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SAMENVATTING en TREFWOORDEN 
 
Met regelmaat worden door de VWA in het handelskanaal non-food producten aangetroffen die met name door 
kleine kinderen verward kunnen worden met eet- of drinkwaren. Een aantal van deze producten kan een gevaar 
opleveren voor de gezondheid of veiligheid wanneer deze in de mond genomen worden dan wel worden 
geconsumeerd. Alleen die (imitatie-)producten die gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid zijn niet 
toegestaan op grond van het Warenwetbesluit Imitatieproducten. Dit Warenwetbesluit is gebaseerd op EU-
Richtlijn 83/357/EEG. Vanwege de grote interpretatieruimte is deze wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven 
soms moeilijk naleefbaar, en voor de VWA moeilijk handhaafbaar. Met een beslisboom en een aantal uitgewerkte 
casussen is geprobeerd om  structuur en duidelijkheid te krijgen over wat er  wel en niet onder het 
Warenwetbesluit Imitatieproducten valt. Deze beslisboom kan zowel voor het bedrijfsleven als voor de VWA zelf 
als een nuttig instrument fungeren bij de interpretatie van de wetgeving. 
 
Trefwoorden: imitatieproducten, beslisboom. 
 
 
 
SUMMARY AND KEYWORDS 
 
Regularly, the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority / Inspectorate for Health Protection and 
Veterinary Public Health (VWA) discover non-food products that resemble food products. Little children in 
particular may confuse these products with food, and when taken into the mouth or eaten, this may cause health 
risks. 
According to the Dutch Decree on imitation products, which is based on EU Directive 83/357/EEC, imitation 
products that may cause health risks are not allowed in the market. However the multiple interpretations of the 
legal requirements may lead to problems for companies with regard to compliance with legislation. Moreover, the 
enforcement of this law may be problematic. 
The introduction of a decision model, which is clarified by some detailed cases, will bring more clearness on the 
interpretation of this legislation, both for trade and industry and for the surveillance authority.   
 
Keywords: imitation products, decision model 
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1. INLEIDING 
 
1.1. Probleemstelling 
 
Met regelmaat worden door de VWA in het handelskanaal  producten aangetroffen die met name door kleine 
kinderen aangezien kunnen worden als eet- of drinkwaren terwijl het gaat om niet- etenswaren. Een aantal van 
deze non-food producten kan een gevaar opleveren voor de gezondheid  wanneer deze in de mond worden 
gestoken of genuttigd. 
 
Het gaat hierbij meestal om cosmetische producten: zeepjes in de vorm en met de geur en/of kleur van fruit, 
shampoo, bad- of doucheschuim in een fles met het uiterlijk van een flesje drinken. Maar ook decoratiematerialen 
die gebruikt worden in etalages van winkels en/of in de woonkamer zijn tegenwoordig dermate mooi dat het echte 
levensmiddelen lijken. Hierbij kan gedacht worden aan “imitatie” taarten, “imitatie” druiven en kaarsen die lijken 
op eet- of drinkwaar. 
 
Het NVIC Jaaroverzicht 2003 (5) (zie ook Bijlage II) laat zien dat niet alleen kleine kinderen deze producten kunnen 
aanzien voor eet-of drinkwaar maar ook volwassen personen. 
 
Dit rapport behandelt een aantal in de markt aangetroffen producten welke te definiëren zijn als imitatieproducten. 
In het rapport is tevens een zogenaamde beslisboom opgenomen op grond waarvan kan worden bepaald of een 
product onder de definitie van een imitatieproduct valt of niet. 
 
1.2. Wettelijke aspecten 
 
Richtlijn 87/357/EEG (2) van 25 juni 1987 (Publ. Nr. L.192/49) betreffende artikelen die door een misleidend 
uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument. Deze Richtlijn is 
geïmplementeerd in de Warenwet middels het Warenwetbesluit Imitatieproducten (1) (Stbl. 253,1989). 
 
Definitie 
In artikel 1 van het besluit worden imitatieproducten omschreven als: producten die geen eet- of drinkwaar zijn en 
die een zodanig misleidende vorm, geur, kleur, aanzien, verpakking of etikettering hebben, dan wel van een 
zodanige grootte of omvang zijn, dat de consument, met name het kind, deze producten kan verwarren met eet- 
of drinkwaar en ze daardoor in de mond kan steken, opzuigen of inslikken. 
 
Het is dus van belang om imitatieproducten te bekijken vanuit de belevingswereld van het jonge kind. In de 
Toelichting van het Besluit wordt aangegeven dat er ten aanzien van imitatieproducten tweeërlei verwachting 
dient te bestaan, namelijk: 

- dat de consument – met name het kind – die producten kan aanzien voor eet- of drinkwaar én; 
- als gevolg van die verwarring de consument – met name het kind – deze producten in de mond kan 

steken, opzuigen of inslikken. 
Als producten niet aan beide verwachtingen tegemoet komen vallen ze buiten deze regeling. 
  
