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1. Inleiding
Op de Europese markt worden regelmatig producten aangeboden die door hun misleidend uiterlijk een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid of veiligheid van de
consumenten, in het bijzonder voor jongere kinderen.
Producten met een misleidend uiterlijk zijn producten die geen voedingsmiddelen zijn,
maar er een sterke gelijkenis mee vertonen door hun vorm, geur, kleur, grootte, en
zelfs verpakking of etikettering. Het zijn imitaties.
Het gaat hierbij vaak om:
•

“cosmetische” producten zoals:
• 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 drankflesje;

•

decoratiematerialen die gebruikt worden, zijn tegenwoordig zo mooi dat het echte
voedingsmiddelen lijken. Ondermeer:
• “imitatie”-taarten;
• “imitatie”-fruit (bv. druiven);
• kaarsen die lijken op levensmiddelen.

Dergelijke producten kunnen in het bijzonder voor kinderen misleidend zijn waardoor
zij deze gemakkelijk in hun mond steken, opzuigen of inslikken. Hierdoor is er een
risico op ondermeer verstikking, vergiftiging of verstopping van het spijsverteringskanaal.
Producten met een misleidend uiterlijk mogen niet gefabriceerd, ingevoerd, uitgevoerd, verkocht, verdeeld, verhuurd of (kosteloos) ter beschikking gesteld worden.
Het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende producten die door een misleidend uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument (kortweg KB misleidend uiterlijk) beschrijft de veiligheidseisen voor dergelijke
producten. Dit koninklijk besluit is genomen in uitvoering van de wet van 9 februari
1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten.
Het is een omzetting van de Europese richtlijn 87/357/EEG van 25 juni 1987 betreffende artikelen die door een misleidend uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument.
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Volgens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten mogen producenten uitsluitend veilige producten op de markt brengen.
Naast de producenten zijn ook distributeurs verplicht om bij te dragen tot de naleving
van de veiligheidseisen die van toepassing zijn, met name door geen producten te leveren waarvan zij weten of op de grond van de hun ter beschikking staande gegevens
beroepshalve hadden moeten concluderen dat deze niet aan de eisen voldoen.
Distributeurs die nog producten in de rekken hebben liggen waarvan zij hadden moeten weten dat deze niet conform zijn en producenten die onveilige producten op de
markt brengen, riskeren boetes die gaan van 500 tot 20.000 euro.
Deze informatie kunt u ook terugvinden op onze website:
www.economie.fgov.be/veiligheid: >> Veiligheid van producten met een misleidend
uiterlijk.
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2. Toepassingsgebied KB misleidend uiterlijk
2.1. Producten
Producten die wel onder het KB misleidend uiterlijk vallen: alle non-food producten
die door consumenten, met name kinderen, kunnen verward worden als een voedingsmiddel omwille van hun vorm, geur, kleur, aanzien, verpakking of etikettering
waardoor ze deze gemakkelijk in hun mond steken, opzuigen of inslikken.
Het is immers op deze manier dat kinderen deze producten (her)kennen.
Vallen niet onder het KB:
1. Producten met een misleidend uiterlijk waarbij het gevaar niet groter is dan het
gevaar van het echte voedingsmiddel, bv. een noot, een kastanje, … waarbij eerst
een omhulsel of harde pel moet verwijderd worden alvorens deze wordt opgegeten.
2. De producten die aangeboden worden in een andere vorm als deze waarin ze als
voedingsmiddel worden aangeboden. Met name:
1. producten die kunnen verward worden door een kind met een voedingsmiddel maar die verwerkt zijn in een ander groter eindproduct. Bv.: kerstkransen,
kerstslingers, kerstbomen, boom met olijven, …;

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België.”

2. producten die kunnen verward worden door een kind met een voedingsmiddel
maar die bedoeld zijn om te verwerken in een ander eindproduct.
In dit geval moet het duidelijk zijn dat het product enkel kan gebruikt worden
voor verwerking ervan in een ander eindproduct. Bv. sierfruit voor bloemschikken waar het steeltje (nodig voor verwerking ervan in een bloemstuk) een vast
onderdeel is van het product en bijgevolg niet kan losgetrokken worden zonder
beschadiging van het product;
3. producten die kunnen verward worden door een kind met een voedingsmiddel
maar die deel uitmaken van een groter geheel. Het product wordt hierdoor niet
in dezelfde vorm als deze van het echte voedingsmiddel aangeboden. Bv.: takken met bessen, slingers met fruit, fruitkransen.

2.2. Gevaren
Producten met een misleidend uiterlijk kunnen de volgende gevaren opleveren:
•

verstikking: door kleine producten of onderdelen die in de testcilinder1 van de
speelgoednorm passen;

•

vergiftiging: door oplosmiddelen, gifstoffen enz.;

•

perforatie: door scherpe onderdelen;

•

chemische longontsteking: door detergenten of dun vloeibare oliën;

•

ander gevaar: longontsteking door kleine stukjes/onderdelen.

