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Eisen allergenen 
veranderen snel
Nieuwe EU-regelgeving allergenenbeheer eind 2014

Afnemers, met name de retail, stellen continu meer eisen aan 
allergenenbeheer. Die ontwikkeling gaat zo snel dat certifice-
ringsschema’s als BRC de hoeveelheid nieuwe voorwaarden 
nauwelijks kunnen bijbenen. Retailers verwachten een gedegen 
allergenenmanagementsysteem. Om de consument van dienst 
te zijn, maar ook om negatieve aandacht in de vorm van recalls 
te voorkomen.

van een product. Onjuiste ingrediënten- 
declaraties worden niet altijd als voedselveilig-
heidsrisico gezien. Het is niet vreemd dat juist 
de Engelse retail het he� in eigen hand hee� 
genomen. Momenteel zijn eisen aan recep-
tuurbeheer en juiste etiketten nog onderbe-
licht in de praktijk. De Engelse retail dwingt 
verbeteringen af door Code of practices voor 
allergenenbeheer op te stellen en deze zelf te 
toetsen.
Daarnaast wordt momenteel het certi�catie-
schema SimplyOK ontwikkeld om betrouw-
bare en volledige allergeneninformatie te 
waarborgen én duidelijk te communiceren 
naar de consument.
 
Kruisbesmetting
Een juiste en volledige ingrediëntendeclara-
tie is wettelijk verplicht, maar een waarschu-
wing voor de mogelijke aanwezigheid van 
een allergeen niet. Uiteraard is dit vreemd 
vanuit consumentenperspectief: het maakt 
immers niet uit hoe een allergeen in een  
product is gekomen maar dat het erin zit.   
Het vermelden van de mogelijke aanwezig-
heid van allergenen door kruisbesmetting 
wordt heel verschillend toegepast en levert 
verwarring en onduidelijkheid op bij de 
allergische consument. Vaak blijkt ten 
onrechte te worden gewaarschuwd voor de 
mogelijke aanwezigheid van bepaalde aller-
genen of is er juist een waarschuwing nodig 
en ontbreekt deze. Veel bedrijven kiezen nog 
voor een waarschuwing vanuit veiligheids-

De laatste tien jaar verdubbelde het aantal 
kinderen met een voedselallergie volgens de 
European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology (EAACI). Steeds meer kinderen 
volgen daardoor een glutenvrij dieet uit medi-
sche noodzaak. Ook het aantal volwassenen 
dat om die reden glutenvrij eet, stijgt. 
Daarnaast groeit glutenvrije voeding in popu-
lariteit onder mensen met aandacht voor 
gezondheid en welbevinden. Dit alles hee� in 
de Verenigde Staten (VS) ertoe geleid dat ca. 
30% van de mensen glutenvrij eet. Markton-
derzoeksbureau Mintel hee� berekend dat in 
de periode 2011-2013 de verkoop van gluten-
vrije producten met 44% steeg.
Verschillende bedrijven spelen hier actief op 
in. Steeds meer foodservicebedrijven geven 
uitgebreide (allergenen)informatie over hun 
producten, zonder de receptuur aan te passen. 
Zo kan de klant zelf – gebaseerd op volledige 
en juiste informatie – een weloverwogen keu-
ze maken. Sommige bedrijven gaan nog een 
stapje verder en bieden speciale allergeenvrije 
producten aan. Zowel in voorverpakt als in 
foodservice zijn steeds meer vrij-van produc-

ten te vinden. In 2013 is de eerste Free From 
Food Expo georganiseerd speciaal gericht op 
dit soort producten (zie ook VMT 10 2013, 
pag. 35). 

Meer recalls
In vrijwel alle landen is het percentage allerge-
nenrecalls fors: gemiddeld 50-60% van het 
totaal. En dat aandeel is nog steeds stijgend. 
Dat is ook zichtbaar in het Europese Rapid 
Alert systeem (RASFF), zie �guur 1. In de  
VS is een oorzaakanalyse uitgevoerd van aller-
genenrecalls in de periode 2011-2012. Hier-
uit konden drie hoofdoorzaken worden 
geïdenti�ceerd:
• Veranderingen in leveranciers
•  Producten verpakt in de verkeerde  

