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Procedure allergenen  schriftelijke overdracht 

 

Sedert 13 december 2014 is de nieuwe allergenenwetgeving van kracht. 

In de nieuwe verordening wordt opgelegd dat de allergeneninfo beschikbaar moet zijn 

voor alle niet-voorverpakte levensmiddelen. 

Dit is dus voor ons van toepassing doordat we warme maaltijden aanbieden. 

 

Wat zijn allergenen? 

 

- Een allergeen is een voedingsbestanddeel dat een allergische reactie of 

intolerantie kan veroorzaken bij sommige mensen. 

- De afweerreacties zijn bijv. gezwollen en tintelende lippen en mond, duizeligheid, 

braken, diarree, ademhalingsproblemen, jeuk, huisuitslag en anafylactische shock 

al dan niet met een dodelijke afloop. Het is daarom heel belangrijk dat de 

consument juist geïnformeerd wordt over de aanwezigheid van allergenen in 

producten. 

 

Hoe komen allergenen in levensmiddelen terecht? 

 

Allergenen zijn bestanddelen die aanwezig kunnen zijn in een levensmiddel als 

ingrediënt via het recept of door kruisbesmetting met andere producten. 

 

Hoe omgaan met het risico van allergenen? 

 

1. Voorkom kruisbesmetting. 

2. Zorg ervoor dat de consument (leerlingen + leerkrachten) op elk moment juiste 

informatie kan krijgen over allergenen. 

3. Voorverpakte levensmiddelen :  a. Vermeld de aanwezige allergenen in de 

ingrediën- 

tenlijst of indien er geen ingrediëntenlijst is, na 

het 

woord “bevat” 
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b. Benadruk de allergenen, zodat ze duidelijk te 

onderscheiden zijn van de rest van de 

ingrediëntenlijst 

     4. Niet-voorverpakte levensmiddelen :  a. Voorzie op de plaats van bedeling een 

voor  

De consument duidelijk zichtbare 

vermelding waarin vermeld wordt waar de 

allergeneninformatie 

teruggevonden/opgevraagd kan worden en 

een waarschuwing dat de samenstelling 

van het levensmiddel kan wijzigen. 

 

b.  De allergeneninformatie kan zowel 

schriftelijk als mondeling gegeven worden.  

 

 

 

Aspecten procedure uitwerken voor schriftelijke overdracht : 

 

1. Je vindt de allergenenlijst die bij de schoolmenu van onze traiteur Willequet hoort 

in de beide refters (kleuter en lager), in het glazen uithangbord aan de 

schoolpoort, op onze schoolwebsite. 

 

2. De allergeneninformatie is steeds actueel omdat Willequet die maandelijks op 

hun schoolmenu aangeeft. 

 

3. Het beheer van de allergeneninformatie ligt in handen van onze traiteur Willequet. 

Wij delen de info mee die zij ons doorgeven.       

 

 


