
Consumenten die overgevoelig
zijn voor bepaalde stoffen die
in voedingsmiddelen voorko-

men moeten de producten waar deze
stoffen in zitten zo veel mogelijk ver-
mijden. Deze consumenten hebben
behoefte aan een overzicht van voe-
dingsmiddelen waaruit zij veilig een
keuze kunnen maken. Databank
ALBA verzamelt informatie over stof-
fen die voedselallergie en voedselin-

tolerantie kunnen veroorzaken. Circa
125 fabrikanten en leveranciers (70%
van de bedrijven die hiervoor in aan-
merking komen) leveren gegevens
betreffende de aan- of afwezigheid
van 29 stoffen in ruim 17.000 pro-
ducten. Aan de hand van deze gege-
vens worden lijsten aangelegd van
producten waarin stoffen zitten die
voedselovergevoeligheid veroorza-
ken. Via het Voedingscentrum is deze
informatie beschikbaar voor artsen,
diëtisten en consumenten.

Etiket
Informatie over ingrediënten is te
vinden op het etiket. Maar de
voedselovergevoelige consument
heeft meer informatie nodig. De hui-
dige richtlijn voor etikettering ver-
plicht fabrikanten weliswaar ingre-
diënten op de verpakking te vermel-
den, maar een bestanddeel dat voor
minder dan 25% deel uitmaakt van
een samengesteld product hoeft niet
te worden vermeld, tenzij het een E-
nummer betreft. Die hoeveelheid kan
echter wel klachten geven.

*H.M. van Donkelaar en
M. van Dusseldorp, TNO
Voeding, Zeist, 030-
6944768,
alba@voeding.tno.nl.
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Daarnaast kan een vermelding te
weinig specifiek zijn. Onder de term
‘kruiden en specerijen’ kan van alles
vallen, ook selderij dat voedselover-
gevoeligheid kan veroorzaken.
Bovendien kunnen allergenen in een
eindproduct terechtkomen door
gebruik van besmette grond- en
hulpstoffen (carry-over). ALBA houdt
wel met deze factoren rekening.
ALBA onderzoekt ook of er mogelijk-
heden zijn om informatie te verzame-
len (en te verstrekken) over voedings-
middelen die per ongeluk zijn veront-
reinigd met allergenen.

Onderbouwing
De wetenschappelijke onderbouwing
van de in de lijst opgenomen stoffen
wordt regelmatig geactualiseerd en
informatie van mogelijk nieuw op te
nemen stoffen wordt verzameld en
geëvalueerd.

Zo zijn in 2002 en 2003 literatuur-
studies uitgevoerd naar verbanden
tussen monosodiumglutamaat (MSG,
ook wel vetsin genoemd), azo-kleur-
stoffen, benzoaten, bakkersgist,
kaneel, vanille en umbellifeae, en
voedselovergevoeligheid. Als gevolg
hiervan wordt geen informatie meer
opgevraagd over azo-kleurstoffen,
benzoaten, bakkersgist, kaneel en
vanille omdat een relatie met voedse-
lovergevoeligheid niet kon worden
aangetoond.

Een rol van glutamaat bij klachten
betreffende eczeem, urticaria en oro-
facial granulomatosis is zeer onwaar-
schijnlijk. Een effect van glutamaat
op astma kan worden uitgesloten. Er

Databank ALBA verzamelt en beheert gegevens van allergenen, stoffen die

voedselovergevoeligheid (voedselallergie en voedselintolerantie) kunnen veroorzaken.

Dat kan dankzij de medewerking van het bedrijfsleven dat vrijwillig gegevens verstrekt.

In januari 2005 wordt richtlijn etikettering 2000/3/EG gewijzigd en wordt het verplicht

stoffen te declareren waarvan wetenschappelijk vaststaat dat ze

voedselovergevoeligheid veroorzaken.

