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Dit rapport is het resultaat van de gezamenlijke markttoezichtactie JA2015 rond producten die
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1. Doel van de campagne
Deze Europese campagne kadert in de Joint Action 2015 gecoördineerd door Prosafe. De campagne startte in juni 2016 en loopt nog tot juni 2018.
Achttien lidstaten nemen deel aan deze controlecampagne: België, Cyprus, Tsjechië, Estland,
Duitsland, Griekenland, Litouwen, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal,
Polen, Roemenië, Spanje, Slovakije en Zweden.
Het doel van deze campagne was de veiligheid en de conformiteit van bepaalde op de markt aangeboden plastic speelgoedartikelen te controleren, en erover te waken dat niet-conforme en/of
gevaarlijke speelgoedjes uit de markt worden gehaald. Deze campagne beoogde de controle op
bepaalde schadelijke chemische stoffen. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie. Indien het speelgoed voor kinderen
jonger dan 3 jaar betrof, testte de FOD Economie het speelgoed ook op kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.
De speelgoedartikelen werden getest op de volgende chemische stoffen:
•

Ftalaten: DEHP, DBP, BBP voor alle speelgoed; DINP, DIDP, DNOP voor speelgoed dat in
de mond kan genomen worden; DIBP (ftalaat in de lijst met zorgwekkende producten) 1;

•

Short Chain Chlorinated Paraffin (SCCP – korte keten gechloreerde paraffine);

•

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's): limiet van 0,5 mg/kg is van
toepassing sinds 27/12/2015;

•

Bisfenol A (BPA): de migratielimiet is 0,1 mg/l en de concentratielimiet is 3 % (vóór
01.06.2015 was dit 5 %);

•

Cadmium, lood en organisch tin.

Voor deze campagne werden stalen genomen van de volgende productcategorieën:
•

plastic poppen: poppen in de vorm van de mens, gemaakt van plastiek, voor kinderen van
alle leeftijden. Delen van de poppen moeten bestaan uit zacht plastiek, bijv. het hoofd
en/of de handen en/of voeten;

•

opblaasbaar speelgoed (inclusief speelgoed dat niet bestemd is om op water te
gebruiken);

•

plastic speelgoedboekjes;

•

plastic badspeelgoed / squeezespeelgoed.

Voor deze Europese campagne bemonsterde België 15 van de in totaal 255 geteste
speelgoedartikelen, waarbij bij voorkeur een vermoeden van non-conformiteit bestaat zoals door
bv. ontbrekende informatie op het product. De stalen werden in februari – maart 2017
geselecteerd via onlinewebshops, bij distributeurs, fabrikanten / importeurs en via de douane.

DEHP: bis(2-ethylhexyl)ftalaat ; DBP: dibutylftalaat ; BBP: benzylbutylftalaat ; DINP: di-isononylftalaat ;
DIDP: di-isodecylftalaat ; DNOP: di-n-octylftalaat ; DIBP: di-isobutylftalaat.
1
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De chemische testen werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Instituto Italiano
Sicurezza Giocattoli (Italiaans Instituut voor speelgoedveiligheid) in Cabiate in Italië.

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). Dit is de nationale omzetting van de Europese Richtlijn
2009/48/EG 2.
Het KBS bevat de vereisten voor bisfenol A. Het KBS verwijst voor bepaalde andere chemische
eigenschappen naar de “toepasselijke Gemeenschapswetgeving”. Voor deze campagne werden
eveneens volgende Europese wetgevingen als referentie gebruikt:
•

REACH-Verordening 1907/2006: voor ftalaten en PAK’s;

•

POP-Verordening 850/2004: voor de SCCP.

Voor het testen op cadmium, lood en organisch tin werd de norm EN 71-3:2013+A1:2014:
Veiligheid van speelgoed – deel 3: migratie van bepaalde elementen, gebruikt.
De testen op kleine onderdelen werden uitgevoerd volgens de norm EN 71-1:2011+A2:2013:
Veiligheid van speelgoed – deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen

2

Zie ook het toelichtend oriëntatiedocument van de Europese Commissie..
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3. Resultaten
In totaal, voor alle deelnemende lidstaten, werden 255 speelgoedartikelen bemonsterd, waarvan
121 poppen, 30 opblaasbare speelgoedartikelen, 34 speelgoedboekjes en 70 badspeelgoedartikelen / squeeze-speelgoedartikelen. De FOD Economie nam stalen van 7 poppen, 2 opblaasbare
speelgoedartikelen, 2 speelgoedboekjes en 4 badspeelgoedartikelen / squeeze-speelgoedartikelen.
Tien van de 15 gecontroleerde speelgoedartikelen waren niet conform. Slechts 1 speelgoedartikel was zowel technisch als administratief niet conform. Negen speelgoedartikelen vertoonden
enkel administratieve tekortkomingen.
Grafiek 1. Resultaten van de controle op plastic speelgoed

Bron: FOD Economie.