Daarnaast geldt dat voor het uiterlijk moet zijn gekozen om een eet- of drinkwaar na te bootsen. Producten 
waarvoor dat niet het geval is vallen niet onder de werking van dit besluit. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld, 
sieraden, kleingoed (zoals dopjes, ringetjes en dergelijke, die verkrijgbaar zijn in doe-het-zelf zaken), en 
huishoudelijke chemicaliën voorzien van een kinderveilige sluiting, deze worden genoemd in de Toelichting op 
het Besluit.    
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Verbod op verhandelen gevaarlijke producten: 
Artikel 2, eerste lid van het besluit verbiedt het vervaardigen, verhandelen of het binnen Nederlands grondgebied 
brengen van imitatieproducten die gevaar op kunnen leveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens. 
In het tweede lid van dit artikel wordt onder 'gevaar' in ieder geval verstaan: verstikking, vergiftiging, perforatie of 
verstopping van het spijsverteringskanaal. 
 
Consequentie voor tenlastelegging 
Bij de tenlastelegging van een overtreding van het Warenwetbesluit Imitatieproducten moet de VWA tenminste de 
drie volgende elementen aandragen: 

a. het betreft een non-food product; 
b. de vorm, geur, kleur, uiterlijk, verpakking of etikettering kan een consument - met name een kind - in de 

verwarring brengen dat het product een eet- of drinkwaar is, als gevolg waarvan deze producten in de 
mond kunnen worden gestoken, opgezogen of ingeslikt; 

c. in deze situatie moet het product aanleiding kunnen geven tot een gevaar, waartoe de wetgever in ieder 
geval verstikking, vergiftiging, of perforatie of verstopping van de maag of de darmen rekent. 

 
 
2. DOEL VAN DIT PROJECT 
 
Bij de regionale diensten van de VWA maar zeker ook bij het bedrijfsleven blijkt onduidelijkheid te bestaan over 
de reikwijdte van het besluit en over de wettelijke basis voor een eventuele maatregel tegen het in de handel 
brengen van imitatieproducten. 
 
Het doel van dit project is om middels een “beslisboom” en een aantal uitgewerkte voorbeelden een duidelijke 
onderbouwing te krijgen wanneer een product wel of niet onder het Warenwetbesluit Imitatieproducten valt. 
Hierdoor wordt het gemakkelijker om bij de tenlastelegging van een overtreding van het Warenwetbesluit 
Imitatieproducten de drie volgende elementen te kunnen aandragen en onderbouwen: 

1. Het betreft een non-food product 
2. De vorm, geur, kleur, uiterlijk, verpakking of etikettering kan de consument in de verwarring brengen dat 

het product een eet- of drinkwaar is, als gevolg waarvan deze producten in de mond kunnen worden 
gestoken, opgezogen of ingeslikt. 

3. In deze situatie moet het product aanleiding kunnen geven tot een gevaar, waartoe de wetgever in ieder 
geval verstikking, vergiftiging of perforatie of verstopping van de maag of darmen rekent. 

 
 
3. CASUÏSTIEK:  
 
Nadere uitwerking van een tweetal praktijksituaties met imitatieproducten. 
 
3.1. Shampoo in een fles met het uiterlijk van een flesje bier 
 
De Arrondissementsrechtbank in Zutphen heeft op 18 augustus 1992 zitting gehouden in de zaak 'Sheinikens' (zie  

Bijlage VIII) , een shampoo in een verpakking met het uiterlijk en de opmaak van een bierfles van een bekend merk. 
Het betreft een overtreding van artikel 2 van het Warenwetbesluit Imitatieproducten waartegen door de 
toenmalige Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB)-KvW Zutphen proces-verbaal was opgemaakt. Ter zitting 
werd door de Officier van Justitie gewezen op de treffende gelijkenis met een flesje bier, waardoor kinderen in de 
verwarring gebracht worden dat het een drinkwaar betreft. De toenmalige Hoofd-IGB heeft een aanvullend 
proces-verbaal opgesteld waarin wordt gewezen op het gevaarsaspect, namelijk chemische longontsteking als 
gevolg van de aspiratie (inademing) van schuim met daarin synthetische detergentia na het drinken van een slok 
shampoo. 
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Wegens overtreding van het Warenwetbesluit Imitatieproducten werd door de Officier van Justitie ƒ 300,- boete 
geëist. De rechter heeft conform gevonnist, overigens bij verstek van de verdachte hetgeen tot gevolg had dat hij 
niet de mogelijkheid had om in hoger beroep te gaan.  
 
De Arrondissementsrechtbank in Den Haag heeft op 02 oktober 2003 zitting gehouden in de zaak 'Old soak' (7) 
(zie  Bijlage VIII), een shampoo in een verpakking met het uiterlijk en de opmaak van een bierfles van een bekend 
merk. Het betreft een overtreding van artikel 2 van het Warenwetbesluit Imitatieproducten waartegen door de 
VWA Oost proces-verbaal was opgemaakt. Ter zitting werd door de Officier van Justitie gewezen op de treffende 
gelijkenis met een flesje bier, waardoor kinderen in de verwarring gebracht worden dat het een drinkwaar betreft. 
Ter zitting werd tevens opgemerkt dat de verbalisant, welke gevraagd was de producten mee te nemen naar de 
Rechtbank, door de beveiligingsbeambten aan was gehouden bij binnentreden van de Rechtbank. Dit in verband 
met het meenemen van alcoholische dranken in het gebouw. Treffender kon een gelijkenis van het gewraakte 
product met een beugelflesje Grolsch niet worden weergegeven.  
 
