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WAT IS GOOD FOOD IN 
BRUSSEL?

Strategie geleid door Leefmilieu 
Brussel

Het  achterliggende idee van de filosofie Good Food? 
Acties voor een milieuvriendelijke lokale productie ontwikkelen en 
ondersteunen, lokale en seizoensgebonden producten valoriseren, verspilling 
vermijden en vleesverbruik indijken.

Samenwerking met alle andere actoren uit de keten: bedrijven, 
middenveldsorganisaties, universiteiten, andere administraties …

Doelstelling : de milieu-impact van voeding in Brussel verminderen.
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MODULE 3: WETGEVING & 
GOOD FOOD
Inleiding: Bij het opstarten van duurzame 
FOOD activiteiten kan diverse regelgeving 
van toepassing zijn 

Afhankelijk van de bevoegheden: sociaal gebied, economie, 
voedselveiligheid, milieu, … 

Op verschillende niveau’s: Europees, Federaal, Gewest en 
lokaal

Sterk afhankelijk van grootte van hoofdactiviteit(en) of lokale 
omstandigheden
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AFVAL <> REGELGEVING
Afvalbeleid in België

- Afvalbeleid in België is voor een groot deel gewestelijke materie

- De basis blijft dezelfde: preventie, hergebruik, recycleren, verbranden en storten

- Regelgeving evolueert naar een aanpak op basis van « afval » en « grondstof ». 

- De sorteerregels zijn momenteel verschillend per gewest (fracties, aanpak en definities).

- Alle drie gewesten zijn gekoppeld aan de Europese afvalregelgeving:

• Vlaanderen : Materialendecreet & Vlarema

• Wallonië: Plan Wallon des Déchets-ressources

• Brussel: Hulpbronnen en afvalbeheerplan - einde publiek onderzoek op 14/07/2018 & Brudalex

- wettelijk kader om over te schakelen op een circulaire economie, 

- door de administratieve rompslomp te verminderen (11 bestaande besluiten eruit)

- de selectieve ophaling en het hergebruik van afvalstoffen te stimuleren.
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AFVAL <> REGELGEVING
Verplichtingen in het Brussels Gewest voor ondernemingen, handelaars, zelfstandigen …

Brussel heeft een lijst van afvalstromen die verplicht gesorteerd moeten worden:
- Niet–huishoudelijk afval
- Afvalstromen die onder de terugnameplicht vallen

Hoe aantonen dat u voldoet?
- Contract afgesloten met een geregistreerde afvalophaler, ofwel
- Attest van ophaling (afgeleverd door een geregistreerde afvalophaler), ofwel
- Attest van de verwerking (afgeleverd door de vergunde afvalverwerkingsinstallatie).

De lijst van geregistreerde aannemers is te vinden via:
Niet-gevaarlijke afvalstoffen: Lijst van geregistreerde ophalers van niet-gevaarlijke afvalstoffen
Gevaarlijke afvalstoffen: Lijst van de erkende ophalers van gevaarlijke afvalstoffen

Als onderneming mag u afvalstoffen naar het containerpark  of de afvalverwerkingsinstallatie brengen
De bewijzen van een overeenkomst of de certificaten dient u gedurende vijf jaar te bewaren in een afvalstoffenregister.  

Voor bepaalde afvalstromen zoals:
- Dierlijke afvalstromen 
- Bouw- en afbraakafval
- Asbestafval
- Gevaarlijke stoffen …

bestaan bijkomende voorwaarden voor de ophaling en verwerking.
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AFVAL <> REGELGEVING
Soms is een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van toepassing

De wet verplicht sommige producenten of invoerders om het afval van de producten die ze op 
de markt brengen, terug te nemen. Het is de bedoeling een doeltreffend beheer te waarborgen 
en de doelstellingen rond hergebruik en nuttige aanwending te bereiken. 
Deze terugname gaat vaak via de eindverkoper, recylageparken en/of andere inzamelpunten.