2.2.1. Kleine onderdelen
Welke kleine onderdelen kunnen een gevaar vormen in het kader van het misleidende
uiterlijk? Hiervoor wordt beroep gedaan op de testen uit de norm voor de veiligheid
van speelgoed.
1. een stukje van het product met misleidend uiterlijk (bv. stukje van fruit of snoepje) dat kan afgebeten worden of een ander onderdeel dat loskomt (bv. druif van
druiventros): ja indien het loskomt met een trekkracht kleiner dan 90 N2 en in de
testcilinder past >> verstikkingsgevaar;
1 De testcilinder voor kleine onderdelen, opgenomen in de speelgoednorm EN 71-1,
heeft een diameter van ongeveer 3 cm en is een nabootsing van de keelholte van
kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen die volledig in deze testcilinder passen,
vormen een risico voor verstikking.
2

90 N = 90 Newton: komt ongeveer overeen met een kracht 10 kg.
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2. snoepje, fruit of dergelijke dat in zijn geheel zeer klein is:
1. ja, indien het misleidende product in zijn geheel in de testcilinder past >> verstikkingsgevaar;
2. nee, indien het om een voedingsmiddel gaat dat niet als dusdanig wordt opgegeten (een voorafgaande handeling is nodig vooraleer het wordt opgegeten),
bv. verwijderen van omhulsel van een noot, het pellen van een kastanje). Het
gevaar bij de imitatie is immers even groot als bij het echte voedingsmiddel;
3. wanneer kleine onderdelen loskomen van bv. zeepjes, bruisballen of badparels
kan het verstikkingsgevaar afhangen van de samenstelling van het product (het
product of onderdeel lost op vooraleer er verstikkingsgevaar kan optreden) >> enkel in het labo vast te stellen.
Onderdelen die niet als gevaarlijk worden beschouwd in het kader van dit KB:
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Een steeltje of een blad van fruit: producten met een misleidend uiterlijk waarbij het
gevaar niet groter is dan het gevaar van het echte voedingsmiddel, bv. een loskomend
steeltje of blad aan een appel, peer, … Deze wordt van een echt voedingsmiddel ook
niet opgegeten. Voorwaarde is wel dat deze loskomende delen geen ander gevaar inhouden, zoals snijden of perforatie door scherpe onderdelen (wet van 9 februari 1994
betreffende de veiligheid van producten en diensten).
2.2.2. Vergiftiging of chemische longontsteking
Deze gevaren zijn voornamelijk gerelateerd aan vloeistoffen. Daarnaast denken we
ook aan het risico op een chemisch gevaar van verf of kleurstof door de aanwezigheid
van giftige stoffen. Het gevaar kan enkel in een labo worden vastgesteld.

3. Welke producten zijn verboden?
Enkel de producten zoals gedefinieerd onder punt 2.1. EN die een gevaar vertonen
zoals gedefinieerd in punt 2.2, zijn verboden.

4. Etikettering van de producten
Voor alle producten die kleine onderdelen bevatten en die als geheel of als onderdeel
een misleidend uiterlijk hebben maar toch niet verboden zijn omdat ze onder de uitzonderingen vallen, is de volgende waarschuwing op de productverpakking aanbevolen: “Verstikkingsgevaar. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden wegens
kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt”.
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5. Bij twijfel
Indien het niet duidelijk is of een product al dan niet onder de wetgeving valt (grijze
zone), volstaat de waarschuwing vermeld in punt 4 om de waarschijnlijkheid op verstikking zo laag te houden dat het risico aanvaardbaar is. Deze redenering wordt ook
in de speelgoedreglementering toegepast.
Indien het niet duidelijk is of een product een klein onderdeel bevat of giftig is, kunnen inspecteurs op basis van de wet van 9 februari 1994 technische documentatie of
testrapporten van het betreffende product opvragen. Bij een gemotiveerd vermoeden
van non-conformiteit kan aan de producenten gevraagd worden om het product te
laten testen.
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Bijlage 1: Voorbeelden van producten die verboden
worden op basis van het KB
Product

Gevaar

Gevaar: verstikking
Deze producten kunnen verward worden
met voeding en passen volledig in de testcilinder.
Lip gloss

Gevaar: verstikking
Product kan worden verward met voedsel.
De druiven zijn gemakkelijk los te trekken
en kunnen in de mond worden gestoken en
ingeslikt waardoor ze kunnen leiden tot verstikking, met name bij kinderen. Zulke loskomende druiven passen volledig in testcilinder. Ook volwassenen kunnen het slachtoffer worden.
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Plastieken druiventros
Gevaar: chemisch
Het badschuim kan worden verward met
drank.
Als het wordt aanzien als drank en het wordt
opgedronken, kan het chemische risico’s
vertonen. Aangezien het een detergent bevat, kan bij braken, het daaruit voortvloeiende schuim longproblemen (bv. chemische
longontsteking) veroorzaken.

