gepubliceerd:
• in artikel 18 verplichtingen voor marktdeelnemers met betrekking tot verkoop op afstand (merk
echter op dat online marktplaatsen in die voorgestelde verordening niet als marktdeelnemers
worden beschouwd);
• in artikel 20 specifieke verplichtingen van online marktplaatsen op het gebied van
productveiligheid.
Dat voorstel wordt momenteel nog steeds besproken op Europees niveau bij de Europese Raad, het
Europees Parlement en met de Europese Commissie.
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5. Aanbevelingen
Tips voor consumenten
• Wees voorzichtig bij het kopen op online marktplaatsen, vooral als de verkopers niet in de
Europese Unie gevestigd zijn. Consumentenverenigingen en testcampagnes kunnen
productreviews opleveren. Handhaving van de regels is vooral moeilijk wanneer verkopers
buiten de EU zijn gevestigd. In die gevallen kunnen markttoezichthoudende overheden (MTO)
als laatste redmiddel een maatregel nemen om de relevante websites te blokkeren, als andere
maatregelen geen resultaat opleveren.
• Waarschuwingen, markeringen en instructies. Besteed bijzonder aandacht aan de
waarschuwingen, markeringen en instructies die bij de producten worden geleverd. Speelgoed
moet voorzien zijn van een CE-markering, een adres van een marktdeelnemer in de EU en soms
passende waarschuwingen bevatten. Die moeten beschikbaar zijn in de landstalen van het land
van verkoop.
• Controleer of de leeftijdsaanduiding geschikt is voor het kind. Wees voorzichtig met speelgoed
dat duidelijk bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar maar toch voorzien zijn van een
leeftijdswaarschuwing die anders aangeeft.
• Lees de instructies aandachtig zodat de producten veilig gebruikt kunnen worden.
• Wees voorzicht met en verwijder plastieken verpakking op een veilige manier zodat ze niet in
handen komen van kinderen.
• Bewaar het etiket.
• Wees aandachtig voor terugroepacties en neem ze ernstig. Bezorg speelgoed dat vermeld
wordt in een terugroepactie, ook effectief terug zoals de instructies het aangeven. Stop
onmiddellijk het gebruik ervan. Terugroepacties worden vaak vermeld in winkels, de media, op
websites van winkels/importeurs/fabrikanten, MTO, en op het Safety Gate-systeem van de
Europese Commissie. Het bevat relevante informatie over teruggeroepen en verboden
producten. Elk geïdentificeerd veiligheidsprobleem moet altijd worden gemeld aan de
bevoegde overheden.
• Wees voorzichtig met zwemzitjes! Die producten zijn geen speelgoed en mogen ook niet met
speelgoed verward kunnen worden. Ze mogen enkel gebruikt worden onder constant toezicht
van een volwassene.
Veiligheidstips voor de consument over speelgoed kunt u vinden op de website van de FOD
Economie.
Tips voor de consument om zich beter te beschermen tegen onveilige webshops, kunt u ook
vinden op de website van de FOD Economie.
Tips voor marktdeelnemers en online marktplaatsen:
• Wees bewust van uw verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving. Wees op de hoogte
van alle toepasselijke wettelijke vereisten. Voordat u speelgoed op de markt brengt, moet u
ervoor zorgen dat het is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de
speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en de toepasselijke veiligheidsnorm voor speelgoed (EN 71).
Speelgoed moet de CE-markering dragen. Als bewijs kan een EG-Verklaring van
Overeenstemming en andere delen van de technische documentatie worden opgevraagd door
de bevoegde overheid.
• Online marktplaatsen die de Product Safety Pledge (PSP) hebben ondertekend, moeten al het
mogelijke doen om productvermeldingen te identificeren die vergelijkbaar zijn met die welke
onder de Safety Gate-waarschuwingen vallen, om te voorkomen dat hetzelfde onveilige
product onder verschillende vermeldingen verschijnt. Lever de nodige inspanningen om uw
engagementen in de PSP te respecteren.
• Online marktplaatsen moeten nauw samenwerken met de markttoezichthoudende overheden
(MTO) wanneer gevaarlijke producten worden gevonden zodat die producten niet meer online
aangeboden worden.
• Zorg ervoor dat het speelgoed voorzien is van de verplichte informatie en dat het traceerbaar
is: de naam en het adres van de fabrikant en importeur (als de fabrikant gevestigd is buiten de
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EU) en een identificatiemiddel van het speelgoed. Op basis van de vereisten van Verordening
(EU) 2019/1020 moet elk speelgoed dat de EU binnenkomt, vergezeld gaan van de naam en
contactgegevens van de persoon in de EU die ervoor verantwoordelijk is.
• Controleer dat de waarschuwingen en instructies aangeduid zijn in de talen van het land waar
het speelgoed verkocht wordt.
• Zorg ervoor of controleer dat leeftijdswaarschuwingen correct zijn. Speelgoed dat duidelijk is
ontworpen voor kinderen jonger dan 36 maanden, moet voldoen aan de vereisten voor die
categorie en mag geen leeftijdswaarschuwing bevatten die aangeeft dat het speelgoed niet
bedoeld is voor jongere kinderen.
• Zorg ervoor of controleer dat speelgoedverpakkingen voldoen aan veiligheidseisen voor
speelgoed.
• Zorg ervoor of controleer de aanwezigheid van de specifieke waarschuwingen die verplicht zijn
voor sommige speelgoedcategorieën zoals waterspeelgoed en speelgoed met projectielen die
specifieke gevaren vertonen.
• Wees bewust van de risico’s en vermijd het misleidend op de markt brengen van producten als
speelgoed. Producten die geen speelgoed zijn, mogen niet op een zodanige manier op de markt
worden gebracht en ontworpen dat de ouders en kinderen ze met speelgoed zouden kunnen
verwarren. Zwemzitjes bijvoorbeeld zijn geen speelgoed en mogen geen speelwaarde hebben
die de consumenten in verwarring zou kunnen brengen of de ouders ertoe zou kunnen
aanzetten hun kinderen onbewaakt achter te laten terwijl ze die gebruiken. Ze moeten worden
ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de eisen van het Wetboek Economisch
recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten en de vereisten van de
norm NBN EN 13138-3 voor zwemzitjes. Voor die producten is CE-markering verboden.
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