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Speelgoed, aanstekers en andere prijzen op de kermis 
Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat producten veilig zijn. Zo mogen ook producten 

die op de kermis aangeboden of gewonnen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld speelgoed, knuffels, 

aanstekers en laserpennen, geen letsel of gezondheidsschade veroorzaken. In dit artikel 
beschrijven we de mogelijke risico’s en hoe je deze zoveel mogelijk kunt beperken. 
 

Alle artikelen die geschikt zijn om mee te 
spelen voor baby’s en (kleine) kinderen tot 
14 jaar vallen onder speelgoed. Er gelden 
strenge veiligheidsregels voor speelgoed 

omdat deze kwetsbare groep niet in staat is 
risico’s te herkennen en/of vermijden.  

Risico’s 

Verstikking kan optreden wanneer klein 
speelgoed of kleine onderdelen die loslaten 
van het speelgoed ingeslikt worden, in de 

luchtpijp terechtkomen en als gevolg de 
luchtstroom afsluiten. Kleine onderdelen 
kunnen ook na het inslikken in de darmen 
komen waar dit voor obstructies kan zorgen.  

 
Er zijn nog tal van andere voorbeelden te 
noemen van risico’s die onveilige producten 

met zich mee kunnen brengen. Bijvoorbeeld 
oogletsel door projectielen uit speelgoed-
pistolen, lasers of andere soorten straling; 

gehoorschade door speelgoed dat te veel 
geluid produceert of het koord van een 
speelgoedverrekijker dat kan zorgen voor 
verwurging. Ook te hoge concentraties 

chemische stoffen, zoals weekmakers, zorgen 
voor gezondheidsschade. 

Nepwapens 

Als speelgoedpistolen geheel zwart of 
metaalkleurig zijn, kunnen ze voor een echt 
pistool worden aangezien. De politie treedt op 

als zij iemand (op de kermis) zien zwaaien 
met een speelgoedpistool dat zij voor een 
vuurwapen aanzien.  
 

Warenwetbesluit 
Om risico’s voor kinderen zoveel mogelijk te 
beperken, moet speelgoed dat in Nederland 

wordt verhandeld, voldoen aan het 
Warenwetbesluit speelgoed. Daarin zijn onder 
meer vastgelegd: verplichte aanduidingen, 

leeftijdscategorie en eisen aan het ontwerp, 
fabricage en eigenschappen van speelgoed. 
Voor andere producten zoals laserpointers, 
horloges en aanstekers staat dit in het 

Warenwetbesluit algemene productveiligheid. 

 

CE-markering 
Om te herkennen of speelgoed voldoet aan 
de wetgeving kunt u letten op een aantal 
zaken. Zo moet er een CE-markering 

aanwezig zijn op speelgoedartikelen. Deze 
markering geeft aan dat de productie voldoet 
aan de richtlijnen. Daarnaast moeten ook de 

naam en de adresgegevens van de fabrikant 
of importeur op het speelgoed staan. 
Producenten moeten ervoor zorgen dat de 

producten die zij vervaardigen geen 
veiligheidsrisico’s opleveren. 

Hoe draagt u bij aan productveiligheid? 
Als exploitant moet u ervoor zorgen dat u 

alleen producten aanbiedt waarvan de 
fabrikant bekend is en die een CE-markering 
hebben. Let daarom op met inkopen bij 

webshops van buiten de Europese Unie.  
Vervolgens moet u erop letten dat speelgoed 
dat niet geschikt is voor kinderen onder de 3 

jaar (zie verpakking) ook niet wordt 
aangeboden aan die kwetsbare groep.  
Wanneer een product onveilig is bevonden, 
wordt dit opgenomen in een EU-systeem 

(RAPEX). Alle EU-lidstaten melden op deze 
site onveilige producten. U kunt zelf RAPEX 
raadplegen via: ec.europa.eu/safety-gate-

alerts. Op deze site kunt u zelf onderzoeken 
of u ook een risicovol product in uw 
assortiment heeft. 

Tot slot kunt u in algemene zin bijdragen 
door steeds te bedenken of de producten die 
u aanbiedt aansluiten bij de doelgroep. Zo 
zullen laserpointers door kinderen 

waarschijnlijk niet gebruikt worden waarvoor 
ze zijn bedoeld maar om mee te spelen. 

Meer informatie 

Meer informatie over de eisen die gelden voor 
speelgoed en andere non-foodproducten en 
de manier waarop de NVWA hier toezicht op 

houdt is te vinden via: 
- nvwa.nl/productveiligheid 
 
Heeft u vragen over speelgoed, laserpointers, 

aanstekers of andere zaken? Laat het ons 

weten via wasredactie@nvwa.nl.  
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