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Voedselveiligheid

Nederlandse producenten en retailers hoeven een allergeen nog maar een keer op het etiket te

vermelden. FNLI en het ministerie van VWS zijn het over deze uitleg van het Warenwetbesluit Eti-

kettering eens geworden, zo bleek tijdens de bijeenkomst Etikettering & Allergenen die VMT 19

mei organiseerde. Daar bleek verder dat ten aanzien van etikettering bij de retailers willekeur

regeert; bij de industrie heerst nog steeds verwarring. 

Maar liefst 37 vragen, soms zeer gedetail-
leerd, leverden de ruim 80 deelnemers
aan de bijeenkomst Etikettering & Aller-
genen bij VMT in. Een absoluut record,
en dat voor een onderwerp waarover de
afgelopen jaren vele bijeenkomsten en
workshops zijn georganiseerd. Het
bewijst overduidelijk de complexiteit van
de regelgeving op dit terrein. 

Eén keer vermelden
De aanwezigen kregen hoop dat vereen-
voudiging van de complexe allergenen-
en etiketteringwetgeving in het verschiet
ligt toen bleek dat hun belangenvereni-
ging FNLI een akkoord heeft bereikt met

het ministerie van VWS. Allergenen hoe-
ven voortaan nog slechts een keer op het
etiket te worden vermeld. Tot dusverre
leidde uitleg en interpretatie van de
Europese regelgeving tot de verplichte
vermelding van een allergeen bij het
ingrediënt waarin het voorkomt. Dit
betekende in voorkomende gevallen dat
een allergeen diverse keren werd ge-
noemd. Dankzij het akkoord bevat de
ingrediëntendeclaratie voortaan minder
informatie, is deze overzichtelijker en
neemt minder ruimte in beslag.
De hoop wordt echter deels teniet
gedaan toen erop werd gewezen dat
bedrijven er wel rekening mee moeten
houden dat andere lidstaten het eenma-
lig vermelden van de allergenen niet
(hoeven te) accepteren. Hoopvol is daar-
bij wel weer dat het ministerie van VWS

de FNLI heeft toegezegd het akkoord
richting de andere lidstaten en Commis-
sie uit te dragen. Zes landen zouden
inmiddels dezelfde werkwijze voorstaan.
Patiënten zijn er in elk geval erg mee
geholpen als producenten het allergeen
bij de grootste component waarin het
allergeen aanwezig is, vermelden, zo
bleek tijdens de VMT-bijeenkomst. Hier-
door kunnen zij de risico’s voor hun
gezondheid goed schatten. 
Keerzijde van het eenmalig vermelden, is
dat bij receptuurwijzigingen een aller-
geen van het etiket verdwijnt en de fabri-
kant vergeet om dit alsnog te vermelden
bij het tweede ingrediënt waarin het ook
aanwezig is. Dit vergt zeker de nodige
aandacht.

Retail
Tijdens de bijeenkomst viel forse kritiek
te beluisteren op de retail. Gewezen werd
op de willekeur in de manier van etikette-
ren. Belangen van fabrikant en consu-
ment moeten wijken voor eigen inzicht,
zo werd gesteld en geïllustreerd aan de
hand van diverse voorbeelden.
Door deze willekeur wordt de situatie er
voor fabrikanten niet overzichtelijker op
met bijbehorende kansen op het maken
van kostbare fouten. 

Gewichtdeclaratie
Declaratie van het gewicht van de diverse
componenten van vooral kant-en-klaar-
maaltijden is momenteel een ‘hot issue’,
getuige de vragen die het panel hierover
kreeg. Want wat te doen met kookverlie-
zen van groente in kant-en-klaarmaaltij-

den? Moet het gewicht van de bereide
groente of van het rauwe product worden
gedeclareerd? Wat als voor de kant-en-
klaarmaaltijd gekookte in plaats van rau-
we groente wordt gebruikt? En hoe vlees
te declareren dat tijdens het bereiden
door vochtopname in gewicht toeneemt?
Al deze zaken liggen in de huidige, zeer

FNLI en VWS bereiken een akkoord over vereenvoudiging van etiket

Allergenen voortaan eenmaal
op etiket vermelden

Iedere retailer interpreteert de wetgeving op
eigen wijze waarbij de (allergische) klant de
informatie maar zelf moet zien te vinden en te
interpreteren. Ook binnen winkelketens wor-
den diverse producten van het huismerk soms
zeer verschillend geëtiketteerd. 

Dek je bij minieme risico’s niet in met
vage waarschuwingen 
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competitieve markt erg gevoelig. Bij
groente speelt bovendien dat aanbieders
soms appelleren aan de aanbevolen hoe-
veelheid groente van twee ons per per-
soon per dag. 
Tot nu toe werd meestal uitgegaan van
de uitgeserveerde maaltijd. Met andere
woorden: niet het rauwe product, maar
het gegaarde product (zoals de consu-
ment het op zijn bord krijgt) wordt bij de
declaratie als uitgangspunt gehanteerd.
Hierin lijkt verandering te komen. Super
de Boer declareert sinds kort bij enkele
producten het rauwe product. De consu-
ment krijgt hierdoor de indruk dat in
deze producten veel meer groente aan-
wezig is dan in vergelijkbare producten
van bijvoorbeeld Albert Heijn. Wettelijk is
dit toegestaan, zo bleek, mits de produ-
cent bij de aanduiding van de groente
duidelijk de behandeling vermeldt die de
groente heeft ondergaan. Eerlijke voor-
lichting zou ervoor pleiten dat de retailer
bij de groenten vermeldt dat de hoeveel-
heid is weergegeven in rauwe toestand. 

