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In VMT 9 (23 april 2004) werd bericht over de nieuwe

regelgeving van allergenen. Inmiddels is ook een hand-

leiding gepubliceerd door het Centraal Bureau Levens-

middelenhandel (CBL), de Stichting Merkartikel (SMA)

en de Nederlandse Voedingsmiddelen Industrie (VAI).

Het artikel en de handleiding riepen reacties op die een

verdere toelichting op de nieuwe regelgeving noodzake-

lijk maken.

De overwegingen in de richtlijn etikette-
ring allergenen geven de uitgangspunten
voor de wijziging van de bestaande regel-
geving: Om een hoog niveau van
bescherming van de gezondheid van con-
sumenten te bereiken en het recht op
voorlichting te waarborgen, moet worden
gezorgd dat consumenten de nodige
informatie krijgen over levensmiddelen.
Sommige stoffen die worden gebruikt bij
de vervaardiging van levensmiddelen en
hierin nog aanwezig kunnen overgevoe-
ligheid (allergieën, intoleranties) veroor-
zaken en sommige van deze allergieën of
intoleranties vormen een gevaar voor de
gezondheid. Dit gevaar wordt onder-
streept door een verklaring van het
Wetenschappelijk Comité voor de men-
selijke voeding: Voedselovergevoeligheid

veroorzaakt lichamelijke ongemakken,
die goedaardig maar ook dodelijk kun-
nen zijn.
Hoewel etikettering, bedoeld voor alle
consumenten, niet als het enige voorlich-
tingsmiddel mag worden beschouwd,
moeten consumenten die overgevoelig
zijn zo veel mogelijk worden geïnfor-
meerd over de samenstelling van levens-
middelen.
In het vorige artikel werd gesteld dat alle
ingrediënten die worden gebruikt bij de
vervaardiging van een levensmiddel en

die, zelfs in gewijzigde vorm, nog in het
eindproduct aanwezig en die in bijlage III
bis worden vermeld of die afkomstig zijn
van een in bijlage III bis opgenomen
ingrediënt, op het etiket moeten worden
vermeld met een duidelijke verwijzing
naar de naam van dat ingrediënt. Deze
vermelding is niet vereist als de verkoop-
benaming van het levensmiddel duidelijk
naar het betrokken ingrediënt verwijst.

Ingrediëntenlijst
De zinsnede uit het vorige artikel ‘De eti-
ketteringsplicht is beperkt tot op het eti-
ket vermelden met een duidelijke verwij-
zing naar de naam van het ingrediënt’
heeft, gezien de reacties, tot onduidelijk-
heid geleid. Alle ingrediënten gebruikt
bij de vervaardiging of bereiding van een
levensmiddel moeten met hun echte
naam (de naam waaronder het ingre-
diënt bekend staat) in de ingrediënten-
lijst worden vermeld tenzij ze behoren tot
een specifieke categorie. Deze vermel-
ding geldt ook voor ingrediënten met een
allergene werking vermeld in de bijlage
of afkomstig van een in de bijlage opge-
nomen ingrediënt.
Ook werd gezegd dat deze beperking
weinig houvast biedt maar meerdere
mogelijkheden van invulling geeft mits
niet aan het doel voorbij wordt gegaan.
Een mogelijkheid is het opnemen van de
vermelding in de lijst van ingrediënten
zelf: ‘Ingrediënten: caseïne (bevat melk),
et cetera’. Een andere mogelijkheid is
apart vermelden: ‘Ingrediënten: caseïne

(1), et cetera, met daaronder: Dit levens-
middel bevat het allergeen melk (1)’. Als
de producent van mening is dat de opna-
me van het allergene ingrediënt in de
ingrediëntenlijst voldoende is en geen
verwijzing nodig is, ziet de lijst er als
volgt uit: ‘Ingrediënten: caseïne, et cete-
ra’. Voor het gekozen voorbeeld zal dit
niet snel het geval zijn. Immer men mag
er niet bij voorbaat vanuit gaan dat de
consument op de hoogte is van de moge-
lijkheid van voedselovergevoeligheid.

Verkoopbenaming
Vermelding van gebruikte en nog aanwe-
zige allergene stoffen is niet vereist wan-
neer de verkoopbenaming van het
levensmiddel duidelijk naar het betrok-
ken ingrediënt verwijst. Ook dit biedt
opening voor meerdere mogelijkheden
doordat de wijze van weergeven niet is
aangegeven. Ook hier geldt dat er niet bij
voorbaat vanuit mag worden gegaan dat
de consument op de hoogte is van de
mogelijkheid van voedselovergevoelig-
heid.
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Symposium Allergenen
Op 21 september wordt in Ede het
symposium ‘Nieuwe regelgeving
etikettering allergenen’ gehou-
den. Op het programma:
– Update Europese wetgeving
– Allergenenmanagement bij LU
– Wijzigen allergenendeclaratie
– Vaststellen drempelwaarden
– Welke informatie wil de 

allergische patiënt?
– Aansprakelijkheid
Inlichtingen: Keesing Noorder-
vliet, Liselore de Boer, 030-
6358503, l.d.boer@keesing.nl,
www.vmt.nl/bijeenkomst.


