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PROGRAMMA

Bepalingen van algemene aard

Voedingswaarde – etikettering

Bepalingen van specifieke aard

Aanduiding oorsprong

Etikettering van ‘allergenen’

Lopende en komende Europese initiatieven

Overgangsperiodes en controles

Vragen en antwoorden
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PROGRAMMA

Etikettering van ‘allergenen’:

Voorverpakte levensmiddelen

Niet-voorverpakte levensmiddelen

Etikettering van ‘allergenen’

Behoud van de algemene regels

4

Art 21

• Lijst met 14 stoffen of producten die allergieën of intoleranties 

veroorzaken (Bijlage II).

• ‘Allergenen’ opgenomen in de lijst van ingrediënten met duidelijke 

verwijzing naar de stof- of productnaam zoals vermeld in Bijlage II.

• Indien er geen lijst van ingrediënten is, wordt in de vermeldingen 

het woord “bevat” gebruikt, gevolgd door de naam van de stof of 

het product zoals vermeld in Bijlage II. 

• De vermelding van "allergenen" is niet vereist wanneer de 

benaming van het levensmiddel duidelijk verwijst naar de stof.
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-NL- Kauwgom zonder suiker met vloeibare kern. Met zoetstoffen. Met pepermunt
smaak.
Ingrediënten: Zoetstoffen (maltitol, sorbitol, maltitolstroop, aspartaam, acesulfaam-K),
gom, aroma’s, stabilisatoren (E422, E420), rundgelatine, emulgator (lecithine van soja),
kleurstoffen (E171, E133), glansmiddel (E903), verdikkingsmiddel (E466).
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Voedingswaarde per 100 g: energie 710kJ/170kcal, eiwit 1,6 g, koolhydraten 67.7 g,
waarvan: suikers 0 g, polyolen 67.7 g, vet 0,1 g, waarvan: verzadigde vetzuren 0 g,
voedingsvezels 0 g, natrium 0 g.

-FR- Chewing gum sans sucre avec centre liquide. Avec édulcorants. Arôme menthe.
Ingrédients: édulcorants (maltitol, sorbitol, sirop de maltitol, aspartame, acésulfame-
k), gomme, aromes, stabilisateurs (E422, E420), gélatine de boeuf, émulsifiant
(lécithine de soja), colorants (E171, E133), agent lustrant (E903), agent épaississant
(E466).
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Valeur nutritionnelle par 100 g: énergie 710kJ/170kcal, protéines 1,6 g, hydrates de
carbone 67.7 g, dont: sucres 0 g, polyols 67.7 g, lipides 0,1 g, dont: acides gras saturés
0 g, fibres alimentaires 0 g, natrium 0 g.

Etikettering van ‘allergenen’

Accentueren van de ‘allergenen’

◄ FR ► Saucisse de campagne et potée aux carottes Ingrédients : Pomme de
terre (34%) (pommes de terre 99%, émulsifiant: mono-diglycérides d’acides gras,
curcuma), saucisse de campagne (30%) (viande porc 61%, viande de bœuf, œuf,
farine de blé, aromates, arôme, colorant :caramel), carottes (20%), eau, ognon, fond
de veau (bouillon de veau (extrait de veau, eau), protéine de lait, maltodextrine, huile
végétale (palme, tournesol, olive), sel, sirop de glucose, arômes, légumes (carottes,
ail, ognon, poireau, céleri)), sel, liant (épaississant : amidon modifié de maïs, farine de
blé, farine de soja, émulsifiants: farine de graines de guar, gomme xanthane), huile
végétale (huile de tournesol, de palme, de colza), thym, poivre, laurier en poudre. ◄
NL ► Boerenbraadworst met wortelstamppot Ingrediënten: Aardappelen (34%)
(aardappelen 99%, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, kurkuma),
boerenworst 30% (varkensvlees 61%, rundvlees, ei, tarwebloem, kruiden, aroma,
kleurstof: karamel), wortelen 20%, water, ui, kalfsfond (kalfsbouillon, (kalfsextract,
water), melkeiwit, maltodextrine, plantaardige olie (palm, zonnebloem, olijf), zout,
glucosesiroop, aroma’s, groenten (wortel, look, ui, prei, selder)), zout, bindmiddel
(verdikkingsmiddel: gemodificieerd maïszetmeel, tarwebloem, sojabloem,
emulgatoren: guarpitmeel, xanthaangom), plantaardige olie (zonnebloem-, palm-,
koolzaadolie), tijm, pepper, lauriepoeder. ◄ DE ► Bauernbratwurst mit
Karotteneintopf Zutaten: Kartoffeln (34%) (Kartoffeln 99%, Emulgator: Mono- und
Diglyceride von Speisefettsauren, Kurkuma), Bauernbratwurst (30%) (Schweinefleisch
61%, Rindfleisch, Eier, Weizenmehl, Kräuter, Aroma, Farbstoff: Karamel), Karotten
(20%), Wasser, Zwiebeln, Kalbsfond (Kalbsbouillon (Kalbsextrakt, Wasser),
Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliches Öl (Palme, Sonneblume, Olive), Salz,
Glukosesirup, Aromen, Gemüse (Karotten, Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Sellerie)),
Salz, Bindemittel (Verdickungsmittel: modifizierte Maisstärke, Weizenmehl, Sojamehl,
Emulgatoren: Guarkernmehl, Xanthan), pflanzliches Öl (Sonnenblumen-, Palm-,
Rapsöl), Thymian, Pfeffer, Lorbeerpulver.
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Etikettering van ‘allergenen’