De volgende organisaties beheren de inzameling en de recyclage van afval afkomstig van een 
bepaalde sector:
• RECUPEL: afval van elektrische en elektronische apparatuur
• VALORFRIT: voedingsoliën en -vetten
• FEBELAUTO: afgedankte voertuigen
• VALORLUB: gebruikte oliën (uitgezonderd voedingsolie)
• BEBAT: batterijen, accu's en zaklampen
• FOST PLUS : huishoudelijk verpakkingsafval
• VALIPAC : niet-huishoudelijk verpakkingsafval

Sommige organisaties:
- stellen materiaal ter beschikking om de inzameling te vergemakkelijken (b.v. dozen Bebat)
- werken met een vergoeding bij een goede sortering (b.v. Valipac)
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http://www.recupel.be/Page-d-accueil.html?lang=1
http://www.valorfrit.be/nl/
http://www.febelauto.be/nl/
http://www.valorlub.be/
http://www.bebat.be/index.php
http://www.fostplus.be/Pages/default.aspx
http://www.valipac.be/


FOOD <> VERPAKKING

Wat is een verpakking?

Alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die 
bestemd zijn voor 
- het insluiten, beschermen, 
- verladen, afleveren en 
- aanbieden van goederen,

en dit van grondstoffen tot afgewerkte producten, over het gehele 
traject van producent tot gebruiker of consument. 

Ook wegwerpartikelen voor dit doel gebruikt, worden als 
verpakkingsmateriaal beschouwd.
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VERPAKKING IS VAAK EEN 
UITDAGING
Verpakking, waarom belangrijk?

 Van toepassing bij de ontwikkeling van een nieuw product

 Diverse vereisten voor recyclage 

 Heel wat nieuwe regelgeving op komst

 Verplichtingen vaak onderschat

 Uitdaging voor heel wat ondernemingen
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VERPAKKINGEN <> REGELGEVING

Productnormering

Federale bevoegdheid
Bevatten onder meer: 

- Maximumconcentraties voor zware metalen
- Minimumeisen voor vervaardiging en samenstelling

Waarom belangrijk?
Onder meer bij recyclage van materialen die nadien gebruikt 
worden als verpakking. Mogelijks accumulatie van zware 
metalen en risico van migratie tot in het product.
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VERPAKKINGEN <> REGELGEVING

Preventie en beheer van verpakkingsafval

- Regionale bevoegheid: elk gewest verantwoordelijk voor zijn beleid inzake afvalbeheer.

- In 1996 werd tussen de  Gewesten een Samenwerkingsakkoord gesloten rond de 
preventie en het beheer van verpakkingsafval. Sinds 2009 is er een nieuwe versie van 
kracht.

- Het Samenwerkingsakkoord verplicht elke onderneming die in België producten verpakt 
of laat verpakken om de gebruikte verpakkingen terug te nemen en bepaalde quota’s 
van recyclage en nuttige toepassing te behalen.

- Het akkoord is samengesteld uit 3 basisprincipes:
- terugnameplicht 
- Informatieplicht
- preventieplan
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VERPAKKINGEN <> REGELGEVING

Preventie en beheer van verpakkingsafval

A. Terugnameplicht:
 bij meer dan 300 kg huishoudelijke en bedrijfsverpakking op de Belgische markt
 aantonen dat de onderneming voldoet aan minimumpercentages voor recyclage en nuttige toepassing 

Het is dus niet de verplichting om alle verpakkingen die men op de markt gebracht heeft effectief te gaan 
terugnemen, d.w.z. ophalen bij de klanten.

B. Informatieplicht
Bedrijven moeten jaarlijks een aantal gegevens over de verpakkingen die ze op de markt brengen 
meedelen aan de Interregionale Verpakkingscommissie.

C. Preventieplan
Bedrijven die jaarlijks minstens 300 ton eenmalige verpakkingen op de markt brengen of in België 
producten verpakken (min. 100 ton) of laten verpakken, moeten om de drie jaar een algemeen 
preventieplan voorleggen.