3.1. De administratieve controle
Alle 10 niet-conforme producten vertoonden administratieve tekortkomingen. De meest voorkomende administratieve tekortkomingen waren:
•

de EG-verklaring van overeenstemming was niet beschikbaar (3) of de inhoud ervan was
niet volledig of niet correct (6);

•

de technische documentatie was niet beschikbaar (3) of niet volledig (6).

Andere administratieve tekortkomingen waren:
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•

de info en instructies waren niet in de talen van het taalgebied waar het product op de
markt werd gebracht;

•

het adres van de fabrikant was niet vermeld;

•

het aanbrengen van de waarschuwing “niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” op
een opblaasbaar speelgoed dat wel bestemd is voor deze jonge doelgroep.

“ De voorwaarden creëren voor een competitieve, evenwichtige en duurzame goederen- en dienstenmarkt in België”.
Grafiek 2. Resultaten van de controle op de administratieve vereisten

Bron: FOD Economie.

3.2. Controle van de technische veiligheid
Slechts 1 speelgoedje, een pop, was niet conform de technische eisen. Het hoofd van de pop
bevatte de ftalaten DEHP en DBP in een te hoge concentratie: de concentratielimiet van 0,1 %
werd overschreden.
Negen van 15 speelgoedjes waren bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar. De FOD Economie
kon bij deze speelgoedartikelen geen kleine onderdelen vaststellen die konden worden ingeslikt.
Grafiek 3. Resultaten van de controle op de technische vereisten

Bron: FOD Economie.
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3.3. Correctieve 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 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.

De pop met een te hoge concentratie aan ftalaten, vertoonde een ernstig risico. Deze pop werd
bemonsterd via de douane en werd niet op de markt gebracht. De importeur heeft dit speelgoed
vernietigd. De FOD Economie heeft hiervoor een Rapex-notificatie opgemaakt:
Rapex A12/1280/17
Merk: geen
Naam: the mini Mermaids
Referentie: 168
EAN Code: 8888888001683

Voor 6 speelgoedartikelen met administratieve tekortkomingen, waarbij o.a. de technische documentatie, inclusief de EG-verklaring van overeenstemming, niet beschikbaar of onvolledig
was, werd een verkoopstop gevraagd bij de fabrikant of importeur. De verkoop van deze speelgoedartikelen zal terug hervat kunnen worden van zodra de technische documentatie volledig is
om de conformiteit van het speelgoed aan te tonen. Voor 5 van deze 6 producten werden door de
fabrikanten of importeurs reeds de nodige maatregelen genomen: de verkoop van het speelgoed
werd gestopt en/of administratieve tekortkomingen werden opgelost. Eén fabrikant heeft ons
laattijdig een volledige technische documentatie met EG-verklaring van overeenstemming bezorgd.
Voor het opblaasbaar speelgoed dat onterecht voorzien was van de waarschuwing “niet geschikt
voor kinderen jonger dan 3 jaar”, werd aan de fabrikant gevraagd om het speelgoed te laten tes-
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ten op basis van de eisen voor deze categorie speelgoed (waaronder de kleine onderdelen). De
fabrikant heeft het product uit de markt gehaald.
Voor 2 andere speelgoedartikelen werd een waarschuwing naar de fabrikant of importeur gestuurd omwille van kleine inhoudelijke opmerkingen over de inhoud van de EG-verklaring van
overeenstemming en de technische documentatie. Voor 1 speelgoedje heeft de importeur dit
reeds in orde gebracht.

Grafiek 4. Globale resultaten met de gevraagde maatregelen

Bron: FOD Economie.
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4. Besluit
Tien van de 15 gecontroleerde speelgoedartikelen (67%) waren niet conform. Hiervan was
slechts 1 speelgoedartikel zowel technisch als administratief niet conform. Negen speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.
De meest voorkomende administratieve tekortkomingen waren:
•

de EG-verklaring van overeenstemming was niet beschikbaar of de inhoud ervan was
niet volledig/correct;

•

de technische documentatie was niet beschikbaar of niet volledig.

Slechts 1 speelgoedje, een pop, was technisch niet conform en vertoonde een ernstig risico. Het
hoofd van de pop bevatte de ftalaten DEHP en DBP in een te hoge concentratie. Bij de 9
speelgoedjes bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar werden geen kleine onderdelen
vastgesteld die konden worden ingeslikt.
•

De FOD Economie heeft voor de pop met een te hoge concentratie ftalaten een Rapexnotificatie opgemaakt.

•

Voor 9 van de 10 niet-conforme producten werden reeds de nodige corrigerende
maatregelen genomen door de betreffende marktdeelnemers: de verkoop van het
speelgoed werd gestopt en/of de technische documentatie werd aangepast/vervolledigd.
Hierdoor konden al 7 van de 15 geteste speelgoedartikelen als conform beschouwd
worden voor de gecontroleerde aspecten. Voor de andere producten lopen de contacten
met de marktdeelnemers nog.

Alle corrigerende maatregelen worden verder opgevolgd en gecontroleerd.
Meer informatie over deze campagne zal opgenomen worden in het eindrapport van de Europese
campagne op de website van Prosafe: www.prosafe.org  Joint Action 2015  Toys (Plasticised
Toys).
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