Accentueren van de ‘allergenen’

7

Art 21 – Q&A 2.4.1 

• Enkel de namen van de in Bijlage II opgenomen stoffen of 

producten moeten benadrukt worden, en niet de volledige 

benamingen van de betreffende ingrediënten

Farine de blé, poudre de lait

Farine de blé, poudre de lait

• Voor samengestelde woorden, mag de volledige benamingen van 

de betreffende ingrediënten benadrukt worden

tarwebloem, melkpoeder 

tarwebloem, melkpoeder

Etikettering van ‘allergenen’

Accentueren van de ‘allergenen’

8

Art 21

• Wanneer de benaming van het levensmiddel duidelijk verwijst naar 

de ‘allergenen’, moeten ze niet vermeld worden :

HARDE KAAS

• Wanneer de benaming van het levensmiddel duidelijk verwijst naar 

de ‘allergenen’, moeten deze toch benadrukt worden in de 

ingrediëntenlijst indien ze vermeld worden :

AMANDELTAART

Ingrediënten: tarwebloem, suiker, eieren, amandelen
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Etikettering van ‘allergenen’

Accentueren van de ‘allergenen’

9

Art 21

• Ingrediënten die uitgesloten/vrijgesteld zijn van de verplichte 

allergeendeclaratie en die vermeld zijn in de lijst met ingrediënten:   

Volledig geraffineerde sojaolie

Sulfieten < 10 mg/kg

…

Etikettering van ‘allergenen’

Duidelijke verwijzing

10

Bijlage II

• Weglating van de term kamut:

“Glutenbevattende granen, namelijk tarwe, rogge, gerst, haver, 
spelt en kamut of de hybride soorten daarvan en producten op 
basis van glutenbevattende granen, met uitzondering van: (…)”

“Glutenbevattende granen, namelijk: tarwe (zoals spelt en 

khorasantarwe), rogge, gerst, haver of de hybride soorten 
daarvan en producten op basis van glutenbevattende granen, 
met uitzondering van: (…)”

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 78/2014
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Etikettering van ‘allergenen’

Duidelijke verwijzing
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Bijlage II

• Weglating van de term kamut:

« Céréales contenant du gluten, à savoir blé (comme épeautre et 

blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches 
hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception des : 
(…)»

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 78/2014

“Glutenbevattende granen, namelijk: tarwe (zoals spelt en 

khorasantarwe), rogge, gerst, haver of de hybride soorten 
daarvan en producten op basis van glutenbevattende granen, 
met uitzondering van: (…)”

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 78/2014

Etikettering van ‘allergenen’

Duidelijke verwijzing

12

Art 21

• Vermelding van de specifieke namen 

Vb.: tarwebloem, gerst moutazijn, havervlokken

• Tarwe: ofwel ‘tarwe’ ofwel de specifieke soort (spelt, khorasan tarwe) 

• ‘Gluten’ mag vermeld maar niet geaccentueerd worden: 

Vb.: tarwebloem (bevat gluten)

gluten (tarwe) 

• Granen in glutenvrij producten moeten toch vermeld en 

geaccentueerd worden:

