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Wetgeving & Toezicht 

Voedingsmiddelen die voor 20 januari 
2011 zijn geproduceerd of zijn geëtiket-
teerd, mogen nog worden verkocht vol-
gens de regels van de ‘oude’ aromawet-
geving (Richtlijn 88/388/EEG).
De aromaverordening vervangt het 
‘Warenwetbesluit Aroma’s’ en wijzigt 
Verordening 110/2008 (gedistilleerde 
dranken) en ook Richtlijn 2000/13/EG 
(etiketteringsrichtlijn). Zie ook het eerder 
verschenen artikel ‘Wetgeving aroma’s, 
additieven en enzymen gebundeld’ in 
VMT 21, 2008, pag. 28-29. 

Definitie aroma
‘Aroma’ is een verzamelbegrip voor een 
scala aan componenten (zie figuur 1). 
Naast aromatiserende bestanddelen – de 
aromatiserende component – kunnen 
aroma’s ook additieven en/of dragerma-
terialen bevatten, zoals bijvoorbeeld pro-
pyleenglycol, maltodextrine, ethylalcohol 
of water. Het is uitsluitend de aromati-
serende component die bepaalt of de 
aanduiding ‘natuurlijk’ op de verpakking 
mag staan (fig. 1). 
Hoe moet een voedingsmiddelenproduc-

ten een (specifiek) aroma, bijvoorbeeld 
aardbei, voortaan op het etiket vermel-
den? In principe heeft hij daarvoor de 
volgende zes mogelijkheden.

1. Aardbei-aroma
Om (aardbei-)aroma te mogen vermel-
den, moet de aromatiserende compo-
nent één of meerdere van de volgende 
aromatiserende materialen bevatten: 
aromatiserende preparaten, natuurlijke 
aromastoffen, aromastoffen, via een 
thermisch proces verkregen aroma’s, 
rookaroma’s, aromaprecursoren en/of 
overige aroma’s.
De specifieke vermelding – in dit geval 
aardbei – refereert naar smaak en niet 
noodzakelijk naar de botanische bron. 
Dus een aardbei-aroma smaakt naar 
aardbei, maar hoeft dus niet daadwerke-
lijk aardbeibestanddelen te bevatten. 

2. Rookaroma
‘Rookaroma’ moet op het etiket worden 
vermeld indien de aromatiserende com-
ponent tenminste een rookaroma bevat 
èn daarnaast een rooksmaak aan het 
eindproduct geeft. Is dat laatste niet het 
geval, zoals bijvoorbeeld in sommige 
whisky- of vanillearoma’s, dan hoeft 
het rookaroma dus niet op het etiket te 
worden vermeld. Lastig bij deze vermel-
ding is dat smaak uiterst subjectief is 
en dat het smaakeffect van een aroma 
ook nog eens afhangt van het product 
waarin het aroma wordt toegepast. 
Traditioneel roken hoeft overigens niet 
op het etiket te worden vermeld, als 
‘rookaroma’.

3. Natuurlijk
Het gebruik van de term ‘Natuurlijk’ in 
de aanduiding van aroma’s is gebaseerd 
op a) compositie – indien mogelijk moet 
naar het ‘bronmateriaal’ (aardbei) wor-
den gerefereerd – èn b) op smaakpercep-
tie (is de aardbei daadwerkelijk te proe-
ven). Tot slot mogen consumenten niet 