Kruiscontaminatie
Veel van de ingediende vragen betroffen
kruisbesmetting met allergenen en de

declaratie daarvan. In de prak-
tijk blijkt dit een lastig punt te
zijn voor fabrikanten en retai-
lers. Reden is de angst om
door de onverwacht ziek
geworden allergische consu-
ment aansprakelijk te worden
gesteld. Panellid Annelies Fre-
riks van advocatenkantoor
AKD Prinsen Van Wijmen nam
daartegen echter krachtig
stelling. “Dit aspect wordt
gigantisch opgeblazen. Er zijn
helemaal geen megaclaims.”
Zij, maar ook andere sprekers,
pleitte ervoor om toch vooral
goed te luisteren naar de vere-
nigingen van allergiepatiën-
ten. Consumenten weten niet
wat zij aan moeten met aan-
duidingen als: ‘kan bevatten’,
‘wordt geproduceerd in een
fabriek waar ook pinda’s wor-
den verwerkt’, enzovoorts.
Diverse malen werd benadrukt
dat de fabrikant zijn huiswerk
moet doen. “Inventariseer de
mogelijke gevaren in je keten
en bedrijf. Maak een goede
risicoanalyse. Als blijkt dat de
risico’s minimaal zijn, neem
dan je verantwoordelijkheid

en dek je niet in met allerlei vage waar-
schuwingen waaraan de consument niets
heeft.”
Advocaat Freriks adviseerde in elk geval
de gemaakte afspraken over wie bij een
incident aansprakelijk is, schriftelijk vast
te leggen. Bijvoorbeeld in situaties waar-
in retailers claimen dat hun producten
geen allergeen bevatten, terwijl zij hun
keten niet op orde hebben. 

Drempelwaarden
Probleem bij dit alles vormen de drem-
pelwaarden, of liever gezegd het gebrek
daaraan. Van welke concentraties aller-
geen wordt iemand ziek? Zeer recent liet
het RIVM weten dat drempelwaarden
zeer moeilijk zijn vast te stellen. Het
Warenwetbesluit en de richtlijn vermel-
den dan ook geen drempelwaarden, met
uitzondering van sulfiet (10 mg/kg of l).
De Codex Alimentarius vermeldt alleen
grenswaarden voor gluten. Producten die
van nature geen gluten bevatten, mogen
ten hoogste 20 ppm van dit allergeen
bevatten; producten die glutenvrij zijn
gemaakte maximaal 200 ppm. 
Roy Spee, QA- en NPD-manager bij de
Zwanenberg Food Group, gaf aan dat hij

de twaalf allergenen – binnenkort komt
daar mogelijk lupinen bij; ook wordt over
fructose en schelpdieren gesproken – in
twee groepen had ingedeeld: meer risi-
covolle en minder riskante allergenen.
De groep risicovolle allergenen wordt
zoveel mogelijk uit de productie geweerd
dan wel worden de risico’s via specifieke
maatregelen (antistuiven, schoonmaken)
zoveel mogelijk beperkt. 

Alles duidelijk?
Wie zou denken dat na de inleidingen en
beantwoording van de vele, vele vragen
allergenen- en etiketteringskwesties nu
vrijwel helder zijn, had het mis. Illustra-

tief waren diverse opmerkingen op de
evaluatieformulieren in de trant van: “Er
blijven nog zoveel vragen en onzekerhe-
den over. Niet door het te lage niveau van
de dag, maar door de moeilijkheidsgraad
van het onderwerp.” Veelzeggend was
ook de ruim één cm dikke stapel wettek-
sten die in de congresmap zat. Overheid,
maar ook retail en fabrikanten, hebben
nog het nodige huiswerk te doen. 

Hans Damman

Bereid met 200 gram groenten, maar welke groente? Gebruikelijk is
het bereide product, maar Super de Boer vermeldt bij diverse pro-
ducten inmiddels het onbereide product, iets dat de consument niet
(snel) zal opmerken.

Mits erbij vermeld mogen
ingrediënten ook rauw worden
gedeclareerd

Geleerde lessen
– Kiest voor etikettering een zo flexibel

mogelijk systeem waarin toekomstige
aanpassingen relatief eenvoudig zijn door
te voeren.

– Vermeld altijd de oorsprong van het aller-
geen (tarwe, melk).

– Voer een goede gevaren- en risicoanalyse
uit en als blijkt dat de risico’s miniem zijn,
plaats dan geen loze waarschuwingen op
het etiket; neem uw maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

– Leg afspraken met uw afnemers en lever-
anciers vast en vooral ook wie verant-
woordelijk is voor eventuele schades. 

Map en vragen
De congresmap en de lijst met 37
vragen en de uitvoerige beant-
woording daarvan zijn à € 100,-
(excl. BTW) te bestellen bij 
L. de Boer, 030-6358503, 
l.d.boer@keesing.nl


