Wettelijke vermeldingen op speelgoed
Doel
Speelgoed in Europa moet voldoen aan de Europese Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG.
Speelgoed vereist bepaalde waarschuwingen en vermeldingen.
Officiële definitie speelgoed:
“Alle producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door
kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt.”

Verantwoordelijkheden
De persoon/fabrikant die het speelgoed op de markt aanbiedt of in de handel
brengt onder zijn naam of handelsmerk is verantwoordelijk voor de
overeenstemming van het speelgoed (van wie zijn adres op het spel staat).
Indien een spel gefabriceerd is door Cartamundi, maar op de markt gebracht wordt
door een andere persoon/handelsmerk onder zijn eigen naam, zal deze persoon
verantwoordelijk zijn. Cartamundi heeft in dit geval enkel een adviserende rol.

Vereisten
Wanneer men speelgoed op de markt brengt, moet men ervoor zorgen dat het
product in overeenstemming met de vereisten van de speelgoedrichtlijn
2009/48/EC is ontworpen en gefabriceerd. Een CE-logo, identificatienummer en
contactgegevens zijn steeds vereist op speelgoed. Deze info moet worden
aangebracht op het product. Voor kaart- en bordspellen wordt deze info meestal
aangebracht op de tuckbox/gamebox, deze wordt beschouwd als een onderdeel
van het spel (geen wegwerpverpakking).

Bronnen:
Toy Safety Directive 2009/48/EC
Guidance document on the application of directive 2009/48/EC on the safety of toys
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markings and warnings on
▪ CE-logo  VERPLICHT op speelgoed
Speelgoed dat op de Europese markt komt moet een CE logo hebben. Deze
CE markering bestaat uit de initialen ‘CE’ en heeft de volgende vorm:

Indien het CE logo vergroot/verkleind wordt, moeten de verhoudingen
steeds gerespecteerd worden. Bovendien moet dit logo minstens 5mm hoog
zijn.

▪ Identificatie nummer  VERPLICHT op speelgoed
Speelgoed dat op de Europese markt komt moet een type-, batch-, serie- of
modelnummer of een ander nummer hebben om het spel te kunnen
identificeren.
Indien men geen identificatienummer beschikbaar heeft, zal Cartamundi een
identificatienummer gebruiken gebaseerd op de initialen XXX van onze klant
en de datum (XXXDDMMYYY).

▪ Contactgegevens  VERPLICHT op speelgoed
Fabrikanten vermelden hun naam, geregistreerde handelsnaam of hun
geregistreerde merknaam en het contactadres op het speelgoed
De fabrikant is in dit geval een natuurlijke of rechtspersoon die speelgoed
vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en dit speelgoed onder zijn
naam of merknaam verhandelt.

Bronnen:
Toy Safety Directive 2009/48/EC
Guidance document on the application of directive 2009/48/EC on the safety of toys
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Het adres geeft één enkel punt aan waar contact met de fabrikant
opgenomen kan worden. Een website wordt beschouwd als additionele
informatie en volstaat niet als adres. Een volledig adres bestaat uit een
straatnaam, huisnummer (en busnummer), postcode en gemeente.

and warnings on toys
▪ Leeftijdswaarschuwing (0-3 jaar)
Een leeftijdswaarschuwing is vereis indien er een gevaar is voor kinderen
jonger dan 3 jaar oud. De leeftijdswaarschuwing is vereist in alle talen van
de potentiële markten van het product. Een leeftijdswaarschuwing is niet
van toepassing op standaard speelkaarten.
Op speelgoed dat gevaarlijk kan zijn voor kinderen jonger dan 36 maanden
wordt een waarschuwing aangebracht, bijvoorbeeld: „Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden” of „Niet geschikt voor kinderen jonger dan
drie jaar”, dan wel het volgende pictogram:

De leeftijdswaarschuwing
“Waarschuwing”.

moet

steeds

starten

met

het

woord

Deze waarschuwing gaat vergezeld van een beknopte aanduiding van het
specifieke gevaar waarop deze voorzorg is gebaseerd, die in de
gebruiksaanwijzing kan worden opgenomen. Dit in alle talen van het spel
waar het product op de markt komt.
Info i.v.m. het artwork van het pictogram: de cirkel en streep zijn rood, de
achtergrond is wit, de leeftijd en gezicht in de cirkel is zwart. Het pictogram
heeft een diameter van minstens 10mm. Dit pictogram mag enkel worden
gebruikt om een gevaar voor kinderen van 0 – 3 jaar aan te duiden en niet
voor andere leeftijdscategorieën om misinterpretatie van het pictogram te
vermijden.
Het meest voorkomende gevaar voor kinderen jonger dan 3 jaar bij bordspellen
is kleine onderdelen. Kleine onderdelen zorgen voor inslikkingsgevaar.

Bronnen:
Toy Safety Directive 2009/48/EC
Guidance document on the application of directive 2009/48/EC on the safety of toys
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▪ Leeftijdsaanduiding
Een leeftijdsaanduiding is niet verplicht voor speelgoed in Europa, dit is
enkel een aanbeveling voor de consument. Wees u bewust dat een 14+
leeftijdsaanduiding in combinatie met een CE logo tegenstrijdig is met de
definitie van speelgoed. Aangezien speelgoed producten zijn voor kinderen
jonger dan 14 jaar oud.

Bronnen:
Toy Safety Directive 2009/48/EC
Guidance document on the application of directive 2009/48/EC on the safety of toys
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