Helma van Donkelaar
en Marijke van Dussel-
dorp*

Wijziging in declaratie van allergenen
WETGEVING

Declaratie
Het voorstel van de Europese Commissie omtrent een verplichte

allergenendeclaratie betreft de volgende stoffen: 

– granen die gluten bevatten en producten op basis van granen

die gluten bevatten;

– schaaldieren en producten op basis van schaaldieren;

– eieren en producten op basis van eieren;

– vis en producten op basis van vis;

– aardnoten en producten op basis van aardnoten;

– soja en producten op basis van soja

– melk en producten op basis van melk, inclusief lactose;

– schaalvruchten en afgeleide producten;

– sesamzaad en producten op basis van sesamzaad;

– sulfiet (in concentraties van 10 ppm of meer).



werden echter wel aanwijzingen
gevonden voor een mogelijke rol van
glutamaat bij het ontstaan van klach-
ten gegroepeerd onder de noemer
‘Chinese Restaurant Syndroom’. De
groepsaanduiding umbelliferae is
met ingang van september 2003 ver-
wijderd. Selderij, koriander en wortel
worden wel apart op de lijst gehand-
haafd.

Lupine zal voortaan apart op de lijst
worden opgenomen en niet meer
onder de peulvruchten. Lupine is een
ingrediënt dat veel gebruikt wordt ter
vervanging van genetisch gemodifi-
ceerde soja.

Indien de EU mosterd op de lijst
van verplicht te declareren allergenen
plaatst, zal mosterd aan huidige
ALBA-lijst worden toegevoegd. Zodra
consumenten hieraan behoefte heb-
ben, kan deze informatie dan tevens

aan hen beschikbaar worden gesteld. 
ALBA is van plan om tussen 2003

en 2005 de informatie betreffende
nikkel, rund-, kippen- en varkens-
vlees en peulvruchten te actualiseren.
Het uitvoeren van dergelijke activitei-
ten hangt echter samen met de
mogelijkheid van het verkrijgen van
aanvullende financiering.

Vanaf  september 2003 wordt infor-

matie gevraagd over de af- of aanwe-
zigheid van 29 stoffen (vorig jaar
waren dit er nog 33). De lijst van
stoffen wordt bijgesteld zodra daar-
toe aanleiding is op basis van de
gehanteerde criteria voor toelating
van nieuwe stoffen. Deze criteria
worden ook toegepast om te bepalen
of een stof van de lijst kan worden
afgevoerd.

Wetgeving
De Europese Commissie heeft een
voorstel tot wijziging van de gelden-
de richtlijn met betrekking tot de ver-
melding van ingrediënten van levens-
middelen ingediend die momenteel
wordt besproken binnen de EU. Het
voorstel impliceert een verplichte
declaratie op de verpakking van voe-
dingsmiddelen van een aantal stoffen
waarvan wetenschappelijk bewezen is
dat die voedselovergevoeligheid kun-
nen veroorzaken (zie kader). Daar-
naast is besloten de 25%-uitzonde-
ringsregel voor samengestelde ingre-
diënten te laten vervallen. Mogelijk
worden mosterd en selderij nog aan
deze lijst toegevoegd. Naar verwach-
ting wordt de nieuwe regelgeving in
januari 2005 van kracht. Het voorstel
zal deze zomer worden behandeld in
het Europees Parlement. ■
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Begeleidingscommissie ALBA
– Stichting Voedselallergie

– Directie Gezondheidsbeleid minis-

terie van Volksgezondheid, Welzijn

en Sport

– Keuringsdienst van Waren

– Verenigde Voedingsmiddelen

Industrie (VAI)

– Allergoloog (Academisch Zieken-

huis Groningen)

– Voedingscentrum

– Nederlandse Vereniging van Diëtis-

ten

– Directie Voedings- en kwaliteits-

aangelegenheden ministerie van

Landbouw, Natuur en Voedselkwali-

teit

– Nederlandse Coeliakie Vereniging

Koemelkeiwit

Lactose

Kippenei

Soja-eiwit

Soja-olie

Gluten

Tarwe

Rogge

Rundvlees

Varkensvlees

Kippenvlees

Vis  Schaal- en Schelpdieren

Maïs

Cacao

Peulvruchten

Noten

Notenolie

Pinda’s

Pindaolie

Sesam

Sesamolie

Glutaminaat

Sulfiet (E220 – E228)

Koriander

Selderij

Wortel

Lupine

Mosterd1

1Mosterd wordt nagevraagd vanaf

het moment dat duidelijk is dat het

toegevoegd zal worden aan de EU-lijst

van verplicht te declareren allergenen.

