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1 Inleiding 
 
De Italiaanse keuken is de vrucht van een eeuwenoud historisch proces van onze 
maatschappij en is een hoofdrolspeler in belangrijke momenten in de menselijke 
beschaving. Door een aangeboren voorliefde van de Italianen voor menselijke 
interactie en levenskwaliteit,  is de tafelcultuur door de tijd heen het symbool 
geworden van de gastvrijheid en  ontvangst. Het eten  heeft een waarde verworven 
die niet moet onderdoen voor die van kunst en muziek. Daardoor moet de Italiaanse 
keuken gezien worden als een bijdrage aan de menselijke beschaving en moet ze 
verdedigd en beschermd worden tegen onzuiverheden en vervalsingen om ze te 
redden in naam van de geschiedenis, cultuur, kwaliteit en echtheid.  
 
In dat opzicht heeft  Unioncamere, met haar doorgewinterde ervaring met het 
certificaat “Ospitalità Italiana”, het project “OSPITALITÀ ITALIANA, RISTORANTI 
ITALIANI NEL MONDO” naar voor geschoven. Ze krijgt daarbij de steun van het 
Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - IS.NA.R.T. – dat samenwerk met de Kamers 
van Koophandel in het buitenland. Het project richt zich op alle Italiaanse restaurants 
buiten Italië die het respect voor de typische kwaliteitsstandaarden van de Italiaanse 
gastronomie garanderen. 
 
De doelen van het project zijn: 
 
- De traditionele agroalimentaire producten promoten en de Italiaanse wijncultuur in 
de schijnwerpers zetten; 
- Het imago van de Italiaanse restaurants in de wereld die garanderen de 
kwaliteitsstandaarden te respecteren, in de verf zetten; 
- een internationaal netwerk creëren waarin eveneens promotionele evenementen 
georganiseerd kunnen rond de excellente Italiaanse producten. 
 
Het project “Ospitalità Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo” kent de volgende 
organisatie: 
 
Coördinatiecomité, voorgezeten door Unioncamere en samengesteld uit de 
vertegenwoordigers van de verschillende Ministeries, Associaties, geïnteresseerde 
organisaties en voorzitters van het Waarderingscomité . Het is het bestuursorgaan 
van het initiatief, dat ook instaat voor het definiëren en aanpassen van  het 
Technisch Reglement, het document waarin de 10 regels voor de Italiaanse 
restaurants vastgelegd zijn. Aan hun zittingen nemen de benoemde 
vertegenwoordigers van de geïnteresseerde organisaties deel of hun 
afgevaardigden. 
 
 Waarderingscomité is het technische gedeelte dat bestaat uit experts (of hun 
afgevaardigden) die de voornaamste instituten en organisaties vertegenwoordigen.  
De voorzitter wordt genomineerd door  het Coördinatiecomité. Het 
Waarderingscomité evalueert en reikt, indien nodig, het certificaat “Ospitalità Italiana, 
Ristoranti Italiani nel Mondo” uit. 
 
De Italiaanse Kamers van Koophandel in het buitenland (CCIE) werken mee 
aan het project onder de coördinatie van Unioncamere en Assocamerestero. Ze 
zorgen voor de verspreiding van het initiatief, geven informatie over de manier van 



toekennen van het certificaat en zorgen voor het contacteren en verzamelen van 
kandidaat-restaurants. De CCIE verzorgen, onder strikte controle van het Algemeen 
Secretariaat, de inspecties voor het toekennen en behouden van het certificaat. 
 
De technische assistentie wordt toevertrouwd aan IS.NA.R.T., die het 
secretariaat vormt en technische ondersteuning geeft aan alle deelnemers van het 
evenement. 
 
 

2 Procedure voor het verkrijgen van het certificaat 
 
De procedure om het certificaat te verkrijgen, verloopt in de volgende fases: 
 

Fase 1 – Informatie: de CCIE starten een communicatiecampagne  om de 
restaurants in hun land te informeren en te doen deelnemen aan het project 
“Ospitalità Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo”. 

Fase 2 – Kandidatuur: de geïnteresseerde restaurants stellen zich kandidaat door 
het volledig ingevulde inschrijvingsformulier ondertekend terug te sturen naar de 
Italiaanse Kamer van Koophandel in hun land. 

Fase 3 - Toelating: de CCIE ontvangen de deelnemingsformulieren en laten de 
handelszaken toe tot de volgende ronde, na een controle van de 
deelnemingsdocumenten, volgens de criteria van het Waarderingscomité. 