Een onderneming kan zelf voldoen aan de informatie- en terugnameplicht of kan dit doen via een erkend 
organisme. Voor het preventieplan kan ze een beroep doen op haar sectorfederatie.
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VERPAKKINGEN 
<> REGELGEVING
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VERPAKKINGEN <> REGELGEVING
Wat komt eraan?

Meer circulair omgaan met verpakkingen

- Meer mogelijkheden en onderzoek naar hergebruik, mogelijks doelstellingen
- hogere minmumdoelstellingen met betrekking tot reyclage

Uiterlijk op 31/12/2030:
85 % papier en karton
80 % ferrometalen
75 % glas
60 % aluminium 
55 % kunststof
30 % hout

- Invoeren van economische instrumenten om de toepassing van de afvalstoffenhiërarchie te bevorderen 

Doel:
 milieueffecten van afval beperken (volgens LCA principe)
 rekening houden met het gebruik van biogebaseerde materialen en/of materialen die meermaals 
gerecycleerd kunnen worden

Wat moet u weten 
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MATERIALEN <> REGELGEVING
Single use plastic directive

De Europese Commissie heeft in mei 2018 beslist om nieuwe regels op te leggen voor 10 single-use plastic 
materialen (rietjes, bestek, roerstokjes, borden, stokjes voor ballonnen… (en voor vismateriaal).
> Goedgekeurd door de Raad op 21/5/2019

Deze afvalstromen vertegenwoordigen 70% van het afval in het mariene milieu. De Europese Commissie wil iets 
doen aan dit probleem.

Definitie « single use plastic »
Een product dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit plastic en niet werd bedacht, ontworpen of in de handel gebracht 
om binnen zijn levensduur meerdere cycli te maken of om opnieuw gebruikt of gevuld te worden voor het doel 
waarvoor het gemaakt was.

Implementatie door lidstaten varieert en guidelines zijn nog niet beschikbaar

3 gewesten kondigden reeds maatregelen aan:

- Vlaanderen: verbod van bekers voor éénmalig gebruik op festivals (1/2020) en misschien ook andere materialen 
(1/2022)

- In Wallonië heeft het Waals Parlement reeds een programmadecreet uitgewerkt met onder meer het verbod op 
diverse plastiekmaterialen voor éénmalig gebruik in ruimtes toegankelijk voor het publiek. 

- In sommige steden zoals Brussel-stad zijn sommige producten al verboden tijdens evenementen.
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MATERIALEN <> REGELGEVING
.
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Composteerbaar of uit bio-afbreekbare materialen?

Op Europees niveau is ook heel wat discussie rond wat composteerbaar en 
biologisch afbreekbaar is.

Bv.:
Een verpakkingsproduct aanprijzen als biologisch afbreekbaar terwijl het in 
feite niet onder natuurlijke omstandigheden kan worden afgebroken, is 
misleidend. (~vermelding « biologisch afbreekbaar » op verpakkingen is 
verboden in België).

Momenteel zijn verschillende raadplegingen aan de gang om hieromtrent 
meer duidelijkheid te scheppen.

MATERIALEN <> REGELGEVING
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ACTIVITEITEN <> REGELGEVING

De milieuvergunning of -aangifte

- Verplicht indien uw onderneming één of meerdere ingedeelde inrichtingen telt.
- Ingedeelde inrichting: inrichting die een effect kan hebben op het milieu of op de 

buurt.

- 200 soorten inrichtingen vallen hieronder:
- Bepaalde activiteiten: bakkerij, traiteur, viswinkel …
- Bepaalde apparaten (afhankelijk van het vermogen): koelkast, 

verwarmingsketel, electrische oven …
- Andere: opslag, parking, enz.

