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1. Doel van de campagne
Het doel van deze campagne was de veiligheid en de conformiteit van op de markt aangeboden
speelgoedartikelen die bestemd zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar te controleren, en erover te
waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedjes uit de markt worden gehaald. Deze campagne beoogde onder andere de controle op het misbruik van de leeftijdswaarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar”.
Deze campagne startte in het voorjaar van 2017 en eindigde in december 2018.
Er werden in totaal 18 speelgoedartikelen bemonsterd. De speelgoedjes werden technisch gecontroleerd op de aanwezigheid van kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Er werd ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.

2. Wettelijke basis
In België worden de specifieke voorwaarden en essentiële veiligheidseisen voor het op de markt
brengen van speelgoed opgelegd door het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de
veiligheid van speelgoed (KBS). Het is de nationale omzetting van de Europese Richtlijn
2009/48/EG 1.
De testen op kleine onderdelen werden uitgevoerd door het SAFETYLAB van de FOD Economie
volgens de norm NBN EN 71-1: Veiligheid van speelgoed – deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen.
Voor het bepalen of speelgoed al dan niet bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar, werden
volgende Europese en internationale gidsen geconsulteerd:
•

ISO TR 8124-8 Age determination guidelines;

•

Guidance document n°11– Toys intended for children above and under 36 months van de
Europese Commissie2;

•

CEN CR 14379 – Classifications of toys – guidelines (dit rapport werd ingetrokken als
gevolg van de publicatie van de ISO TR 8124-8, maar bevat waardevolle informatie die
opgenomen zal worden in de Europese gids n°11).

Enkele kenmerkende aspecten die helpen om een onderscheid te maken tussen speelgoed voor
kinderen jonger dan 3 jaar en speelgoed voor kinderen ouder dan 3 jaar, zijn:
•

de afmetingen van het speelgoed (gewicht, volume, lengte en breedte), vooral over hoe
deze aspecten de hanteerbaarheid en de werking van het speelgoed voor een bepaalde
leeftijd kunnen beïnvloeden;

•

het aantal en de grootte van de delen of onderdelen van het speelgoed, meer bepaald met
betrekking tot wat het kind kan hanteren op een bepaalde leeftijd en wat de voorkeur is
van een kind;

•

het speelgoed heeft geen details en is geen realistische weergave van de realiteit;

1

Zie ook het toelichtend oriëntatiedocument van de Europese Commissie.

2

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5849/attachments/1/translations
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•

“speciale functies”: bijvoorbeeld het produceren van speciale audio-effecten (dat wil
zeggen geluiden, muziek), of visuele effecten.

3. Resultaten
Er werden 18 speelgoedartikelen gecontroleerd. Veertien van de 18 gecontroleerde speelgoedartikelen waren niet conform. Zeven speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief
niet conform. Zeven speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.
Grafiek 1. Resultaten van de controle op speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar (n=18)

Bron: FOD Economie.

3.1. De administratieve controle
Alle 14 niet-conforme producten vertoonden administratieve tekortkomingen. De meest voorkomende administratieve tekortkomingen waren:
•

de waarschuwing “niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” werd bij 12 speelgoedjes
onterecht aangebracht omdat het speelgoed wel bestemd was voor deze jonge doelgroep;

•

de EG-verklaring van overeenstemming was niet beschikbaar (1 artikel) of de inhoud ervan
was niet volledig of niet correct (8 artikelen);

•

de technische documentatie was niet beschikbaar (1 artikel) of niet volledig (10 artikelen).

Andere administratieve tekortkomingen waren:
•

de informatie en instructies, en/of de waarschuwingen waren niet in de talen van het
taalgebied waar het product op de markt werd gebracht;

•

de waarschuwing(en) werd(en) niet voorafgegaan door het woord “Waarschuwing” of
“Waarschuwingen”;

•

de CE-markering ontbrak;

•

het adres van de fabrikant was niet vermeld.
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Grafiek 2. Resultaten van de controle op de administratieve vereisten

Bron: FOD Economie.

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

Bron: FOD Economie.

3.3. Correctieve maatregelen
Op basis van de non-conformiteiten en de gevaren die de speelgoedartikelen vertoonden, maakte
de FOD Economie een risicoanalyse. Het resultaat van die analyse verdeelt de producten in vijf
risiconiveaus op basis waarvan maatregelen werden gevraagd door de FOD Economie:
•

conform;

•

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

•

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

•

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

•

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

Zes speelgoedartikelen vertoonden een ernstig risico omdat ze kleine onderdelen bevatten die
ingeslikt konden worden door een kind jonger dan 3 jaar. Die producten werden uit de markt
gehaald en teruggeroepen bij de consument. De FOD Economie heeft hiervoor Rapex-notificaties
opgemaakt.
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Referentie

Foto

Badeendjes Yellow Duck
Rapex A12/0215/18
Merk: XIHUA Toys
Referentie: Batch 02/2017
EAN Code: 5420023179272

Bron: FOD Economie.