Ter zitting werden drie getuigen deskundigen verhoord: internist mevrouw I. de Vries van het NVIC, cosmetica 
deskundige de heer R. van Buuren van de VWA en productdeskundige de heer J. Boelmans van de VWA. De 3 
getuigen deskundige verklaringen van mevrouw de Vries en de heer van Buuren werden ter zitting toegelicht 
door de Rechter. Mevrouw de Vries heeft duidelijk aannemelijk gemaakt dat de toevoeging van de bitterstof 
Bitrex niet afdoende is om een kind dan wel een (demente) volwassene ervan te weerhouden een slok van het 
product te nemen. De bittersensatie wordt pas beseft als het product is ingeslikt. Een kind van 2 slikt dan 
gemiddeld in een keer 10 ml en een kind van 3 jaar gemiddeld 15 ml. Ook weerhoudt de toevoeging van Bitrex 
een groot aantal kinderen er niet van om meerdere slokken te nemen van een product waaraan Bitrex is 
toegevoegd(zie Bijlage IV). Mevrouw de Vries verklaarde tevens dat het drinken van een shampoo kan leiden tot 
schadelijke gezondheidseffecten als gevolg van aspiratie van schuim, al dan niet na braken.  
  
De heer Van Buuren verklaarde dat de EU wetgeving van 1987, na implementatie in de Warenwet in 1989 
consequent gehandhaafd wordt. 
Wegens overtreding van het Warenwetbesluit Imitatieproducten werd de gedaagde veroordeeld tot een boete van 
€ 1500,- waarvan  €500,- voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar. 
 
Na de veroordeling in 1992 inzake de zaak “Sheinikens” zijn er vele imitatieproducten, van verschillende kleine 
en grote fabrikanten, uit de handel gehaald. Tot een veroordeling is het in deze nooit gekomen, aangezien deze 
zaken alle zijn geschikt (Zie bijlage III en VIII) . Ook in andere EU-lidstaten wordt opgetreden, gezien een aantal 
notificaties en RAPEX-meldingen hieromtrent.  
Op grond van bovenstaande jurisprudentie is het dus mogelijk om op te treden tegen shampoo’s, douche- en 
badschuimen en dergelijke, in een verpakking die qua uiterlijk en aanduiding lijkt op drank. 
 
3.2. Zeepjes die op vruchten lijken 
  
Jurisprudentie over zeepjes als imitatievruchten is voor zover bekend niet voorhanden.  
 
- Verwarring met echt fruit 
Fruitzeepjes zijn zeepjes die lijken op b.v. een citroen, appel, pruim, peer, aardbei, framboos of een augurk. Qua 
kleur, geur en vorm vertonen ze gelijkenis met fruit en zullen ze daardoor een zekere aantrekkingskracht op 
kinderen hebben. De afmetingen zijn nogal afwijkend van echt fruit: de imitatieappel, -peer en -banaan zijn 
bijvoorbeeld kleiner, de imitatieaardbei en -framboos groter dan in werkelijkheid. De smaak van de fruitzeepjes is 
sterk zeepachtig en absoluut niet fruitig, waardoor het inslikken van grote stukken onwaarschijnlijk is. 
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Verwarring van de zeepjes met echt fruit zal bij de zeer jonge leeftijdsgroep (0-2 jaar) echter niet geheel zijn uit te 
sluiten. Er is namelijk veel snoepgoed in de handel dat qua vorm wel sterk lijkt op echt fruit, maar waarbij de 
afmetingen van het snoepgoed in vergelijking met het echte fruit geheel anders is, namelijk kleiner.  Hierdoor 
lijken de fruitzeepjes weer sterk op de snoepjes.  
 
- Gevaar van verstikking 
Voor het vaststellen van een gevaar tot verstikking kan het testholte-onderzoek worden uitgevoerd dat 
beschreven is in de Nederlandse norm NEN-EN 71-1. Uit het onderzoek van de toenmalige IGB/KvW -
'sGravenhage is gebleken dat geen enkel fruitzeepje in zijn geheel in de testcilinder voor kleine onderdelen 
paste. 
De Stichting Consument en Veiligheid (SCV) meldt in het rapport 'Advies inzake zeepjes die qua geur en uiterlijk 
op fruit lijken' dat bij dodelijke verstikkingsongevallen door andere voorwerpen dan voedsel bij kinderen vooral 
zachte, ronde en/of flexibele voorwerpen (fopspenen, ballonnen) zijn betrokken. Eventueel afgebeten stukjes 
geven derhalve weinig aanleiding tot zorgen, temeer omdat de sterke zeepachtige smaak het (lang) in de mond 
houden voorkomt. 
 