Noodzakelijk bij het uitbaten van hinderlijke activiteiten
Laatste wijzigingen beschikbaar via Brucodex
Tool om ingedeelde inrichtingen te bepalen via Easypermit
Milieuvergunning of – aangifte: verschillende formulieren, procedure, looptijd …
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING
De installaties: EPB verwarming en -klimaatregeling
Wanneer van toepassing? (Bij bezit of installatie van)
- Verwarmingsketel op gas en stookolie
- Waterverwarmer op gas
- Klimaatregelingssyteem (afhankelijk van het koelvermogen)

Wanneer niet?
- verwarmingsketel op een vaste brandstof
- toestellen die plaatselijk verwarmen en werken, bv. elektrische radiator, pelletkachel, gasconvector ...
- niet voor niet-omkeerbare warmtepompen, enkel voor verwarming

Verplichtingen
- verplichte controles afhankelijk van het type brandstof, grote installatie (vermogen in kW), type ingreep
- controle enkel mogelijk door EPB verwarmingsketeltechnicus of –adviseur type 1 of 2

Resultaat
EPB attest ontvangen   installatie in orde
Geen EPB attest  5 maanden om de installatie conform te maken

Let op: Verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar of houder milieuvergunning. Het is de eigenaar/verhuurder die alles 
in orde moet brengen en betalen!

Uitvoeringsbesluit: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de 
verwarmings- en klimaatregelingssystemen geldende EPB-eisen.
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING
Het gebouw: Energieprestatie (EPB) bij bouwen en renoveren van 
gebouwen
Wanneer?
Procedure afhankelijk van diverse factoren (wel/niet EPB-adviseur, kennisgeving/technisch dossier …)
- Aard van de werken (nieuwbouw, zware renovatie, eenvoudige renovatie & met/zonder architect)
- Datum indiening bouwvergunning (voor of na 1/07/2017)

Uitzonderingen: voorlopige constructie met korte gebruiksduur (2 jaar of minder)

Waarom interessant?
- EPB garandeert minimale eisen m.b.t. isolatie, installaties, ventilatie, verwarming …
- Er wordt onder meer gekeken naar het primaire energieverbruik en de CO2-emissies van het gebouw
- Een interessante energiefactuur.

Interessante referenties
- Vademecum van de EPB-werkzaamheden (zie website Leefmilieu Brussel)
- Wettekst: officieus gecoördineerde versie beschikbaar: Besluit van de B.H.R. van 21 december 2007 

tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
- De lijst erkende EPB adviseurs: beschikbaar via de website van Leefmilieu Brussel.
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING
Geluid
Belangrijke activiteiten die geluid produceren dat anders is dan klassieke structurele geluiden: 
- Installaties zoals machines, airco, luchtkokers, verwarmingsystemen …
- Buurtlawaai: werkzaamheden, markten, cafés …
- Wegverkeer: transporten, leveringen, traffic …

Activiteiten
Specifieke wettelijke eisen zijn mogelijk (niet alleen voor ingedeelde inrichtingen):

• de hantering van voorwerpen, goederen ...
• de laad- en losactiviteiten, op het perceel of op de weg, door klanten, leveranciers, ...;
• het op de site gegenereerde verkeer;
• de werking van de neveninrichtingen (ventilatie, klimaatregeling) die met de exploitatie verband 

houden;  
• ...

De grenswaarden zijn afhankelijk van:
Soort dag: werjkdag, zaterdag, zon- en feestdagen
Moment van de dag (uur)
Locatie van de inrichting (industrie- , groen-, woongebied  …)

Referentie: 21 NOVEMBER 2002 - Besluit van de BHR betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen (B.S. van 21/12/2002)
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING
Geluid - Buurtlawaai

Buurtlawaai: geluidshinder voortgebracht door elke in de buurt hoorbare geluidsbron met 
uitzondering van de geluidshinder die wordt veroorzaakt door: 
vervoer, grasmaaimachines, ingedeelde inrichtingen, schoolactiviteiten, activiteiten van 
erediensten en landsverdediging  Er bestaan ook specifieke regels voor bouwwerven en voor 
enkele activiteiten in open lucht. 

