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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.nl.

EDUCATIE

bij multifunctionele landbouw

Wet of regel:

Wie gaat erover:

Voor u van belang:

General Food Law

EU
Ministerie VWS

Veiligheid van voedingsmiddelen, registratie,
traceerbaarheid. U bent verplicht te werken
volgens een voedselveiligheidsplan of een
hygiënecode als u eten en drinken verstrekt (zie
ook bij recreatie, hygiënecode voor de horeca te
downloaden van www.kenniscentrumhoreca.nl).

(Verordening EG nr. 178/2002)

Warenwet
Landbouwkwaliteitswet
Wet Dieren, Vleeskeuringswet
Voor details zie activiteit:
streekproducten
Wetsvoorstel Dieren (2009)
Vervangt Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren
(GGWD) en daarnaast aanvullende

(controle VWA)

Ministerie LNV
(aangewezen controleorganen, o.a. Skal voor
biologisch, CPE voor kip-ei,
COKZ voor zuivel)

Wet: LNV
Controle: AID

Kaderwet gericht op gezondheid en welzijn van
dieren (o.a. landbouwhuisdieren,
gezelschapsdieren). Regelt registratieverplichtingen, ook voor bezoekers en groepen.

dierenwetten.
In het wild levende dieren  Flora- en
Faunawet

Bovenstaande wetten zijn uitgewerkt in gerichte, vrijwillige brancheafspraken voor de praktijk:
a. Code voor hygiëne op
a. VWA
Stelt landelijke kwaliteitseisen aan schoon en veilig
kinderboerderijen in Nederland
werken op de kinderboerderij of de educatieb. certificering
b. St. Educatief
boerderij.
boerderijeducatie (vrijwillig)
Platteland
Geldt altijd bij bezoekers op het erf en/of gebruik speeltoestellen e.a.:
Arbeidsomstandighedenwet
Wet: SZW
Veilig werken voor personeel (rookvrij, BHV’er)
(arbowet 2007)
Controle
fysieke belasting, werkdruk, geluidsbelasting,
Arbeidsinspectie
agressie en geweld.
geldt zowel voor personeel als
Veilige omgeving voor bezoekers zoals afsluiten
bezoekers / gasten!
mestkelders, veilige opslag gevaarlijke stoffen,
reiniging handen en schoeisel, veilige opslag
machines e.a.
Warenwetbesluit Attractie- en Wet: VWS
Veiligheid speeltoestellen voor bezoekers en
Speeltoestellen
Controle VWA
groepen (ook poldersport e.a.!): stelsel van
goedgekeurde toestellen, logboek en
controlebezoek.
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.
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