Als de fruitzeepjes enige tijd in gebruik zijn, neemt hun grootte af en kunnen ze in de testholte passen. De SCV 
constateert dat de als fruit herkenbare vorm en geur dan verdwenen zullen zijn, waardoor ze door kinderen niet 
meer voor fruit en/of snoepjes worden aangezien maar beschouwd worden als 'gewone' producten (geen 
eetwaren derhalve). 
 
- Gevaar van vergiftiging 
Indien zeep wordt ingeslikt blijken de effecten in de regel beperkt te blijven tot een lic hte irritatie van het 
spijsverteringskanaal. Symptomen hiervan zijn prikkeling van slijmvliezen, misselijkheid, braken en buikpijn. Het 
Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum werd in 1993 75 maal om informatie gevraagd omtrent mogelijke 
intoxicaties met handzepen bij kinderen tot 14 jaar. Uit de frequentieverdeling (6) (bijlage II) blijkt de groep kinderen 
met een de leeftijd van 2 jaar een relatief belangrijke risicogroep. 
De aanwezigheid van vetzure aardalkalizouten als detergentia en het (daardoor) geringe schuimend vermogen 
van de fruitzeepjes maakt het weinig waarschijnlijk dat een chemische longontsteking door de aspiratie van 
schuim zal optreden. 
 
- Gevaar van verstopping of perforatie 
Het betreft harde voorwerpen of voorwerpen met scherpe randen, die hetzij aanwezig zijn of ontstaan tijdens de 
passage van het spijsverteringskanaal, bijvoorbeeld door uitloging van de weekmaker uit een kunststof voorwerp. 
Gezien de aard van het materiaal is dit voor fruitzeepjes niet aan de orde.  
 
Handzeepjes met de vorm, geur en kleur van fruit die niet in de testholte volgens NEN-EN 71-1 passen, leveren 
volgens inschatting dus geen gevaar op voor de veiligheid of de gezondheid van de mens, in bijzonder het jonge 
kind. 
 
Andere casussen staan uitgewerkt in bijlagen V en verder. 
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4. OPZETTEN BESLISBOOM  
 
In het voorjaar van 2003 is er een bijeenkomst geweest van deskundigen van het NVIC en de VWA. Hieruit is 
een beslisboom (zie Figuur 1) tot stand gekomen welke als hulpmiddel kan dienen bij het beoordelen van 
imitatieproducten. Verder zijn er voorbeelden van imitatieproducten uitgewerkt (zie Bijlage V en verder)  en de daarbij 
behorende onderbouwing waarom iets wel of niet tot een imitatieproduct wordt gerekend.  
 
Alle bekende voorbeelden van imitatieproducten zullen worden opgenomen in een databank. Deze databank zal 
met gebruikmaking van de beslisboom voortdurend worden aangevuld met nieuwe voorbeelden van 
imitatieproducten. Ook eventuele jurisprudentie zal hierin worden opgenomen. Zonodig zal bij de beoordeling van 
nieuwe casussen contact worden gezocht met deskundigen. 
Op deze wijze wordt ervaring opgebouwd met de toepassing van het Warenwetbesluit Imitatieproducten en het 
gebruik van de beslisboom. De databank komt ook ter beschikking van de controleurs, zodat ze die als 
aanvullend hulpmiddel kunnen gebruiken bij de handhaving van het betreffende besluit. 
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Figuur 1 
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5.  ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ HET WARENWETBESLUIT IMITATIEPRODUCTEN. 
 
5.1. De bijzondere positie van het kind 
 
In artikel 1 van het Warenwetbesluit Imitatieproducten worden imitatieproducten gedefinieerd als: waren, geen 
eet- of drinkwaar zijnde, die een zodanig misleidende vorm, geur, kleur, aanzien, verpakking of etikettering 
hebben, dan wel van een zodanige grootte of omvang zijn, dat de consument, met name het kind, deze 
producten kan verwarren met eet- of drinkwaar en ze daardoor in de mond kan steken, opzuigen of inslikken. De 
nadruk wordt hier met name op het kind gelegd.  
 
5.2. Eet- of drinkwaar waarmee non-food producten worden geïmiteerd 
 
Het Warenwetbesluit Imitatieproducten heeft uitsluitend betrekking op non-food producten die abusievelijk voor 
eet- of drinkwaar kunnen worden aangezien. Er zijn ook voorbeelden van het omgekeerde. Daarbij worden eet- of 
drinkwaren zodanig verpakt dat ze sterk lijken op een non-food product. Een aantal voorbeelden hiervan is 
opgenomen in Bijlage X. 
Zoals gesteld is het Warenwetbesluit Imitatieproducten hierop niet van toepassing. Echter, door dergelijke 
producten vervaagt de grens tussen eet- en drinkwaren enerzijds en non-foodproducten anderzijds nog verder, 
met name voor het kind. Het is zeer goed denkbaar dat kinderen door snoepgoed dat is vermomd als bv. een 
deodorantstick of spuitbus in verwarring worden gebracht, en food- en non-food producten gaat verwisselen, met 
alle consequenties van dien. Er is voor de VWA geen wettelijke basis om op te treden tegen deze producten. 
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6. CONCLUSIES 
 
• Van belang is vooral de belevingswereld van het jonge kind. Indien het kind een non-food waar kan 

verwarren met een levensmiddel op grond van de misleidende vorm, geur, kleur, aanzien, verpakking, 
etikettering, grootte of omvang, is er sprake van een imitatieproduct in de zin van artikel 1 van het 
Warenwetbesluit Imitatieproducten.  

