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Wetgeving en regels moeten gewenste ontwikkelingen stimuleren en ongewenste ontwikkelingen
tegengaan. De regelgeving over multifunctionele landbouw is een optelsom van vele regels. Om u wegwijs
te maken in de wet- en regelgeving is hieronder een overzicht gemaakt.
Hierin staan ook websites met specifieke informatie over wetten. Ook kunt u terecht op
www.antwoordvoorbedrijven.nl en www.hetlnvloket.nl (subsidieregels staan op de site onder subsidies).
Voor maatwerk kunt u mede terecht bij de adviseurs van LTO/ZLTO/LLTB via hun infolijn.
Aanvullingen op het overzicht kunt u melden aan info@landco

ZORG

bij multifunctionele landbouw

Wet of regel:

Wie gaat erover:

Voor u van belang:

General Food Law
(Verordening EG nr. 178/2002)

EU
Ministerie VWS

Warenwet

(controle VWA)

Veiligheid van voedingsmiddelen,
registratie, traceerbaarheid. Bewerken
van voedsel en koken zijn aan regels
gebonden. U bent verplicht te werken
volgens een voedselveiligheidsplan of
hygiënecode.
Vereisten aan uw omgeving ingeval u als
zorginstelling wordt geregistreerd.
Marktonwikkeling en –ordening in de
gezondheidszorg, toezicht, beheersing
van de kostenontwikkeling van de zorg,
verbetering positie consument.

Voor details zie activiteit:
streekproducten
Kwaliteitswet zorginstellingen
Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg)

Wet: VWS (Inspectie voor
Gezondheidszorg)
Wet: VWS (Zorgautoriteit)

Ondersteunende besluiten en
regelingen gericht op administratie en
registratie

Ondersteunende wetten en
uitvoeringsbesluiten, o.a. Wet op

Wet: VWS

Verbeteren informatievoorziening en
rechtspositie cliënten.

de geneeskundige
behandelovereenkomst (WGBO),
Klachtwet Cliënten Zorgsector (KCZ),
Wet Beroepen Individuele
Gezondheidszorg (BIG), Wet
bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Financiering via WMO, AWBZ, wet REA of WSW in de zorg bepaalt mede de mogelijkheden voor ML:
Wet Maatschappelijke
Gemeente
Regelt het bieden van ‘lichte zorg’
Ondersteuning (WMO)
gericht op zelfstandig functioneren
(gedeeltelijk in Pgb’s) zowel lichamelijk
als geestelijk. Financiering via de
gemeente, na indicatiestelling via CIZ.
Algemene Wet Bijzondere
Wet:VWS (Inspectie voor
Regelt het bieden van ‘zware zorg’
Ziektekosten (AWBZ)
Gezondheidszorg)
(o.a. Pgb’s), zowel lichamelijk als
geestelijk. Financiering via het Rijk, na
indicatiestelling via CIZ.
Reïntegratie
Wet: SZW
Terugkeer naar betaalde arbeid (voor
Arbeidsgehandicapten
Uitvoering UVW
cliënten met Wajong, WAZ of WAO
(wet REA)
uitkering). Financiering via het Rijk.
Wet Sociale Werkvoorziening Wet: SZW
Werken onder aangepaste
(WSW)
Uitvoering CWI
omstandigheden.
Bovenstaande wetten zijn uitgewerkt in gerichte brancheafspraken voor de praktijk:
a. Kwaliteitssysteem
Steunpunt Landbouw & Zorg
Stelt landelijke kwaliteitseisen aan
zorgboerderijen (vrijwillig)
Sociale partners
zorgboerderijen.
b. CAO Zorg (algemeen
verbindend)
Geldt altijd bij bezoekers op het erf en/of inzet personeel:
Arbeidsomstandighedenwet
Wet: SZW
Veilig werken voor personeel (rookvrij,

(arbowet 2007)

Controle Arbeidsinspectie

BHV’er) fysieke belasting, werkdruk,
geluidsbelasting, agressie en geweld.
geldt zowel voor personeel als
Veilige omgeving voor bezoekers zoals
bezoekers / gasten!
afsluiten mestkelders, veilige opslag
gevaarlijke stoffen, reiniging handen en
schoeisel, veilige opslag machines e.a.
Veiligheid, o.a. drinkwatervoorziening, ziekten, klachtrecht, speeltoestellen, kinderbedden e.a.
Waterleidingbesluit
Wet: VROM
Verstrekking gezond drinkwater, bad- en
douchewater aan gasten: legionellapreventie met verplichte risicoanalyse,
beheerplan en logboek.
Wet Publieke Gezondheid,
Wet: SZW
Preventie ziekte-uitbraken
Infectieziektewet, Wet
Controle GGD
(registratieverplichtingen)
Collectieve Preventie
Volksgezondheid)
Wet klachtrecht cliënten
Mogelijkheid klachten, verplicht u tot het
zorgsector
instellen van een ouderraad of
cliëntenraad.
Warenwetbesluit Attractie- en Wet: VWS
Veiligheid speeltoestellen voor clienten
Speeltoestellen
Controle VWA
en bezoekers (ook poldersport e.a.!):
stelsel van goedgekeurde toestellen,
logboek en controlebezoek.
Warenwetbesluit
Wet: VWS
Veiligheid kinderbedjes en -boxen
Kinderbedden en -boxen
Controle VWA
Tabakswet
Wet: VWS
Verkoop en gebruik rookwaar (o.a.
Controle VWA
leeftijdsgrens) en rookvrije ruimten (o.a.
publieke ruimte).

Raadpleging en nadere informatie:
www.antwoordvoorbedrijven.nl :voor alle wetsvragen met antwoorden
www.hetlnvloket.nl: LNV loket voor wet- en regelgeving rond landbouw en natuur
www.infomil.nl : over milieuregels en actuele interpretaties en uitspraken
www.wetten.nl: voor de wetsteksten en regels.
www.vrom.nl: voor ontwikkelingen (zie ‘dossiers’. O.a. dossier Regeldruk)
Om goed met wetten en regels om te gaan, is het handig te weten:
- elke wet regelt een onderdeel, en heeft eigen begrippen, dus let goed op waarover u praat.
- elke wet gaat maar over één onderdeel: het is onvermijdelijk dat er veel regels zijn als u er heel veel bij
doet.
- als u uitgaat van 'verantwoordelijkheid nemen', zult u zien dat vele regels passend te maken zijn. En: het
is logisch dat niet overal alles mag.
Dit overzicht kwam tot stand in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw.
Disclaimer. De informatie is met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De
opstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onjuist gebruik van de informatie.

