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1. Doel 
 
Deze omzendbrief heeft als doel uitleg te verschaffen bij de nieuwe regels met betrekking tot:  

• de vermelding van allergenen  van voorverpakte levensmiddelen en 
• het meedelen van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen. 

 
2. Toepassingsgebied 

 
De omzendbrief is van toepassing op alle levensmiddelen, voorverpakt of niet, die bestemd zijn voor 
de eindconsument. Het gaat hier om het rechtstreeks aanbieden van levensmiddelen aan de 
eindconsument bijvoorbeeld in supermarkten, slagerijen, bakkerijen, kruidenierszaken, traiteurs, 
restaurants, grootkeukens, kinderdagverblijven… 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober  2011 
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. 
 
Koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van 
bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte 
levensmiddelen. 
 

3.2. Andere  
/ 
 

4. Definities en afkortingen 
 
FIC: verordening (EU) nr. 1169/2011 (Food Information to Consumer).  
 
Allergenen: stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken zoals opgenomen in 
bijlage II van verordening (EU) nr. 1169/2011.  
  



2 
 

5. Allergenen 
 
In verordening (EU) nr. 1169/2011 staan in bijlage II stoffen of producten opgesomd die allergieën of 
intoleranties veroorzaken. Deze lijst is eveneens opgenomen in de bijlage van deze omzendbrief.  
 

• Voorverpakte levensmiddelen 
 
In artikel 21 van de FIC wordt vermeld dat bij voorverpakte levensmiddelen die allergenen bevatten 
deze steeds moeten worden opgenomen in de ingrediëntenlijst met een duidelijke vermelding van de 
naam ervan. Daarnaast moet de aanwezigheid van deze allergenen benadrukt worden zodat ze 
duidelijk te onderscheiden zijn van de rest van de ingrediëntenlijst. Dit kan zowel door middel van een 
ander lettertype, een andere stijl, een andere kleur, enz. Als er geen ingrediëntenlijst is, dan moet de 
naam van het allergeen vermeld worden na het woord “bevat”.  
 
Het is ook van belang te vermelden dat in die specifieke situaties waarbij bestanddelen van een 
levensmiddel kunnen weggelaten worden uit de ingrediëntenlijst (artikel 20 van de FIC) dat enkel is 
toegestaan voor stoffen die geen allergenen zijn. 
  

• Niet-voorverpakte levensmiddelen 
 
In artikel 44 van de FIC worden de niet-voorverpakte levensmiddelen vermeld.  
Hieronder vallen 3 groepen levensmiddelen:  
 

 levensmiddelen die niet voorverpakt aan de eindverbruiker worden aangeboden; 
 levensmiddelen die op de plaats van verkoop op verzoek van de consument worden 

verpakt;  
 levensmiddelen die met het oog op een onmiddellijke verkoop worden voorverpakt.  

 
Voor de niet-voorverpakte levensmiddelen is enkel de vermelding van allergeneninformatie verplicht. 
De modaliteiten van deze verplichting zijn vastgelegd in het KB van 17 juli 2014.  
 
De overdracht van deze allergeneninformatie naar de eindconsument gebeurt schriftelijk en daarbij 
wordt de informatie duidelijk leesbaar aangebracht op een fysieke of elektronische drager op de plaats 
waar het levensmiddel wordt verkocht. Deze vermelding moet vrij en gemakkelijk toegankelijk zijn 
voordat de aankoop plaatsvindt.  
 
In afwijking daarvan kan de overdracht ook mondeling gebeuren als aan de 5 volgende voorwaarden 
is voldaan: 
 

 Op verzoek van de consument moet de informatie worden meegedeeld zonder uitstel, op 
de plaats waar het levensmiddel te koop wordt aangeboden en voordat de aankoop 
plaatsvindt; 

 Er dient een schriftelijke procedure te worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat kan 
worden verzekerd dat de allergeneninformatie correct wordt meegedeeld; 

 Deze procedure moet beschikbaar zijn op de plaats van verkoop en gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor het personeel en voor het FAVV;  

 Het betrokken personeel moet voldoende opgeleid zijn over de allergenenproblematiek en 
de procedure; 

 Voor het verstrekken van deze informatie mag geen kost worden aangerekend. 
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Daarnaast moet onafgezien van de wijze van de informatieoverdracht, een voor de consument 
duidelijke zichtbare schriftelijke vermelding aanwezig zijn op de plaats waar de levensmiddelen te 
koop worden aangeboden waarin is opgenomen waar de allergeneninformatie kan worden 
teruggevonden/opgevraagd en een waarschuwing dat de samenstelling van het levensmiddel kan 
wijzigen. 
 
Het is van belang dat bij controle kan aangetoond worden dat de vereiste allergeneninformatie 
beschikbaar is en kan meegedeeld worden. Het overmaken van deze informatie kan schriftelijk 
gebeuren of op basis van een procedure bij mondelinge overdracht. 
 
In bijlage is een model van procedure met invulformulier voorzien die kan gebruikt worden bij de 
mondelinge overdracht van de allergeneninformatie. Andere, zelfuitgewerkte, procedures die leiden tot 
hetzelfde resultaat, worden ook aanvaard. 
 

6. Bijlagen 
 

• Procedure bij mondelinge overdracht van de allergeneninformatie voor niet-voorverpakte 
levensmiddelen. 

• Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober  
2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. 

• Koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van 
bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-
voorverpakte levensmiddelen. 

  
7. Overzicht van de revisies 

 
Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
1 13/12/2014 Originele versie 
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