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Inbehandelingneming 

Bij brief van 25 april 2018 heeft de Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters de bijzondere 
raadgevende commissie Verbruik (brc Verbruik), om advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk 
besluit betreffende eetbare oliën. De termijn voor het uitbrengen van het advies bedroeg 2 maanden. 

De plenaire vergadering van de brc Verbruik heeft op 24 mei 2018 de subcommissie Handelspraktijken 
belast met de voorbereiding van een ontwerpadvies, dat in schriftelijke procedure werd behandeld. 

Het ontwerpadvies werd op 21 juni 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering van de 
brc Verbruik, die het onder het voorzitterschap van Reinhard Steennot heeft goedgekeurd. De BRC 
Verbruik heeft de voorzitter verzocht om dit advies over te maken aan de minister van Economie en 
Consumenten. 

Inleiding 

Het ontwerp van koninklijk besluit, dat ter advies voorligt, heeft tot doel om het koninklijk besluit van 23 
april 1974 betreffende eetbare oliën op te heffen en te vervangen door een nieuw koninklijk besluit dat is 
aangepast aan de actuele normen.  

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat onder meer: 

-  de geactualiseerde definitie van een eetbare olie; 

-  een bepaling inzake de facultatieve ingrediënten die een eetbare olie kan bevatten, die zo ruim 
mogelijk is opgesteld en innovatie toelaat; 

-  bepalingen in verband met het zuurgetal aangepast aan de norm die zowel in Standard 19-1981 
als in Standard 210-1999 van de Codex Alimentarius wordt vermeld; 

-  de benamingen van eetbare oliën en mengsels ervan; 

-  de opheffing van het huidig koninklijk besluit en overgangsmaatregelen. 

De bepalingen in het huidig koninklijk besluit betreffende olijfolie werden geschrapt gezien deze zijn 
opgenomen in Europese verordeningen. Het gaat meer bepaald over de olijfoliën zoals gedefinieerd in 
deel VIII van bijlage VII van 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. 

 

 

 

 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32013R1308
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ADVIES 
 

In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 april 1974 worden de verschillende types olie gedefinieerd. 
Dit alles wordt opgeheven en vervangen door de artikelen 3 en 6 in het ontwerp van koninklijk besluit, 
waarin alle diverse oliën worden opgenomen onder de term "eetbare olie". Er zijn twee manieren om olie 
te verkrijgen: door raffinaderij (geraffineerde olie) en op mechanische wijze (olijfolie van eerste persing 
of zuivere olijfolie). In het koninklijk besluit van 1974 wordt olijfolie verkregen bij de eerste persing 
gedefinieerd als: 

" natuurlijke olijfolie die niet op enige andere wijze is verkregen dan langs zuivere mechanische weg, 
persen daaronder begrepen, met uitsluiting van iedere mengeling met oliën van een andere soort of met 
op andere wijze verkregen olijfolie".  

Het artikel preciseert niet of er additieven mogen worden toegevoegd. Het ontwerp van KB 
bepaalt in artikel 4:  

"Onverminderd de bepalingen van de geldende levensmiddelenwetgeving kunnen eetbare oliën 
facultatieve ingrediënten bevatten die bestemd zijn om een merkbaar en gewenst effect te hebben op de 
fysische en organoleptische kenmerken van het product". 

De vertegenwoordigers van de consumenten stellen vast dat het dus toegestaan is om additieven toe te 
voegen om de smaak, de kleur, de textuur of de geur van alle eetbare oliën te wijzigen, olie van eerste 
persing inbegrepen. Niettemin bevatten de oliën uit eerste persing normaal geen additieven. Bijgevolg 
vragen zij zich af of er niet in een uitzondering moet worden voorzien in artikel 4 van het ontwerp van KB 
voor de oliën vermeld als "olie uit eerste persing" of "zuivere oliën"?   
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