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Een belangrijk deel van het houten speelgoed is, gelet op de uitvoering, mate detaillering, kleur, etc. bedoeld voor kinderen jonger 

dan 3 jaar. Voor deze specifieke doelgroep gelden extra strenge veiligheidseisen m.b.t. verstikkings- en verstrikkingsgevaar t.g.v. 

kleine onderdelen, koorden, speelfiguren, hemisferisch speelgoed, zuignappen, etc. Voor de doelgroep kinderen zowel ouder als 

jonger dan 3 jaar zijn er eisen voor kleine ballen en magneten.  

 

Veelal zijn de onderdelen van houten speelgoed onderling verlijmd met elkaar. Het is dan ook zaak dat deze lijmverbindingen en de 

sterkte daarvan intact blijven gedurende het gebruik. Niet alle lijmverbindingen zijn bestand tegen speeksel t.g.v. het sabbelgedrag van 

kinderen jonger dan 3 jaar. Voor het uitvoeren van de treksterkte-, val- en impacttest wordt de inweektest als pre-conditioneringstest 

uitgevoerd. 

 

Speelgoed moet voldoen aan de Richtlijn 2009/48/EG. Deze Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit speelgoed 

2011. Tekortkomingen leveren, afhankelijk van de marktdeelnemer, een specifieke overtreding op.  

 

In de onderstaande tabellen zijn de meest relevante eisen/testmethoden genoemd. Afhankelijk van de aard van het speelgoed zullen  

één of meerdere onderstaande testen worden uitgevoerd. 
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Leeftijdsclassificatie Referentie en eis Testmethode Uitvoering 

Leeftijdsclassificatie 

 

- Geen 

 

Het bepalen van leeftijd en doelgroep van de 

kinderen waarvoor het speelgoed geschikt is 

op basis van de functies en kenmerken 

ervan. 

Het bepalen van de leeftijdsclassificatie is 

nodig om te bepalen welke onderstaande 

onderzoek items relevant zijn. 

• CEN-ISO/TR 8124-8 

• CR 14379 

• Guidance document nr. 11 

‘Toys intended for children 

above and under 36 months’. 

• CPSC ‘Age determination 

guidelines’ (aanvullend) 

 

De leeftijdsclassificatie van het 

houten speelgoed wordt 

uitgevoerd met functies, 

kenmerken en voorbeelden uit 

de documenten genoemd onder 

‘testmethode’. 

 

Fysisch/mechanisch Referentie en eis Testmethode Uitvoering 

Kleine onderdelen Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel I, onder 

4 sub c en/of d) en EN71-1:2014+A1:2018 

(§5.1 onder a, b en e):  

 

- speelgoed en afneembare onderdelen 

mogen niet volledig in de testcilinder voor 

kleine onderdelen passen 

-  speelgoed mag na het testen van niet-

afneembare onderdelen, geen onderdelen 

opleveren die volledig in de testcilinder voor 

kleine onderdelen passen 

- Voor verlijmd houten speelgoed geldt de 

inweektest voorafgaand aan de overige 

beproevingen. Ook hierbij mogen geen 

onderdelen loskomen die volledig in de 

testcilinder voor kleine onderdelen passen.  

 

EN71-1:2014+A1:2018 (§8.2, 

§8.4.2.1, §8.5, §8.7 en §8.9) 

Test het speelgoed op:  

- afneembare onderdelen  

- niet-afneembare onderdelen 

met inweek, treksterkte-, val- 

en impacttest.  

 

Stop de onderdelen in de 

testcilinder voor kleine 

onderdelen en beoordeel of 

deze er wel of niet volledig in 

passen. 

Koorden Richtlijn 2009/48/EG (bijlage II, deel I, onder 

2 en/of 4 sub a) en EN71-1:2014+A1:2018 

(§5.4.2, §5.4.3, §5.4.4 en §5.4.5, §5.4.7, 

§5.4.8, §5.4.9 ). 

 

 

EN71-1:2014+A1:2018 (§8.40, 

§8.20, §8.39, §8.38, §8.41 en 

§8.36, §7.22, §7.11, §7.23) 

 

 

Test het speelgoed op: 

- omtrek lussen 

- breek sterkte van 

breekvoorzieningen 

- lengte koorden 

- verstrengelpotentieel koorden 
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5.4.2 Koorden of kettingen met 

verstrengelpotentieel bevestigd aan 

speelgoed (dat is bedoeld voor kinderen 

jonger dan 18 maanden) moeten 

ofwel: 

a) een lengte hebben van niet meer 
dan 220 mm bij meting volgens 8.40 
(lengte van koorden, kettingen en 
elektrische kabels); of 

b) scheiden in delen bij testen volgens 
8.38 (breekvoorzieningtest). Het 
moet mogelijk zijn de delen weer te 

verbinden zonder de kenmerken van 
de verbindingen te veranderen. 

