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Ten opzichte van het eerste VMT-allerge-
nencongres in november 2003 (zie VMT
1/2 2004, pp. 26-27), bleek op de tweede
bijeenkomst september dit jaar dat er
nog steeds veel onduidelijkheid bestaat
rond de etikettering van allergenen. Gro-
te stap voorwaarts is de september ver-
schenen, breed gedragen handleiding
over hoe de Etiketteringsrichtlijn
(2003/89/EG) in Nederland moet worden
geïnterpreteerd. Deze handleiding
behandelt een groot aantal praktische
zaken die de industrie richting geven bij
de eigen vertaalslag naar de etiketten van

verpakte producten. Onverpakte produc-
ten, producten die in de horeca worden
verkocht en de losse verkoop vallen niet
onder deze richtlijn.
Veel vragen waren er over de vervanging
van de 25%-regel (waarbij de ingrediën-
ten van dat samengestelde product niet
hoeven te worden vermeld) door de 2%-
regel. Dit is alleen van toepassing voor in
de EU-geregelde levensmiddelen en is
niet van toepassing op de belangrijkste
allergenen die in bijlage IIIbis van de Eti-
ketteringsrichtlijn worden genoemd. Jan
Bijloo, food legislation officer bij FCDF,

die namens de VAI sprak: “Op dit
moment is er in Brussel een discussie
over of margarine wel in het rijtje van

communautair geregelde samengestelde
ingrediënten hoort.”
Een kleiner, maar voor de industrie zeker
niet onbelangrijk, stapje voorwaarts was
het bekend worden van de tot verbazing
van velen slechts zeer beperkte lijst met
derivaten van allergenen waarvoor een

Voedselveiligheid

Industrie heeft nog een jaar om etiketten aan te passen

Nog veel vragen
rond etikettering allergenen
Uiterlijk op 25 november volgend jaar moeten producenten van voedingsmiddelen de etiketten

hebben aangepast aan Europese regelgeving op het gebied van allergenen. Die tijd is hard nodig

gezien de vele vragen die er in de praktijk leven, zo bleek tijdens VMT’s tweede bijeenkomst over

allergenen.

Lu General Biscuits doen er alles aan om contaminatie met allergenen die niet in het recept zitten, te voorkomen. Geheel uitsluiten kan men
dit niet, vandaar dat in overleg met patiëntenverenigingen gekozen is om extra informatie (vetgedrukte teksten) op het etiket te verstrekken.

Elke aromaproducent moet voortaan
‘graan’ op het etiket zetten
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uitzondering is aangevraagd om te wor-
den vermeld op het etiket (zie kader).

Praktijk
LU gaf bij monde van nutrition manager
George de Bekker aan hoe producenten
van voedingsmiddelen met allergenen
kunnen omgaan. Belangrijk daarbij is dat
producenten al hun toeleveranciers vra-
gen om zeer nauwkeurig de mogelijke
aanwezigheid van allergenen en aanwezi-
ge risico’s op kruisbesmetting in kaart te
brengen. Daarbij worden vaak onver-
wachte ontdekkingen gedaan, zoals res-
ten pinda’s in partijen cacao (door
gebruik van dezelfde zakken), pindaspo-
ren in de coatingolie op rozijnen, visgela-
tine in yoghurt, viseiwitten in abrikozen-
blokjes, caseïne in vis enzovoort. De Bek-
ker: “Zorg er als fabrikant voor dat u
geen allergenen toepast in producten
waarin de consument deze niet ver-
wacht.”
Ook Bijloo benadrukte meerdere keren
dat de industrie vooral duidelijk moet
zijn bij het vermelden van allergenen.
“Noem bijvoorbeeld het allergeen in
plaats van het product waarin het is ver-
werkt.” Frans Timmermans, medeoprich-
ter en CEO van het Nederlands Anafylaxis
Netwerk, illustreerde dit even later wel
heel erg duidelijk: “Af en toe krijgen wij

een telefoontje van leden waaruit blijkt
dat zij zich niet realiseren dat producten
als kaas en yoghurt van melk zijn
gemaakt. Caseïne, weipoeder, arachi-
deolie, ovalbumine. Wat zegt dit de con-
sument?”
De lay-out van etiketten moet in zijn
ogen veel duidelijker. “Allergische consu-
menten moeten het etiket van ieder pro-
duct dat zij (willen) kopen, lezen. Ook als
zij dit product al eerder hebben gekocht
– met het oog op plotselinge veranderin-
gen in de samenstelling.”

