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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Sylvia Breitner is zwaar allergisch voor onder andere noten- en pinda-eiwit. “Je doet 
er alles aan om die niet binnen te krijgen, anders voel je je heel slecht.” Toch deed 
een donut haar onlangs op de spoedeisende hulp belanden. Op het etiket stond 
namelijk geen waarschuwing. Een gesprek met betrokken partijen leert dat 
dergelijke incidenten helaas nooit helemaal zijn te vermijden.

Branche worstelt met etikettering van kruisbesmettingen met allergenen

‘Je voelt je zó slecht’
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Sylvia Breitner met donut die 
haar onverwacht op de spoedei-
sende hulp deed belanden.
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Omslagartikel

Den Haag, 9 februari 2011. Consument Sylvia Breitner koopt bij 
haar supermarkt Hoogvliet in Den Haag een doosje met daarin 
vier verse donuts. Omdat zij het etiket niet goed kan lezen, de 
inkt is niet dik gedrukt, de letters klein en de ruimte beperkt, 
vraag zij aan het winkelpersoneel of de donuts ook sporen van 
noten of pinda bevatten. Op het nieuwe etiket staat geen 
waarschuwing. Breitner besluit de donuts te kopen.
Rond zes uur drinkt ze thuis koffie met daarbij een donut. Al 
direct na de eerste hap reageert haar lichaam. In eerste instan-
tie denkt ze nog dat haar griep de heftige benauwdheid veroor-
zaakt, zij slikt daarvoor sinds gisteren prednison. Eenmaal in 
het ziekenhuis beseft ze door de krachtige krampen dat haar 
lichaam heftig allergisch reageert. Breitner: “De prednison 
heeft de reactie gedempt, anders was ik er nog veel ernstiger 
aan toe geweest.”

Hoogvliet
De extra medicijnen die zij in het ziekenhuis krijgt, werken 
goed, zodat ze in de loop van de nacht weer naar huis mag. 
Daar belt zij ‘s morgens de klantenservice van Hoogvliet en doet 
haar beklag over het etiket. “Ze zouden iemand naar de bakke-
rij sturen om dit verder uit te zoeken.” 
’s Middags belt de klantenservice haar terug. Breitner: “Ze had-
den het uitgezocht en daarbij was gebleken dat de donuts  
sporen van amandelen zouden kunnen bevatten.” Verder wordt 
zij er op gewezen dat de super niet wettelijk verplicht is de 
mogelijke aanwezigheid van allergenen (kruisbesmetting) op 
het etiket te vermelden, dus ook niet bij in de winkel verpakte 
verse donuts. 
De brief die zij al de volgende dag van de klantenservice ont-
vangt, bevestigt dit standpunt nog eens. “De inkoper zal samen 
met de leverancier bekijken of het mogelijk is een groter etiket 
te gebruiken en hierop de allergenen toch te vermelden.” De 
klantenservice stelt dat zij afhankelijk is van correcte informatie 
van de leverancier, vandaar dat zij dit niet op “heel korte ter-
mijn kunnen realiseren, maar voor de toekomst meer onze best 
zullen doen dan de wettelijke verplichting ons oplegt”. 
Verder wordt haar verzekerd dat in de afgelopen negen jaar dat 

Hoogvliet deze donuts verkoopt, een dergelijk ernstige reactie 
nooit heeft plaatsgevonden. Als “kleine tegemoetkoming voor 
het ongemak” is, zoals de vorige dag ook is toegezegd, een 
waardecheque van €25 bijgesloten.
Dat ongemak is overigens niet meteen over. Breitner voelt zich 
de dagen na het incident nog erg moe: “Je hele lichaam heeft 
een enorme klap gekregen. Ik kan nog steeds weinig; heb nog 
last van mijn longen, ben benauwd en dergelijke.”

