
Specifieke waarschuwingen, boodschappen en informatie voor bepaalde categorieën speelgoed 
 
 

Type speelgoed Waarschuwing Boodschap Andere  informatie of risico’s 

Speelgoed bestemd om in de 
mond te worden gestopt 

Neen / 
 

De onderdelen en 
afneembare delen van het 
speelgoed moeten groot genoeg 
zijn om niet te kunnen inslikken of 
inademen, zelfs als het product 
niet bestemd is voor kinderen 
jonger dan 3 jaar. 
 

Speelgoed voor kinderen jonger 
dan 3 jaar 
 

Neen / / 

Speelgoed dat niet bestemd is 
voor gebruik door kinderen 
jonger dan 3 jaar maar voor hen 
gevaarlijk kan zijn en waar het 
niet duidelijk is voor welke 
leeftijdscategorie het speelgoed 
bedoeld is 
 

Ja “Waarschuwing. Niet geschikt 
voor 
kinderen jonger dan drie jaar" of 
"Waarschuwing. Niet geschikt 
voor kinderen jonger dan 36 
maanden", dan wel het volgende 

pictogram:    
 

Aanduiding van het specifieke 
gevaar waarop deze voorzorg is 
gebaseerd.  
 
(bv.: waarschuwing. kleine 
onderdelen die kunnen worden 
ingeslikt, verstikkingsgevaar) 
 



Type speelgoed Waarschuwing Boodschap Andere  informatie of risico’s 

Knuffeldieren 
 
 

Neen 
 
Knuffels zijn altijd 
bestemd voor 
kinderen jonger dan 3 
jaar.  

/ Soepel speelgoed van eenvoudig 
ontwerp met zachte vulling 
bedoeld om vast te houden en te 
knuffelen, wordt beschouwd als 
speelgoed voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. 
Bijgevolg moeten knuffeldieren en 
de componenten en onderdelen 
ervan die zouden 
kunnen loskomen, voldoende 
groot zijn om niet ingeslikt en/of 
ingeademd te worden. 

Speeltoestellen 
 
Speeltoestellen voor huishoudelijk 
gebruik waarvan de draagstructuur 
tijdens het spelen op dezelfde 
plaats blijft staan. 
 
Bv. schommels, wipplanken. 

 

Ja “ Waarschuwing. Uitsluitend voor 
huishoudelijk gebruik”. 
 
Maximumleeftijd. 
 
Minimum en/of  
maximumgewicht van de 
gebruiker. 
 
Voor gebruik binnen of buiten.  

Aan een balk bevestigd speelgoed 

dient te zijn voorzien van een 

gebruiksaanwijzing waarin de 

aandacht wordt gevestigd op de 

noodzaak van periodieke controles 

en onderhoud van de belangrijkste 

delen (ophangingsmiddelen, 

haken, bevestiging op de grond 

enz.) en waarin wordt aangegeven 

dat bij het nalaten van deze 

controle gevaar voor vallen van de 

kinderen of omvallen van de 

toestellen ontstaat. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Type speelgoed Waarschuwing Boodschap Andere  informatie of risico’s 

Speelgoedballonnen in rubber Ja “ Waarschuwing. 
Speelgoedballonnen die niet 
opgeblazen zijn of die 
beschadigd zijn kunnen een 
verstikkingsgevaar inhouden 
voor kinderen jonger dan 8 jaar. 
Toezicht door  een volwassene 
is nodig. Ballonnen die niet 
opgeblazen zijn buiten bereik 
van kinderen bewaren. 
Beschadigde ballonnen moeten 
onmiddellijk weggegooid 
worden”. 
 

/ 

Speelgoed dat bestemd is om 
boven een wieg, ledikantje of 
kinderwagen te worden 
bevestigd door middel van 
draden, koorden of riempjes 

 

Ja "Waarschuwing. Om te 

voorkomen dat het kind verstrikt 

raakt en zich bezeert, verwijder 

dit speelgoed wanneer het kind 

op handen en voeten begint te 

kruipen." 