verpakking (verwisseling)
• Veranderingen in receptuur

Door deze drie hoofdoorzaken kwamen de 
ingrediëntendeclaraties op de etiketten niet 
overeen met het product in de verpakking. 
Allergenenmanagement draait om het geven 
van volledige en juiste allergeneninformatie 
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overwegingen en redeneren vanuit de 
gedachte: “Het is niet uit te sluiten dat…”. De 
manier waarop tegen kruisbesmetting wordt 
aangekeken, vooral door de retail, is echter 
in slechts enkele jaren radicaal gewijzigd. 
Aangetoond dient te worden dat daadwerke-
lijk sprake is van kruisbesmetting die niet te 
voorkomen valt, voordat men overgaat tot 
het plaatsen van een waarschuwing. Dat 
gee�  het uitgangsprincipe: “geen waarschu-
wing, mits…”.
Dit levert uiteraard discussies op. Om aan te 
kunnen tonen dat sprake is van kruisbesmet-
ting worden vaak analyses ingezet. Door 
middel van gerichte bemonsteringen en 
validatie van reinigingen – ook noodzakelijk 
vanuit BRC-certi� cering – worden werk-
wijzen en keuzes onderbouwd.
Daarnaast worden meer en meer risicobere-
keningen uitgevoerd. Bij de beoordeling van 
zowel analyses als berekeningen zijn actie-
grenzen noodzakelijk. Hiervoor wordt vaak 
het VITAL 2.0 (Voluntary Incidental Trace 
Allergen Labelling) -systeem gehanteerd. 
Het is een Australisch model dat veilige 
grenzen biedt voor de allergische consu-
ment. Het systeem is gestoeld op weten-
schappelijke patiëntendata en vindt wereld-
wijd steeds meer navolging. 

Onverpakte producten 
Per 13 december 2014 zal het verplicht zijn 
om informatie over allergenen te verstrek-
ken voor onverpakte producten. Dit zijn 

producten zoals verkocht bij versafdelingen 
in de supermarkt, traiteurs, bakkers en sla-
gers. Maar ook voor voedsel  bij cateraars, 
restaurants, horeca en instellingskeukens 
geldt deze verplichting. De allergeneninfor-
matie moet volgens Verordening EG (nr.) 
1169/2011 actief beschikbaar gesteld wor-
den. Het moet makkelijk toegankelijk voor 
de consument én schri� elijk zijn. Dat kan 
op meerdere manieren worden uitgevoerd. 
Te denken valt aan menukaarten, schap-
kaartjes, digitale informatie of informatie-
klappers op de toonbank. De allergenenin-
formatie hoe�  dus niet per se op een etiket 
of menukaart te staan.
Overigens is het niet nodig om een volledi-
ge ingrediëntendeclaratie te geven of infor-
matie over mogelijke kruisbesmetting met 
allergenen. Het gaat uitsluitend om infor-
matie over de aanwezige allergenen in het 
product. Bestaande praktijkvoorbeelden uit 
uiteenlopende bedrijfstakken zijn het druk-
ken van informatie op placemats, informa-
tie op websites, apps, QR-codes, posters in 
de winkel, informatie in kassasystemen, 
borden met allergeneninformatie op coun-
ters of schapkaarten. Maar een simpele ver-
melding als “Wij hebben allergeneninfor-
matie van onze gerechten. Vraagt u het ons, 
wij helpen u graag”, gecombineerd met een 
voor alle medewerkers toegankelijke infor-
matiebron om de gewenste informatie op te 
zoeken, volstaat ook. In dat geval wordt de 
informatie mondeling gegeven.

Personeel foodservice
Hoewel de nieuwe regelgeving al over een 
jaar bedrijven zal verplichten om allergenen-
informatie te verstrekken, is dit in de foodser-
vicesector nog niet algemeen bekend. Een 
goede implementatie vergt echter tijd. Pro-
ductinformatie, kennis van personeel en stan-
daardisatie van producten zullen aandacht 
moeten krijgen om betrouwbare informatie 
te kunnen geven. Ook de bewustwording bij 
alle medewerkers en een goede omgang met 
de gast of klant behoe�  attentie. Net als de 
interne communicatie tussen bedienend per-
soneel en de keuken, zodat fouten of verwis-
seling voorkomen kunnen worden.
Vooral het verzamelen van de grondsto� nfor-
matie zal tijd kosten. Gezien de veelheid,  
diversiteit, kennisgebrek en vaak kleinere 
omvang van bedrijven zal een individuele 
benadering niet werken. Collectieve oplossin-
gen om grondsto� nformatie en recepturen te 
beheren en medewerkers te trainen zullen 
ingezet moeten worden. Voorbeelden daar-
van zijn PS voor slagers of BakkerijPlaza 
waarbij collectieve grondsto� nformatie 
gecombineerd wordt met bedrijfsspeci� eke 
producten/recepturen zodat de juiste eind-
productinformatie kan worden opgesteld.

• MARJAN VAN RAVENHORST •

M. van Ravenhorst, Allergenen Consultancy, 

info@allergenenconsultancy.nl

Figuur 1. Ontwikkeling van allergenenrecalls vastgesteld door RASSF in periode 2004-2012.

Een toenemend aantal mensen consumeert 

glutenvrije voeding zonder medische noodzaak. 
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Noten zijn een van de groepen allergenen 

die wettelijk vermeld moeten worden.
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