 
• Tegen het verhandelen van producten als bijvoorbeeld kunststof vlakgommetjes in de vorm van vruchtjes, 

die bij inslikken tot verstopping of perforatie van het maagdarmkanaal aanleiding kunnen geven, is een 
maatregel mogelijk op basis van het Warenwetbesluit Imitatieproducten.  

 
• Voor zeepjes in de gedaante van een levensmiddel, zoals de fruitzeepjes, dient te worden vastgesteld of 

verstikkingsgevaar aanwezig is. Dit kan worden onderzocht met de testcilinder voor kleine voorwerpen 
volgens de Nederlandse norm NEN-EN 71-1. Indien de test uitwijst dat er geen verstikkingsgevaar is, is 
nader onderzoek niet nodig: een gevaar voor vergiftiging of longontsteking is in de regel niet aanwezig 

 
• Imitatieproducten met sterk schuimende synthetische detergentia (bijvoorbeeld shampoo's, bad- en 

doucheschuim) leveren bij inname een gevaar op voor chemische longontsteking. Tegen het verhandelen 
hiervan kan een overtreding van artikel 2 van het Warenwetbesluit Imitatieproducten ten laste worden 
gelegd. 

 
• Het voorgaande is uiteraard als richtinggevend bedoeld. Het spreekt voor zich dat iedere situatie m.b.t. 

imitatieproducten die in het handelskanaal wordt aangetroffen op zichzelf beoordeeld dient te worden. 
 
De criteria die van belang zijn bij de beantwoording van de vraag of een non-foodproduct als imitatieproduct kan 
worden beschouwd, én of er daardoor sprake is van enig gevaar, zijn opgenomen in een beslisboom. 
Deze beslisboom vormt een nuttig hulpmiddel bij de beoordeling van dergelijke producten. Voorbeelden zullen 
worden opgenomen in een databank. 
 
Zowel de beslisboom als de databank kunnen door VWA-controleurs worden gebruikt bij de handhaving van het 
besluit. Daarnaast kunnen zij vanzelfsprekend ook terugvallen op de expertise elders in de VWA organisatie (de 
afdeling Signalering & Ontwikkeling). 
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Bijlage I: Mogelijk te gebruiken methoden 
 
 
Voor het aantonen van de verschillende gevaarsaspecten maken we o.a. gebruik van: 

• Testholte voor kleine onderdelen vlg NEN-EN 71-1 voor het vaststellen van het verstikkingsgevaar (6). 
• GCMS-onderzoek bij het vaststellen van de samenstelling i.v.m vergiftiging en/of chemische 

longontsteking 
• Oppervlaktespanning ter onderbouwing van chemische longontsteking bij bv lampenolie 
• Viscositeit ter onderbouwing van chemische longontsteking bij bv lampenolie 
• Aantonen van weekmakers bij b.v. perforatie  
• Aantonen van bestrijdingsmiddelen. 
• Bijttest (vlg speelgoedbesluit) 
• Valtest (vlg speelgoedbesluit) 
• Trekproef (vlg speelgoedbesluit) 
• Scherpe randentest (vlg speelgoedbesluit) 
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Bijlage II: Overzicht meldingen van intoxicatie door cosmetica bij het NVIC in 2003. 
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Bijlage III: Deskundige verklaring NVIC m.b.t. Fa Body Splash blikjes” 
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Bijlage IV: Standpunt NVIC-RIVM m.b.t. effectiviteit van de toevoeging van Bitrex aan producten. 
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Bijlage V: Uitwerking mogelijk gevaarsaspect m.b.t. verstikking 
Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: Badbruistabletten 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 

 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Ja 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Ja 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het betreft hier bath fizzer tablets welke zijn verpakt in kleine zakjes met daarop afbeeldingen van fruit. De geur 
van de tablets is erg zoet en doet aan snoepgoed denken. De tablets passen makkelijk in de testholte voor kleine 
onderdelen vlg NEN-EN 71-1. Hierdoor bestaat er een kans dat de consument (en met name het kind) dit product 
zal verwaren met “snoepgoed” en bij inname kan stikken. De zakjes lijken uiterlijk en qua grootte ook op 
snoepzakjes zoals op de foto ernaast is afgebeeld.  
 
