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Verkoop van speelgoedwapens in Nederland 
 

In het kader van een pilot heeft de Europese Commissie in 2011 en 2012 vragen gesteld over de Wet 

wapens en munitie (Wwm) in relatie tot de richtlijn 2009/48/EG (hierna: Speelgoedrichtlijn).  

De Speelgoedrichtlijn is van toepassing op producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of 

bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt. Voor speelgoed 

dat onder de Speelgoedrichtlijn valt, gelden bepaalde essentiële veiligheidseisen die in de 

Speelgoedrichtlijn en bijlage II van deze richtlijn zijn genoemd. 

 In de Regeling wapens en munitie (hierna Rwm) viel een deel van het speelgoed dat onder de 

Speelgoedrichtlijn valt, onder de verbodsbepalingen van de Wwm en Rwm. Dit is in strijd met het in 

de Speelgoedrichtlijn opgenomen verbod tot het belemmeren van de handel in speelgoed tussen de 

lidstaten. Op dit punt is artikel 3 van de RWM in 2014 aangepast: 

“Als voorwerpen van categorie I, onder 7°, die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen 

of die zodanig op een wapen gelijken dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn, worden 

aangewezen: Voorwerpen die voor wat betreft hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis 

vertonen met vuurwapens of met voor ontploffing bestemde voorwerpen, met uitzondering van 

speelgoedvoorwerpen als bedoeld in de Richtlijn 2009/48/EG;” 

Toi-Toys is importeur van speelgoed en het bedoelde gebruik van het artikel is als zodanig. Alle 

artikelen voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn 2009/48/EC betreffende de veiligheid van 

speelgoed. Verder dragen de artikelen de CE-markering waarmee de overeenstemming van het 

speelgoed met de richtlijn wordt aangegeven.  De CE-markering is de zichtbare uitkomst van een 

uitgebreid proces van beoordeling van de overeenstemming. Door de CE-markering, prijs, 

verkoopplaats  en door de opvallende rode onderdelen is het duidelijk dat het hier speelgoed betreft. 

De verkoop van speelgoedwapens is in Nederland dus niet verboden, omdat dit in strijd is met 

Europese regels. Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat zij zijn bestemd om te dreigen 

kan gelet op de aard of de omstandigheden waaronder ze worden aangetroffen het bezit van 

speelgoedwapens strafbaar zijn. Speelgoedwapens mogen daarom alleen worden gebruikt tijdens 

het spelen door kinderen jonger dan 14 jaar. 

De Nederlandse politie is niet altijd goed op de hoogte van de wijziging in de Rwm blijkt uit een 

verslag van de NOS: http://nos.nl/op3/artikel/2050444-de-politie-neemt-vaak-onterecht-

speelgoedwapens-in-beslag.html 
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