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Dit document is een van de informatiebladen dat bestemd is om een algemeen overzicht te geven van
de veranderingen als gevolg van de nieuwe richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed (RVSG
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 RVSG 2009. In het bijzonder
wordt de aandacht gevestigd op de verplichtingen van de fabrikanten.
De RVSG 2009 omvat strengere voorschriften dan de RVSG 1988. Deze nieuwe wetgeving zal dus
aanpassingen vergen in de productieketen en nieuwe procedures voor de toeleveringsketen.
De RVSG 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 RVSG 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 RVSG 1988 nog in de handel mag worden gebracht tot 19 juli
2011 of 19 juli 2013 in het geval van sommige chemische bepalingen.

Waarschuwingen
Algemene regels
Wanneer dit voor een veilig gebruik van het speelgoed nodig is, moet het speelgoed voorzien worden
van algemene waarschuwingen die een beperking aan de gebruikers stellen. In deel B van bijlage V bij
de RVSG 2009 is bovendien bepaald dat voor bepaalde categorieën speelgoed specifieke
waarschuwingen nodig zijn.
Naast de verplichte eisen in de RVSG 2009 zijn ook in de geharmoniseerde normen specifieke
waarschuwingen opgenomen die op bepaalde categorieën speelgoed moeten worden aangebracht.
Een lidstaat mag binnen zijn grondgebied bepalen dat de waarschuwingen worden geschreven in een
taal of talen die de consumenten makkelijk begrijpen, zoals door de lidstaat bepaald.
Plaats van de waarschuwingen
De fabrikant moet de waarschuwingen duidelijk zichtbaar, makkelijk leesbaar, in begrijpelijke taal en
nauwgezet vermelden.
De waarschuwingen moeten op het speelgoed, een daarop aangebracht etiket of de verpakking
vermeld staan. Indien van toepassing moeten de waarschuwingen ook in de handleiding worden
opgenomen.
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Opgemerkt zij dat in gevallen waarin het speelgoed zonder verpakking wordt verkocht, de
waarschuwing op het speelgoed zelf moet worden aangebracht. Waarschuwingen aangebracht op een
display op de toonbank volstaan niet om te voldoen aan de eisen van de RVSG 2009.

Waarschuwingen die bepalend zijn voor de aankoop van het speelgoed, zoals die waarin een
minimum- en maximumleeftijd voor gebruikers is vermeld en de specifieke waarschuwingen
die beschreven zijn in deel B van bijlage V bij de RVSG 2009, moeten op de
consumentenverpakking staan of anderszins duidelijk zichtbaar zijn voor de consument
voordat hij tot aankoop overgaat, ook als de aankoop online gebeurt.
Specifieke waarschuwingen
Beperkingen voor gebruikers moeten minstens de minimum- of maximumleeftijd voor de gebruiker
omvatten. Indien van toepassing bevatten zij ook de vaardigheden of eigenschappen die een gebruiker
nodig heeft om het speelgoed veilig te kunnen gebruiken (bv. zelfstandig kunnen rechtzitten,
maximum- en minimumgewicht van de gebruiker, de noodzaak om het speelgoed onder toezicht te
gebruiken).
Marktdeelnemers mogen kiezen tussen een waarschuwingszin of een pictogram (of beide):
Waarschuwing – Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden

De woorden en/of het pictogram moeten in elk geval voorafgegaan worden door het woord
“Waarschuwing” of “Waarschuwingen" afhankelijk van de toepassing.
De specifieke waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” en het pictogram dat
beschreven is in deel B van bijlage V bij de RVSG 2009 betreffende kinderen jonger dan 3 jaar mogen
niet worden gebruikt voor speelgoed dat bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar.
In het algemeen mogen specifieke waarschuwingen voor een bepaalde categorie speelgoed niet
strijdig zijn met het gebruik waarvoor het speelgoed bestemd is, zoals bepaald door zijn functie,
afmetingen en eigenschappen.
Indien nodig kan de Europese Commissie een formulering voorstellen voor de specifieke
waarschuwingen van bepaalde categorieën speelgoed.

Informatiebronnen
De definitieve tekst van de RVSG 2009 vindt u hier en als achtergrond tevens de tekst van de RVSG
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
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Belangrijke opmerking:
Dit informatieblad weerspiegelt onze interpretatie van de tekst van de RVSG 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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