Vb.: tarwe[ (zonder gluten) ]
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Etikettering van ‘allergenen’

Duidelijke verwijzing

13

Art 21

• Noten: vermelding van de specifieke namen 

Vb.: geroosterde hazelnoten, aroma's (amandelen)

• Lactose als ingrediënt: 

Vb.: lactose

lactose (melk)

• Artikel 21.1.b: 

b) de naam van in de bijlage II opgenomen stoffen of producten 
wordt benadrukt (…)

Etikettering van ‘allergenen’

Duidelijke verwijzing

14

Art 21

• Artikel 21.1.b: 

(…)

b) de naam van in de bijlage II opgenomen stoffen of producten 
wordt benadrukt (…)

Aanbevolen Getolereerd

Melk boter (melk)

room (melk)

kaas (melk)

boter

room

kaas

Vis zalm (vis) zalm

Schaaldieren garnalen (schaaldieren) garnalen

Weekdieren mosselen (weekdieren) mosselen
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Etikettering van ‘allergenen’

‘May contain’ etikettering

15

Art 36.3

• Uitvoeringshandelingen i.v.m. mogelijke onbedoelde 

aanwezigheid van ‘allergenen’ moeten vastgesteld worden. 

[geen deadline]

• ‘May contain’ etikettering mag gebruikt worden onder de 

verantwoordelijkheid van de exploitant na risicoanalyse 
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PROGRAMMA

Etikettering van ‘allergenen’:

Voorverpakte levensmiddelen

Niet-voorverpakte levensmiddelen
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Etikettering van ‘allergenen’

Nationale maatregelen voor niet-

voorverpakte levensmiddelen

17

Art 44

• Levensmiddelen die:

- niet voorverpakt te koop worden aangeboden, 

- verpakt worden op de plaats van verkoop op verzoek van de 

consument, 

- voorverpakt worden met het oog op de onmiddellijke verkoop.

Etikettering van ‘allergenen’

Nationale maatregelen voor niet-

voorverpakte levensmiddelen

18

Art 44

• Levensmiddelen die:

- niet voorverpakt te koop worden aangeboden, 

- verpakt worden op de plaats van verkoop op verzoek van de 

consument, 

- voorverpakt worden met het oog op de onmiddellijke verkoop.

• Enkel vermelding van ‘allergenen’

(volledige benaming van het 

ingrediënt niet vereist)

• Koninklijk besluit in finale fase

- Brede raadpleging van de stakeholders

- Advies van de Raad van State

- Notificatie aan de Europese Commissie
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Etikettering van ‘allergenen’

Voorgestelde nationale maatregelen

19

Art 44

• Mondelinge mededeling op verschillende voorwaarden: 

mededeling zonder uitstel, interne procedure in het kader van het 

autocontrolesysteem, betrokken personeel opgeleid …

• Indien aan deze vereisten niet voldaan is: schriftelijke mededeling

• makkelijk zichtbaar en duidelijk leesbaar vermeldingen waar/hoe 

de informatie beschikbaar is.

MOET NOG GOEDGEKEURD WORDEN

Etikettering van ‘allergenen’

20

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION authorising the placing on 

the market of rapeseed protein as a novel food ingredient under 

Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the 

Council

• The labelling of any foodstuff containing rapeseed protein shall 

bear an easily visible and legible statement that the product 

containing ‘rapeseed protein’ as a food ingredient may cause 

allergic reaction to consumers who are allergic to mustard and 

products thereof. 



15/05/2014

11

F
IC

 I
N

F
O

 S
E

S
S

IO
N

  
  
  

U
P

D
A

T
E

 1
3
-0

5
-2

0
1
4

PROGRAMMA

Bepalingen van algemene aard

Voedingswaarde – etikettering

Bepalingen van specifieke aard

Aanduiding oorsprong

Etikettering van ‘allergenen’

Lopende en komende Europese initiatieven

Overgangsperiodes en controles

Vragen en antwoorden

POTTIER Jean 

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Service des Denrées alimentaires, Aliments pour Animaux et Autres 

Produits de Consommation

Jean.pottier@sante.belgique.be

02 / 524 73 62 

DE PRAETER Caroline

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Directoraat-generaal Controlebeleid

Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen

Caroline.depraeter@favv.be

02 / 211 87 09
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