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Commissie van Advies voor Plantenbereidingen 

Advies van 22 april 2021 uitgebracht door de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen over het 
gebruik van de gomhars van Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. en bereidingen hiervan, in voedings-
supplementen 
 

De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen werd door het DG Dier, Plant en Voeding van de 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzocht zich 
uit te spreken over de veiligheid van het gebruik van voedingssupplementen die de gomhars van Boswellia 
serrata Roxb. ex Colebr. of bereidingen ervan, bevatten. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in 
voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten, 
inzonderheid artikel 4, §4; 
 
Overwegende dat Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. vermeld is op Lijst 3 van het KB van 29 augustus 1997 
(Te notificeren planten indien in voorgedoseerde vorm) waarbij enkel het gebruik van de oliehars is 
toegelaten; 
 
Overwegende  

- Boswellia serrata produceert een oliegomhars1; 
- Traditioneel wordt de oliegomhars afgetapt uit incisies die gemaakt worden in de stam van de 

boom. Deze wordt vervolgens opgeslagen in een speciaal gemaakte bamboemand om de olie te 
verwijderen. Het residu, halfvast tot vast, is de gomhars die dan langzaam uithardt in amorfe, 
traanvormige producten met een aromatische geur2;  

- De belangrijkste componenten van het gomhars exsudaat zijn vluchtige oliën (5 – 15%), pure hars 
(55-66%) en slijm (12-23%). De gomhars van B. serrata bevat doorgaans 30% boswelliazuren 
(pentacyclische triterpenen)3; 

- De boswelliazuren worden verantwoordelijk geacht voor de gunstige effecten van Boswellia 
serrata2, 4; 

- Boswelliazuren blijken veilig te zijn in acute, subacute en chronische modellen. Tekenen van 
toxiciteit en ernstige bijwerkingen van B. serrata zijn zeldzaam (LD50 > 2g/kg). Deze bijwerkingen 
zijn onder meer zeer milde gastro-intestinale klachten (diarree), netelroos, misselijkheid en 
huiduitslag4. 

 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen concludeert dat gomhars van Boswellia serrata Roxb. 
ex Colebr. kan gebruikt worden in voedingssupplementen. 
 
De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen behoudt zich het recht voor om dit advies in het licht 
van nieuwe overwegingen opnieuw te onderzoeken. 
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