De combinatie van de fruitafbeelding op de zakjes en omverpakking, de sterk zoete geur, de kleur en het formaat 
van de zakjes, maken dat het product verward kan worden met eet- of drinkwaar. Dat de tablets ook nog eens 
makkelijk in de testholte voor kleine onderdelen passen geeft tevens aan dat er een kans op verstikking bestaat. 
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: Badparels in de vorm van banaantjes 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Ja 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het betreft hier badparels in de vorm van kleine banaantjes. De banaantjes passen makkelijk in de testholte voor 
kleine onderdelen vlg NEN-EN 71-1. Hierdoor bestaat er een kans dat de consument (en met name het kind) dit 
product zal verwaren met “snoepgoed” en bij inname kan stikken. De banaantjes vertonen overeenkomst met de 
snoep banaantjes zoals op de foto ernaast is afgebeeld. 
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  

 
Omschrijving imitatieproduct: Badparels in de vorm van kikkers 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Ja 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het betreft hier badparels in de vorm van kleine Kikkertjes. De kikkertjes passen makkelijk in de testholte voor 
kleine onderdelen vlg NEN-EN 71-1. Hierdoor bestaat er een kans dat de consument (en met name het kind) dit 
product zal verwaren met “snoepgoed” en bij inname kan stikken. De kikkertjes vertonen overeenkomst met de 
snoep kikkertjes zoals op de foto ernaast is afgebeeld. 
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: decoratie fruittaartje 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Ja 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Ja mits 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders Nee 
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het “nep”fruittaartje lijkt bedrieglijk echt. De stukjes fruit zijn makkelijk van het taartje los te trekken. Sommige 
delen van het fruit passen makkelijk in de testholte voor kleine onderdelen vlg NEN-EN 71-1. Hierdoor bestaat er 
een kans dat de consument (en met name het kind) dit product zal verwaren met “echt”  fruit en zou bij inname 
kunnen stikken. Daar sommige stukjes (steeltjes en bladeren)ook hard en scherp zijn zou er ook nog een kans 
bestaan dat er perforatie optreedt Mits de scherpe randen test dit uitwijst. Tevens bestaat er een kans op 
longontsteking daar sommige stukjes zo klein zijn dat ze bij verslikking diep in de longen doordringen, daar niet 
uit te verwijderen zijn en een ontsteking veroorzaken (denk ook aan pinda’s). 
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

 
 

 
Omschrijving imitatieproduct: decoratie druiventros wit 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering NVT  
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Ja 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja  
Onderbouwing gevaar: 
De “nep”druiven lijkt bedrieglijk echt. De druifjes zijn makkelijk los te trekken. De losse druifjes passen makkelijk 
in de testholte voor kleine onderdelen vlg NEN-EN 71-1. Hierdoor bestaat er een kans dat de consument (en met 
name het kind) dit product zal verwaren met “echt”  fruit en zou bij inname kunnen stikken.  
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

 

 

 
 
 

 
Omschrijving imitatieproduct: badbruisletter 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Ja 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja mits 
Onderbouwing gevaar: 
De badbruisletter lijkt sprekend op een chocolade letter van witte chocolade. Er kan een stukje van de letter af 
worden gebroken wat vervolgens in de testholte past voor kleine onderdelen vlg NEN-EN 71-1. Een bijttest en/of 
trekproef zou moeten uitwijzen of een kind  er makkelijk stukjes vanaf kan bijten cq breken.  
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Bijlage VI: Uitwerking mogelijk gevaarsaspect m.b.t. vergiftiging 
 
Van vergiftigingen zijn geen voorbeelden voorhanden 
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Bijlage VII: Uitwerking mogelijk gevaarsaspect m.b.t. perforatie 
Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: decoratie fruittaartje 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Ja 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Ja mits 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders Ja 
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het “nep”fruittaartje leekt bedrieglijk echt. De stukjes fruit zijn makkelijk van het taartje los te trekken. Sommige 
delen van het fruit passen makkelijk in de testholte voor kleine onderdelen vlg NEN-EN 71-1. Hierdoor bestaat er 
een kans dat de consument (en met name het kind) dit product zal verwaren met “echt”  fruit en zou bij inname 
kunnen stikken. Daar sommige stukjes (steeltjes en bladeren)ook hard en scherp zijn zou er ook nog een kans 
bestaan dat er perforatie optreedt Mits de scherperandentest dit uitwijst. Tevens bestaat er een kans op 
verstikking daar sommige stukjes zo klein zijn dat ze bij verslikking diep in de longen doordringen, daar niet uit te 
verwijderen zijn (denk ook aan pinda’s). 
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Bijlage VIII: Uitwerking mogelijk gevaarsaspect m.b.t. chemische longontsteking 
Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: “Sheinikens”shampoo in glazen “bierflesje” 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur onbekend 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Ja 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het product is een shampoo in de vorm van een bierflesje. De consument en dan met name het kind kan dit 
product verwaren met een echte bierflesje zoals de afbeelding ernaast laat zien. In de shampoo zit detergent. 
Inname van een enkel slokje geeft in het algemeen geen klachten. Als gevolg van enige schuimvorming en lichte 
irritatie van slijmvliezen kunnen symptomen als buikkrampen, misselijkheid en braken ontstaan. Een ernstige 
intoxicatie kan ontstaan indien tijdens het braken of in geval van schuimvorming na inname van een grote 
hoeveelheid shampoo, aspiratie optreedt, hetgeen kan resulteren in een chemische longontsteking. 
Jurisprudentie aanwezig (vonnis 18 augustus 1992, arrondissementsrechtbank Zutphen) 
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: “Old Soak”shampoo in glazen “bierflesje” 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur onbekend 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Ja 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het product is een shampoo in de vorm van een bierflesje. De consument en dan met name het kind kan dit 
product verwaren met een echt bierflesje zoals de afbeelding ernaast laat zien. In de shampoo zit detergent. 
Inname van een enkel slokje geeft in het algemeen geen klachten. Als gevolg van enige schuimvorming en lichte 
irritatie van slijmvliezen kunnen symptomen als buikkrampen, misselijkheid en braken ontstaan. Een ernstige 
intoxicatie kan ontstaan indien tijdens het braken of in geval van schuimvorming na inname van een grote 
hoeveelheid shampoo, aspiratie optreedt, hetgeen kan resulteren in een chemische longontsteking. 
Jurisprudentie aanwezig (vonnis economische politierechter Den Haag, 2 oktober 2003).  
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: shampoo in glazen babyfles met rubberen speen 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur onbekend 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Ja 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het product is een shampoo in de vorm van een babyfles. De consument en dan met name het kind kan dit 
product verwaren met een echte babyfles of zoals de afbeelding ernaast laat zien met snoepgoed in een 
“babyfles”. In de shampoo zit detergent. Inname van een enkel slokje geeft in het algemeen geen klachten. Als 
gevolg van enige schuimvorming en lichte irritatie van slijmvliezen kunnen symptomen als buikkrampen, 
misselijkheid en braken ontstaan. Een ernstige intoxicatie kan ontstaan indien tijdens het braken of in geval van 
schuimvorming na inname van een grote hoeveelheid shampoo, aspiratie optreedt, hetgeen kan resulteren in een 
chemische longontsteking. 
Jurisprudentie aanwezig  
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

