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Babypoppen 2017
Tijdens het marktonderzoek 2017 onderzoekt de NVWA babypoppen of deze producten (mogelijk) hormoonverstorende weekmakers
bevatten, of ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren en beoordeelt de NVWA het etiket/de verpakking van het speelgoed.
Speelgoed moet voldoen aan het Warenwetbesluit Speelgoed 2011, waarin de Europese Richtlijn 2009/48/EG is geïmplementeerd.
Specifieke eisen voor weekmakers staan in de Europese Verordening (EG) Nr. 1907/2006 en voor verstikkingsgevaar in de
aangewezen Europese norm EN71-1:2014.
Chemische stoffen
Weekmakers:
- bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
- dibutylftalaat (DBP)
- benzylbutylftalaat (BBP)
Weekmakers:
- di-isononylftalaat (DINP)
- di-isodecylftalaat (DIDP)
- di-n-octylftalaat (DnOP)

Referentie en eis
Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel III, onder 1) en
Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (Bijlage XVII, onder 51):
- ≤0,1% m/m voor speelgoed (totaal gehalte)

Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel III, onder 1) en
Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (Bijlage XVII, onder 52):
- ≤0,1% m/m voor speelgoed dat door kinderen in de
mond kan worden gestopt (totaal gehalte)

Testmethode
Eigen methode, zie
CHE01-WV487.V05

Uitvoering
Bepaal of het materiaal
weekgemaakt PVC is door
een heet koperdraad (die
de vlam niet meer groen
kleurt) tegen het materiaal
te houden (Beilstein test).
Onderzoek alleen
weekgemaakt PVC op
weekmakers. De gemeten
concentratie weekmaker
wordt getoetst aan de
limiet.
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Leeftijdsclassificatie en
verstikkingsgevaar
Leeftijdsclassificatie

Verstikkingsgevaar

Referentie en eis

Testmethode

Uitvoering
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veiligheid

Richtlijn 2009/48/EG (artikel 4 lid 1 en artikel
10 lid 2):
- op grond van functies en kenmerken (als
ontwerp, zacht en knuffelbaar, accessoires,
wasbaar, bewegende ledematen en/of
hoofd, geluiden en interactie) worden
babypoppen ingedeeld voor kinderen ouder
of jonger dan 3 jaar

CR 14379 (tabel 9), NPR-CENISO/TR 8124-8 (tabel 3, 4, 5 en
6), CPSC ‘Age determination
guidelines’ en Guidance
document nr. 11 ‘Toys intended
for children above and under 36
months’ (4.5 en 4.6)

De leeftijdsclassificatie van de
babypop wordt uitgevoerd met
functies, kenmerken en
voorbeelden uit de documenten
genoemd onder ‘testmethode’.
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Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel I, onder
4 sub c en/of d) en EN71-1:2014 (§5.1 onder
a en b):
- speelgoed en afneembare onderdelen
mogen niet volledig in de testcilinder voor
kleine onderdelen passen
- speelgoed mag na het testen van nietafneembare onderdelen, geen onderdelen
opleveren die volledig in de testcilinder voor
kleine onderdelen passen

EN71-1:2014 (§8.2, §8.4.2.1,
§8.5 en §8.7)

Test het speelgoed op:
- afneembare onderdelen
- niet-afneembare onderdelen
met treksterkte-, val- en
impacttest.
Stop de onderdelen in de
testcilinder voor kleine
onderdelen en beoordeel of
deze er wel of niet volledig in
passen.
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Etiketbeoordeling
Waarschuwingszin ‘Niet
geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar’ of het
symbool hiervoor

CE-markering

Naam en adres van de
fabrikant en/of importeur

Referentie en eis
Richtlijn 2009/48/EG (artikel 11 lid 1 en Bijlage V, deel
B, onder 1):
- mag niet aanwezig zijn op het speelgoed, op een
daaraan bevestigd etiket of de verpakking of in de
bijgevoegde gebruiksaanwijzing als het speelgoed
gezien de functie, afmetingen, eigenschappen of
kenmerken geschikt is voor kinderen jonger dan 3
jaar

Testmethode
Visuele controle

Richtlijn 2009/48/EG (artikel 16 lid 1 en 17):
- moet aanwezig zijn op het speelgoed, of op een
daaraan bevestigd etiket of de verpakking

Visuele controle

Richtlijn 2009/48/EG (artikel 4 lid 6 en artikel 6 lid 3):
- moeten aanwezig zijn op het speelgoed, of wanneer
dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een bij het
speelgoed gevoegd document

Visuele controle

Uitvoering
Kijk of deze onterecht staat op het
speelgoed, de verpakking of in de
bijgevoegde gebruiksaanwijzing als
het speelgoed geclassificeerd is voor
kinderen jonger dan 3 jaar.

Kijk of de CE-markering op het
speelgoed, of op een daaraan
bevestigd etiket of de verpakking
staat.
Kijk of deze aanwezig is op het
speelgoed, of wanneer dit niet
mogelijk is, op de verpakking of in
een bij het speelgoed gevoegd
document.
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