Voor buurtlawaai bestaan verschillende drempels die variëren in functie van:
- Plaats: binnen, buiten, soort van ruimte
- Uur van de dag, dag van de week
- Stedenbouwkundige bestemming: industrie-, groen, woongebied … (zie Gewestelijk 

Bestemmingsplan).

Tijdelijke afwijkingen zijn mogelijk voor evenementen in de open lucht of onder een tent

Referentie: 21 NOVEMBER 2002 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai (B.S. 21.12.02)

Ook sommige gemeentes kunnen soms verder gaan dan de Regelgeving op Gewestelijk niveau 
Bv. Elsene: sluitingsuur voor terrassen van horeca
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING
Geluid – Q-zones

Of akoestische comfortzones en stille zones: 

Een stille zone (het Zoniënwoud): bosgebied van gewestelijk belang, voor het publiek toegankelijk, 
met een oppervlakte van meer dan 4 ha, uitgerust met stedelijke voorzieningen en stadsmeubilair en 
met een geluidsniveau Lden van minder dan 55 dB(A) op ten minste 50% van de oppervlakte.

Comfortzones in de openbare ruimten: hoofdzakelijk groene ruimten, bossen of begraafplaatsen van 
meer dan 10.000 m² en openbare toegangswegen van meer dan 100 m, uitgerust met stedelijke 
voorzieningen en stadsmeubilair en met een geluidsniveau Lden van minder dan 55 dB(A) op ten 
minste 50% van hun oppervlakte.

Comfortzones in de wijken: voornamelijk woonwijken met een geluidsniveau Lden van minder dan 55 
dB(A) en weinig industriële activiteiten, horeca, handel en avondactiviteiten.

Secundaire comfortzones: hoofdzakelijk groene ruimten, bossen, begraafplaatsen van minder dan 
10.000 m², openbare toegangswegen van minder dan 100 m en plantsoenen, uitgerust met stedelijke 
voorzieningen en stadsmeubilair en gelegen in een comfortzone in de wijken.

Dit zijn 4 gebieden die specifieke bescherming krijgen. Meer details over de zones zijn beschikvaar via 
Quiet.brussels
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING
Gerelateerd aan het gebouw  – Meer uitzondering dan de regel

Regelgeving parkeren (BWLKE)
Betreft reduceren van aantal beschikbare parkeerplaatsen rondom kantoorgebouwen 
Afhankelijk van vloeroppervlakte en bereikbaarheid met openbaar vervoer

Asbest
Nog aanwezig in heel wat oudere gebouwen (voor 1998)
Vooral gevaarlijk als het material in slechte staat is
Vaak terug te vinden in daken, plafonds, muren, schouwen en isolatie
Belangrijk regelgeving (analyse, inventaris, verplichte verwijdering …) bij grotere sloopwerken of 
verbouwingen (>500m²)

Verwarmen met stookolie: diverse wettelijke bepalingen rond vergunning, opslag, inspectie en gebruik
Bouwwerven: wettelijke eisen rond geproduceerde  (gevaarlijke) afvalstromen en 
uitgegraven/gebruikte aarde

Wettelijke eisen specifiek voor koelinstallaties
Afhankelijk van type koelmiddel (categorie, GWP, HFK, …) en grootte van de installatie (hoeveelheid 
koelmiddel, vermogen compressoren …)
Regelgeving rond regelmaat controle, lekdetecties en navolging
Meer info zie “Gids Koelinstallaties 2019”
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ACTIVITEITEN <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING
Stedelijke landbouw
Belangrijke aspecten (cf. volle grond of deel van gebouw)

Burgelijk wetboek
- Keuze van de rechtsvorm: BVBA, CBVA, NV, VZW, …
- Keuze van het gebruikscontract: vruchtgebruik, toegangsregels, pacht, huur, concessie ...
- Bestaande regelgeving: erfdienstbaarheden van licht, inzicht of doorgang