worden misleid. Zowel smaakperceptie 
als misleiding biedt fabrikanten enige 
ruimte voor eigen interpretatie. Want 
wat te doen met een aroma dat voor 90% 
uit de drager propyleenglycol bestaat 
met daarop een natuurlijke smaakcom-
ponent. Volgens de verordening mag de 
term natuurlijk worden gebruikt, maar 
logisch is dat voor de consument niet. 
Misschien zou propyleenglycol apart kun-
nen worden gedeclareerd.
In feite heeft de voedingsmiddelenfa-
brikant vier mogelijkheden om de term 
natuurlijk te gebruiken: ‘Natuurlijk 
aardbei-aroma’, ‘Natuurlijk aardbei-
aroma met andere natuurlijke aroma’s’, 
‘Natuurlijk aroma’ en ‘Natuurlijke aro-
mastoffen’. De eerste drie aanduidingen 
bestaan naast elkaar en vertonen geen 
overlap. De laatste is de spreekwoorde-
lijke (nieuwe) uitzondering op de regel. 
Deze loopt dwars door de eerste drie 
categorieën heen. Voor alle vier aandui-
dingen en volgens artikel 16 geldt dat de 
aromatiserende component uitsluitend 
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Figuur 1. Aroma’s zijn complexe producten 
waarbij de materialen in de ‘aromatiserende 
component’ bepalen of de term ‘Natuurlijk’ 
mag worden gebruikt. (Bron: IFF)
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Kan een claim als ‘zonder kunstmatige aro-
ma’s’ nog, immers de definitie ‘kunstmatig’ 
is vervallen.
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uit natuurlijke aromastoffen en/of aro-
matiserende preparaten bestaat (fig. 1). 

4. Natuurlijk aardbei-aroma
De aanduiding ‘Natuurlijk aardbei-
aroma’ mag dus alleen aromatiserende 
preparaten en/of natuurlijke aromastof-
fen bevatten. Bovendien moet minimaal 
95% van de aromatiserende component 
afkomstig zijn van aardbei. De overige 
maximaal 5% mag uitsluitend worden 
gebruikt voor afronding dan wel stan-
daardisatie van het aroma. Andere toe-
gestane aanduidingen zijn: ‘Aroma’ of 
‘Aardbei-aroma’. Niet toegestaan is de 
aanduiding ‘Natuurlijk aroma’. 
De aanduiding ‘Natuurlijk aardbei-aroma 
met andere natuurlijke aroma’s’ mag 
worden gebruikt indien minder dan 
95% van de aromatiserende component 
afkomstig is van aardbei die gemakkelijk 
te herkennen is in het eindproduct. Deze 
erg lange aanduiding zal naar verwach-
ting in Nederland niet veel gebruikt 
gaan worden. In Engeland is dit juist een 
mooie ‘kapstok’ voor het afdrukken van 
aardbeien op de verpakking.
Over deze aanduiding is binnen de 
Europese brancheorganisatie voor 
aromaproducenten (EFFA), en ook in 
de Nederlandse Associatie van Geur- 
en Smaakstoffenfabrikanten (NEA), 
veel gediscussieerd. Want hoe weet 
een levensmiddelenfabrikant nu of 
de aardbeismaak afkomstig is van de 
aardbeicomponenten of van de overige 
aromatische bestanddelen? In het laatste 
geval is de aanduiding ‘Natuurlijk aroma’ 
namelijk van toepassing. Goed overleg is 
derhalve noodzakelijk.
Andere toegestane aanduidingen zijn: 
‘Aroma’ of ‘Aardbei-aroma’. Niet toe-
gestaan is de aanduiding ‘Natuurlijk 
aroma’. 

5. Natuurlijk aroma
Bij een natuurlijk aroma met aard-
beismaak zijn er twee opties om de term 
‘Natuurlijk aroma’ te gebruiken. Ten 
eerste wanneer er helemaal geen aardbei-
componenten aanwezig zijn. Ten tweede 
wanneer er wel aardbeicomponenten aan-
wezig zijn, maar de smaak daarvan niet 
gemakkelijk te herkennen is en eigenlijk 
komt van de andere componenten.
Ook hier geldt weer dat de beoordeling 
vrij subjectief is en dus de nodige discus-
sies zal opleveren. Het september vorig 
jaar verschenen ‘position paper’ van EFFA 
kan daarbij zeker van dienst zijn, ook al 
omdat dit tal van voorbeelden bevat (zie: 

http://www.effa.eu/en/about). 
Andere toegestane aanduidingen zijn: 
‘Aroma’ of ‘Aardbei-aroma’. Niet toe-
gestaan is de aanduiding ‘Natuurlijk 
aardbei-aroma’. 