Allergieën Breitner
Breitner is al vanaf haar pubertijd allergisch en intolerant voor 
“een hele lijst van stoffen”. Behalve vis, diverse noten en pinda 
staan daarop veel fruitsoorten en bepaalde kruiden als kurku-
ma. Op veel van deze stoffen reageert haar lichaam al bij kleine 
hoeveelheden heftig, met vis-, noten- en pinda-eiwitten als 
absolute ‘toppers’. “Ik hoef maar een veegje binnen te krijgen, 

dan is het al mis.” Zij vertelt van situaties uit het verleden, zoals 
het oplopen van een kruisbesmetting via een niet goed schoon-
gemaakt tafeltje in een restaurant of het drinken uit hetzelfde 
glas als een van haar kinderen. 
Breitner heeft door schade en schande met haar situatie om 
leren te gaan. Zij gaat niet of nauwelijks uiteten. “Mensen staan 
er vaak niet bij stil en bakken in hetzelfde frituurvet eerst kroe-
poek of een viskroket en daarna mijn patat. Waar ik nog wel 
naar toe durf, is McDonald’s. Op de website is veel informatie 
over allergenen te vinden en ook in de restaurants liggen lijsten 
die vermelden welke allergenen in welke producten voorkomen. 
Zij gaan zeer bewust met allergenen om.”
Veel producten koopt Breitner bij reformzaken. Maaltijden 

Branche worstelt met etikettering van kruisbesmettingen met allergenen

‘Je voelt je zó slecht’
‘Op dat stickertje moet de juiste 
informatie staan!’

Levensmiddelen die in de supermarkt 
zelf worden verpakt en verkocht, wor-
den beschouwd als voorverpakkingen 
waarop alle etiketteringseisen van 
kracht zijn. Hierop is volgens artikel 1, 
lid 4 van het Warenwetbesluit Etikette-
ring van Levensmiddelen (WEL) een uit-
zondering: eet- en drinkwaren die op 
de plaats van verkoop aan particulieren 
met het oog op de onmiddellijke ver-
koop zijn verpakt. Deze worden niet 
gezien als voorverpakkingen en hoeven 
niet volledig te worden geëtiketteerd. 
Deze ontheffing geldt onder andere 
voor de lijst van ingrediënten. Omdat 
daaraan ook de allergenen-vermelding 
is gekoppeld, is ook deze niet verplicht.
Maar wat wordt verstaan onder ‘onmid-
dellijke verkoop’? De VWA gaat ervan 

uit dat de op de plaats van verkoop ver-
pakte producten binnen 24 uur na het 
verpakken worden verkocht. Gedacht 
moet worden aan een winkelvoorraad 
van dat levensmiddel voor dezelfde of 
de komende dag.
Dus alleen als de donuts in de super-
markt worden verpakt en daadwerkelijk 
binnen 24 uur worden verkocht, is volle-
dige etikettering niet verplicht. Indien 
de door de supermarkt verpakte donuts 
langer in de verkoop liggen (zoals in 
deze case het geval is), is volledige eti-
kettering wel verplicht.

HACCP-verplichting
De supermarkt verhandelt levensmidde-
len. De supermarkt dient dus naast eti-
ketteringseisen ook aan allerlei andere 

wettelijke eisen te voldoen met betrek-
king tot ‘levensmiddelen’. Een van deze 
eisen is dat geen onveilige levensmidde-
len verhandeld mogen worden. De 
HACCP-verplichting moet dit voorko-
men. Levensmiddelenbedrijven dienen 
ten allen tijde aan de HACCP-verplich-
ting te voldoen. Voor supermarkten 
geldt in dit geval de CBL-hygiënecode. 
Deze schrijft voor dat een supermarkt 
voor specifieke processtappen (waaraan 
gevaren kunnen zitten) die niet in de 
hygiënecode beschreven zijn, zelf een 
HACCP-plan moet opstellen. Dus als bij 
het verpakken met het oog op onmid-
dellijke verkoop gevaren (zoals aanwe-
zig pinda-eiwit) niet worden beheerst, 
dan wordt dat beschouwd als een wet-
telijke tekortkoming. 

Standpunt VWA
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uitgespuwd, maar desondanks heb ik daar nog veel last van 
gehad.”
Met zo’n verleden overtuig je je als allergische consument dus 
wel heel goed voordat je iets in de winkel koopt. En toch ging 
het (weer) mis. Desondanks wil zij niets van een schadeclaim 
weten. “We leven niet in Amerika. Daar gaat het mij ook niet 
om. Wel om dat stickertje. Daar moet de juiste informatie op 
staan!”, benadrukt Breitner. 