Set van kaarsenhouders in de vorm van vliegtuigjes met kaarsjes. De wieltjes van de vliegtuigjes draaien waardoor ze een speelwaarde
hebben.
Rapex A12/0395/18
Merk: geen
Referentie: LOT 48382 - 126158
EAN Code: 8003990648971

Bron: FOD Economie.

Kleine Squeezoos figuurtjes
Rapex A12/0079/19
Merk: Little Tikes
Referentie: 644771E5C
EAN Code: 0050743644771

Bron: FOD Economie.

Kleine Squeezoos met bellenbus
Rapex A12/0080/19
Merk: Little Tikes
Referentie: 644825E5C
EAN Code: 0050743644825
Bron: FOD Economie.

Kleine zachte diertjes in samendrukbare
foam
Rapex A12/0084/19
Merk: Squish-Dee-lish
Referentie: 17456 / 06504-11L
EAN Code: 03989706504
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Bron: FOD Economie.
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Referentie

Foto

Squishy uil
Rapex A12/1680/18
Merk: geen
Referentie: 83310021 / 12X13
EAN Code: 3700115100219
Bron: FOD Economie.

Een houten legpuzzel vertoonde een hoog risico omwille van de volgende redenen:
•

de legpuzzel werd door zijn functies, afmetingen en kenmerken beschouwd als speelgoed voor
kinderen jonger dan 3 jaar;

•

de aanwezigheid van de waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” 3 met
de aanduiding van een verstikkingsgevaar door kleine onderdelen;

•

er was een klein onderdeel reeds los gekomen in de verpakking;

•

de fabrikant kon niet aantonen door middel van een testrapport dat het speelgoed geschikt is
voor kinderen jonger dan 3 jaar (o.a. geen kleine onderdelen), alhoewel de test uitgevoerd door
SAFETYLAB geen aanwezigheid van kleine onderdelen heeft aangetoond.

Het product werd uit de markt gehaald.

De verkoop van een houten treintje werd ook stopgezet omdat de leeftijdswaarschuwing onterecht
werd aangebracht en omdat belangrijke onderdelen van de technische documentatie ontbraken.

Voor 6 andere speelgoedartikelen ontvingen de fabrikanten of importeurs een waarschuwing om
hun producten voortaan in overeenstemming te brengen. Die speelgoedartikelen vertoonden geen
enkel gevaar voor kleine onderdelen maar wel enkele administratieve tekortkomingen.

. De waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” werd hierbij “misbruikt”: ze mag niet
aangebracht worden op speelgoed dat bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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Grafiek 4. Globale resultaten met de gevraagde maatregelen (n=18)

Bron: FOD Economie.
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4. Besluit
Er werden in totaal 18 speelgoedartikelen gecontroleerd. Veertien van de 18 gecontroleerde
speelgoedartikelen waren niet conform. Zeven speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief niet conform. Zeven speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.
Alle 14 niet-conforme producten vertoonden administratieve tekortkomingen. De meest voorkomende administratieve tekortkomingen waren:
•

de waarschuwing “niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” werd bij 12 speelgoedjes
misbruikt omdat het werd aangebracht op speelgoed dat wel bestemd is voor deze jonge
doelgroep;

•

de EG-verklaring van overeenstemming was niet beschikbaar, niet volledig of niet correct;

•

de technische documentatie was niet beschikbaar of onvolledig.

Zeven van de 18 gecontroleerde speelgoedjes vertoonden technische tekortkomingen, namelijk
ze bevatten kleine onderdelen die los konden komen en konden worden ingeslikt door een kind.
De waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” wordt vaak “misbruikt”: door ze
aan te brengen op speelgoed dat bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bij 6 van de 12
speelgoedjes waarbij dat het geval was, werden wel degelijk kleine onderdelen gevonden.
Fabrikanten of importeurs proberen zo aan de strengere eisen voor speelgoed voor kleine
kinderen te ontkomen.
Voor de 6 speelgoedartikelen die een ernstig risico vertoonden door de aanwezigheid van kleine
onderdelen heeft de FOD Economie Rapex-notificaties opgemaakt.
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