 

Elke twee koorden of kettingen met 

verstrengelpotentieel die aan speelgoed 

(dat is bedoeld voor kinderen jonger 

dan 18 maanden) zijn bevestigd en 

samen een verstrengeling rond de nek 

kunnen vormen, moeten ofwel: 
c) geen contact kunnen maken op het 

verstrengelpunt bij testen volgens 
8.41 (onderzoek van de mogelijkheid 

tot verstrengeling van twee koorden 

of kettingen); of 
d) een gecombineerde lengte hebben 

(AB + BC + CD volgens 
normafbeelding) van niet meer dan 
220 mm, inhoudende de lengte van 
beide koorden of kettingen die 

kunnen verstrengelen en de 
tussenliggende afstand over het 
oppervlak van het speelgoed, 
wanneer elk koord of ketting met 
verstrengelpotentieel wordt gemeten 
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volgens 8.40 (lengte van koorden, 
kettingen en elektrische kabels); of 

e) scheiden in delen bij testen volgens 
8.38 (breekvoorzieningtest). Het 
moet mogelijk zijn de delen weer te 
verbinden zonder de kenmerken van 

de verbindingen te veranderen. 
 

Delen van koorden of kettingen met 

verstrengelpotentieel (van speelgoed dat 

is bedoeld voor kinderen jonger dan 18 

maanden) die bij beproeving volgens 

8.38 (breekvoorzieningtest) loskomen, 

of aan het speelgoed bevestigd blijven, 

moeten voldoen aan 5.4.2.1 en 5.4.2.2. 

Dergelijke delen zónder 

verstrengelpotentieel moeten voldoen 

aan 5.4.2.4. 
 

De vrije lengte van individuele koorden 

en kettingen (zonder 

verstrengelpotentieel, van speelgoed dat 

is bedoeld voor kinderen jonger dan 18 

maanden), uitgezonderd 

meetrekspeelgoed, mag niet meer 

bedragen dan 300 mm bij meting 

volgens 8.40 (lengte van koorden, 

kettingen en elektrische kabels). 

Bij meerdere van dergelijke koorden 

geldt de eis voor elk koord apart.  
 

5.4.3 Koorden of kettingen met 

verstrengelpotentieel bevestigd aan 

speelgoed (dat is bedoeld voor kinderen 

van 18 maanden of ouder maar 
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jonger dan 36 maanden) moeten 

ofwel: 
f) een lengte hebben van niet meer 

dan 300 mm bij meting volgens 8.40 
(lengte van koorden, kettingen en 
elektrische kabels); of 

g) scheiden in delen bij testen volgens 
8.38 (breekvoorzieningtest). Het 
moet mogelijk zijn de delen weer te 

verbinden zonder de kenmerken van 
de verbindingen te veranderen. 

 

Elke twee koorden of kettingen met 

verstrengelpotentieel die aan speelgoed 

(dat is bedoeld voor kinderen van 18 

maanden of ouder maar jonger dan 

36 maanden) zijn bevestigd en samen 

een verstrengeling rond de nek kunnen 

vormen, moeten ofwel: 
h) geen contact kunnen maken op het 

verstrengelpunt bij testen volgens 
8.41 (onderzoek van de mogelijkheid 

tot verstrengeling van twee koorden 
of kettingen); of 

i) een gecombineerde lengte hebben 

(AB + BC + CD volgens 
normafbeelding) van niet meer dan 
300 mm, inhoudende de lengte van 
beide koorden of kettingen die 

kunnen verstrengelen en de 
tussenliggende afstand over het 
oppervlak van het speelgoed, 
wanneer elk koord of ketting met 
verstrengelpotentieel wordt gemeten 
volgens 8.40 (lengte van koorden, 

kettingen en elektrische kabels); of 
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j) scheiden in delen bij testen volgens 
8.38 (breekvoorzieningstest). Het 
moet mogelijk zijn de delen weer te 
verbinden zonder de kenmerken van 
de verbindingen te veranderen. 

 

Delen van koorden of kettingen met 

verstrengelpotentieel (van speelgoed dat 

is bedoeld voor kinderen van 18 

maanden of ouder maar jonger dan 

36 maanden) die bij beproeving 

volgens 8.38 (breekvoorzieningstest) 

loskomen, of aan het speelgoed 

bevestigd blijven, moeten voldoen aan 

5.4.3.1 en 5.4.3.2. 