 
 

 

 
Omschrijving imitatieproduct: douche “zeep” in blikjes 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur onbekend 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Ja 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het product is een shampoo in de vorm van een blikje frisdrank. De consument en dan met name het kind kan dit 
product verwaren met een echte blikje frisdrank  zoals de afbeelding ernaast laat zien.  
 
In de shampoo zit detergent. Inname van een enkel slokje geeft in het algemeen geen klachten. Als gevolg van 
enige schuimvorming en lichte irritatie van slijmvliezen kunnen symptomen als buikkrampen, misselijkheid en 
braken ontstaan. Een ernstige intoxicatie kan ontstaan indien tijdens het braken of in geval van schuimvorming 
na inname van een grote hoeveelheid shampoo, aspiratie optreedt, hetgeen kan resulteren in een chemische 
longontsteking. 
Jurisprudentie aanwezig .. 
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

 

 
 
 
 

Corona 
 

Geen fotovoorbeeld voorhanden, producent maakt 
bezwaar tegen gebruik afbeelding. 

 
 
 
 
 
 

 
Omschrijving imitatieproduct: badschuim in “Corona of breezer”fles 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur onbekend 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Ja 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het product is een shampoo in de vorm van een “breezer”of flesje “Corona”. De consument en dan met name het 
kind kan dit product verwaren met een echte breezer of zoals de afbeelding ernaast laat zien met een flesje 
Corona bier 
In de shampoo zit detergent. Inname van een enkel slokje geeft in het algemeen geen klachten. Als gevolg van 
enige schuimvorming en lichte irritatie van slijmvliezen kunnen symptomen als buikkrampen, misselijkheid en 
braken ontstaan. Een ernstige intoxicatie kan ontstaan indien tijdens het braken of in geval van schuimvorming 
na inname van een grote hoeveelheid shampoo, aspiratie optreedt, hetgeen kan resulteren in een chemische 
longontsteking.Jurisprudentie 
 



VWA Noord en Zuidwest, rapport ND05o100-01, april 2006  Bijlage VIII 

Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  

 
Omschrijving imitatieproduct: Bath Shower Cream in zuivelverpakking 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Ja 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Ja 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het product is een bad/douche schuim in de vorm van een zuiveldrankje zoals bv yogurtdrink of Milk & Fruit. De 
consument en dan met name het kind kan dit product verwaren met een echt zuiveldrankje zoals de afbeelding 
ernaast laat zien. 
 
In het bad/douche product zit detergent. Inname van een enkel slokje geeft in het algemeen geen klachten. Als 
gevolg van enige schuimvorming en lichte irritatie van slijmvliezen kunnen symptomen als buikkrampen, 
misselijkheid en braken ontstaan. Een chemische longontsteking intoxicatie kan ontstaan, indien tijdens het 
braken of in geval van schuimvorming na inname van een grote hoeveelheid shampoo, aspiratie (‘inademing’) 
van detergens optreedt. 
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

 
 
 
 
 

geen fotovoorbeeld beschikbaar 

 
 
