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Gebruik aroma’s vastgelegd 

met de publicatie van verordening (eU) nr. 872/2012 is er een 
‘eU-lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen voor gebruik in 
levensmiddelen’. Deze lijst wordt opgenomen in de tot dan toe 
lege bijlage i van verordening (eg) nr. 1334/2008. De lijst 
bestaat uit de zes delen a tot en met F. Deel a vermeldt 2.543 
aromastoffen. alle stoffen mogen worden gebruikt.

gebruiken aromastoffen op te vragen via de 
button ‘Flavourings’. 

Toepassings- en uitverkooptermijn
Het gebruik van aromastoffen vastgelegd in 
deel A van bijlage I bij Verordening (EG) 
nr. 1334/2008 is van toepassing met ingang 
van 22 april 2013. Overgangsmaatregelen 
voor levensmiddelen die aromastoffen 
bevatten zijn vastgelegd in Verordening 
(EU) Nr. 873/2012. Levensmiddelen die 
vóór 22 oktober 2014 rechtmatig in de 
handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd 
en die aromastoffen bevatten die niet in 
bijlage I van Verordening (EG) nr. 
1334/2008 staan vermeld, mogen in de 
handel worden gebracht tot de uiterste 
consumptiedatum in het geval van micro-
biologisch zeer bederfelijke levensmiddelen 
of, bij de overige levensmiddelen, tot de 
datum van minimale houdbaarheid.
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De EU-lijst zal met een zekere regelmaat 
worden gewijzigd, waarbij nieuwe aroma-
stoffen worden toegevoegd, voetnoten 
gewijzigd en de nog lege delen B tot en met 
F worden gevuld met andere aromatiseren-
de materialen waarvoor evaluatie en autori-
satie is vereist. Net als bij de levensmidde-
lenadditieven is dus ook bij de aroma’s 
gekozen voor een systeem van positieve 
lijsten. Daarbij zijn de levensmiddelen 
ingedeeld in 19 ‘Levensmiddelencategorie-
en’ (0-18). Een zeer beperkt aantal aroma-
stoffen kent ‘gebruiksbeperkingen’. 

Papieren wetgeving
Deel A van de EU-lijst bevat 1.543 aroma-
stoffen. De lijst geeft per stof onder meer 
het unieke identificatienummer (FL-num-
mer), de chemische naam, het CAS-num-
mer, de zuiverheid en de gebruiksbeper-
kingen per levensmiddelencategorienum-
mer. Alle aromastoffen in deel A van de 
‘EU-lijst’ mogen worden gebruikt. De 
EFSA heeft verreweg het merendeel van de 

stoffen beoordeeld. Voor een klein aantal 
is de beoordeling nog gaande. Van deze 
stoffen is de status vermeld via voetnoten. 
Het in de tabel vermelde limoneen mag 
met de juiste zuiverheid worden gebruikt 
in alle levensmiddelen. Aan myrceen wor-
den specifieke zuiverheidseisen gesteld en 
er moeten nog aanvullende wetenschappe-
lijke gegevens worden ingediend. Kinine-
sulfaat is een van de 11 aromastoffen die 
gebruiksbeperkingen kent. In niet 
genoemde levensmiddelencategorieën mag 
deze aromastof niet worden gebruikt! 

Digitale wetgeving
De gebruiksmogelijkheden van aroma’s zijn 
toegankelijk via de Engelstalige website van 
de Europese Unie: https://webgate.ec.euro-
pa.eu/sanco_foods/main/?event=display. 
Via de button ‘Flavourings’ kan onder meer 
op CAS-nummer, FL-nummer en chemi-
sche naam van een aroma worden gezocht 
naar de gebruiksmogelijkheden. Ook is het 
mogelijk per levensmiddelencategorie de te 

Fl-nr. chemische naam cas-nr. zUiverheiD (1) gebrUiksbeperkingen statUs

01.001 limoneen 138-86-3

01.008 myrceen 123-35-3 minimaal 90%; secundaire bestanddelen 
c15h24-terpeenkoolwaterstoffen (bv. valen-

ceen); bij het minimale gehalte kunnen er sporen 
limoneen, α- en β-pineen en andere veel voorko-

mende c10h16-terpenen aanwezig zijn

Uiterlijk 31 december 
2013 moeten aanvul-

lende wetenschappelijke 
gegevens worden  

ingediend.

14.152 kininesUlFaat 804-63-7 categorieën 14.1 en 14.2: maximaal 100 mg/kg; 
in gedistilleerde dranken: maximaal 250 mg/kg; 
afzonderlijk of in combinatie met Fl 14.011 en/of 

Fl 14.155, uitgedrukt als kininebase

Tabel 1.  enkele voorbeelden van gebruiksmogelijkheden van aroma’s. 


