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Nota:

KB van 7 februari 1997 inzake de algemene voedselhygiëne, 

de toegang van assistentiehonden in restaurants

en de verhouding tot de AD-wet 

1. Een restauranthouder kan zich niet beroepen op het KB van 7 februari 1997 (BS, 25 april 1997) om 

een assistentiehond te weigeren in de eetgelegenheid. 

De tekst van het KB is immers duidelijk. 

Artikel 3.1.4 (Bijlage, Hoofdstuk 3) stelt: 

“De aanwezigheid van huisdieren is in de lokalen verboden.

Dit verbod is niet van toepassing:

 op huisdieren in lokalen of gedeelten van lokalen, die uitsluitend gebruikt worden voor het 

verbruik van voedingsmiddelen, op voorwaarde dat de dieren geen risico voor besmetting 

van voedingsmiddelen uitmaken;

 op afgerichte of af te richten honden, die gezichtsgestoorden en andere motorisch 

gehandicapten in hun beweging begeleiden, enkel in de lokalen waar voedingsmiddelen in de 

handel worden gebracht. De africhter moet een daartoe geëigend attest voorleggen.”

De Franse tekst maakt een nog duidelijker terminologisch onderscheid: “La présence d’animaux 

domestiques est interdite dans les locaux. Cette interdiction n’est pas d’application: - aux animaux de 

compagnie…, - aux chiens dressés ou en cours de dressage…”

2. Uit het KB volgt dat huisdieren in het algemeen verboden zijn in lokalen van de voedingssector 

(restaurants, voedingswinkels, grootwarenhuizen, keuken,…). 

Wel bepaalt het KB dat huisdieren toegelaten zijn in lokalen waar voedingsmiddelen worden gebruikt, 

zoals restaurants. Er is geen reden om te stellen dat assistentiehonden niet onder de categorie 

‘huisdieren’ vallen, zeker niet als je naar de term kijkt die in de Franse tekst gebruikt werd: “animaux 

de compagnie”.  

Voorwaarde is wel dat de dieren geen risico voor besmetting uitmaken. Dit zal een restauranthouder in 

elk individueel geval moeten kunnen aantonen. 

Daarnaast stelt het KB heel specifiek dat assistentiehonden eveneens toegelaten zijn in lokalen waar 

voedingsmiddelen in de handel worden gebracht, zoals een grootwarenhuis of een bakkerswinkel. In 

dergelijke winkels zijn dus enkel assistentiehonden toegelaten en geen andere huisdieren. De 

begeleider (in de tekst staat “de africhter”) zal wel steeds een attest moeten kunnen voorleggen voor de 

assistentiehond. 
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Deze visie wordt trouwens bevestigd door het Federaal Voedselagentschap (zie persbericht 10 oktober 

2003 en telefonisch onderhoud met medewerker Centrum). 

Voorbeeld: een pizzarestaurant waar pizza’s afgehaald en gegeten kunnen worden 

 in zoverre dat de keuken in een ander lokaal gevestigd is, zijn assistentiehonden toegelaten 

 andere huisdieren zouden niet toegelaten zijn omdat er dus niet enkel ter plaatste 

geconsumeerd kan worden, maar omdat er ook voedingsmiddelen in de handel worden 

gebracht (cfr. winkel). 

Hoewel het KB strikt genomen een restauranthouder / winkelier niet verplícht om een assistentiehond 

toe te laten, is het wel zo dat deze zich niet op het KB kan beroepen om deze honden de toegang te 

verbieden.

3. Uit de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 volgt dergelijke verplichting wel. 

De antidiscriminatiewet stelt immers dat elke discriminatie, direct of indirect, op basis van handicap 

verboden is bij het leveren of het ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek (art. 

2§1, §2 en §4, eerste streepje).  

Eigen aan een restaurant is dat er een dienst wordt aangeboden aan het publiek. 

Het weigeren van een assistentiehond zou neerkomen op een vorm van indirecte discriminatie 

(Antwoord van minister van Sociale Zaken en Pensioenen van 7 april 2003, op vraag nr. 588 van 9 

januari 2003, Kamer)1.

4. Er bestaat dus geen tegenspraak tussen de AD-wet en het voornoemde KB, wat nochtans door 

sommigen wordt voorgehouden. 

Het KB kan dus ook niet worden ingeroepen als een ‘objectieve en redelijke rechtvaardiging’ voor een 

directe of indirecte discriminatie. 

Stel dat er toch sprake zou zijn van een tegenstelling, quod non, dan nog zou de AD-wet voorrang 

hebben op het KB van 7 februari 1997. Een wet heeft immers steeds voorrang op een KB. 

5. Een wetsvoorstel inzake de toegang voor assistentiehonden tot ruimten en gebouwen die voor het 

publiek of voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn, werd ingediend (Doc 51 0505/001, 28 

november 2003, herindiening van een vroeger wetsvoorstel). 

Het wetsvoorstel wordt als volgt gemotiveerd: “…Weliswaar kan op basis van de wet van 25 februari 

2003…opgetreden worden tegen de discriminatie waarmee mensen met een handicap die beroep doen 

op een assistentiehond geconfronteerd worden, de praktijk leert evenwel dat assistentiehonden nog 

steeds geweigerd worden. De indieners van onderhavig wetsvoorstel achten daarom een aparte wet 

die de onbeperkte toegang van assistentiehonden tot ruimten en gebouwen die voor het publiek of voor 

gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn garandeert, aangewezen. Daarin kunnen dan ook duidelijke 

strafsancties bepaald worden….”

                                                          
1  Anderzijds kan het treffen van schikkingen om assistentiehonden toe te laten, beschouwd worden als een 

redelijke aanpassing. 
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Het feit dat dit wetsvoorstel werd ingediend, betekent dus niet dat de antidiscriminatiewet het 

weigeren van assistentiehonden niet verbiedt. De bedoeling is enkel om een duidelijker en krachtdadig 

antwoord te geven, onder andere via het invoeren van strafsancties. Op basis van de 

antidiscriminatiewet is het weigeren van een assistentiehond immers geen strafrechtelijke inbreuk. 

Daarnaast viseert het KB enkel de voedselhygiëne, terwijl het wetsvoorstel veel ruimer is. 

6. Voor de volledigheid moet er op gewezen worden dat het KB van 7 februari 1997 de uitvoering 

vormt van de Europese Richtlijn 93/43/EEG van 14 juni 1993 inzake levensmiddelenhygiëne. Deze 

richtlijn bevat geen enkele bepaling omtrent het al dan niet toelaten van dieren. 

7. Binnen de ministerraad werkt men momenteel aan een aanpassing van het KB, met o.a. de 

bedoeling om duidelijker te stellen dat blindengeleidehonden toegelaten zijn. Het aangepaste KB ligt 

momenteel ter verificatie voor bij de Europese Commissie. 