Omschrijving imitatieproduct: Lampenolie 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Ja 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders NVT  
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het product is een lampenolie. De consument en dan met name het kind kan dit product verwaren met 
limonadesiroop zoals de afbeelding ernaast laat zien. Tevens zit er geen KVS op de fles. 
In de lampenolie zitten koolwaterstoffen. Inname van een enkel slokje geeft in het algemeen geen klachten. Als 
gevolg van lichte irritatie van slijmvliezen kunnen symptomen als buikkrampen, misselijkheid en braken ontstaan. 
Een ernstige intoxicatie kan ontstaan indien tijdens het braken na inname van een hoeveelheid lampenolie, 
aspiratie optreedt, hetgeen kan resulteren in een chemische longontsteking mits de oppervlaktespanning en 
viscositeit kleiner zijn dan 33 mN/m en 7mm2/s. 
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Bijlage IX: Uitwerking mogelijk gevaarsaspect m.b.t. andere gevaren 
 
 
Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: decoratie fruittaartje 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Nee 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Ja 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Ja 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders Ja 
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Ja 
Onderbouwing gevaar: 
Het “nep”fruittaartje leekt bedrieglijk echt. De stukjes fruit zijn makkelijk van het taartje los te trekken. Sommige 
delen van het fruit passen makkelijk in de testholte voor kleine onderdelen vlg NEN-EN 71-1. Hierdoor bestaat er 
een kans dat de consument (en met name het kind) dit product zal verwaren met “echt”  fruit en zou bij inname 
kunnen stikken. Daar sommige stukjes (steeltjes en bladeren)ook hard en scherp zijn bestaat een kans bestaan 
dat er perforatie van het maagdarmkanaal optreedt. Tevens bestaat er een kans op longontsteking daar sommige 
stukjes zo klein zijn dat ze bij verslikking diep in de longen doordringen, daar niet uit te verwijderen zijn en een 
ontsteking veroorzaken (denk ook aan pinda’s). 
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Bijlage X: Uitwerking mogelijke imitatieproducten zonder gevaarsaspect  
 
Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: Haar-gel in knijpverpakking 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Ja 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders Nee 
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Nee 
Onderbouwing gevaar: 
Het gevaar kan niet onderbouwd worden daar de samenstelling van het product bij inname geen aanleiding tot 
enig gevaar oplevert gezien de samenstelling van het product (het afwezig zijn van detergens of andere 
schadelijke stoffen). 
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

  
 
Omschrijving imitatieproduct: Geurpot uit gel 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Ja 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit product aanleiding tot enig gevaar 

Anders Nee 
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Nee 
Onderbouwing gevaar: 
Het gevaar kan niet onderbouwd worden daar de samenstelling van het product bij inname geen aanleiding tot 
enig gevaar oplevert gezien de samenstelling van het product (het afwezig zijn van detergent of andere 
schadelijke stoffen). 
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Te beoordelen Imitatieproduct Overeenkomend food product 

 

Geen fotovoorbeeld voorhanden  
Te denken valt aan de 500ml frisdrankflesjes 

 
Omschrijving imitatieproduct: Pot pourri vloeistof (mandarin/orange) 
Voldoet het product aan één of meer van de volgende voorwaarden: 
 
 Ja / Nee/onbekend 
Is het product een eet- of drinkwaar Nee 
Heeft het product een misleidende vorm Ja 
Heeft het product een misleidende geur Ja 
Heeft het product een misleidende kleur Ja 
Is het product misleidend t.a.v. aanzien, verpakking of etikettering Ja 
Kan het product verward worden met eet- of drinkwaar Ja 
Valt het product onder het warenwetbesluit Speelgoed Nee 
 

Verstikking Nee 
Vergiftiging Nee 
Perforatie Nee 
Chemische longontsteking Nee 

Geeft dit produc t aanleiding tot enig gevaar 

Anders Nee 
 
Kan het gevaar onderbouwd worden Nee 
Onderbouwing gevaar: 
Het gevaar kan niet onderbouwd worden daar de samenstelling van het product bij inname geen aanleiding tot 
enig gevaar oplevert gezien de samenstelling. Ondanks dat het product sterk naar mandarijn/sinaasappel ruikt 
heeft chemisch onderzoek geen limoneen aangetoond. Tevens is er gekeken naar detergent (daar het product 
schuimt) ook dit kon niet worden aangetoond. 
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Bijlage XI: Enkele food producten die lijken op non-food producten. 
Voorbeeld 1:  

 
 
Snoep”roller”in de vorm van een deodorant roller. Het is de bedoeling dat je de “roller”over je tong rolt 
waar vervolgens een suikeroplossing vrij komt. De consument en dan met name het kind kan dit gaan 
verwisselen met b.v. een deodorant roller. 
 
Voorbeeld 2: 

 
 
Candy spray. Het is de bedoeling dat je de spray in je mond spuit . De consument en dan met name het 
kind kan dit gaan verwisselen met b.v. een parfumverstuiver en/of medicijnen. 
 
Voorbeeld 3: 

 
 
Chocolade potloden in “potlood”koker. 

 
“echte”kleurpotloodjes in koker.
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Bijlage XII: Enkele voorbeelden van in de handel verkrijgbare “ imitatieproducten”   

 Chocolate Bar Soap 

 Strawberry Soap 

 Peach Slice Soap 

 Komkommer gezichtszeep 