Stoffen die vanaf september 2003 zullen worden nagevraagd Deli XL
Koos Fuykschot (42) is per 1 juli
commercieel directeur van Deli XL
versterken. Deli XL is een werkmaat-
schappij van Ahold NV en totaalleve-
rancier voor zowel de horeca als de
institutionele markt. Eveneens per 1

juli is Dick Slootweg (43) tot de
directie toegetreden als directeur
inkoop. Tenslotte is Peter Karnebeek
(46) benoemd tot verkoopdirecteur
national accounts horeca
.
Diploma’s Heinz
Op 4 juli zijn de diploma’s en certifi-
caten uitgereikt aan de geslaagden bij
Heinz Elst, die een niveau 2- diploma
of certificaat levensmiddeltechnoloog
2 gehaald hebben. Het diploma is
behaald volgens de EVC-methode. De
opleiding was volgens Heinz een suc-
ces: van de 28 deelnemers behaalden

er 10 direct het volledige diploma.
Nog 15 personen zullen volgens de
fabrikant het volledige diploma gaan
behalen als er nog een korte vervolg-
opleiding komt. De EVC-procedure is
uitgevoerd door het Groenhorstcolle-
ge te Ede in samenwerking met STO-
AS GreenWise te Wageningen.

PamGene
Biotechnologiebedrijf PamGene
International BV heeft bekend
gemaakt dat Pieter Strijkert aftreedt
als voorzitter van de raad van com-
missarissen. Jean Deleage, lid van de
raad, vervult Strijkert’s functie ad
interim.

Onder de term ‘kruiden en specerijen’ 

kan van alles vallen

PERSONALIA

Voor hun diploma

geslaagde Heinz-

medewerkers zetten de

bloemetjes buiten.

Dick Slootweg (l) Koos

Fuykschot (m), en Peter

Karnebeek (r) vormen

het directieteam van Deli

XL.



LNV
Suzanne Bont zal per 1 september
als LNV-attaché worden aange-
steld bij het LNV-Bureau in Brus-
sel PV-EU. Jan Vaarten zal per 1
september als directeur van de
Europese Federatie van Dierenart-
sen worden aangesteld.

Niria
Op 23 mei is ing. Niek Kaptijn,
werkzaam bij de Bouwdienst
Rijkswaterstaat, gekozen tot
Ingenieur van het jaar 2003. De
publieksprijs ging naar ing.
Aldert van der Kooij. De verkie-
zing wordt jaarlijks georganiseerd
door de Nederlandse Ingenieurs-
vereniging Niria. De titel is een
belangrijke onderscheiding voor
een HBO-ingenieur die bijzonder
werk heeft verricht binnen de
techniek en werd dit jaar voor de
tiende maal weggegeven.

Niek Kaptijn (r), Ingenieur van het

jaar 2003 en Aldert van der Kooij,

winnaar van de publieksprijs.

Ahold
Albert Voogd (38) is benoemd als
directeur winkelorganisatie
Albert Heijn. Voogd volgt Ronald
van Zetten op die directievoorzit-
ter Hema is geworden binnen het
Vendex KBB concern.

De raad van bestuur van Ahold
heeft met ingang van 7 juli Joost
Sliepenbeek (39) benoemd als
senior vice president controller.
Chris Dik (36) volgt Sliepenbeek
op. Dik wordt op zijn beurt
opgevolgd door Johan Boeijenga
(40).

Producentenorganisatie
Met ingang van 1 juli is ir. G.J.M.
Braks aangetreden als voorzitter
van de Producentenorganisatie
Kokkelvisserij. Hij volgt daarmee
ir. D. Luteijn op. Braks was eerder
minister van Landbouw en Visse-
rij en voorzitter van de Eerste
Kamer.

Douwe Egberts
Carel de Jong (42) is met ingang
van 16 juni in dienst getreden als
marketing directeur bij Douwe
Egberts Nederland. Hij volgt
Franc Reefman op, die het bedrijf
heeft verlaten.