Dergelijke delen zónder 

verstrengelpotentieel moeten voldoen 

aan 5.4.3.4. 
 

Speelgoed (bedoeld voor kinderen van 

18 maanden of ouder maar jonger 

dan 36 maanden) met koorden of 

kettingen waarvan de vrije lengte bij 

meting volgens 8.40 (lengte van 

koorden, kettingen en elektrische 

kabels) meer dan 300 mm bedraagt, 

moet de volgende waarschuwing dragen 

volgens 7.22: 

“Waarschuwing. Niet geschikt voor 

kinderen jonger dan 18 maanden. Lang 

koord/Lange ketting. 

Verwurgingsgevaar.” 
 

Speelgoed dat koorden of kettingen met 

verstrengelpotentieel heeft die voldoen 
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aan voorgaande paragrafen 5.4.3.1 t/m 

5.4.3.3 (leeftijd tussen 18 en 36 mnd.), 

maar niet aan 5.4.2.1 t/m 5.4.2.3 

(leeftijd < 18 mnd.), moet de volgende 

waarschuwing dragen volgens 7.22: 

“Waarschuwing. Niet geschikt voor 

kinderen jonger dan 18 maanden. Lang 

koord/Lange ketting. 

Verwurgingsgevaar.” 
 

5.4.4 Koorden/kettingen aan speelgoed 

die in staat van ontvangst vaste lussen of 

schuiflussen vormen, alsook lussen door 

verstrengeling van koorden/kettingen met 

verstrengelpotentieel, moeten:  

– óf een omtrek hebben die niet groter 
is dan 380 mm bij meting volgens 
8.36.2.1 (geldend bij een enkel 
aanhechtingspunt, of een afstand 
tussen de aanhechtingspunten 

minder dan 94 mm, of een afstand 
die variabel is door flexibiliteit van 
het speelgoed), of een afstand “d” 
die niet groter is dan 96 mm bij 
meting volgens 8.36.2.2 (geldend bij 

aanhechtingspunten op een afstand 
van 94 mm of meer van elkaar); 

– óf zodanig scheiden bij testen vlgs 
8.38 (breekvoorzieningstest) dat de 
lus niet langer intact is. 

Verder moet ieder koord/ketting met 

verstrengelpotentieel, dat is bevestigd 

aan het speelgoed nadat de 

breekvoorziening is gescheiden (d.w.z. 

ieder gescheiden lusdeel met 
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koppelingsdeel), blijven voldoen aan het 

volgende: 
– op zichzelf mogen de gescheiden 

delen bij meting volgens 8.40 
(lengte van koorden, kettingen en 
elektrische kabels) niet langer zijn 

dan 220 mm (doelgroep onder 18 
maanden) dan wel 300 mm 
(doelgroep boven 18 maanden) 

onderling mogen de gescheiden delen 

elkaar met de verstrengelpunten niet 

kunnen bereiken om een testmal heen 

van Ø 60 mm bij onderzoek volgens 

8.41, óf de som van beide lengten 

gemeten volgens 8.40 plús de afstand 

tussen de aanhechtingspunten aan het 

speelgoed mag niet meer zijn dan 220 

mm (doelgroep < 18 mnd.) dan wel 

300 mm (doelgroep > 18 mnd.). 

 

5.4.5 Koorden en kettingen aan 

meetrekspeelgoed dat is bedoeld voor 

kinderen jonger dan 36 mnd, mogen een 

vrije lengte hebben (d.w.z. betreft 

koorden zonder aanhechtsels) van niet 

meer dan 800 mm bij meting volgens 

8.40 (lengte van de koorden, kettingen 

en elektrische kabels). 
 

5.4.7 Koorden en kettingen die zijn 

bevestigd aan zelf-terugtrekkende 

mechanismen, alsook koorden en 

kettingen aan meetrekspeelgoed, 

moeten een gemiddelde dwarsdoorsnede 
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afmeting hebben van 1,5 mm of meer bij 

meting volgens 8.20 (koord doorsnede 

afmeting). 
 

5.4.8 De kracht van zelf terugtrekkende 

mechanismen voor koorden of kettingen 

aan speelgoed, mag het koord of de 

ketting niet meer dan 6 mm 

terugtrekken bij elk van de testcondities 

volgens 8.39 (zelf terugtrekkende 

koorden). 

 

5.4.9 Speelgoed dat is bedoeld om 

overspannend te worden bevestigd 

boven een wieg, kinderbed of 

kinderwagen moet zijn voorzien van de 

volgende waarschuwing volgens 

paragraaf 7.11: 

“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.” 

