
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2019/13958]
29 JULI 2019. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speel-
goed, wat betreft de migratielimieten voor chroom (VI)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, § 1,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de
veiligheid van speelgoed;

Gelet op advies 65.718/1 van de Raad van State, gegeven op
16 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Consumenten,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit strekt tot omzetting van richtlijn 2018/725 van
de Commissie van 16 mei 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing
aan de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, van punt 13
van deel III van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat
chroom (VI) betreft.

Art. 2. In bijlage II, “Bijzondere veiligheidseisen”, deel III, “Chemi-
sche eigenschappen” van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betref-
fende de veiligheid van speelgoed, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 7 september 2012 en 2 september 2018, worden de
migratielimieten voor chroom (VI) die opgenomen zijn in de tabel bij
punt 12 (achtereenvolgens de limietwaarden in mg/kg in droog, bros,
poederachtig of flexibel speelgoedmateriaal; mg/kg in vloeibaar of
kleverig speelgoedmateriaal; mg/kg in afgekrabd speelgoedmateriaal),
vervangen als volgt:

“Chroom (VI) 0,02 0,005 0,053”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 18 november 2019.

Art. 4. De minister bevoegd voor de Bescherming van de Veiligheid
van de Consumenten is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juli 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Consumenten,
K. PEETERS
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