Badschuim

Indien het product bij openen zo sterk ruikt
dat vrijwel niemand er zal van drinken, is het
risico voldoende laag.
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Product

Gevaar

Gevaar: verstikking
De kers kan verward worden met een echte
kers en past volledig in de testcilinder.

Een kleine handdoek met afneembare namaakkers
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Gevaar: verstikking
De kleine paaseieren in kaarsvet op de kaars
kunnen gemakkelijk losgetrokken worden.
Zij passen bovendien gemakkelijk in de testcilinder en kunnen door hun grootte en vorm
gemakkelijk verward worden met snoepjes.
Kaars

Gevaar: verstikking

Zeep in de vorm van koekjes of
taartjes

Deze producten, hoewel zij geen levensmiddelen zijn, hebben een vorm, kleur, geur, uiterlijk, verpakking, etikettering, omvang of
grootte waardoor consumenten, met name
kinderen, deze kunnen verwarren met voedingsmiddelen en ze daardoor in de mond
steken, opzuigen of inslikken, wat een gevaar voor hen kan inhouden. Kinderen kunnen er gemakkelijk stukken afbijten, die
kunnen leiden tot verstikking.

Product

Gevaar

Gevaar: verstikking
Het appeltje kan gemakkelijk los worden
getrokken van de metalen steel, zonder
beschadiging aan de appel. De appel met
namaaksuiker kan door kinderen en zelfs
volwassenen aanzien worden als snoep
waardoor ze in de mond kunnen worden
gestoken en ingeslikt worden met kans op
verstikking. De appel past volledig in de
testcilinder.
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Rode appeltjes met namaaksuiker
op, op metalen steel voor bloemschikken

Gevaar: verstikking
Het appeltje kan gemakkelijk los worden
getrokken van de metalen steel, zonder
beschadiging aan de appel. De appel met
namaaksuiker kan door kinderen en zelfs
volwassenen aanzien worden als snoep
waardoor ze in de mond kunnen worden
gestoken met kans op verstikking. De appel
past volledig in de testcilinder.
Groene appeltjes met namaaksuiker op, op metalen steel voor
bloemschikken
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Product

Gevaar
Gevaar: verstikking

Namaak kerstomaten voor versiering

De kerstomaten kunnen door hun vorm en
grootte verward worden met echte kerstomaten waardoor kinderen ze gemakkelijk in
de mond kunnen steken. Bovendien kunnen
de tomaten met een kracht < 90N van de tak
getrokken worden en passen dan volledig in
de testcilinder.

Gevaar: verstikking
De kaarsjes hebben een vorm, grootte en
verpakking van chocoladen pralines. Ze
passen volledig in de testcilinder. Kinderen
zouden deze kunnen verwarren met echte
chocolade en ze daardoor in de mond steken
met verstikkingsgevaar als gevolg.
Kaarsjes in vorm van chocolade
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Bijlage 2: Voorbeelden van producten die
toegelaten zijn
Product

Gevaar
Klein imitatiefruit is verwerkt in een
groter geheel, namelijk een krans.
Zelfs indien dit fruit losgetrokken kan
worden, is het geheel toelaatbaar.

Decoratieve kerstkrans

Wel wordt geadviseerd om een waarschuwing “Verstikkingsgevaar. Niet
geschikt voor kinderen jonger dan 36
maanden wegens kleine onderdelen
die ingeslikt kunnen worden” op de
productverpakking aan te brengen.

Klein imitatiefruit is verwerkt in een
groter geheel, namelijk een krans.
Zelfs indien dit fruit losgetrokken kan
worden, is het geheel toelaatbaar.
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Wel wordt geadviseerd om een waarschuwing “Verstikkingsgevaar. Niet
geschikt voor kinderen jonger dan 36
maanden wegens kleine onderdelen
die ingeslikt kunnen worden” op de
productverpakking aan te brengen.
Decoratieve bessentak in vorm van krans

Noten worden niet als dusdanig opgegeten want het omhulsel moet
eerst worden verwijderd. Bijgevolg is
het risico van imitatienoten niet groter dan het risico van echte noten.

Decoratieve noten
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Product

Gevaar
Deze appel is toegelaten indien deze
niet volledig in de testcilinder past
of indien er geen kleine delen ervan
afgebeten of losgetrokken kunnen
worden.

Decoratieve appels en ander fruit

Een loskomend klein steeltje van
de appel dient niet om op te eten en
heeft hetzelfde risico als bij een echte appel. Bijgevolg aanzien we dit als
een aanvaardbaar risico.
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Dergelijke paddenstoelen worden
niet als dusdanig (in hun rauwe
vorm) opgegeten.

Decoratieve paddenstoelen
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