 

Speelgoed dat is bedoeld voor niet-

overspannende bevestiging aan een 

wieg, kinderbed of kinderwagen met de 

aanwezige koorden of kettingen buiten 

bereik van het kind, is uitgezonderd van 

de eisen uit 5.4.2 t/m 5.4.8. 

Echter moet het speelgoed bij niet 

voldoen aan 5.4.2 tm 5.4.8 wél zijn 

voorzien van de volgende waarschuwing 

volgens 7.23: 
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“Waarschuwing. Bevestig dit speelgoed 

buiten bereik van het kind. Om te 

voorkomen dat het kind verstrikt raakt 

en zich bezeert, verwijder dit speelgoed 

wanneer het kind op handen en voeten 

begint te kruipen.” 

Tevens moeten instructies aanwezig zijn 

die aangeven hoe het speelgoed is te 

bevestigen buiten bereik van het kind. 
 

Kleine ballen Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel I, onder 

4 sub c) en EN71-1:2014+A1:2018 (§5.10) 

 

- Speelgoed mag op zichzelf geen kleine bal 

zijn of kleine ballen bevatten die volledig 

door mal E passen. 

- Kleine ballen die na het testen loskomen van 

het speelgoed mogen niet volledig door mal 

E passen. 

- Van kleine ballen, die bevestigd zijn aan een 

koord, mag de bal niet meer dan 30 mm 

door mal E passen volgens norm figuur 38. 

EN71-1:2014+A1:2018 

(§8.4.2.1, §8.5, §8.7, §8.9, 

§8.32) 

 

Test/beoordeel of het speelgoed 

een kleine bal is of kleine ballen 

bevat. 

 

Test het speelgoed op: 

- afneembare kleine ballen. 

- niet afneembare kleine ballen 

met inweek-, treksterkte-, 

val- en impacttest. 

 

Beoordeel of de kleine ballen 

door mal E passen.  

Speelfiguren  Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel I, onder 

4 sub c) en EN71-1:2014+A1:2018 (§5.11) 

 

Speelgoed mag geen speelfiguren bevatten 

die voldoen aan de vormgeving (afgerond, 

bolvormig of half-bolvormig einde, taps 

toelopende nek bevestigd aan cilinder zonder 

aanhangsels en een totale lengte van niet 

meer dan 64 mm) en waarvan het einde door 

mal B steekt. 

 

 

 

 

EN71-1:2014+A1:2018 (§8.33) 

 

Test/beoordeel of het speelgoed 

een speelfiguur is of 

speelfiguren bevat. 

 

Test/beoordeel of het speel-

figuur voldoet aan de vorm-

geving (afgerond, bolvormig of 

half-bolvormig einde, taps 

toelopende nek bevestigd aan 

een cilinder zonder aanhangsels 

en een totale lengte van niet 

meer dan 64 mm).  

Test of het ‘einde’ van het 

speelfiguur door mal B steekt.   
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Hemisferisch speelgoed Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel I, onder 

4 sub b) en EN71-1:2014+A1:2018 (§5.12) 

 

Speelgoed of onderdelen die cup-, kom- of 

half eivormig zijn met 

- een (bijna) ronde, ovale of elliptische 

opening en 

- opening met binnendiameter tussen de 64 

en 102 mm en 

- een volume kleiner dan 177 ml en 

- een diepte van de cup, kom of halve ei 

groter dan 13 mm,  

moeten luchtopeningen in de basis of de rand, 

of een verdeler of een schulprand hebben.   

 

-  speelgoed mag na het testen van niet-

afneembare onderdelen, geen 

hemisferische onderdelen opleveren die niet 

voldoen aan de hierboven genoemde 

criteria. 

EN71-1:2014+A1:2018 

(§8.4.2.1, §8.5, §8.7, §8.9) 

 

Test/beoordeel of het speelgoed 

hemisferisch is of hemisferische 

onderdelen bevat conform de 

criteria voor vormgeving en 

afmetingen, en of 

luchtopeningen of een verdeler 

of een schulprand heeft. 

 

Test/beoordeel het speelgoed 

op: 

- afneembare hemisferische 

onderdelen. 

- niet afneembare hemisferische 

onderdelen met inweek-, 

treksterkte-, val- en 

impacttest. 

 

Magneten Richtlijn 2009/48/EG, artikel 10, 2e lid en 

EN71-1:2014+A1:2018 (§4.23.2) 

 

Losse magneten en magnetische 

componenten moeten een magnetische flux 

index hebben van minder dan 50 kG2mm2 bij 

beproeving van de magnetische flux index, of 

mogen niet geheel passen in de testcilinder 

voor kleine onderdelen. 

