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De Europese Commissie heeft tijdelijk een aantal ingrediënten

of stoffen van de lijst allergenen geschrapt. Deze ingrediënten

hoeven niet meer als allergeen op het etiket te worden vermeld.

Het schrappen van een aantal ingrediën-
ten of stoffen is vastgelegd in Richtlijn
2005/26/EG Geschrapte voedselingredi-
ënten of stoffen. Voedingsmiddelenpro-
ducenten kunnen onderzoek doen naar
de ingrediënten of stoffen om vast te stel-
len of ze definitief uit de bijlage III van de
Europese Richtlijn 2000/13/EG Etikette-
ring levensmiddelen en daarmee ook uit
Bijlage III Warenwetbesluit Etikettering
van levensmiddelen kunnen worden ge-
schrapt. Deze ingrediënten zijn tot en
met 25 november 2007 geschrapt van de
lijst. Zij hoeven dus niet te worden geëti-
ketteerd als allergene stoffen. De wijzi-
ging van de Europese regelgeving is nog
niet doorgevoerd in de Nederlandse re-
gelgeving.

Etikettering
Bij de bereiding van eet- of drinkwaren ge-
bruikte allergene ingrediënten of stoffen
die nog aanwezig zijn in het product, al
dan niet in gewijzigde vorm, moeten op
het etiket worden vermeld. Welke ingredi-
ënten of stoffen als allergeen worden be-
schouwd, is vastgelegd in bijlage III van de
Richtlijn 2000/13/EG Etikettering levens-
middelen. De vermelding op het etiket is
niet vereist wanneer in de verkoopbena-
ming van het product duidelijk verwezen
wordt naar het ingrediënt of de stof.

Evaluatie
De lijst met allergenen is inmiddels geë-
valueerd en een aantal ingrediënten en
stoffen zijn tijdelijk geschrapt. Op grond
van artikel 9a Warenwetbesluit Etikette-
ring van levensmiddelen worden met in-
gang van 25 november 2005 ingrediën-
ten of stoffen in de lijst van ingrediënten
vermeld. Voor de ingrediënten of stoffen
vermeld op de lijst van geschrapte ingre-
diënten of stoffen is vermelding niet ver-

plicht. Voor de volledigheid moet worden
opgemerkt dat volgens lid 2 van artikel
9a Warenwetbesluit Etikettering van le-
vensmiddelen vermelding ook niet ver-
plicht is als het ingrediënt terugkomt in
de benaming van het product.

Wetgeving
Regelnieuws

Lijst met ingrediënten of stoffen die tijdelijk geschrapt zijn
Soort ingrediënt Tijdelijk geschrapte ingrediënten of stoffen

Glutenbevat- – Glucosestroop op basis van tarwe, met inbegrip van
tende granen dextrose*

– Maltodextrinen op basis van tarwe*
– Glucosestroop op basis van gerst
– Granen gebruikt voor sterk alcoholische dranken

Eieren – Lysozym (uit eieren) gebruikt in wijn
– Albumine (uit eieren) gebruikt als klaringsmiddel in wijn en 

cider
Vis – Visgelatine gebruikt als drager voor vitaminen en smaak-

stoffen
– Visgelatine of visslijm gebruikt als klaringsmiddel in bier, 

cider en wijn
Soja – Volledig geraffineerde sojaolie en –vet*

– Natuurlijke gemengde tocoferolen (E306), natuurlijk 
D-alfa-tocoferol, natuurlijk D-alfa-tocoferolacetaat, natuur-
lijk D-alfa-tocoferolsuccinaat van soja

– Fytosterolen en fytosterolesters van plantaardige oliën van 
soja

– Fytostanolesters geproduceerd uit fytosterolen van plant-
aardige oliën van soja

Melk – Wei gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken
– Lactitol
– Melk- (caseïne) producten gebruikt als klaringsmiddel in 

cider en wijnen
Noten – Noten gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken

– Noten (amandelen, walnoten) gebruikt (als smaakstof) in 
sterk alcoholische dranken

Selderij – Olie van selderijblad en –zaad
– Oleohars van selderijblad

Mosterd – Mosterolie
– Mosterdzaadolie
– Mosterdzaadoleohars

* Deze ingrediënten of stoffen zullen naar verwachtingen niet leiden tot een grotere allergeniciteit dan de EFSA heeft

vastgesteld.
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