Om de tafel
Natuurlijk wil VMT ook graag het verhaal van de kant van Hoog-
vliet horen. In eerste instantie krijg ik daar medewerking, maar 
bij enig doorvragen wordt er noch via de telefoon, noch per 
e-mail meer gereageerd. De situatie dreigt daardoor te escale-
ren. Het uitgangspunt dat – op verzoek van Breitner – de naam 
van de super niet in het artikel wordt genoemd, slaat om in 
naming & shaming. Pas na het wijzen op de mogelijke gevolgen 
daarvan voor niet alleen Hoogvliet, maar voor de gehele sector, 
en bemiddeling van de Nederlandse Vereniging voor de Bakke-
rij (NVB), is Hoogvliet alsnog bereid een en ander toe te lichten. 

maakt zij zoveel mogelijk zelf. Overigens heeft zij met voorver-
pakte levensmiddelen goede ervaringen. “Allergenen staan 
daar goed op aangegeven. Wel is door de vele waarschuwingen 
de keuze soms erg beperkt, ook al omdat ik producten met 
daarop ‘kan sporen bevatten’ of ‘is gemaakt in een fabriek waar 
ook pinda’s en noten worden verwerkt’ niet eet. Absoluut niet! 
Je gaat dat risico niet lopen.”

Vers verpakt
Misschien al wel zes, zeven jaar geleden ging het bij een super-
markt ook een keer mis met vers gebak uit eigen bakkerij. “Had 
ik ineens een hele hazelnoot in mijn mond. Die heb ik toen snel 

‘Vanuit de HACCP-studie zullen we 
deze kruisbesmetting niet vermelden’

Albert Heijn volstaat met dit etiket. 
Op de onderkant bevindt zich alleen 
nog een bonussticker.  

Dit C1000-filiaal 
gebruikt het etiket 
als sluitzegel op de 
verpakking. Belang-
rijke informatie dat 
het product sporen 
van eieren en noten 
kan bevatten, is over 
de barcode geprint 
en daardoor niet of 
nauwelijks te lezen. Bij Jumbo kan alle informatie op het etiket 

dankzij een piepklein (maar vet afgedrukt) 
lettertje. De allergenenvermelding valt niet 
op.

Het etiket van Hoogvliet is nauwelijks te 
lezen.

Albert Heijn volstaat met dit etiket. 

Het etiket van Hoogvliet is nauwelijks te 

Bij Jumbo kan alle informatie op het etiket 
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printertjes uit de jaren 80 worden gebruikt. Maar volgens Van 
der Post is dat niet zo snel gerealiseerd. “In het meest gunstige 
geval praat je bij vervanging zomaar over een doorlooptijd van 
minimaal acht maanden tot een jaar”, aldus de category mana-
ger. “Een reclamebureau moet dat eerst ontwerpen, vervolgens 
moet de ontwerpstudio het aanpassen aan het formaat van het 
etiket. Dan moet de afdeling ICT de aansturing van het centrale 
computersysteem dat de etikettering beheert aanpassen. Ver-
volgens moet de fabrikant van de etiketteermachine per winkel 
de bestaande apparatuur geschikt maken voor een ander for-
maat etiket (als dat mogelijk is) of anders moeten nieuwe eti-
ketteermachines worden aangeschaft/geïnstalleerd.” Over de 
kosten wil hij zich – gezien de vele aannames – niet uitlaten.

€30 miljoen
Ook de industriële (brood)bakkerijen hebben grotere etiketten 
nodig voor alle verplichte informatie die de nieuwe Voedsel-
informatieverordening naar verwachting gaat voorschrijven. De 
NVB heeft een eerste kostenverkenning gemaakt. Op basis van 
het aantal bakkerijen en het aantal lijnen en printers die daar 
staan, komt deze brancheorganisatie volgens een ruwe schat-
ting alleen al voor de hardware uit op een investering van €30 
miljoen. Mede hierdoor pleit de NVB ervoor om de dagverse 
producten onder de definitie ‘niet-voorverpakte producten’ te 
laten. Vervolgens is het aan VWS om te bepalen welke informa-
tie hoe richting de consument moet worden gecommuniceerd.
De NVB onderschrijft uiteraard het belang van goede consu-
menteninformatie, maar benadrukt de bijzondere kenmerken 
van een dagversproductie- en verkoopproces. Vandaar dat de 
branche de consument niet alleen via het etiket wil informeren.

