
     

 

 

Conformiteitsbeoordeling 
 
 

In dit document is de wijze waarop u aan moet tonen dat uw product aan de Richtlijn(en) voldoet 
samengevat. Zoveel mogelijk beginnen we met een flowchart op basis waarvan u vast kunt stellen in 
welke module uw product valt. Vervolgens treft u in ditzelfde document de eisen per module aan die 
u dient op te volgen. In deze stap stelt u ook vast of er een Notified Body ingevlogen moet worden. 
Als er meerdere Richtlijnen op uw product van toepassing zijn dan treft u op aparte pagina’s per 
Richtlijn deze eisen aan. Let op, die dient u allemaal mee te nemen in de (conformiteits)beoordeling 
van uw product.  

Komt u er niet uit, laat u dan adviseren of maak gebruik van de app om de gegevens vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT  
Zonder schriftelijke toestemming van Euronorm.net mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch 
door fotokopieën, opnamen, of op enige andere wijze, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerkingen.  
 
DISCLAIMER  
Met onze informatie geven we een globaal inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt en de acties die nodig zijn om aan de 
geldende wetgeving te voldoen. Derhalve dekken we niet alle mogelijke wetgeving af. De gebruiker mag op geen enkele wijze 
rechten ontlenen aan de rapportage. Daarbij geldt dat, hoewel bij de ontwikkeling van de teksten de uiterste zorg is 

speelhut
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HOOFDSTUK IV - BEOORDELING VAN OVEREENSTEMMING 

Artikel 18 - Veiligheidsbeoordelingen 

Alvorens speelgoed in de handel te brengen, verrichten fabrikanten een analyse van de chemische, 
fysische, mechanische, elektrische, hygiënische, radioactieve en ontvlambaarheidsgevaren die het 
speelgoed kan opleveren en beoordelen zij de potentiële blootstelling aan deze gevaren. 

Artikel 19 - Toepasselijke beoordelingsprocedures ten behoeve van overeenstemming 

1.   Alvorens speelgoed in de handel te brengen, passen fabrikanten de in de leden 2 en 3 genoemde 
beoordelingsprocedures ten behoeve van overeenstemming toe om aan te tonen dat het speelgoed 
aan de eisen in artikel 10 en bijlage II voldoet, zie document “veiligheidseisen”. 
 

2.   Als de fabrikant de geharmoniseerde normen heeft toegepast waarvan het referentienummer in 
het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt en die normen alle voor het speelgoed 
relevante veiligheidseisen dekken, past hij de procedure voor interne productiecontrole toe zoals 
beschreven in module A van bijlage II bij Besluit nr. 768/2008/EG. 

 

3.   In de volgende gevallen wordt het speelgoed onderworpen aan EG-typeonderzoek 
overeenkomstig artikel 20, in combinatie met de procedure voor overeenstemming met het type 
zoals beschreven in module C van bijlage II bij Besluit nr. 768/2008/EG. 

  
 als er geen geharmoniseerde normen zijn waarvan het referentienummer in 

het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt en die alle voor het speelgoed 
relevante veiligheidseisen dekken; 

  
 als de onder a) bedoelde geharmoniseerde normen bestaan, maar de fabrikant deze niet of 

slechts gedeeltelijk heeft toegepast; 

  
 als de onder a) bedoelde geharmoniseerde normen of een deel ervan met beperkingen zijn 

bekendgemaakt; 

  
 als de fabrikant van mening is dat de aard, het ontwerp, de constructie of het doel van het 

speelgoed verificatie door derden noodzakelijk maakt. 

 

Artikel 20 - EG-typeonderzoek 

1.   Voor aanvragen voor EG-typeonderzoek, de uitvoering van dat onderzoek en de verlening van 
certificaten van EG-typeonderzoek worden de procedures in module B van bijlage II bij Besluit nr. 
768/2008/EG toegepast. 

Het EG-typeonderzoek wordt verricht op de wijze die beschreven is in punt 2, tweede streepje van 
die module. 

Naast die bepalingen zijn ook de eisen in de leden 2 tot en met 5 van dit artikel van toepassing. 

2.   De aanvraag voor EG-typeonderzoek bevat een beschrijving van het speelgoed en een aanduiding 
van de plaats van vervaardiging, met vermelding van het adres. 

3.   Wanneer het EG-typeonderzoek wordt verricht door een krachtens artikel 22 aangemelde 
keuringsinstantie, hierna „aangemelde instantie” genoemd, evalueert deze zo nodig samen met de 
fabrikant de analyse van de gevaren die het speelgoed kan opleveren, die de fabrikant 
overeenkomstig artikel 18 heeft uitgevoerd. 
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4.   Het certificaat van EG-typeonderzoek bevat een verwijzing naar deze richtlijn, een afbeelding in 
kleur en een duidelijke beschrijving van het speelgoed, met vermelding van de afmetingen ervan, 
alsmede een lijst van de uitgevoerde tests, waarin verwezen wordt naar het desbetreffende 
testverslag. 

Het certificaat van EG-typeonderzoek wordt opnieuw beoordeeld wanneer dit nodig is, in het 
bijzonder bij een verandering in het fabricageproces, in de grondstoffen of in de bestanddelen van 
het speelgoed, en in ieder geval om de vijf jaar. 

Het certificaat van EG-typeonderzoek wordt ingetrokken indien het speelgoed niet aan de eisen in 
artikel 10 en bijlage II voldoet. 

De lidstaten waarborgen dat hun aangemelde instanties geen certificaat van EG-typeonderzoek 
verlenen voor speelgoed waarvoor een certificaat is geweigerd of ingetrokken. 

5.   De technische documentatie en de correspondentie in verband met de procedures van het EG-
typeonderzoek worden opgesteld in een officiële taal van de lidstaat waar de aangemelde instantie is 
gevestigd of in een door die instantie aanvaarde taal. 
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