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VRAGEN 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

5 5 1 . VRAGEN van de heer Van der Spek (P.S.P.) be-
treffende het afkondigen van een speelgoedbesluit 
waardoor tegen de verkoop van gevaarlijk speel-
goed kan worden opgetreden. (Ingezonden 1 de-
cember 1971.) 

1. Heeft de Minister kennis genomen van de publikatie in 
de Consumentengids van december 1971, waaruit blijkt dat 
Sint Nicolaas de jeugd van Nederland niet alleen met marse-
pein en suikergoed bestookt, maar bij voorbeeld ook met: 

— rammelaars, waaruit reeds bij geringe beschadiging uiterst 
scherpe ijzerdraadpunten te voorschijn komen; 

— knuffelbeesten met loszittende ogen, die scherpe kanten 
hebben of voorzien zijn van een scherpe pin met weerhaken; 

— telramen, waarvan de spijlen gemakkelijk losraken, waar-
door de scherpe ijzeren punten naar buiten komen; 

— stapelringen, die afgesloten worden met een plastic dop, 
die, als deze ingeslikt wordt, de luchtpijp van het kind vol-
komen afsluit? 

2. Wil de Minister mededelen waarom na een soortgelijke 
publikatie in oktober 1970 door het departement nog steeds 
niets tegen deze excessen van onze bejaarde kindervriend is 
ondernomen? 

3. Is de Minister bereid op zeer korte termijn de totstand-
koming van een Speelgoedbesluit te bevorderen, op grond waar-
van de keuringsdiensten van waren doeltreffend tegen de ver-
koop van dit en ander uiterst gevaarlijk speelgoed zouden kun-
nen optreden? 

ANTWOORD van de heer Stuyt, Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne. (Ingezonden 23 december 1971.) 

1. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. 
2 en 3. Reeds in het begin van het jaar 1970 zijn door de 

hoofdinspectie van de Volksgezondheid, belast met het toe-
zicht op levensmiddelen, inlichtingen ingewonnen omtrent ge-
vaarlijk kinderspeelgoed. Op grond van de verkregen inlich-
tingen heeft de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid in oktober 1970, voordat hem de publi-
katie in de Consumentengids van oktober 1970 bekend was, 
aan de Adviescommissie Warenwet advies gevraagd over een 
te ontwerpen Kinderspeelgoedbesiuit (Warenwet). 

Door de gecompliceerdheid van de materie en de zeer 
drukke werkzaamheden van de Adviescommissie Warenwet 
mag niet verwacht worden, dat op zeer korte termijn het ge-
vraagde advies tot stand zal kunnen komen. De ondergeteken-
de heeft inmiddels aangedrongen op bespoediging van dit 
advies. 

Overigens merkt de ondergetekende op, dat, zolang een 
Kinderspeelgoedbesluit nog niet tot stand is gekomen, tegen 
excessen op dit terrein door de keuringsdiensten van waren 
reeds kan en wordt opgetreden, aangezien kinderspeelgoed 
reeds vele jaren geleden is aangewezen als een waar in de zin 
van de Warenwet en waren, welke ondeugdelijk van samen-
stelling zijn, in ondeugdelijke toestand verkeren of bij gebruik 
overeenkomstig de bestemming voor het leven of de gezond-
heid schadelijk zijn of kunnen zijn ingevolge de gemeentelijke 
keuringsverordeningen niet mogen worden verkocht. Naast 
deze algemene bepaling is het gewenst in een Kinderspeelgoed-
besluit bepaalde normen op te nemen, waaraan kinderspeel-
goed moet voldoen, omdat dan niet het veelal moeilijke bewijs 
van één van de hierboven vermelde gebreken behoeft te wor-
den geleverd, doch volstaan kan worden met het bewijs, dat 
één der gestelde normen is overtreden. 

Zitting 1971-1972 Aanhangsel TWEEDE KAMER 



(ito 


