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Dit document is een van de informatiebladen die bestemd zijn om een algemeen overzicht te
geven van de veranderingen als gevolg van de nieuwe richtlijn betreffende de veiligheid van
speelgoed (RSV 2009) die in 2009 werd aangenomen. De TIE/EC-informatiebladen hebben tot
doel speelgoedfabrikanten in de hele EU te helpen bij de toepassing van de RSV 2009. In het
bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de verplichtingen van de fabrikanten.
De RSV 2009 omvat strengere voorschriften dan de RSV 1988. Deze nieuwe wetgeving zal dus
aanpassingen vergen in de productieketen en nieuwe procedures voor de toeleveringsketen.
De RSV 2009 is op 30 juni 2009 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en is op
20 juli 2009 in werking getreden. De algemene bepalingen van de RSV 2009 zijn van toepassing
op speelgoed dat vanaf 20 juli 2011 in de handel wordt gebracht, terwijl de chemische
bepalingen van toepassing zijn op speelgoed dat vanaf 20 juli 2013 in de handel wordt gebracht
(extra overgangsperiode van 2 jaar voor chemische eigenschappen). In de praktijk betekent dit
dat speelgoed dat voldoet aan de RSV 1988 nog in de handel mag worden gebracht tot 19
juli 2011 of 19 juli 2013 in het geval van sommige chemische bepalingen.

Beoordelingsprocedure ten behoeve van
overeenstemming
Elk speelgoed dat in de handel wordt gebracht, wordt onderworpen aan een procedure om de
overeenstemming te beoordelen. In de RSV 2009 is in detail beschreven wie deze procedure
moet uitvoeren en op welke wijze dit dient te geschieden. Hieronder wordt een beknopt
overzicht gegeven.
Doel van de beoordeling van overeenstemming
De beoordelingsprocedure ten behoeve van overeenstemming heeft tot doel de fabrikant en de
openbare autoriteiten aan te tonen dat speelgoed dat in de handel wordt gebracht, voldoet aan
de wettelijke eisen van de RSV 2009.
Definitie van beoordeling van overeenstemming
Beoordeling van overeenstemming is de procedure waarmee een fabrikant vaststelt dat zijn
speelgoed voldoet aan de relevante veiligheidsbepalingen van de richtlijn. De fabrikant is
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verplicht één van twee mogelijke procedures toe te passen, afhankelijk van de aard van het
speelgoed:
1. Zelfverificatie
Zelfverificatie wordt toegepast indien geharmoniseerde normen alle voor het speelgoed
relevante veiligheidsaspecten bestrijken. In dergelijke gevallen moet de fabrikant de bestaande
geharmoniseerde normen toepassen en waarborgen dat het speelgoed ermee overeenstemt. De
fabrikant moet daarnaast een interne productieprocedure invoeren die overeenstemt met
module A van bijlage II bij Besluit nr. 768/2008/EG. Module A vereist geen betrokkenheid van
een aangemelde instantie.
2. Verificatie door derden
Typeovereenstemming of module B wordt vaak “EG-typeonderzoek” genoemd. EGtypeonderzoek en –certificatie zijn vereist in gevallen waarin:
er geen geharmoniseerde normen bestaan;
de geharmoniseerde normen niet of slechts gedeeltelijk door een fabrikant zijn
toegepast;
o een of meer geharmoniseerde normen zijn gepubliceerd met een beperking; of
o de fabrikant van mening is dat de aard, het ontwerp, de constructie of het doel van het
speelgoed verificatie door derden noodzakelijk maakt.
o
o