 

Niet afneembare magneten die loskomen bij 

het testen moeten een magnetische flux index 

hebben van minder dan 50 kG2mm2 bij 

beproeving van de magnetische flux index, of 

mogen niet geheel passen in de testcilinder 

voor kleine onderdelen. 

EN71-1:2014+A1:2018 (§8.2, 

§8.4.2.1, §8.5, §8.7, §8.9, 

§8.35) 

 

Test de flux index en grootte 

van: 

- losse magneten en 

magnetische componenten.  

- niet afneembare magneten en 

magnetische componenten na 

de inweek-, treksterkte-, val- 

en impacttest. 
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Zuignappen Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel I, onder 

4 sub c) en EN71-1:2014+A1:2018 (§5.13) 

 

Losse en verwijderbare zuignappen evenals 

niet afneembare zuignappen die loskomen na 

het testen mogen niet volledig door mal E 

passen.  

 

Speelgoed waaraan een zuignap is bevestigd 

mag niet volledig door mal E passen.  

 

 

EN71-1:2014+A1:2018 

(§8.4.2.1, §8.5, §8.7, §8.32.1) 

 

Test/beoordeel of het speelgoed 

zuignappen bevat. 

 

Test/beoordeel of  

- losse en verwijderbare 

zuignappen volledig door mal 

E passen. 

- niet afneembare zuignappen 

loskomen bij de treksterkte-, 

val- en impacttest en volledig 

door mal E passen.  

- het speelgoed waaraan een 

zuignap is bevestigd volledig 

door mal E past.  

Vorm en afmetingen van 

speelgoed bedoeld voor 

kinderen die te jong zijn om 

zelfstandig rechtop te 

kunnen zitten.  

Richtlijn 2009/48/EG (Bijlage II, deel I, onder 

2 en/of 4 sub c) en EN71-1:2014+A1:2018 

(§5.8) 

 

- Geen enkel deel van het speelgoed met een 

maximum gewicht van 0,5 kg mag door mal 

A steken. 

 

- Het (bijna) bolvormige, half-bolvormige of 

afgeronde uiteinde van het speelgoed met 

een maximum gewicht van 0,5 kg mag niet 

door mal B steken. 

EN71-1:2014+A1:2018 (§8.16) 

 

Test/beoordeel of geen enkel 

deel van het speelgoed door 

mal A steekt.  

 

Test/beoordeel of het (bijna) 

bolvormige, half-bolvormige of 

afgeronde uiteinde van het 

speelgoed door mal B steekt. 
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Etiketbeoordeling Referentie en eis Testmethode Uitvoering 

Waarschuwingszin ‘Niet 

geschikt voor kinderen 

jonger dan 3 jaar’ of het 

symbool hiervoor 

 

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 

Visuele controle Kijk of de waarschuwingszin of 

het symbool hiervoor onterecht 

op het speelgoed, de 

verpakking of in de bijgevoegde 

gebruiksaanwijzing staat als het 

speelgoed geclassificeerd is 

voor kinderen jonger dan 3 

jaar. 

Waarschuwingszin ‘Niet 

geschikt voor kinderen 

jonger dan 18 maanden. 

Lang koord / Lange ketting. 

Verstrikkingsgevaar’. 

Richtlijn 2009/48/EG (artikel 11 lid 1 en 

Bijlage V, deel A): 

- Moet aanwezig zijn op het speelgoed of de 

verpakking.  

Op: 

- Speelgoed, bedoeld voor kinderen ouder 

dan 18 maanden en jonger dan 36 

maanden dat koorden langer dan 220 mm 

bevat die een verstrengelde lus of schuiflus 

kunnen vormen 

 

- Speelgoed, bedoeld voor kinderen ouder 

dan 18 maanden en jonger dan 36 

maanden dat een vaste lus bevat wat bij 

scheiding één of meerdere koorden langer 

dan 220 mm oplevert 

 

- Speelgoed, bedoeld voor kinderen ouder 

dan 18 maanden dat een koord bevat dat 

langer is dan 300 mm. 

Visuele controle Kijk of de waarschuwingszin op 

het speelgoed of de verpakking 

staat onder de condities zoals 

genoemd onder ‘Referentie en 

eis’. 

CE-markering 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 Kijk of de CE-markering op het 

speelgoed, of op een daaraan 

bevestigd etiket of de 

verpakking staat. 
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Naam en adres van de 

fabrikant en/of importeur 

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 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. 

 

 

 

 