Fase 4 – Inspectie: de CCIE voeren de bezoeken uit bij de kandidaat-restaurants. 
Tijdens dit bezoek wordt de evaluatiechecklist ingevuld, aangevuld met ander 
bewijsmateriaal zoals foto’s, bestanden en verklaringen. 

Fase 5 – Toekenning van het certificaat: het Waarderingscomité zal het certificaat 
“Ospitalità Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo” uitreiken als de voorwaarden 
daarvoor voldaan zijn. 

Fase 6 – Informatie: de kandidaat-restaurants worden geïnformeerd over het 
resultaat van de evaluatie door het Waarderingscomité. In die mededing worden ook 
de persoonlijke werkpunten gespecificeerd. 

Fase 7 – Promotie: Bij de opstart van het initiatief, ter gelegenheid van de 
prijsuitreiking aan de gecertificeerde restaurants en de daarbij horende uitreiking van 
het certificaat, de raamsticker en het uithangbord, wordt door de lokale Italiaanse 
Kamer van Koophandel een persconferentie / evenement georganiseerd waaraan 
lokale en nationale journalisten deelnemen. Tegelijkertijd genieten de deelnemende 
restaurants van extra promotionele activiteiten zoals: een persconferentie in Italië 
voor de lancering van het initiatief in video conferentie met de voornaamste steden 
op de verschillende continenten,  persconferenties in het buitenland voor de 
lancering van het evenement,  publicaties op internet, verspreiding op applicaties op 
mobiele telefoons (bv. iPhone) en op sociale netwerksites, uitnodiging op de 
prijsuitreiking “Ospitalità Italiana, Ristoranti Italiani nel Mondo” die de handelszaken 
beloont die de beste beoordelingen gekregen hebben van hun klanten. 
 
 

3 Het reglement 
 
Het reglement bestaat uit de volgende  10 regels: 
 



1 Identiteit en eigenheid 
 
2 Ontvangst 
 
3 Voorbereiding 
 
4 Keuken 
 
5 Menu 
 
6 Gastronomisch aanbod 
 
7 Wijnkaart 
 
8 Extra vergine olijfolie 
 
9 Ervaring en kennis 
 
10 DOP en IGP producten 
 
Elke regel is onderverdeeld in verscheidene voorwaarden, die vastgelegd zijn in  het 
Technisch Reglement. 
 

4 De evaluatie van de voorwaarden 
 
De evaluatie van de voorwaarden gebeurt niet enkel door middel van interviews en 
documenten, maar de werkwijze voor het uitvoeren van de activiteit wordt ook 
nagegaan. Er worden ook inspecties in de verschillende delen van het restaurant 
gedaan. Voor elke voorwaarde waaraan het restaurant voldoet wordt een punt 
gegeven. De som van alle punten bepalen het niveau van het restaurant. Wanneer er 
meer dan een bepaald aantal punten gehaald wordt, zal dit tot een positief resultaat 
leiden en tot de uitreiking van het certificaat. Er zijn vijf voorwarden vastgelegd als 
K.O. Als daar niet aan voldaan wordt, leidt dit tot uitsluiting of tot tijdelijke of 
definitieve intrekking van het certificaat. 
 

5 Het certificaat 
 
Het certificaat is het document dat toegekend wordt aan het restaurant dat een 
positieve evaluatie krijgt. Het niveau behaald door het restaurant wordt vermeld op 
het certificaat.  
 

6 De documentatie 
 
De documenten die voorbereid zijn voor de organisatie van het evenement, worden 
hieronder samengevat : 
 

- Het project Ospitalità italiana Ristoranti italiani nel mondo: dit is het document dat 



het functioneren van het project beschrijft, de deelnemende partijen en hun 
verantwoordelijkheden; 
- Technisch Reglement: het document dat het reglement vastlegt voor L’ospitalità 
italiana en elke voorwaarde voor de evaluatie vermeldt; 
- Reglement: Het document dat de voorwaarden bevat waaraan voldaan moet 
worden om het certificaat te verkrijgen; 
- Inschrijvingsformulier: het formulier waarmee de restaurants zich kandidaat stellen 
voor het project aan de CCIE; 
- Evaluatiefiche: het document dat de inspecteurs gebruiken bij hun bezaoek voor de 
evaluatie van de restaurants; 
- Naslagwerk voor de evaluatie van de restaurants: document dat de modaliteiten 
definieert volgens dewelke de inspecties van de restaurants moeten verlopen. Dit 
document wordt aan de inspecteurs meegegeven.  
 


