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In de vorige editie van De Slager is ingegaan op de nieuwe Productinfor-

matie Verordening. Toegelicht is welke regels gaan gelden voor toon-

bankproducten, voorverpakte producten, producten die verkocht wor-

den aan derden en via websites. 

Dit artikel gaat in op de veranderingen 

voor allergenen. De belangrijkste is dat 

allergeneninformatie 13 december a.s. 

ook voor onverpakte producten beschik-

baar moet zijn voor de consument. 

Dus ook al heb je geen voorverpakte 

producten in de winkel, toch moet je de 

klant kunnen informeren.

WAT ZIJN ALLERGENEN?
Allergenen zijn eiwitten die aller-

gische reacties kunnen opwekken. 

De Europese Unie heeft bepaald dat 

de voedselallergenen die de meeste 

overgevoeligheidsreacties veroorzaken 

gecommuniceerd moeten worden met  

de consument.

Naast voedselallergenen waar wij het in 

de slagerij over hebben zijn er ook andere 

allergenen, denk aan stuifmeelpollen uit 

bomen en allergenen die via bijvoorbeeld 

cosmetica in je lichaam kunnen komen.

WIL BRUSSEL ALLERGENEN WEREN 
UIT DE SLAGERIJ?
Nee. In Europees verband is alleen afge-

sproken dat informatie over allergenen 

in voeding beter gecommuniceerd moet 

gaan worden, dus ook in de slagerij.

WELKE ALLERGENEN MOETEN 
GECOMMUNICEERD KUNNEN 
WORDEN?
De Europese Unie heeft bepaald dat 

je 14 voedselallergenen, die de meeste 

overgevoeligheidsreacties veroorzaken, 

moet kunnen communiceren, ook in  

de slagerij. 

HOE WEET IK OF ALLERGENEN IN 
MIJN PRODUCTEN ZITTEN?
Ook jouw leveranciers moeten straks 

aan de Europese Verordening 1169/2011 

voldoen. Deze bedrijven moeten jou goed 

informeren over welke allergenen in 

welke producten/grondstoffen zitten. Of 

het kruiden(mengsels) betreft, salades, 

maar ook als je gemarineerde spareribs 

inkoopt; van al deze producten moet 

een volledige ingrediëntendeclaratie 

beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op etiket, 

pakbon of elektronisch. Onderdeel van die 

declaratie zijn de 14 allergenen. Uiteraard 

alleen als deze in het product zitten. 

Krijg je deze informatie niet of is het 

niet duidelijk, vraag dan om opheldering 

bij je grossier/leverancier. Nu kun je in 

kaart brengen met welke allergenen in 

De veranderingen rond 
informatieverstrekking 
over allergenen

jouw bedrijf wordt gewerkt en in welke 

producten, welke allergenen zitten. Zie 

kader over PS voor Slagers.

HOE MOET JE INFORMATIE OVER 
ALLERGENEN GEVEN? 
Voorverpakte producten. Op voorver-

pakte producten moeten allergenen 

benadrukt (bijvoorbeeld ‘vet’) in de ingre-

diëntendeclaratie worden opgenomen. 

Toonbankproducten. Je mag zelf bepalen 

hoe je de allergeneninformatie verstrekt. 

Het kan mondeling, elektronisch of 

schriftelijk. 

 •  Mondeling. Bij deze optie moet je 

duidelijk in de winkel aangeven dat je 

klanten zich kunnen wenden tot het 

personeel. Je kunt een toonbankdisplay 

gebruiken met de tekst: ‘Heeft u een 

allergie? Meld het ons!’ of ‘Voor allerge-

neninformatie kunt u zich wenden tot 

het personeel’. Deze allergeneninforma-

tie moet je schriftelijk of elektronisch 

beschikbaar hebben voor de NVWA 

(bijvoorbeeld via PS voor Slagers). 

•  Schriftelijk of elektronisch: Hiervoor zijn 

verschillende varianten te bedenken. Je 

kunt een vermelding van de allergenen 

maken op het toonbankkaartje. Je kunt 

ook gebruik maken van je informatie-

zuil, tv-scherm of ander scherm waarop 

je aangeeft welke allergenen in welke 

producten zitten. Maak je gebruik van 

PS voor Slagers? Dan is het goed te 

weten dat de ontsluiting van digitale 

ingrediënten- en allergeneninformatie 

via deze weg ontwikkeld gaat wordt. 

WAT IS KRUISBESMETTING EN 
WAAROM LEVERT DAT EEN MOGELIJK 
RISICO VOOR MIJN KLANTEN OP?
Net als bacteriën kunnen ook allergenen 

via kruisbesmetting worden overgebracht. 

Allergenen kunnen dan terechtkomen 

in producten waarin zij helemaal niet 

bedoeld zijn. Kruisbesmetting is het 

onbedoeld overbrengen van kleine 

deeltjes van de stof in een ander product, 

via bijvoorbeeld een snijplank, de cutter, 

medewerkers of de lucht.

Een mogelijke kruisbesmetting is van 

belang voor mensen die zo heftig 

reageren op een levensmiddel dat een 

levensbedreigende situatie kan ontstaan. 

Het gaat dan om een zogenaamde anafy-

lactische shock. Voorkom kruisbesmetting 

door materialen en de werkplek, die 

met een allergene stof in aanraking is 

geweest, na gebruik zo goed mogelijk te 

reinigen.

Vragen? Mail je 

vragen naar  

J.rijk@knsnet.nl 

of bel 070 3906365

PS voor Slagers is het ultieme 

hulpmiddel om voor het vastleggen 

van allergeneninformatie. Via dit 

platform heb je altijd de beschikking 

over actuele ingrediënteninformatie 

van veel leveranciers. En van 

samengestelde producten kun je 

snel de ingrediëntendeclaratie voor 

je eigen producten maken. 

Kijk voor deelname voor meer 

info op www.PSvoorSlagers.nl

Wist je dat …je klant meer informatie over voedselallergie of 

een niet-allergische voedselovergevoeligheid kan krijgen bij 

de www.voedselallergie.nl?

Wist je dat…Ten minste 2% van de bevolking overgevoelig 

is voor bepaalde (bestanddelen van) levensmiddelen. De 

gevolgen van een overgevoeligheids-reactie kunnen heel 

verschillend zijn: van diarree tot zelfs overlijden.
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"Ook jouw 

leveranciers 

moeten straks 

aan de Europese 

Verordening 

1169/2011 voldoen"
Van 14 voedselallergenen moet (kunnen) worden aangegeven of ze 

voorkomen in het product:

•  glutenbevattende 

granen, zoals tarwe, 

rogge, gerst, haver, 

spelt en kamut

•  ei

•  vis

•  pinda

•  noten, zoals 

amandelen, 

hazelnoten, walnoten, 

cashewnoten, 

pecannoten, 

paranoten, 

pistachenoten en 

macadamianoten

•  soja

•  melk, inclusief lactose

•  schaaldieren

•  weekdieren

•  selderij

•  mosterd

•  sesamzaad

•  sulfiet

•  lupine


