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Wetgeving

Het Europese Parlement keurde op 8 juli 
het Food Improvement Agents Package 
(FIAP) goed. Naar verwachting zal de 
finale tekst nauwelijks meer veranderen 
en nog dit jaar in het EU-Publicatieblad 
verschijnen.
Via het FIAP-pakket worden de twaalf 
bestaande wetten op het gebied van aro-
ma’s, additieven en enzymen aangepast 
aan de wetenschappelijke bevindingen 
en gebundeld in nog slechts vier veror-
deningen. De vierde regelt de gemeen-
schappelijke goedkeuringsprocedure om 
een stof in de EU op de markt te mogen 
brengen. Door deze zogeheten comitolo-
gieprocedure discussiëren Raad en Par-
lement niet langer mee over technische 
zaken in de goedkeuringsprocedure. 

Deze kunnen daardoor sneller verlopen: 
minimaal 23 maanden in plaats van vele 
jaren. Wel hebben Raad en Parlement het 
recht gekregen om het uiteindelijke voor-
stel al dan niet te aanvaarden.
De goedgekeurde stof wordt vervolgens 
op een zogeheten communautaire, of 
positieve lijst geplaatst, samen met 
eventuele beperkingen ten aanzien van 
de dosering en/of het type levensmiddel 
waarin de stof mag worden toegepast. 

Vertrouwelijk
Indieners willen dat bepaalde gedeelten 
van hun dossier vertrouwelijk worden 
behandeld. De Commissie beslist echter 
welke informatie confidentieel mag blij-

ven. De indiener die het daar niet mee 
eens is, kan het dossier als geheel terug-
trekken. 
Grosso modo is de industrie echter tevre-
den met de veranderde goedkeurings-
procedure. De grootste winst zit in het 
uit de politiek halen ervan. De praktijk 
zal echter moeten uitwijzen of de nieuwe 
procedure inderdaad tot snellere goed-
keuringen zal leiden: ‘the proof of the 
pudding is in the eating’.

Levensmiddelenaroma’s
De verordening voor levensmiddelenaro-
ma’s zal de huidige Richtlijn 88/388/EEC 
vervangen. Deze richtlijn is in 1992 in 
de Nederlandse wetgeving opgenomen 
in de vorm van het ‘Warenwetbesluit 
Aroma’s’. Opzet en intentie van de ver-
ordening zijn in grote lijnen dezelfde als 
die van de huidige richtlijn. Toch zijn er 
wel enkele belangrijkste wijzigingen te 
noemen.

Aanduiding
Een voedingsmiddelenfabrikant mag 
aroma’s nog steeds met de term ‘aroma’ 
op de verpakking van een levensmid-
del vermelden. Echter, een aroma dat 
uitsluitend natuurlijke aromatiserende 
materialen bevat, mag de producent 
– in tegenstelling tot vandaag – niet 
zonder meer als ‘natuurlijk aroma’ in de 
ingrediëntenlijst vermelden. Dat is alleen 
toegestaan als de smaak van het aroma 
niet kan worden gerelateerd aan de bota-
nische of dierlijke bron van de aromatise-
rende materialen. 
Een voorbeeld. Alleen een aroma met een 
aardbeismaak die niet afkomstig is van 
aromatiserende componenten uit aard-
beien, mag de producent aanduiden als 
‘natuurlijk aroma’. Indien er gedeeltelijk 
aardbeicomponenten zijn gebruikt die 
tevens zorgen voor de aardbeismaak, 

mag de producent de nieuw geïntrodu-
ceerde declaratie ‘natuurlijk aardbei-
aroma met andere natuurlijk aroma’s’ 
gebruiken. Is de aromatiserende compo-
nent voor ten minste 95 gewichtsprocen-
ten afkomstig van aardbeien, dan is de 
aanduiding ‘natuurlijk aardbei-aroma’ 
toegestaan. Een secundaire voorwaarde 
voor de laatste aanduiding is dat de 
overige, maximaal 5% aromatiserende 
componenten, slechts als afronding en/of 
standaardisatie mogen worden gebruikt.

