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Aroma conformiteits-verklaring 

Betreffende het gebruik van niet-biologische natuurlijke aroma’s in het kader van Verordening (EU) 
2018/848 voor gebruik in biologische productie 

Naam en adres van de verkoper:  
 
 
 
 
 

Productbenaming:  

Identificatienummer:  
 
 

Wettelijke declaratie van het aroma: 
 
 

Om het gebruik van een natuurlijk aroma te kunnen toelaten voor de productie van een biologisch product, vraagt 
TÜV NORD Integra dat u als leverancier de volgende verklaring invult.   

Gelieve alle punten aan te duiden die van toepassing zijn in het vak .   
 

 

 Dit product is een natuurlijke aromastof, conform Verordening (EG) 1334/2008, art. 3, lid 2, c) : een 
aromastof die door geschikte fysische dan wel enzymatische of microbiologische procedés is verkregen 
van een uitgangsmateriaal van plantaardige, dierlijke of microbiologische oorsprong, hetzij als zodanig, 
hetzij voor consumptie door de mens verwerkt door middel van een of meer van de in bijlage II genoemde 
traditionele levensmiddelenbereidingswijzen.  Natuurlijke aromastoffen komen overeen met stoffen die van 
nature aanwezig zijn in de natuur en daar ook geïdentificeerd zijn.   

 
 

 Dit product is een aromatiserend preparaat conform Verordening (EG) 1334/2008 art. 3, lid 2, d) : een ander 
product dan een aromastof, verkregen door geschikte fysische dan wel enzymatische of microbiologische 
procedés, hetzij  als zodanig, hetzij voor consumptie door de mens verwerkt door middel van een of meer 
van de in bijlage II genoemde traditionele levensmiddelenbereidingswijzen.   

 
 

 Het aroma is een natuurlijk aroma conform art. 16, leden 2, 3 en 4 van Verordening (EG) 1334/2008:  

 Dit is een aroma waarbij de aromatiserende component uitsluitend aromatiserende preparaten en/of 
natuurlijke aromastoffen bevat en;  

 De term “natuurlijke aromastof(fen)” wordt enkel gebruikt voor aroma’s waarvan de aromatiserende 
componenten natuurlijke aromastoffen bevat en;  

 De term “natuurlijk” wordt enkel gebruikt in combinatie met  een verwijzing naar een levensmiddel, 
levensmiddelencategorie of een plantaardige of dierlijke aromagrondstof indien de aromatiserende 
component uitsluitend of ten minste voor 95 gewichtsprocent uit het desbetreffende uitgangsmateriaal 
is verkregen.  De benaming luidt “natuurlijk levensmiddel(en) of levensmiddelencategorie of 
grondstof(fen) aroma”.   
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 Het aroma is geen aroma dat valt onder de definities van art. 16 lid 5 of 6 van Verordening (EG) 1334/2008:  

 Het aroma is geen “natuurlijk levensmiddel(en) of levensmiddelencategorie of grondstof(fen) aroma 
met andere natuurlijke aroma's”.   

 Het aroma is geen “natuurlijk aroma” waarbij de aromatiserende component afkomstig is van 
verschillende uitgangsmaterialen en de vermelding van de uitgangsmaterialen de geur of smaak ervan 
niet adequaat zou weergeven.   

 
 

 Het aroma is geen genetisch gemodificeerd organisme in de zin van artikel 2, punt 2, van Richtlijn 
2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad en is niet verkregen met behulp van de in bijlage I.B 
bij die richtlijn genoemde genetische-modificatietechnieken.  Het aroma is niet “met” of niet “door” GGO’s 
vervaardigd in de betekenis van deze termen, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG, Verordening (EG) 
1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) 1830/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad.   

 
 

 Het aroma bevat geen „technisch vervaardigd nanomateriaal” zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder f), 
van Verordening (EU) 2015/2283.   

 
 
 
Ondergetekende aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze verklaring.  
 
Deze verklaring is geldig gedurende een periode van 3 jaar na datum van ondertekening. 
 

 

Land:  

Plaats:  

Datum:  

Handtekening van de verkoper: 

 
 
 
 
 

 
Bedrijfsstempel van de verkoper 


