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In zijn schrijven van 31 januari 2019 heeft de heer Kris Peeters, Vice-eersteminister en 
Minister van Werk, Economie en Consumenten, het advies van de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de KMO gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit inzake de 
erkenning van sectorcodes betreffende de benaming van levensmiddelen. 
 
De raadpleging van de Hoge Raad is vereist op grond van artikel VI.9, §2 van het Wetboek 
van economisch recht. 
 
Na raadpleging van de betrokken beroepsorganisaties die vertegenwoordigd zijn binnen 
sectorcommissies nr. 1 - Voeding, heeft het bureau van de Hoge Raad op 19 maart 2019 
onderstaand advies uitgebracht dat werd bekrachtigd door de algemene vergadering van de 
Hoge Raad op 4 juni 2019. 
 
 
 

CONTEXT 
 
Voor een aantal levensmiddelen bestaan er reeds sectorcodes waarin de voorwaarden van 
menging, samenstelling, presentatie, kwaliteit en veiligheid waaraan deze producten moeten 
voldoen, opgenomen worden1. Deze codes worden door de sectoren zelf opgesteld en 
kunnen door de bedrijven uit de sector, onverminderd de geldende 
levensmiddelenregelgeving, vrij gehanteerd worden. 
 
In het kader van de modernisering van de verticale levensmiddelenwetgeving2, waarbij men  
tot een actualisatie van de reglementering van bepaalde levensmiddelen wenst te komen, 
wordt in het ontwerpbesluit toegelaten dat de representatieve sectororganisaties zelf aan de 
bevoegde Minister een voorstel van sectorcode overmaken waarin onder meer de benaming 
en samenstelling van het product omschreven wordt. Door deze mogelijkheid te voorzien 
kan de vaak verouderde reglementering vlugger geactualiseerd worden. Dit onverminderd 
de bestaande horizontale regelgeving die op deze producten van toepassing is.  
 
Voor het opnemen van een sectorcode in de lijst moeten de geïnteresseerde sectoren een 
dossier indienen. Het dossier omvat de sectorcode in de gebruikelijke landstalen evenals 
een beschrijving van de totstandkoming van de code en de plaatsen waar deze toegankelijk 
is voor het publiek. Mits een gunstige beoordeling door de bevoegde Minister van het 
dossier en na advies van de betrokken adviesraden kan de code in de lijst van erkende 
sectorcodes worden opgenomen. 
 

STANDPUNT 
 
De Hoge Raad steunt het voorstel tot erkenning van sectorcodes waarin voorwaarden van 
menging, samenstelling, presentatie, kwaliteit en veiligheid zijn opgenomen waaraan 
producten moeten voldoen om bepaalde benamingen te kunnen gebruiken.  
 
Door zelf een voorstel over te maken kunnen de sectoren beter inspelen op de 
technologische vooruitgang en innovatie m.b.t. hun producten en op de vraag van de 
consument. Hierdoor kan de regelgeving vlugger op vraag van de sector, die in de praktijk 
de innovaties met betrekking tot zijn producten direct kan vaststellen, up-to-date gehouden 
worden.  
 

                                                 
1 Een voorbeeld van een sectorcode voor onder andere mayonaise, bouillons kan men terugvinden op 
https://www.culinaria-europe.eu/index-culinaria-europe.html/downloads  
2 In de verticale besluiten worden de zogenoemde categorale benamingen voorgeschreven. Dergelijke 
benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor een levensmiddel van een bepaalde samenstelling. 
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Zo zou een sectorcode voor consumptie-ijs het koninklijk besluit van 11 juni 2004 
betreffende consumptie-ijs kunnen vervangen3.  
 
De Hoge Raad vraagt echter bijzondere aandacht voor de procedure tot aanvraag of tot 
wijziging van de erkenning van de sectorcode. Deze moet op een eenvoudige wijze 
voorgelegd of gewijzigd kunnen worden om verouderde bepalingen te voorkomen. 
Daarnaast vraagt de Hoge Raad dat de indiener op passende wijze op de hoogte wordt 
gesteld van de al dan niet goedkeuring of wijziging van de sectorcode. 
 
 

BESLUIT 
 
De Hoge Raad brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit maar 
pleit voor een maximale eenvoud in de toepassing van de procedure tot aanvraag of 
wijziging van de erkenning van de sectorcode en de informatie hieromtrent.  
 
 
 

____________ 
 
 

                                                 
3 Een voorbeeld van een sectorcode voor consumptie-ijs kan men terugvinden op 
https://www.euroglaces.eu/code-edible-ices 


