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Nee 

 

Nee Geen imitatieproduct 
Geen actie 

Geen gevaar 
Geen actie 

Kunnen consumenten, met name jonge kinderen, het 

product verwarren met eet- of drinkwaar en het product 

(in zijn geheel of gedeeltelijk) in de mond steken, 

opzuigen of inslikken? 

Artikel heeft vorm, geur, kleur, aanzien, verpakking van  

een levensmiddel? 

Ja 

Nee 

Is het een product dat aanleiding kan geven tot een 

gevaar? 

Kan het gevaarsaspect onderbouwd worden door experts 

van JA FIP of  door specifieke testen of een verificatie? 

Overtreding Warenwetbesluit Imitatieprodukten 

Verstikking Bijvoorbeeld door kleine onderdelen. Past het 
product of losse onderdelen van het product in de 
testholte voor kleine onderdelen volgens EN 71-1? 

Bijvoorbeeld door oplosmiddelen en gifstoffen Vergiftiging 

Perforatie Bijvoorbeeld door scherpe onderdelen. Heeft het 
product scherpe onderdelen of kunnen deze 
ontstaan? 

Chemische longontsteking Bijvoorbeeld door detergenten of vloeibare olie 

Ander gevaar Bijvoorbeeld longontsteking door kleine onderdelen 
of aerosol 

Als dit gevaar niet ondersteund wordt (zogenaamde grijze 

zone producten), informeer dan bijvoorbeeld bij 

producenten, RIVM, NVIC. 

Geen gevaar 
Geen actie 

Ja Nee 

Nee 

Geen gevaar 
Geen actie 

Valt het product onder het Warenwetbesluit Speelgoed 

2011? Beslis of het moet voldoen aan het 

Warenwetbesluit Speelgoed 2011, Warenwetbesluit 

Imitatieprodukten of beide. 

Ja 

Ja 

Ja 
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Imitatieproduct 
Beoordeel of het product voldoet aan één of meer van onderstaande voorwaarden, 
waardoor een kind het kan verwarren met een levensmiddel: 
 Ja/Nee/Onbekend 
 
Heeft het product een misleidende vorm?  
Heeft het product een misleidende geur?  
Heeft het product een misleidende kleur?  
Is het product misleidend betreft aanzien?  
Is het product misleidend betreft verpakking?  
Is het product misleidend betreft etiket?  
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar?  
Moet het product voldoen aan het Warenwetbesluit 
Speelgoed 2011? 

 

Heeft het product een dusdanige grootte dat een kind 
het in de mond kan stoppen, opzuigen of doorslikken?  

 

Is het product makkelijk kapot te maken in kleinere 
onderdelen die in de testholte passen? 

 

Verstikking  
Vergiftiging  
Perforatie  
Chemische longontsteking  

Geeft het product 
aanleiding tot enig 
gevaar? 

Anders  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden?  
Conclusie: 
Het product is wel/geen imitatieproduct met risico op gevaar onderbouwd door 
bovenstaande resultaten.  
 
 


