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Actuele wetgeving

De eisen aan de voedingsmiddelenindustrie wat betreft inzicht in het

eigen productieproces en de productstromen gaan steeds verder. Boven-

dien worden de verplichtingen om consumenten adequaat te informeren

over samenstelling, werking en risico’s van voedingsmiddelen steeds

verder aangescherpt. Etikettering van allergenen vormt daarvan een dui-

delijk voorbeeld.

Vanaf 25 november 2005 is het verplicht
allergenen te etiketteren. Deze verplich-
ting, maar ook andere ontwikkelingen,
die hoofdzakelijk voortvloeien uit nieuwe
Europese regelgeving, leiden ertoe dat
de voedingsmiddelenindustrie aan
steeds verdergaande eisen moet voldoen
als het gaat om inzicht in het eigen pro-
ductieproces en de productstromen.
De vraag is of bedrijven in de voedings-
middelenbranche in een tijd van toene-
mende consumentenbescherming ook
een groter risico lopen op claims indien
consumenten gezondheidsschade
oplopen als gevolg van het consumeren
van een product. De beantwoording van
deze vraag zal hoofdzakelijk worden toe-
gespitst op de gevolgen van de etikette-
ringverplichting van allergenen zoals die
is neergelegd in Richtlijn 2003/89/EG.

De verplichting tot het declareren van
allergenen is in deze Richtlijn beperkt tot
die situaties waarin een of meer van de 12
stoffen die zijn genoemd in de bijlage
van de Richtlijn bewust als ingrediënt in
een levensmiddel wordt opgenomen. Dit
betekent onder meer dat een risico van
kruiscontaminatie op grond van de Richt-
lijn niet verplicht op het etiket behoeft te
worden vermeld, zelfs niet indien de aan-
wezigheid van allergenen weliswaar
onbedoeld, maar zeer reëel is. De beper-
king van de etiketteringverplichting tot
de 12 genoemde stoffen heeft tevens tot
gevolg dat andere stoffen, waarvan
bekend is dat deze allergische reacties
kunnen veroorzaken, niet expliciet

behoeven te worden vermeld, tenzij de
algemene etiketteringvoorschriften daar-
toe zouden verplichten.

Etiketteringplicht en aansprakelijkheid
Het uitgangspunt van het productaan-
sprakelijkheidregime is dat een produ-
cent risicoaansprakelijkheid draagt voor
het in het verkeer brengen van een
gebrekkig product. Risicoaansprakelijk-
heid wil zeggen dat een benadeelde con-
sument weliswaar moet aantonen dat hij
schade heeft geleden als gevolg van het
betreffende product, maar niet hoeft te
bewijzen dat de producent daarvan een
verwijt treft.
Wanneer is er sprake van een gebrekkig
product dat tot risicoaansprakelijkheid
van de producent kan leiden? Kort
samengevat gaat het om een product dat
niet de veiligheid biedt die de consument
mag verwachten. Daarbij moeten alle
relevante omstandigheden worden mee-
gewogen, zoals de presentatie van het
product en het redelijkerwijs te verwach-
ten gebruik. Hieruit blijkt dat het ver-
wachtingspatroon van de consument een
belangrijke rol speelt.
Het is evident dat een wettelijke verplich-
ting om consumenten over bepaalde
zaken, zoals in het product aanwezige
allergenen, te informeren, van invloed is
op wat de consument mag verwachten.
De consument mag er immers vanuit
gaan dat een levensmiddel deze wettelijk
verplichte informatie bevat.
Mag hij deze verwachting wat betreft de
vermelding van de 12 allergenen per 25
november 2005 hebben? Het antwoord:
nee – althans niet zonder meer. In de
Richtlijn is namelijk voorzien in de moge-
lijkheid voorraden die niet aan de eisen

van de Richtlijn voldoen nog te verkopen.
Afhankelijk van de houdbaarheid van
producten kan deze periode korter of
langer duren.
Voor de consument is dat niet zonder
meer helder. Producenten, maar ook
consumenten, doen er goed aan op dit
punt geen onnodige risico’s te nemen.
Veel verpakkingen zijn al aangepast en
producenten anticiperen op de nieuwe
etiketteringverplichtingen. Dat is ver-
standig. Van belang is door middel van
goede informatie aan de consument reë-
le verwachtingen te wekken over de aan-
passing van de etiketten. Goede informa-
tievoorziening is zowel voor de allergi-
sche consument als voor de producent
(in het licht van aansprakelijkheidsrisi-
co’s) van belang. Het is overigens niet zo

