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Wetgeving

   richtlijn van 
kracht werd, gold voor bedrijven

dat ze voor samengestelde producten
- die minder dan 25 procent van het
totaalproduct uitmaakten (25%-
regel) - geen vermelding van de
ingrediënten op het etiket hoefden te
geven. De nieuwe hoofdregel is dat
alle ingrediënten van een samenge-

steld ingrediënt in de declaratie op
het etiket moeten komen. Bovendien
is er een lijst vastgesteld van twaalf
allergene ingrediënten die altijd op
het etiket moeten als ze in een pro-
duct voorkomen (zie het kader).

Op deze lijst is een aantal uitzonde-

na indiening van een veiligheidsdos-
sier door de fabrikant bij de EFSA,
ervan zijn ontheven. Het gaat dan bij-
voorbeeld om destillaten van granen,
zoals whiskey en gin, of de zoetstoffen
lactitol uit melk en dextrose uit tarwe
of om soja-olie. Pinda-olie daarente-
gen kwam nog niet door de goedkeu-
ringsprocedure, omdat er mogelijk
toch allergene reacties door ontstaan.

‘De nieuwe regeling is een enorme
vooruitgang voor allergiepatiënten’,
aldus Marjan van Ravenhorst, oprich-
ter van het bedrijf Allergenen
Consultancy dat adviezen geeft aan
onder andere voedselproducenten en
de tussenhandel. “De keuze wordt een
stuk makkelijker gemaakt. Ongeveer
negentig procent van de allergische
reacties wordt door de genoemde
twaalf stoffen veroorzaakt. Doordat ze
nu op het etiket moeten, maakt dat
de keuze een stuk makkelijker.
Vroeger kon je als patiënt gebruik
maken van merkartikelenlijsten waar-
door je ellende kon voorkomen, maar
nu weet je ook van de merkloze pro-
ducten van bijvoorbeeld de Aldi of je

Nieuwe EU-richtlijn etikettering handig voor all
Kleine hoeveelheden van allergene ingrediënten kunnen

voor patiënten met een voedselallergie fataal zijn. Sinds

25 november zijn nieuwe Europese etiketteringsregels

van kracht waardoor etiketten extra informatie gaan

bevatten die hen van pas kan komen.

 

ringen gemaakt. Hierbij gaat het om
de afgeleide ingrediënten die na zui-
vering geen allergische reactie meer
kunnen veroorzaken. Hiervan is een
lijst samengesteld door de European
Food Safety Authority (EFSA).
Ingrediënten op deze lijst hoeven niet
meer op het etiket met verwijzing
naar de allergene herkomst omdat ze,

Twaalf stoffen veroorzaken 90%

allergische reacties

Allergene ingrediënten die moeten worden gedeclareerd op het etiket:
– glutenbevattende granen en producten op basis van glutenbevattende granen;
– schaaldieren en producten op basis van schaaldieren;
– eieren en producten op basis van eieren;
– vis en producten op basis van vis;
– aardnoten en producten op basis van aardnoten;
– soja en producten op basis van soja;
– melk en producten op basis van melk (inclusief lactose);
– schaalvruchten, d.w.z. amandelen (Amygdalus communis L.), hazelnoten (Corylus avellana), wal-
noten (Juglans regia), cashewnoten (Anacardium occidentale), pecannoten (Carya illinoiesis
(Wangenh.) K. Koch), paranoten (Bertholletia excelsa), pistachenoten (Pistacia vera), macada-
mianoten (Macadamia ternifolia) en producten op basis van schaalvruchten;
– selderij en producten op basis van selderij;
– mosterd en producten op basis van mosterd;
– sesamzaad en producten op basis van sesamzaad;
– zwaveldioxide en sulfieten in concentraties van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l uitgedrukt als SO2.
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fabriekslijnen door wisselingen van
productieprocessen producten besmet
kunnen raken met allergenen - is in
de EU-regelgeving niets vastgelegd.
Dit wordt aan de fabrikanten zelf
overgelaten, waarbij de risico’s vol-
gens GMP- en HACCP-procedures
moeten worden beperkt. “Het is soms
niet mogelijk om kruisbesmetting
helemaal uit te sluiten. Maar in de
praktijk krijgt dit onderwerp veel
aandacht van certificerende instellin-
gen”, aldus Ravenhorst. Inmiddels
heeft de Federatie Nederlandse
Levensmiddelenindustrie een vrijwil-
lige aanbeveling opgesteld om 
kruisbesmetting of versleping 
te voorkomen.

Meer informatie:

www.allergenenconsultancy.nl;

www.voedselallergie.nl;

www.voedingscentrum.nl.

ze wel of niet kunt nemen.”
Niettemin blijven de merkartikelen-

lijsten een handig hulpmiddel omdat
ze een overzicht bieden van wat wel
kan. Daarbij kunnen meerdere voed-
selallergenen worden gecombineerd
in één lijst. Ook zijn de allergenen
zichtbaar die niet onder die allerge-
nenwetgeving vallen.

Bewustwording    De regeling voor-
ziet ook in een heldere benaming van
de allergenen op het etiket. Zo mag
het woordje pinda niet worden ver-
vangen door aardnoten of melkeiwit
door caseïne. Ravenhorst: “Door de
regeling is er ook een grotere bewust-
wording op gang gekomen bij bedrij-
ven. Veel bedrijven zijn in het afgelo-
pen jaar met vragen gekomen over
wat ze nu precies moesten doen.”

Hoewel de regeling duidelijker is,
blijft de wetgeving complex. Zo heeft

de 25%-regel een uitzondering die
nog tot vragen van de voedingsmid-
delenproducenten leidt. Als ingre-
diënten minder dan twee procent in
het eindproduct voorkomen, hoeven
ze niet langer in afnemende volgorde
van het gewicht te worden vermeld.
In dit geval zijn ook samengestelde
levensmiddelen als chocolade, jam of
smeervetten vrijgesteld van volledige
ingrediëntenvermelding, omdat hier-
voor een aparte Europese regeling
geldt. “Uit de vragen bij Allergenen
Consultancy blijkt dat mensen den-
ken dat er in twee procent van het
product toch nog allergenen zouden
kunnen voorkomen”, licht Ravenhorst
toe. “Het betreft hier echter alleen de
volgorde van de ingrediënten op het
etiket. En als er bijvoorbeeld in de
gebruikte chocolade soja zit, dan
moet dat toch apart op het etiket.”

Voor kruisbesmetting - waarbij in

voor allergiepatiënten
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