Natuurlijk
Aromatiserende componenten worden 
gezien als ‘natuurlijk’ indien de bron-
materialen natuurlijk zijn en wanneer de 
processen gebruikt om de componenten 
in handen te krijgen als natuurlijk zijn 
gedefinieerd. Natuurlijke processen 
zijn microbiologische en enzymatische 
processen, traditionele levensmiddelen-
bereidingswijzen en het zogenaamde 
‘geschikt fysisch procedé’. Voor dit laat-
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Een claim ‘zonder kunstma-
tige aroma’s’ mag in 2011 niet 
langer; er mag dan alleen nog 
over natuurlijke aroma’s wor-
den gesproken.
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ste begrip worden strengere definities 
geïntroduceerd. In de praktijk kunnen 
alleen aromastoffen en aromatiserende 
preparaten natuurlijk zijn. De begrippen 
‘natuuridentiek’ en ‘kunstmatig’ in de 
context van aromastoffen zijn verdwenen. 
Een claim ‘zonder kunstmatige aroma’s’ 
is dus absoluut niet meer mogelijk. Voor 
de goede orde: deze claim is ook onder 
de huidige regelgeving discutabel, aan-
gezien ‘kunstmatig aroma’ niet bestaat 
als optie voor de aanduiding en etikette-
ring van aroma’s. 

Definitie van aroma’s 
In de verordening is de definitie van 
aroma iets aangepast. Deze luidt nu als 
volgt. ‘Een aroma wordt gedefinieerd als 
aromastoffen, aromatiserende prepa-
raten, thermische verwerkingsaroma’s, 
rookaroma’s, aromaprecursors, overige 
aroma’s en mengsels hiervan. Een aroma 
voegt smaak toe aan een levensmiddel en 
mag tevens de smaak van een levensmid-

del modificeren.’
De term ‘modificeren’ is toegevoegd 
om de definitie in overeenstemming te 
brengen met de Codex Richtlijnen voor 
aroma’s die op korte termijn wordt gepu-
bliceerd.
Ook zijn twee nieuwe categorieën voor 
aromatiserende componenten geïntro-
duceerd: ‘aromaprecursor’ en ‘overig 
aroma’. Een ‘aromaprecursor’ hoeft niet 
zelf een smaakbijdrage te leveren. De 
smaak komt pas tot uiting bij verwerking 
van een voedingsmiddel, bijvoorbeeld in 
de keuken. Te denken valt aan bepaalde 
suikers, aminozuren en eiwitten. De cate-
gorie ‘overig aroma’ is gereserveerd voor 
aromatiserende materialen die niet in 
enige andere categorie passen. De veror-
dening zelf noemt ‘grill-achtige aroma’s’ 
als voorbeeld.

Autorisatie
Nieuw element in de Verordening is ook 
dat voor bepaalde aromatiserende com-

ponenten goedkeuring door de Commis-
sie nodig is voordat deze in toekomstige 
aroma’s kunnen worden gebruikt. Toe-
stemming wordt pas verleend na een 
veiligheidsevaluatie door EFSA. Dit geldt 
met name voor nieuwe componenten die 
worden ontwikkeld uit bronmateriaal dat 
onder de noemer ‘niet-voeding’ (non-
food) valt. Welke informatie het dossier 
dat fabrikanten voor de goedkeurings-
procedure bij de Commissie moeten 
aanleveren precies moet bevatten is op 
dit moment onduidelijk. Het concept van 
autorisatie en evaluatie is niet geheel 
nieuw voor aromastoffen. De verorde-
ningen 2232/96 en 1565/2000 regelen 
dit. Doel was destijds om in 2005 een 
lijst van geautoriseerde stoffen te laten 
verschijnen. Dit doel is niet gehaald. De 
nieuwe verordening voor aroma’s meldt 
nu dat deze lijst uiterlijk december 2010 
klaar zal zijn. 
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Uitgebreide informatie over de FIAP-
regelgeving is te vinden op  
www.food.gov.uk.
Een tweede artikel over FIAP-regel-
geving, in het bijzonder additieven 
en enzymen, zal verschijnen in VMT 
22, die 17 oktober verschijnt.
VMT organiseert op 2 december 
een wetgevingscongres in Maars-
sen, waar behalve over novel foods, 
claims en etikettering ook de FIAP-
regelgeving uitgebreid aan de orde 
zal komen. Deelnemers die al van 
tevoren vragen willen stellen, kun-
nen deze insturen via de website van 
VMT. Sprekers zullen ze zo volledig 
mogelijk beantwoorden. Hiervoor en 
voor meer informatie: www.vmt.nl. 
Klik op ‘bijeenkomsten’.

Congres en internet
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