In dergelijke gevallen legt de fabrikant een model van het speelgoed voor aan een aangemelde
instantie voor het EG-typeonderzoek. Bij module B onderzoekt de aangemelde instantie het
technische ontwerp van het speelgoed en controleert en bevestigt dat het technische ontwerp
voldoet aan de eisen van RSV 2009 door een certificaat van EG-typeonderzoek af te geven.
Opgelet: module B heeft uitsluitend betrekking op de ontwerpfase, terwijl module C betrekking
heeft op de productiefase en volgt op module B.
Bij module C waarborgt de fabrikant dat het speelgoed overeenstemt met het type dat in het
certificaat van EG-typeonderzoek is beschreven en met de relevante eisen van het wetgevende
instrument dat van toepassing is. Deze overeenstemming wordt beoordeeld ten opzichte van
een goedgekeurd certificaat van EG-typeonderzoek dat op basis van module B is verleend. In
tegenstelling tot module B, is voor module C geen betrokkenheid van een aangemelde instantie
vereist.
Verschil tussen veiligheidsbeoordeling en beoordeling van overeenstemming
De veiligheidsbeoordeling heeft tot doel de mogelijke gevaren van het speelgoed en de mogelijke
bloostelling aan deze gevaren te beoordelen. De beoordelingsprocedure ten behoeve van
overeenstemming heeft daarentegen tot doel aantoonbaar bewijs te leveren dat het speelgoed
overeenstemt met de wettelijke eisen van de RSV 2009.
De veiligheidsbeoordeling wordt over het algemeen opgesteld voordat het speelgoed de
desbetreffende beoordelingsprocedure voor overeenstemming ondergaat (hoewel ze in een
later stadium kan worden voltooid) en moet voltooid zijn voordat het speelgoed in de handel
wordt gebracht.
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Veiligheidsbeoordelingsprocedure
Definitie van veiligheidsbeoordeling
Bij de veiligheidsbeoordeling moet de fabrikant de mogelijke gevaren vaststellen die het
speelgoed kan inhouden, en de mogelijke blootstelling aan deze gevaren beoordelen. Deze
procedure is verplicht krachtens de RSV 2009 en moet worden doorlopen voordat het speelgoed
in de handel wordt gebracht.
Toepassingsgebied van de veiligheidsbeoordeling
De veiligheidsbeoordeling is de verantwoordelijkheid van de fabrikant en moet worden verricht
voordat het speelgoed in de Gemeenschap in de handel wordt gebracht. Ze dient de
verschillende chemische, fysische, mechanische, elektrische, hygiënische, radioactieve en
ontvlambaarheidsgevaren die het speelgoed kan opleveren, te omvatten. Een lijst van de
verschillende eisen die een fabrikant inzake deze gevaren moet beoordelen is opgenomen in
bijlage II bij de RSV 2009.
Veel van deze eisen zijn vervat in de geharmoniseerde normen inzake de veiligheid van
speelgoed. De fabrikant blijft echter verplicht na te gaan of de norm lacunes vertoont en of het
speelgoed eigenschappen heeft die een eventueel gevaar kunnen opleveren. Het resultaat van
een veiligheidsbeoordeling zal bepalen welke beoordelingsprocedure ten behoeve van
overeenstemming vereist is en welke stappen moeten worden gezet en/of welke tests moeten
worden uitgevoerd om het gevaar tot een minimum te beperken.
De fabrikant moet de veiligheidsbeoordeling tien (10) jaar bij de technische documentatie
bewaren nadat het speelgoed in de handel is gebracht.

Informatiebronnen
De definitieve tekst van de RSV 2009 vindt u hier en als achtergrond tevens de tekst van de RSV
1988.
Beide documenten kunnen ook worden geraadpleegd op de volgende website:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A170%3A0001%3A0037%3ANL%3APDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0378:20090112:NL:PDF

Belangrijke opmerking:
Dit informatieblad weerspiegelt onze interpretatie van de tekst van de RSV 2009 die op 30 juni
2009 in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd en is louter bedoeld om
bepaalde bepalingen van die tekst in het algemeen toe te lichten. TIE waarborgt geenszins de
volledigheid van de informatie in dit blad en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
gevolgen indien van dit blad gebruik wordt gemaakt.
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