BESLISSINGSBOOM INTERNE/EIGEN
WERKING OVERHEID
De wetgeving vervat in artikelen 5.3.12.1 en 5.3.12.2 VLAREMA is van toepassing op eigen evenementen en de interne/eigen werking van Vlaamse lokale besturen en overheden. Met onderstaande beslissingsboom kunt u beoordelen of uw situatie wordt beschouwd als eigen werking. De
beslissingsboom is opgesteld op basis van de informatie uit het interpretatiedocument.
k OPGELET: Voor evenementen van de overheid raadpleegt u de beslissingsboom evenementen.

1.

Wordt de catering (drank of voeding) aangeboden door, of in opdracht van, een Vlaams lokaal bestuur of Vlaamse overheid*?
*

Zie interpretatiedocument bijlage 1 ‘instellingen die als overheid beschouwd worden’ - onderwijsinstellingen zijn uitgesloten.

NEE

JA

!

2.

UITZONDERING:
Alle onderwijsinstellingen zijn uitgezonderd van de wetgeving.

De wetgeving rond cateringmateriaal is niet van toepassing.

Gaat het om interne/eigen werking van de overheid?
Met de eigen werking van de overheid bedoelt de wetgeving: het aanbieden van dranken of bereide voedingsmiddelen aan het eigen
personeel (administratieve diensten, buitendiensten, keukenpersoneel,...) en occasioneel aan derden (adviesorganen, gemeentelijke
raden, vergaderingen,…) in het kader van de dagelijkse werking van de overheid.
Bijvoorbeeld een aanbod in de keuken of kantine voor personeel, vergaderingen met eigen personeel, vergaderingen waaraan ook anderen dan eigen
personeel deelnemen, een milieuraad, een restaurant bedoeld voor eigen personeel waar ook derden kunnen eten,...

JA

NEE

Uw cateringaanbod wordt beschouwd als ‘in de eigen werking van een overheid’: de wetgeving herbruikbaar cateringmateriaal
voor dranken én bereide voedingsmiddelen is van toepassing. U gebruikt herbruikbare glazen, tassen en herbruikbaar eetgerei.

3.

Gaat het om een dienstverlening aan derden door de overheid?

NEE

JA

Bijvoorbeeld maaltijdleveringen via de diensten van het OCMW, maaltijden aan patiënten in een openbaar ziekenhuis, catering aan
bewoners in een openbaar rusthuis, catering voor bezoekers in de kantine van een provinciaal domein,...)

OPGELET: Het cateringaanbod aan het eigen personeel van een OCMW, openbaar ziekenhuis, rusthuis of provinciaal domein valt wél
onder eigen werking.

!
!

OPGELET:
Bij overheidsdiensten die zowel catering aan eigen personeel als aan derden aanbieden, moet bekeken worden of het gaat om de
eigen werking, dan wel om een dienstverlening aan derden. Kijk voor voorbeelden in de tabel onderaan.

OPGELET:
Uitgezonderd van de wetgeving zijn drankautomaten met voorverpakte dranken. Deze zijn nog toegelaten, ook als die verpakkingen
niet herbruikbaar zijn. Hier moeten in de onmiddellijke nabijheid van de automaten en overal waar er mensen dranken nuttigen
vuilnisbakken staan voor de selectieve inzameling van pmd.

Voorbeelden:

Eigen werking overheid?

Dienstverlening aan derden?

= verplichting herbruikbaar cateringmateriaal

= wegwerp is nog toegelaten

Aanbieden van drank, broodjes en soep in
kantine voor eigen personeel

JA, de overheid biedt het zelf aan.

NEEN

Personeel gaat eigen broodje of maaltijd kopen
bij een snackbar en eet dit in de kantine op

NEEN, de overheid biedt het niet zelf aan.

NVT

Vergadering georganiseerd door gemeente met externen

JA, verderzetting van eigen werking.

NEEN

Maaltijdlevering door OCMW

NEEN

JA

Serveren van broodjes en drank op gemeenteraad

JA, verderzetting van eigen werking.

NEEN

Serveren van drank in (gemeente)school

NEEN, de wetgeving is niet van toepassing op
onderwijsinstellingen.

NVT

Serveren van drank in bezoekerskantine provinciaal
domein

NEEN

JA

Serveren van broodjes tijdens milieuraad

JA, verderzetting van eigen werking.

NEEN