Ruimtelijke ordening & stedenbouwkundige vergunning
- Specifieke eisen in functie van het type gebied en toekomstplannen van de regio
- Mogelijks vereist of specifieke voorschriften van toepassing

Milieu-aspecten naast de milieuvergunning/-aangifte
- Kwaliteit van de bodem
- Beheer van water en gebruik producten om de teelt te bevorderen

Overzicht beschikbaar in “Gids met de belangrijkste stedelijke en territoriale regelgeving die 
van toepassing is op stedelijke landbouwprojecten”
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FOOD <> REGELGEVING
Insecten - kweken van insecten
Insecten voor dierenvoeding?
- alternatief voor tekort aan hoogwaardige eiwitten in de EU (wetgeving nog in evolutie)

Insecten gekweekt voor de productie van voedermiddelen worden beschouwd als 
‘landbouwhuisdieren’. Actuele voorwaarden zijn dus van toepassing:  

-  voldoen aan eisen van veevoeders
- geen keukenafval, geen verpakte voedingswaren, geen mest als voeder toegelaten
- verboden toe te voegen in het voeder van herkauwers
- speciale verwerkingsvoorwaarden voor de reststromen van de productie
- Dode insecten en producten van dode insecten kunnen gebruikt worden als 

dierenvoeder voor alle diersoorten en verwerkt via erkende ondernemingen (in België). 

Zowel de kweker, de verwerker tot voedermiddelen, als de mengvoederfabrikant hebben 
bepaalde registraties of erkenningen nodig (zie www.favv.be). 

Actuele wetgeving: Verordering EG 999/2001 en Verordering EG 1069/2009

Extra info: https://leden.inagro.be/entomospeed/nl-be/ // www.insectpilotplant.be // 
www.kempeninsectcluster.be
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FOOD <> REGELGEVING
levensmiddelen produceren op basis van insecten 

*Specifieke richtsnoeren voor het kweken en in handel brengen van insecten en 
levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptie

Actuele regelgeving: EU verordening  2015/2283 van toepassing sinds 1/1/2018

Alle producten op basis van insecten (niet enkel delen van insecten of extracten, 
maar ook gehele insecten en hun bereidingen) worden beschouwd als “novel 
foods”.

Indien geen bewijs dat deze werden gebruikt voor 15/5/1997 – meestal het 
geval in de praktijk – moet een goedkeuringsaanvraag ingediend worden. 

Let op: aanvaarding in een andere EU-land betekent niet dat het product op de 
Belgische markt mag komen - en omgekeerd.
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FOOD <> REGELGEVING
levensmiddelen met insecten =  voedingsproduct

Om een soort in de handel te mogen brengen moeten natuurlijk de algemene 
principes van de geldende levensmiddelenwetgeving worden nageleefd, onder 
meer:
- de toepassing van de goede hygiënepraktijken, 
- traceerbaarheid, meldingsplicht, etikettering, 
- beheersing van chemische en microbiologische gevaren
- Autocontrole

Meer informatie over het wettelijk statuut van insecten en de voorziene evolutie in 
de volgende jaren staat op de website van de FOD VVL (Vragen & Antwoorden): 
 
https://www.health.belgium.be/nl/Stand_van_zaken_commercialisatie_van_insecten_na_010
12018_op_de_Belgische_markt

Bron: http://www.afsca.be/levensmiddelen/insecten/
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING
Deeleconomie

Momenteel nog geen officiële en internationaal erkende definitie.

De Europese Commissie definieert ruileconomie als volgt:  
1. de verbintenis tussen individuen en/of rechtspersonen (C2C, B2C en B2B);  
2. via een elektronisch platform; 
3. zodat ze diensten kunnen aanbieden en/of goederen, middelen, tijd, 

vaardigheden of kapitaal kunnen ruilen; 
4. vaak tijdelijk; 
5. zonder overdracht van de eigendomsrechten.

