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Op 10 november 2003 is een nieuwe richtlijn vastgesteld waarin

de 25%-regel en de verplichting tot het etiketteren van vastge-

stelde stoffen met een allergene werking zijn afgeschaft. Het

betekent een wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van

levensmiddelen. Dit artikel gaat in op etikettering van stoffen

met een allergene werking.

Met deze richtlijn wil de wetgever een
hoog beschermingsniveau van de volksge-
zondheid bereiken en het recht op voor-
lichting van de consument waarborgen. 

Etikettering
De richtlijn 2003/89/EG wijzigt de etiket-
teringsrichtlijn. Ingrediënten met een
allergene werking moeten op het etiket
worden vermeld. Het gaat dan om ingre-
diënten vermeld in ‘Bijlage III bis’ en
gebruikt bij de vervaardiging van een
levensmiddel en die,
zelfs in gewij-
zigde

vorm,
aanwezig
zijn in het
eindproduct en
vermeld in de bijlage of
afkomstig van een in de bij-
lage opgenomen ingrediënt.
Dit is niet vereist wanneer de ver-
koopbenaming van het levensmiddel
duidelijk naar het betrokken ingre-
diënt verwijst. De etiketteringplicht
geldt ook voor levensmiddelen (zoals
verse groenten, kaas en boter) en voor
producten bestaande uit één ingrediënt.

Ook is er een etiketteringsplicht voor
ingrediënten waarvoor de categorie mag
worden vermeld (zoals olie en zetmeel),
additieven, samengestelde ingrediënten
en stoffen die geen additieven zijn, maar
die op dezelfde wijze en voor hetzelfde
doel als technologische hulpstoffen wor-
den gebruikt en, zelfs nog in gewijzigde
vorm, nog in het eindproduct aanwezig
zijn. Voor de praktijk betekent het een
vermelding van alle ingrediënten vermeld
in de bijlage of daarvan afkomstig. 
De etiketteringsplicht is beperkt tot ‘op
het etiket vermelden met een duidelijke
verwijzing naar de naam van dat ingre-
diënt’. Deze open formulering geeft ener-

zijds weinig houvast, maar biedt
mogelijkheden voor creativiteit,

mits niet aan het doel wordt
voorbij gegaan.

Evaluatie
De lijst in de bijlage wordt

systematisch geëvalueerd en
bijgewerkt. Stoffen waarvan

wetenschappelijk is vastgesteld
dat zij geen ongewenste effec-

ten kunnen hebben, worden
geschrapt. Een eerste eva-

luatie vindt plaats op 25
november 2004. Wil

men een stof laten
schrappen, dan

moet lopend
onderzoek

voor 25
augustus 2004

worden gemeld. Dit
onderzoek moet leiden tot de vaststel-

ling dat het onwaarschijnlijk is dat die
stoffen in bepaalde omstandigheden

ongewenste gevolgen kunnen hebben.
Uiterlijk 25 november 2004 wordt een
lijst van stoffen vastgesteld, die tot de
definitieve resultaten van het ter kennis
gebrachte onderzoek of tot uiterlijk 25
november 2007 niet op de bijlage zullen

voorkomen. Dit biedt de levensmiddelen-
industrie de mogelijkheid om, mits
behoorlijk gefundeerd, een evaluatie te
verkrijgen van stoffen van de bijlage.
Hiervoor zijn ‘Guidelines’ opgesteld.

Invoeringstermijnen
De lidstaten zijn verplicht om verkoop
van producten die aan de richtlijn vol-
doen vanaf 25 november 2004 toe te
staan en producten die niet aan de nieu-
we richtlijn voldoen vanaf 25 november
2005 te verbieden. De voorraad die niet
aan de richtlijn voldoet maar voor die
datum op de markt is gebracht of geëti-
ketteerd, mag worden verkocht. Zo heeft
de industrie ruimte voor invoering. 

Literatuur
– Richtlijn 2003/89/EG van het Europees Parlement en

de Raad van 10 november 2003 tot wijziging van

Richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding

van de ingrediënten van levensmiddelen, (PbEG 2003,

L 308/15).

– ‘Guideline from the Commission’ services for the con-

tents of the notifications requested by new paragraph

11 of Directive 2000/13/EC, as amended by Directive

2003/89/EC.
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