Preventie
Bedrijven dienen van meet af aan veel
aandacht te besteden aan preventie.
“Heb je een bepaald allergeen wel beslist
nodig voor je receptuur? Vaak wordt met
oude recepturen gewerkt”, aldus De Bek-
ker. “Stel jezelf als producent de vraag of
je wel een nieuw allergeen in je fabriek
wilt introduceren.”
Een van de eerste acties bij LU Benelux
was het elimineren van arachideolie uit
de bedrijven, gevolgd door visolie uit de
margarines en soja uit de ingrediënten
van toeleveranciers (dit in het kader van
ggo). Verder wordt ‘rework’ als een
grondstof behandeld en dus opgenomen
in de recepten en ingrediëntenlijsten.
Uiteraard zijn de allergenen in het

HACCP-systeem opgenomen.
Dankzij alle aandacht en maatregelen die
sinds 1998 zijn genomen, weet De Bekker
dat een aantal LU-producten met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
geen allergenen bevatten. Het uitblijven
van de eerste klacht sterkt hem in zijn
overtuiging. Toch is er binnen de Dano-
ne-Groep besloten om niet ‘vrij van’ te
claimen, maar de consument te wijzen op
de mogelijk aanwezige allergenen (zie
foto). Ook worden alle producten in de
een keer per jaar verschijnende ALBA-lijst
vermeld. Dat etiket en ALBA-gegevens
niet altijd overeenkomen, is volgens Tim-
mermans verwarrend voor de consu-
ment.

Aansprakelijk
Diverse deelnemers vroegen zich af of
een consument Danone nog wel aanspra-
kelijk kan stellen in het geval er onver-
wacht toch een product een allergeen
bevat. Advocaat Annelies Freriks van AKD
Prinsen Van Wijmen gaf aan dat bij pro-
ductaansprakelijkheid het er om gaat of
het product de veiligheid biedt die de
consument mag verwachten. Door de
verplichte etikettering van allergenen zal
enerzijds het verwachtingspatroon van
de consument veranderen, terwijl ander-
zijds de verantwoordelijkheid veel meer
bij de producent komt te liggen in plaats
van bij de consument.
Ook in dit opzicht is duidelijk etiketteren

van groot belang voor de producent, te
meer daar de producent meer inzicht in
mogelijke gevaren van verontreinigen
heeft dan de consument. Het informeren
via het etiket, maar bijvoorbeeld ook via
een databank als ALBA, is van belang
omdat de consument zo in staat wordt
gesteld zich (goed) te informeren met als
gevolg dat verwachtingspatroon en wer-
kelijkheid beter op elkaar aansluiten.
Volgens Freriks zal door de toenemende
kennis bij producenten, ook ten aanzien
van traceerbaarheid en HACCP, en bij
consumenten de schuldaansprakelijk-
heid verschuiven naar risicoaansprake-
lijkheid. Belangrijk verschil daarbij is dat
de consument niet (langer) de schuld van
de producent hoeft te bewijzen.

Hans Damman

Pas geen allergenen toe in producten
waarin de consument ze niet
verwacht

Richtlijn 2003/89 EG (Etiketterings-
richtlijn) dient uiterlijk 25 november
2004 in de Warenwet te zijn geïmple-
menteerd. Producten die op of na 25
november 2005 worden geprodu-
ceerd, moeten aan deze richtlijn vol-
doen.
VWA, CBL, SMA en VAI hebben geza-
menlijk een handleiding opgesteld
hoe in Nederland Richtlijn 2003/89/EG
moet worden uitgelegd (zie
http://www.mvo.nl/voeding-en-
gezondheid/download/Handlei-
ding%20allergen.pdf).
Twaalf allergenen (verantwoordelijk
voor circa 90% van alle allergische
reacties) en hun derivaten moeten op
het etiket worden vermeld, ongeacht
de hoeveelheid en aard van de toepas-
sing (hulpstoffen, additieven, aro-
ma’s): glutenbevattende granen,
schaaldieren (o.a. krabben, kreeften,
garnalen), eieren, vis, aardnoten (pin-
da’s), soja, melk (inclusief lactose; in
de EU alleen koe- en buffelmelk),

schaalvruchten (hazelnoot, enz) , sel-
derij, mosterd(zaad), sesamzaad,
zwaveldioxide en sulfiet (indien door
toevoeging = 10 mg/kg).
Bij de Europese Commissie zijn ver-
zoeken ingediend om de volgende
stoffen (tijdelijk) niet te hoeven ver-
melden op het etiket: op tarwe geba-
seerde glucosestropen, inclusief dex-
trose, en maltodextrine; glucose-
stroop op basis van gerst; met zuur
gehydrolyseerde tarwe-eiwitten; dis-
tillaten gemaakt van granen, wei en
noten; volledige geraffineerde olie en
vetten van pinda’s; melk-, ei- en vis-
producten die bij de wijnproductie
worden gebruikt (zie
http://www.efsa.eu.int/science/nda/ca
tindex_en.html). Uiterlijk 25 novem-
ber stelt de Commissie na consultatie
van EFSA, de definitieve lijst vast.
Deze uitzonderingen blijven uiterlijk
tot 25 november 2007 van kracht. Tot
dan kunnen aanvragen nog worden
ingediend.
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