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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.

Het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende de
veiligheid van speelgoed van 2009
__________________________________________________________________________________
Het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed van 2009 wordt
in artikel 2 beschreven. De definitie van speelgoed in dat artikel bepaalt of een product al dan
niet binnen het toepassingsgebied van de richtlijn valt:
“producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14
jaar bij het spelen te worden gebruikt”.
In vergelijking met de RSV 1988 is het enige nieuwe element de bewoording “al dan niet
uitsluitend”, die werd toegevoegd om aan te geven dat ook producten die niet uitsluitend
bestemd zijn om te spelen als speelgoed worden beschouwd. Bijgevolg worden ook producten
met een dubbele functie als speelgoed beschouwd (bv. sleutelhangers met een teddybeer eraan).
De RSV 2009 erkent het bestaan van een “grijze zone” voor de classificatie van producten als
speelgoed. Bijlage I bij de RSV 2009 biedt een niet-limitatieve lijst van voorbeelden die niet als
speelgoed worden beschouwd maar waarover verwarring kan ontstaan. Het gaat hierbij o.a. om:
decoratieve voorwerpen voor feesten en festiviteiten;
producten voor verzamelaars, mits op het product of de verpakking ervan zichtbaar en
leesbaar is aangegeven dat het bestemd is voor verzamelaars van 14 jaar en ouder.
Voorbeelden van deze categorie zijn: a) gedetailleerde en natuurgetrouwe
o
o
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schaalmodellen; b) bouwpakketten van gedetailleerde schaalmodellen; c) folkloristische
poppen en sierpoppen en andere soortgelijke artikelen; d) historische replica's van
speelgoed; en e) imitaties van echte vuurwapens;
o sportartikelen, waaronder rolschaatsen en inlineskates, alsook skateboards, bestemd
voor kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 20 kg;
o fietsen met een maximale zadelhoogte van meer dan 435 mm, gemeten als de verticale
afstand van de grond tot de top van het zadeloppervlak, met het zadel in een horizontale
positie en de zadelpen geplaatst op de minimale insteekmarkering;
o autopeds en andere vervoermiddelen die ontworpen zijn voor sport of bestemd zijn
voor gebruik op openbare wegen of openbare paden;
o elektrisch aangedreven voertuigen die bestemd zijn voor gebruik op openbare wegen
of openbare paden, of trottoirs daarvan;
o watersportuitrusting die bestemd is voor gebruik in diep water en zwemleermiddelen
voor kinderen, zoals zwemzitjes en zwemhulpmiddelen;
o puzzels van meer dan 500 stukjes;
o geweren en pistolen die gebruik maken van samengeperst gas, met uitzondering van
waterpistolen, en bogen voor het boogschieten met een lengte van meer dan 120 cm;
o vuurwerk, waaronder slaghoedjes die niet specifiek voor speelgoed zijn ontworpen;
o producten en spellen waarbij projectielen met een scherpe punt worden gebruikt,
zoals werppijltjes met metalen punten;
o functionele onderwijsproducten, zoals elektrische fornuizen, strijkijzers en andere
functionele producten, gevoed met een nominale spanning van meer dan 24 volt, die
uitsluitend worden verkocht om onder toezicht van volwassenen voor leerdoeleinden te
worden gebruikt;
o producten die bestemd zijn voor gebruik voor onderwijsdoeleinden in scholen en in
andere pedagogische omgevingen onder toezicht van een volwassen instructeur, zoals
wetenschappelijk materiaal;
o elektronische apparatuur, zoals personal computers en spelconsoles, die wordt
gebruikt om toegang te krijgen tot interactieve software, alsmede de bijbehorende
randapparatuur, indien de elektronische apparatuur of de bijbehorende randapparatuur
niet specifiek ontworpen is voor en gericht is op kinderen en op zichzelf geen
spelwaarde heeft, zoals speciaal ontworpen personal computers, toetsenborden,
joysticks of stuurwielen;
o interactieve software, bestemd voor ontspanning en vermaak, zoals
computerspelletjes, alsmede de opslagmedia daarvan, zoals cd’s;
o fopspenen;
o voor kinderen aantrekkelijke verlichtingsarmaturen;
o elektrische transformatoren voor speelgoed;
o modeaccessoires voor kinderen, die niet zijn bedoeld om mee te spelen.
Bovendien somt de RSV 2009 (artikel 2, lid 2) een beperkt aantal producten op die aan de
definitie van speelgoed beantwoorden maar toch buiten het toepassingsgebied van de RSV 2009
vallen:
o voor openbaar gebruik bestemde speeltoestellen in speeltuinen;
o voor openbaar gebruik bestemde automatische speeltoestellen, al dan niet bediend
met muntstukken;
o speelgoedstoommachines en speelgoedvoertuigen met verbrandingsmotor;
o slingers (werptuigen) en katapulten.
Er zij op gewezen dat het de bedoeling was om de nieuwe definitie van speelgoed af te stemmen
op de veronderstelde huidige praktijk van speelgoedfabrikanten.
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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 v 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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