6. Natuurlijke aromastoffen
Bij deze aanduiding kan de aromatiseren-
de component alleen uit natuurlijke aro-
mastoffen bestaan. Dus alleen nog maar 
moleculen met smaak; aromatiserende 
preparaten zijn dus niet toegestaan. 
In de (onwaarschijnlijke) scenario’s dat 
deze natuurlijke aromastoffen vrijwel 
geheel of voor minder dan 95% afkom-
stig zijn uit een aardbei, zou ook de 
term ‘Natuurlijk aardbei-aroma’ dan wel 
‘Natuurlijk aardbei-aroma met andere 
natuurlijke aroma’s’ mogen worden 
gebruikt. De aanduiding ‘Natuurlijk 
aroma’ is meestal wel een geschikt alter-
natief. De aanduiding ‘Natuurlijke aro-
mastoffen’ zal niet veel worden gebruikt 
omdat de consument niet weet wat hij 
eronder moet verstaan.
Andere toegestane aanduidingen zijn: 
‘Aroma’ of ‘Aardbei-aroma’. 

Aromastoffen
Ook ‘Aromastof’ verdient enige toelich-
ting. Een ‘aromastof’ is simpel gezegd 
een molecuul met een smaak. De defi-
nitie voor ‘Natuurlijke aromastof’ is 
gebleven, maar definities voor ‘Natuur-
identieke’ en ‘Kunstmatige aromastof’ 
zijn verdwenen en vervangen door een 
generieke definitie voor ‘Aromastof’. 
De vraag is of een claim als ‘Zonder 
kunstmatige aroma’s’ na 20 januari 2011 
nog kan. Immers de definitie ‘Kunstma-
tig’ bestaat sinds die datum niet langer. 
Waarschijnlijk verschilt dit per lidstaat. 
In Engeland, waar deze term en andere 
als ‘without colours’, ‘without artificial 
sweeteners’, ‘without artificial additives’, 
veel worden gebruikt, zal men deze claim 
naar verwachting blijven gebruiken. De 

vraag is dan wel wat deze claim betekent: 
zitten er geen voormalig kunstmatige 
aromastoffen meer in, of worden uitslui-
tend natuurlijke aroma’s gebruikt?
Positieve bijkomstigheid is dat in gedis-
tilleerde dranken voortaan wel (voorheen 
als ‘kunstmatig’ aangeduide) aromastof-
fen mogen worden gebruikt. Een logische 
stap omdat EFSA deze aromastoffen heeft 
geëvalueerd en veilig bevonden.

Positieve lijst (Annex I)
EFSA is vergevorderd in de evaluatie van 
circa 2.600 aromastoffen. Deze aroma-
stoffen komen na goedkeuring van de 
Europese Commissie op de zogeheten 
communautaire lijst te staan (Annex I van 
de aromaverordening). Op dit moment 
wordt deze positieve lijst samengesteld 
door de Commissie, waarbij op pragma-

tische wijze rekening wordt gehouden 
dat voor de afronding van een aantal eva-
luaties meer tijd nodig is.
Naar verwachting treedt de lijst van goed-
gekeurde aromastoffen in 2014 of 2015 vol-
ledig in werking. Dit leidt tot de vreemde 
situatie dat Annex I tot die tijd leeg is, 
terwijl de aromaverordening zelf sinds 20 
januari 2011 van toepassing is. Naar ver-
wachting zullen individuele lidstaten zoals 
Duitsland, Italië, Spanje en ook Nederland 
hun nationale positieve lijsten voor aroma-
stoffen tot 2014/2015 blijven toepassen. 
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Figuur 2. Werd onder richtlijn 88/388/EEC nog globaal de helft van de aroma’s als ‘Natuur-
lijk aroma’ aangeduid, onder de nieuwe verordening 1334/2008 worden deze verdeeld over 
vier categorieën. (Bron: IFF)
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