/ 

Waterspeelgoed  
 
Speelgoed dat in staat is een kind 
te dragen of boven water te 
houden en 
bedoeld is voor gebruik in ondiep 
water 
 

Ja “Waarschuwing. Gebruiken in 

water waar kinderen kunnen 

staan en onder toezicht van 

volwassenen”. 

 

Reclame of een illustratie mag niet 
aangeven of impliceren dat het 
kind zonder toezicht in 
veiligheid zal zijn met dit 
speelgoed. 

    



Type speelgoed Waarschuwing Boodschap Andere  informatie of risico’s 

Functioneel speelgoed 
 
Speelgoed dat op dezelfde manier 
functioneert en wordt gebruikt 
als voor volwassenen bedoelde 
producten, apparaten of 
installaties en daar vaak een 
schaalmodel van is. 
 
Bv.: een koffiezetapparaat dat 
werkelijk koffie kan maken. 
 

Ja “ Waarschuwing. Gebruiken 
onder direct toezicht van een 
volwassene”. 

Een gebruiksaanwijzing vermeldt 
de  instructies voor de bediening 
en de door de gebruiker in acht te 
nemen voorzorgsmaatregelen. Er 
wordt tevens aangegeven of het 
speelgoed buiten het bereik moet 
gehouden worden van kinderen 
onder een bepaalde leeftijd.  

Geurbordspelen, 
cosmeticasets en smaakspelen 

Ja “ Waarschuwing. Bevat 
geurstoffen die allergieën 
kunnen veroorzaken”. (*) 
 
(*) Alleen wanneer ze bepaalde 
stoffen bevatten, zie bijlage II 
van het KB, waarschuwen voor 
de gevaarlijke aard van stoffen 
of mengsels. 
 

/ 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2011011907&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))


Type speelgoed Waarschuwing Boodschap Andere  informatie of risico’s 

Speelgoed dat in 
levensmiddelen is opgenomen 
of daarmee is samengevoegd  
 
Bv.: speelgoed in 
verrassingseieren, in 
ontbijtgranen. 
 
 

Ja “Waarschuwing. Bevat 
speelgoed. Toezicht door 
volwassenen aanbevolen.” 
 
 

Speelgoed dat in levensmiddelen 
is opgenomen of daarmee is 
samengevoegd moet  een eigen 
verpakking hebben zodat het van 
de levensmiddelen gescheiden 
wordt. Deze verpakking moet groot 
genoeg zijn om niet  
ingeslikt of ingeademd te kunnen 
worden. 
Opgelet: speelgoed dat stevig aan 
het levensmiddel is bevestigd, en 
dat eerst moet worden 
geconsumeerd om rechtstreeks 
toegang te krijgen tot het 
speelgoed, is verboden! 
  

Chemisch speelgoed 
 
(Bv.: dozen voor chemische 
proeven, dozen voor 
plasticinsluiting,  miniatuurateliers 
voor keramiek- en 
emailbewerking, fotografie.) 

Ja “ Waarschuwing. Niet geschikt 
voor kinderen jonger dan  (*) 
jaar. Gebruiken onder toezicht 
van volwassenen “. 
 
(*) Leeftijd nader te bepalen door 
de fabrikant. 

In de gebruiksaanwijzing moet 
gewaarschuwd worden voor de 
gevaarlijke aard van de stoffen en 
mengsels die aanwezig zijn in het 
speelgoed. Ook de 
voorzorgsmaatregelen te nemen 
door de gebruiker om gevaren te 
vermijden, moeten vermeld 
worden alsook Welke eerste hulp 
moet worden verleend bij ernstige 
ongevallen die het gevolg zijn van 
het gebruik van dit soort 
speelgoed.  
 