De 12 stoffen uit de 
bijlage van Richtlijn
2003/89/EG
Glutenbevattende granen
Schaaldieren
Eieren en eiproducten
Vis
Pinda’s
Soja
Melk
Schaalvruchten (amandelen,
hazelnoten, walnoten, cashew-
noten, pecanoten, paranoten,
pistachenoten, macadamianoten
Selderij
Mosterd
Sesamzaad
Zwaveldioxide en sulfieten in con-
centraties van meer dan 10 mg/kg
of 10 mg/liter
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dat producenten onder alle omstandig-
heden aansprakelijk zijn indien een pro-
duct gebrekkig is. Er zijn gronden voor
verweer door de producent, maar deze
zijn strikt omschreven en er zal bij voe-
dingsmiddelen die niet aan de etikette-
ringverplichting voldoen niet snel een
beroep op kunnen worden gedaan.

Toch aansprakelijk?
Zoals opgemerkt, is de verplichting tot
etikettering van allergenen in de Richtlijn
beperkt tot die gevallen waarin het gaat
om de 12 stoffen die zijn genoemd in de
bijlage van de Richtlijn indien deze
bewust als ingrediënt in een levens-
middel zijn opgenomen. Maar wat nu als
een allergische consument gezondheids-
schade ondervindt als gevolg van de aan-
wezigheid van een ander allergeen of
doordat als gevolg van kruiscontamina-
tie, en dus onbewust, een allergeen (al
dan niet behorend tot de 12 die in de
Richtlijn worden genoemd) in het pro-
duct aanwezig is? In die gevallen kan niet
als uitgangspunt worden genomen dat
de consument zonder meer mocht ver-
wachten dat het risico van aanwezigheid
van deze stof(fen) op het etiket zou wor-
den vermeld. Er is immers geen etikette-
ringverplichting. Dat betekent echter niet
dat producenten zonder meer vrijuit
gaan.
De afwezigheid van een wettelijke etiket-
teringverplichting zet het regime van pro-
ductaansprakelijkheid niet automatisch
opzij. Onder omstandigheden kan name-
lijk toch een verplichting van de produ-
cent worden aangenomen om de consu-
ment te waarschuwen, ook al staat dat
niet specifiek in de wet. Daarnaast kan er

sprake zijn van aansprakelijkheid op
basis van onrechtmatige daad. Dan
wordt gekeken naar de toerekenbaarheid
aan de producent, de vraag in hoeverre
de producent een verwijt treft van de
gezondheidsschade die een consument
lijdt en in hoeverre de verkeersopvattin-

gen maken dat sprake is van toereken-
baarheid.
Daarbij is van belang hoe reëel het optre-
den van een risico is en wat de ernst en
omvang van de mogelijke gevolgen voor
de consument zijn. Indien een producent
bekend is met een zeer reëel risico van
kruiscontaminatie en het gaat om stoffen
die ernstige gezondheidsschade kunnen
veroorzaken, kan het de producent wor-
den aangerekend wanneer hij de consu-
ment niet waarschuwt via het etiket of
anderszins.

Toekomstperspectief
Niet alleen de verplichting tot etikette-
ring van bepaalde allergenen, maar ook
andere ontwikkelingen als traceerbaar-
heidverplichtingen, hygiënevoorschrif-
ten, toenemende technische mogelijkhe-
den om onbedoeld in het productiepro-
ces aanwezige stoffen te detecteren,
leiden ertoe dat het verwachtingspatroon
van de consument verandert. Toenemen-
de kennis bij producenten leidt tot grote-
re verwachtingen bij de consument. De
druk op de industrie om de risico’s voor
de consument die samenhangen met het
productieproces te onderkennen en te
beheersen neemt toe. En hoe meer de
consument mag verwachten des te groter
zijn de aansprakelijkheidsrisico’s voor

producenten. Producenten doen er goed
aan zich van deze risico’s bewust te zijn
en zich te blijven afvragen of het beeld
dat zij naar buiten brengen over een pro-
duct aansluit bij de verwachtingen die de
consument daarvan heeft of mag heb-
ben.
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Producenten, maar ook
consumenten, doen er goed aan geen

onnodige risico’s te nemen

nsprakelijkheid

De verplichting tot het declare-
ren van allergenen is in deze
Richtlijn beperkt tot die situa-
ties waarin een of meer van de
12 stoffen die zijn genoemd in de
bijlage van de Richtlijn bewust
als ingrediënt in een levens-
middel wordt opgenomen.