Verschillende termen worden gebruikt voor de deeleconomie zoals sharing economy, 
collaborative economy, collaborative consumption, peer-to-peer economy, 
platformeconomie of ondemandeconomie.” (Bron: Wikipedia)

Diverse voorbeelden bestaan: Uber, Peerby, Menunextdoor (gestopt), …
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING

Deeleconomie … zorg voor nieuwe 
regelgeving

Heel wat vragen beetje bij beetje beantwoord:

- Privaat of zakelijk initiatief? Wat met sociaal statuut van de persoon?
- Occasionele aanbieders of regelmatige aanbieders?
- Wie is verantwoordelijk op welk moment?
- Risico sociale dumping of gebrek aan consumentenbescherming …

Deze nieuwe modellen hebben dus gevolgen op diverse vlakken: economisch, fiscaal, 
sociaal, juridisch… 
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING

Deeleconomie: fiscale impact

De programmawet van 1 juli 2016: fiscale wettelijke kader van de deeleconomie:
KB van 12.01.2017: voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen
van deeleconomie.

Sinds 2019 uitgewerkt:

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/deeleconomie/inkomsten-vanaf-01-0
1-2018/aanvraag-tot-erkenning#q5

Momenteel bestaat een gunstregeling:
- Onder diverse voorwaarden: inkomsten uit diensten, nevenactiviteit, … & max 

bruto-inkomen 5000 euro /jaar
- Aantonen dat het niet over een beroepsinkomen gaat 
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING

Deeleconomie - Arbeidstatuut

In de deeleconomie is het vaak onduidelijk welk arbeidsstatuut iemand heeft 
die activiteiten verricht met als tussenpersoon een platform. 

De Belgische Arbeidsrelatiewet kan hier bij helpen.

Deze wet voorziet vier algemene criteria om te beoordelen of iemand 
werknemer of zelfstandige is:

- de wil van de partijen;
- de vrijheid om het werk te organiseren;
- de vrijheid om de werktijd te organiseren;
- de mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen.

Sinds 2019: ACB vakbond voor freelancers en zelfstandigen.
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING
Deeleconomie en arbeidsrecht

Maart 2018: FOD Sociale Zekerheid, heeft geconcludeerd dat een koerier die in dienst 
is bij Deliveroo geen zelfstandig werk verricht. 
Juli 2018 in Nederland: constructie Deliveroo conform regelgeving, geen 
schijnzelfstandige.
Juli 2018 in Spanje: Deliveroo krijgt een dwangsom: statuut freelancer, maar in 
realiteit schijnzelfstandige.

In brussel Uber versus klassieke taxi (sinds 2019):
- Zelfde voorwaarden: vergunning
- Minimum tarieven (om sociale dumping te vermijden)
- Maximale tarieven (klantenbescherming)
- Licentiesysteem op basis van persoon (zelfstandige, coöperatie of werknemer 

mogelijk)
- Geen exclusiviteitsregels meer mogelijk.

Feb 2021: Uber chauffeurs in VK krijgen o.a. minimumloon en betaalde verlofdagen.
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ACTIVITEITEN  <> SPECIFIEKE 
REGELGEVING

Deeleconomie

Oplossingen beschikbaar of in de maak

- Beschikbare rechtsmiddelen bij conflicten?
- Aansprakelijkheid in geval van schade of ongeval?
- Wat met andere regelgeving zoals voedselveiligheid of 

verplichte garantieperiodes?

 In vele gevallen nu gelijkgesteld aan e-commerce 
handelspraktijken

 Vergelijkbare verzekeringen beschikbaar via makelaars
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UW BEURT

Oefeningen
Op basis van een case 

Meer info

● BEE - Bilan environnemental des emballages - https://bee.citeo.com/ 
● KIDV calculation tool for CO2 impact and costs of reusable packaging - 

https://kidv.nl/kidv-calculation-tool-reusable-packaging 
● Belgian Hub for Packaging Eco-Design - https://www.packitbetter.be/ 
● Trier dans votre entreprise - 

https://www.valipac.be/trier-dans-votre-entreprise/#comment 
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