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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.

Traceerbaarheid
Wat de RSV 2009 zegt
Elke fabrikant moet ervoor zorgen dat zijn speelgoed kan worden geïdentificeerd. Dit kan door
gebruik te maken van een type-, partij-, serie- of modelnummer of een ander identificatiemiddel.
Daarnaast moeten de naam van de fabrikant en de geregistreerde handels- of merknaam op het
speelgoed worden aangebracht. Het adres geeft één enkel punt aan waar contact met de
fabrikant kan worden opgenomen.
Indien door de omvang of aard van het speelgoed er geen identificatiemiddel en informatie van
de fabrikant op kan worden aangebracht, moet de fabrikant de vereiste informatie op de
verpakking of in een bij het speelgoed gevoegd document vermelden. Er zij op gewezen dat het
enkele punt waar contact met de fabrikant kan worden opgenomen een straatadres of postbus
moet zijn (een website wordt niet beschouwd als contactadres).
Indien een importeur speelgoed in de handel brengt, moeten ook de naam, de geregistreerde
handels- of merknaam en één enkel punt waarop contact met de importeur kan worden
opgenomen op het speelgoed of, indien dit onmogelijk is, op de verpakking of in een bij het
speelgoed gevoegd document worden vermeld.
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Mogelijkheden voor fabrikanten
Het staat fabrikanten vrij te kiezen welk identificatiemiddel zij voor het speelgoed willen
gebruiken, zolang de traceerbaarheid effectief gewaarborgd is.

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 het
gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van dit informatieblad.
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