Het gesprek vindt op 3 maart plaats, bij Superunie in Beesd. 
Aanwezig zijn Paul van Hooren, manager product integrity bij 
Superunie, René van der Post, category manager Vers bij 
Hoogvliet en Jeroen Hendrickx van Kroonenburg. Deze laatste 
adviseert Superunie en aangesloten leden op het gebied van 
wet- en regelgeving en voedselveiligheid. 

Proces
“De communicatie van onze kant is door omstandigheden 
inderdaad niet goed verlopen”, erkent Van der Post. “Klanten-
service informeert bij dergelijke klachten altijd direct de ver-
antwoordelijke category manager. Die raadpleegt de specifi-
caties en vraagt via zijn accountmanager bij de fabrikant om 
hun proces te doorlopen en te achterhalen waar het fout kan 
zijn gegaan. In dit geval heeft Van de Moortele richting mij aan-
gegeven dat er in hun proces, zelfs op de gehele productieloca-
tie, geen pinda’s voorkomen. Ook geen afgeleiden daarvan, 
denk aan arachideolie. Wel verwerken zij amandelen, maar dat 
is in een ander deel van de fabriek.” 
Desgevraagd sluit hij een kruisbesmetting met pinda-eiwit in de 
winkel ook uit. “Op de broodafdeling wordt niet met pinda’s 
gewerkt.” Noten kan hij niet geheel uitsluiten, denk aan het 
verpakken van in de winkel afgebakken gevulde koeken met 
een hele amandel erop en vaak amandelspijs erin. “Onze mede-
werkers zijn zeer alert op het voorkomen van kruisbesmettin-
gen. Vergeet ook niet dat zowel in voedselveiligheidstandaar-
den, zoals BRC en IFS, als in de CBL-hygiënecode veel aandacht 
wordt besteed aan het voorkomen van kruisbesmettingen.”

Conclusie
Alles overziend, komen Van der Post, Van Hooren en Hendrickx 
tot de conclusie dat zij consument Breitner via het etiket goed 
hebben geïnformeerd. Post: “Wij volgen het CBL-standpunt om 
terughoudend te zijn met het waarschuwen van kruisbesmettin-
gen. De CBL-leden doen dat alleen voor pinda’s en noten. Als 
uit de HACCP-beoordeling blijkt dat je het optreden van kruis-
besmettingen met deze allergenen onvoldoende beheerst, dan 
waarschuwen we daarvoor op het etiket. Bij de donuts kunnen 
we kruisbesmettingen vrijwel geheel uitsluiten, en dus waar-
schuwen we onze klanten daarvoor niet, hoe erg we het in dit 
geval ook voor mevrouw Breitner vinden. Aan de andere kant, 
zoals eerder opgemerkt, de afgelopen negen jaar hebben we bij 
dit product nog nooit een dergelijk ernstig incident meege-
maakt.” 

Etiketten
Toch is Hoogvliet, of beter gezegd Superunie, met haar leden 
bezig om de informatie op de etiketten van de huismerkproduc-
ten te verbeteren. Een en ander komt voort uit de nieuwe Euro-
pese voedselinformatieverordening. “We krijgen iedere week 
een aantal vragen over allergenen, vooral gluten en koemelk”, 
vertelt Van Hooren. “Dergelijke vragen kunnen wij voorkomen 
door daar informatie over op te nemen op de etiketten.” Hen-
drickx: “Voor al die extra informatie heb je grotere etiketten 
nodig. Dát heeft Hoogvliet in de brief naar mevrouw Breitner 
duidelijk willen maken.”

Vervangen
Een rondgang van VMT over de versafdelingen leert dat de win-
kelketens sowieso meer aandacht moeten besteden aan de eti-
ketten op deze producten. Soms lijkt het wel of er nog matrix- Hans Damman

Het vaststellen van drempelwaarden voor het vermelden 
van allergenen op het etiket van voedingsmiddelen komt 
op 21 juni aan de orde tijdens een VMT-bijeenkomst over 
specificaties. Behalve het berekenen van de drempelwaar-
den zal een panel bestaande uit vertegenwoordigers van 
VWS, FNLI, Anafylaxis Netwerk (allergische consumenten), 
Schouten Certification (voor logo ‘glutenvrij’) en TNO dis-
cussiëren over verantwoordelijkheden rond het wel/niet 
vermelden van kruisbesmettingen.
• www.vmt.nl/bijeenkomsten

VMT-bijeenkomst Productspecificaties
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