    



Type speelgoed Waarschuwing Boodschap Andere  informatie of risico’s 

Schaatsen, rolschaatsen, 
inlineskates, skateboards, 
autopeds (steps) en 
speelgoedfietsen 
 
Deze fietsen hebben een 
zadelhoogte van maximum 
435 mm. 
 
Enkel steps bestemd voor 
kinderen met een 
maximumgewicht van 50 kg of 20 
kg worden als speelgoed 
beschouwd. 
 
Voor skateboards en rolschaatsen 
is het maximumgewicht 20 kg. 

Ja  Speelgoedsteps:  
“Waarschuwing. 
Beschermingsmiddelen dragen. 
Niet gebruiken in het verkeer. 
Max. 20 kg” 
of “Waarschuwing. 
Beschermingsmiddelen dragen. 
Niet gebruiken in het verkeer. 
Max. 
50 kg” 
 

Meer inlichtingen over steps.  
 

Skateboards en rolschaatsen: 
“Waarschuwing. 
Beschermingsmiddelen dragen. 
Niet gebruiken in het verkeer. 
Max. 20 kg”. 
 

Voorts wordt er in de 
gebruiksaanwijzing op gewezen 
dat met dit speelgoed voorzichtig 
moet omgegaan daar er grote 
vaardigheid voor vereist is, 
teneinde valpartijen en botsingen 
met letsel voor de gebruiker en 
derden te voorkomen.  
 
Ook wordt aangegeven welke 
beschermingsmiddelen worden 
aangeraden (helm, 
handschoenen, kniebeschermers, 
elleboogbeschermers, enz.).  
 
 

Bijtringen met vloeistof Ja “Waarschuwing. Alleen in een 
koelkast verkoelen. Niet in het 
vriesgedeelte plaatsen.” 
 

 

Speelgoed dat hoge puls 
geluidsniveaus produceert 

Ja “Waarschuwing. Niet naast oren 
gebruiken! Een slecht gebruik 
kan aanleiding tot 
gehoorproblemen geven.” 
 

 

Speelgoed bestemd om het 
gewicht van een kind te dragen, 
en dat, omwille van hun 

Ja “Waarschuwing. Mag niet door 
kinderen ouder dan 36 maanden 
worden gebruikt.”  

Deze waarschuwing betreffende 
de leeftijd moet vergezeld gaan 
van een beknopte aanduiding van 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-documents/001_20120709_guide_scooters_en.pdf


Type speelgoed Waarschuwing Boodschap Andere  informatie of risico’s 

constructie, weerstand, ontwerp 
of elke andere factor, niet 
geschikt is voor kinderen ouder 
dan 36 maanden 
 

de specifieke redenen waarop 
deze voorzorg is gebaseerd 
(bijvoorbeeld, onvoldoende 
weerstand). 

Schommelpaarden en 
gelijkaardig speelgoed 

Ja Speelgoed waarvan het 
oppervlak bestemd voor het 
zitten, zich bevindt op 600 mm of 
meer van de grond: 
“Waarschuwing. Valrisico. De 
kinderen jonger dan 36 maanden 
niet laten spelen of zitten op het 
paard zonder toezicht.”  
 

 

Imitaties van 
beschermingsmaskers en –
helmen 
 

Ja “Waarschuwing. Dit speelgoed 
biedt geen bescherming” 
 

 

Speelgoed vliegers Ja “Waarschuwing. Niet gebruiken 
in de nabijheid van elektrische 
leidingen of bij onweer.” 
 

 

Magnetische/elektrische 
experimentdozen 

Ja “Waarschuwing. Niet geschikt 
voor kinderen jonger dan 8 jaar. 
Dit product bevat kleine 
magneten. Wanneer ze worden 
ingeslikt, kunnen de magneten 
aan elkaar kleven door de 
darmen en zo ernstige letsels 
veroorzaken. In geval van 
inslikken van magneten, 

 



Type speelgoed Waarschuwing Boodschap Andere  informatie of risico’s 

onmiddellijk een arts 
raadplegen.”  
 

 


