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Speelgoed voor jonge kinderen getest op veiligheid
Eind vorig jaar ronde de FOD Economie een controlecampagne af naar speelgoed voor kinderen tot 3
jaar. In het kader van de campagne werden zeven speelgoedjes van de markt gehaald.
Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “De Economische Inspectie voert op
regelmatige basis onderzoek naar de veiligheid speelgoedartikelen. Er wordt nagegaan of ze geen
schadelijke chemische stoffen bevatten, of kleine onderdelen die voor verstikkingsgevaar zorgen.
Wanneer er een veiligheidsrisico is, worden de artikelen onmiddellijk van de markt gehaald en/of
teruggeroepen bij de consument. Recent hebben we een controlecampagne afgerond die specifiek
gericht was op speelgoed voor kinderen tot drie jaar. Van de 18 speelgoedjes die werden gecontroleerd
in het kader van die campagne, werden er uiteindelijk zeven van de markt gehaald.”

Elk jaar controleert de FOD Economie de veiligheid van tientallen speelgoedartikelen. Bovendien werkt ze
nauw samen met controlediensten uit andere Europese lidstaten, waarmee ze resultaten deelt.
Recent rondde de FOD Economie een controlecampagne af die specifiek gericht was op speelgoedartikelen
voor kinderen jonger dan 3 jaar. Van de 18 gecontroleerde speelgoedjes, bevatten er zes kleine
onderdelen die los konden komen en konden worden ingeslikt door jonge kinderen. De zes speelgoedjes
werden van de markt gehaald en teruggeroepen bij de consument.
Een ander speelgoedje bevatte het opschrift “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar”, hoewel het
product duidelijk wel gericht was op kinderen van die leeftijd. Het bevatte echter te kleine onderdelen
voor jonge kinderen en werd van de markt gehaald. De volledige lijst van producten die werden
teruggeroepen of van de markt gehaald vindt u onderaan dit persbericht.
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Via het Europese Rapex-systeem werden ook andere landen op de hoogte gebracht, zodat hun
consumentendiensten ook de nodige maatregelen konden nemen.
Administratieve controle
Naast een technische controle werden de producten ook nog onderworpen aan een administratieve
controle. 14 producten (waaronder de 7 met technische tekortkomingen) vertoonden administratieve
tekortkomingen. De meest voorkomende inbreuken waren:
•

•
•

de waarschuwing “niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” werd bij 12 speelgoedjes
onterecht aangebracht omdat het speelgoed wél bestemd was voor deze jonge doelgroep
(bepaald op basis van onder meer afmetingen, aantal en grootte van de onderdelen, detail)
de EG-verklaring van overeenstemming was niet beschikbaar voor één product en de inhoud ervan
was niet volledig of niet correct bij acht andere producten
de technische documentatie was niet beschikbaar in één geval en niet volledig in 10 andere
gevallen

Andere inbreuken 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

Producten die van de markt werden gehaald
Referentie

Foto

Badeendjes Yellow Duck
Rapex A12/0215/18
Merk: XIHUA Toys
Referentie: Batch 02/2017
EAN Code: 5420023179272
Bron: FOD Economie.
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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 diertje in samendrukbare foam
Rapex A12/0084/19
Merk: Squish-Dee-lish
Referentie: 17456 / 06504-11L
EAN Code: 03989706504
Bron: FOD Economie.
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Squishy uil
Rapex A12/1680/18
Merk: geen
Referentie: 83310021 / 12X13
EAN Code: 3700115100219
Bron: FOD Economie.

Een houten legpuzzel vertoonde een hoog risico omdat de waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger
dan 3 jaar” onterecht was aangebracht en er een klein onderdeel reeds los was 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), ondanks dat de test uitgevoerd door SAFETYLAB geen aanwezigheid
van kleine onderdelen heeft aangetoond. Het product werd uit de markt gehaald.
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