Fred Vijvers (48) is met ingang
van 1 augustus algemeen direc-
teur Douwe Egberts Coffee Sys-
tems Nederland. Hij volgt Frank
van Oers op, die sinds 1 juli ver-
antwoordelijk is voor Douwe
Egberts Coffee Systems Interna-
tional, DECS Germany/Austria,
DECS UK en DE UK.

Carel de Jong.

Fred Vijvers.

CSM
Ir. G.M.L. van Loon heeft om per-
soonlijke redenen besloten per 1
augustus af te treden als commis-
saris van CSM NV. Van Loon is
commissaris sinds 1997 en werd
in 2001 herbenoemd voor een
periode van vier jaar.

Südpack Benelux
Per 1 augustus heeft R. Meijer
afscheid genomen als managing

director. Hij zal tot zijn pensioen-
gerechtigde leeftijd nog in deel-
tijd werkzaam zijn in de buiten-
dienst. A. Mulder heeft zijn taken
overgenomen.

EBC
Tijdens de algemene ledenverga-
dering van de European Brewery
Convention is Jan Vesels
benoemd tot voorzitter voor een
periode van vier jaar. Hij volgt in
deze functie Esko Pajunen op,
die gekozen is tot vice-voorzitter.
Hilary Jones volgt Stuart Mol-
zahn op, eveneens als vice-voor-
zitter.

VMT
Per 20 mei is Pieter Baken in
dienst getreden als eindredacteur
van VMT. Bij een fooduitgeverij
begonnen als redacteur is hij, na
onder meer de functies van coör-
dinerend eindredacteur en blad-
manager te hebben bekleed, weer
terug in de food. Zijn vrije tijd
brengt hij graag door in de alpen
of in de klimrotsen van België.

Pieter Baken.

Rembrandt Packaging
Per 1 mei is Bob Lemmen (39) als
sales support team manager in
dienst bij Rembrandt Packaging
BV. Hij zorgt voor de ondersteu-
ning van de distributeurs in Euro-
pa en het Midden-Oosten. 

Coca-Cola
Simon McDowell is met ingang
van 1 september algemeen direc-
teur van Coca-Cola Nederland BV.
Zijn voorganger Pier Baarsma ver-
laat de onderneming na zes jaar.

DSM
Met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd, zal Kees Kal-
lewaard per 1 oktober afscheid
nemen van DSM Bakery Ingre-
dients als algemeen directeur van

de verkooporganisatie Nederland.
Hij zal met ingang van 1 oktober
worden opgevolgd door Rudolphe
Brackman (47). Brackman is reeds
verantwoordelijk als algemeen
directeur voor de verkooporgani-
saties België en Luxemburg.

Rudolphe Brackman, algemeen

directeur DSM Bakery Ingredients

Benelux.

TNO
Cees van Duyvendijk (56) is
sinds 1 juli lid van de Raad van
Bestuur TNO. De benoeming
heeft bij Koninklijk Besluit
plaatsgevonden. Van Duyvendijk
volgt ir. E.I.L.D.G. Margherita
op die per 1 augustus TNO zal
verlaten. Ir. Fred Dukel heeft per
1 juli TNO verlaten wegens pre-
pensioen. Dukel was bijna 35
jaar werkzaam bij TNO Voeding.
Hij was sinds 1995 verantwoor-
delijk voor het Bureau Levens-
middelenrecht.

Horeca Nederland
Gé Kleiweg is gekozen als lid van
het landelijk bestuur van Konink-
lijk Horeca Nederland. Hans Lan-
gereis is voor een nieuwe termijn
herkozen als landelijk bestuurder.
Kleijweg (44) is directeur/eige-
naar van Kleijweg’s Stads-Koffy-
huis in Delft. Kleijweg is de
opvolger van Toon Panken die na
twee termijnen van drie jaar statu-
tair moet aftreden als lid van het
landelijk bestuur van Koninklijk
Horeca Nederland. Het herkozen
landelijk bestuurslid Hans Lange-
reis (58) is algemeen directeur
van het Renaissance Amsterdam
Hotel.

GTI
Peter Bassa (44) wordt per 1 sep-
tember benoemd tot directeur
GTI Process Solutions waartoe de
bedrijven GTI FIB Dordrecht BV
en GTI Siersema Procestechnolo-
gie BV behoren.
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