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De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO ontving op 19 november 2018 van de heer 
Kris Peeters, Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, een 
adviesvraag, gedateerd op 29 oktober 2018, over een ontwerp van koninklijk besluit 
betreffende room. 
 
Na elektronische raadpleging van de betrokken beroepsorganisaties van sectorcommissie  
nr. 1 – Voeding, heeft de algemene vergadering van de Hoge Raad op 18 december 2018 
onderstaand advies uitgebracht. 
 
 

CONTEXT 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om het koninklijk besluit van 23 mei 1934 
houdende het reglement op de handel in room, op te heffen en te vervangen door een nieuw 
koninklijk besluit aangepast aan de actuele normen. 
 
Het bevat: 
- de geactualiseerde definitie van room, slagroom en lichte room met een verlaging van het 

minimaal vetgehalte; 
- de toevoeging van een alternatieve benaming “volle room”; 
- de expliciete vermelding in de definitie van room en lichte room van de mogelijkheid van 

een vermenging; 
- de mogelijkheid tot vrijwillige aanduiding van het vetpercentage bij de benaming voor 

alle roomproducten; 
- het verbod op het bevatten van bederfwerende stoffen voor alle roomproducten; 
- de opheffing van het huidige koninklijke besluit en overgangsmaatregelen. 
 
Overeenkomstig artikel 2 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de 
gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten 
komt het de Koning inderdaad toe de samenstelling van de voedingsmiddelen te bepalen, de 
overeenstemmende benamingen ervan vast te stellen alsook de aanwijzingen te 
reglementeren die nuttig zijn voor de informatie. 
 
 

STANDPUNTEN 
 
Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1308/20131 en de Europese rechtspraak2 is de 
benaming “room” uitsluitend voorbehouden voor zuivelproducten van dierlijke oorsprong3. 
Het is dus nuttig om dit in het koninklijk besluit te preciseren.  
 
De Hoge Raad stelt vast dat de herziening van het koninklijk besluit de verschillende 
benamingen met betrekking tot room zoveel mogelijk wil afstemmen op de wetgeving van 
de andere lidstaten en meer wil beantwoorden aan de actuele normen. 
  

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot 
vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking 
van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad, Bijlage VII, Deel III; en Arrest. 
2 Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 juni 2017 in zaak C‑422/16. 
3 In het licht van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de Standard for cream and prepared creams van de 
Codex Alimentarius (CXS 288-1976) is het duidelijk dat dierlijke vetten die niet van melk afkomstig zijn, 
zoals paardenvet of reuzel, geen deel mogen uitmaken van de ingrediënten van room. 
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De geactualiseerde definitie van room die wordt opgegeven in artikel 2, §1, 1° van het 
ontwerp van koninklijk besluit is dus in overeenstemming met bepaling 3.3 van de Standard 
for cream and prepared creams van de Codex Alimentarius (CXS 288-1976). Volgens deze 
norm is room immers een zuivelproduct dat ten minste uit 10% vetten bestaat. 
 
Met betrekking tot slagroom en volle room (minimum 30% vetten), staat het koninklijk 
besluit op één lijn met de wetgeving die van toepassing is in Nederland4 en Duitsland5. 
 
Voor het overige vervangt de categorie “lichte room” de “verdunde room” zoals gedefinieerd 
in het koninklijk besluit van 23 mei 1934 en bevat deze ten minste 4% vetten. 
 
Ten slotte meent de Hoge Raad dat deze revisie de gelegenheid biedt om een specifieke 
benaming voor verse room in te voeren, wat volgens de modaliteiten die worden voorzien 
door artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor 
voedingsmiddelen kan gedaan worden door de Minister van Volksgezondheid. Om dit te 
bereiken moet er eerst een globale definitie worden opgesteld van de term “vers”, in het kader 
van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen. 
De Hoge Raad vraagt betrokken te worden bij deze werkzaamheden, die moeten toelaten de 
veiligheid en kwaliteit van de voedingsmiddelen te verbeteren. 
 

 
BESLUIT 
 
Behalve de precisering wat betreft de dierlijke oorsprong van zuivelproducten en dus van 
room, staat de Hoge Raad positief tegenover de actualisering van deze wetgeving en keurt hij 
de wijzigingen goed die door het koninklijk besluit worden ingevoerd. Ten slotte meent hij 
dat de herziening van dit koninklijk besluit dient te worden aangegrepen om parallelle 
werkzaamheden op te starten om een globale definitie vast te stellen van de term “vers” in 
het kader van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor 
voedingsmiddelen, wat het mogelijk zou maken te komen tot een specifieke benaming voor 
verse room.  
 
 
 

____________ 
 

                                                 
4 Warenwetbesluit Zuivel, artikel 16. 
5 Milcherzeugnisverordnung vom 15. Juli 1970 (BGBl. I S. 1150), die zuletzt durch Artikel 21 der 
Verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272) geändert worden ist. 


