Zorgboerderijovereenkomst
WIJZIGING - STOPZETTING
Vlaamse Overheid
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
1030 BRUSSEL
Tel. 02 552 78 75– Fax 02 552 78 71
elke.boeykens@lv.vlaanderen.be

15 FA-01-20060701

In te vullen door de
behandelende afdeling
Ontvangstdatum

Dossiernummer

Wat is de bedoeling van dit formulier?
Met dit formulier kan u enkele gegevens in een lopende zorgboerderij-overeenkomst wijzigen
Enkel de gewijzigde gegevens moeten ingevuld worden
Niet alle gegevens kunnen gewijzigd worden.
Bijvoorbeeld voor een andere zorgvrager is een nieuwe zorgboerderij-overeenkomstt vereist.
Meestal gaat het om wijziging in de planning of een stopzetting van de zorgboerderij-overeenkomst.
Indien de wijzigingen ingrijpend zijn, is het zinvol een nieuwe zorgboerderij-overeenkomst af te sluiten.
Voor de stopzetting vermeldt u onder punt 11 de datum van einde overeenkomst. en kruist u stopzetting aan.

Gegevens van de partijen die de overeenkomst afsluiten
1

Vul hieronder de gegevens van de landbouwer en zijn bedrijf in.
Het producentnummer is het identificatienummer dat u hebt gekregen van de Administratie Beheer en Kwaliteit
Landbouwproductie.
Dit producentnummer heeft de overheid nodig om uw subsidie te kunnen uitbetalen.
Als uw bedrijf een vennootschap is, dan vult u ook de gegevens in van de contactpersoon.
Als uw bedrijf niet op het correspondentieadres gelegen is, vult u eveneens het adres van het bedrijf in.

Producentnummer
naam van de producent
naam contactpersoon vennootschap
Straat en nummer
Postnummer en gemeente
Telefoonnummer
straat en nummer van het bedrijf
postnummer en gemeente van het bedrijf

2

Vul hieronder de gegevens van de samenwerkende voorziening in.
De begeleider is de persoon van de voorziening die instaat voor de contacten tussen de landbouwer en de
voorziening en voor de begeleiding van de zorgvrager op het bedrijf.

Erkenningsnummer
naam van de voorziening
Straat en nummer
Postnummer en gemeente
Telefoonnummer
naam contactpersoon voorziening
naam van de begeleider
Indien de landbouwer niet zelf instaat voor de zorg en activering van de zorgvrager is begeleiding van de voorziening
aanwezig.
In dat geval zijn de zorgvragers geen ondertekenende partij van deze overeenkomst. Zij blijven immers steeds onder
het toezicht en de verantwoordelijkheid van de voorziening.

3

Voorziet de landbouwer zelf in de zorg en activering van de zorgvrager
Indien de landbouwer enkel zijn infrastructuur ter beschikking stelt en niet zelf instaat voor de zorg en activering van
de zorgvrager zijn de zorgvragers geen ondertekenende partij van deze overeenkomst.
Zij blijven immers steeds onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de voorziening.

4

Nee

Ga naar vraag 11

Ja

Ga naar vraag 4

Vul hieronder de gegevens van de zorgvrager
naam van de zorgvrager
Straat en nummer
Postnummer en gemeente
Telefoonnummer
naam van zijn vertegenwoordiger
Straat en nummer
Postnummer en gemeente
Telefoonnummer
Geboortedatum

Handelingsplan
Het handelingsplan is vereist in het geval u ( of iemand op uw bedrijf) instaat voor de zorg en de activering van de
zorgvrager.
Indien u als voorziening een kwaliteitshandboek volgt waarin een model van handelingsplan is opgenomen, moet dit
individuele handelingsplan hiermee overeenkomen.

5

Wie staat op het landbouwbedrijf in voor de zorg en activering van de zorgvrager?
Naam
Straat en nummer
postnummer en gemeente
Telefoonnummer

6

Wie staat voor de voorziening in voor de begeleiding van de zorgvrager op het landbouwbedrijf?
Naam
Straat en nummer
postnummer en gemeente
Telefoonnummer

7

Wat zijn de taken van de landbouwer met betrekking tot de zorg en activering?

8

Wat zijn de taken van de voorziening met betrekking tot de zorg en activering?

9

Wat zijn de bijzondere aandachtspunten in de zorg en de activering de zorgvrager?

10 Wat is de frequentie van de opvolgcontacten ter plaatse door de voorziening?
Er is een minimum van één opvolgcontact per kwartaal en per overeenkomst vereist om de kwaliteit van de opvolging
te kunnen garanderen.

Praktische regelingen van de zorgboerderijovereenkomst
11 Wanneer gaat deze overeenkomst van start?
In normale omstandigheden is deze overeenkomst van onbepaalde duur. In bepaalde gevallen kan geopteerd worden
voor een overeenkomst van bepaalde duur (bv. time-out bijzondere jeugdbijstand, verblijven met overnachting)

Datum van aanvang :

dag

maand

jaar

Datum van einde: (indien van toepassing)

dag

maand

jaar

STOPZETTING zorgboerderij-overeenkomst
12 Wat is het gepland schema van de zorg en activering?
Elke afwijking hierop (door ziekte, weersomstandigheden, uitzonderlijke activiteiten,…) moet afzonderlijk worden
genoteerd op het registratieformulier door het landbouwbedrijf na overleg met de optredende zorgvoorziening.

Maandag van …………………. tot ……………………………
Dinsdag van …………………. tot ……………………………
Woensdag van …………………. tot ……………………………
Donderdag van …………………. tot ……………………………
Vrijdag van …………………. tot ……………………………
Zaterdag van …………………. tot ……………………………
Zondag van …………………. tot ……………………………
13 Wat zijn de mogelijke taken van de zorgvrager op het landbouwbedrijf?

14 Wie staat in voor de verzekering van de risico’s die voortvloeien uit het verzorgen en het activeren van
de zorgvrager op het bedrijf?
De landbouwer
De voorziening
15 Wat is kostprijs voor zorg en activering?
Als onkosten moeten vergoed worden aan de landbouwer voor het verblijf op de boerderij
( eten, drank, … ) wordt dit bedrag hier vermeld.

Bedrag …………… euro per dag te betalen door …………………………………

Voorwerp van de zorgboerderijovereenkomst
16

De volgende artikels maken het voorwerp van deze overeenkomst uit.
Na deze artikels ondertekenen de verschillende partijen deze zorgboerderij-overeenkomst.

Artikel 1
De zorgboerderij-overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Artikel 2
De ondertekenende partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, rekening houdend met het doel van de overeenkomst, het
hier geen arbeidsovereenkomst betreft.

Artikel 3
Het land- of tuinbouwbedrijf verbindt er zich toe de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en het ARAB na te leven.

Artikel 4
De voorziening verbindt er zich toe de belangen van de zorgvrager te behartigen met betrekking tot het verzorgen en
activeren van de zorgvrager op de zorgboerderij en erover te waken dat de zorgvrager voldoet aan alle voorwaarden
die verband houden met het behouden van zijn tegemoetkoming of uitkering, aan de verplichtingen van de sociale
zekerheid en aan alle andere wettelijke verplichtingen.

Artikel 5
Het land- of tuinbouwbedrijf garandeert een streven naar optimalisatie van de mogelijkheden van de zorgvrager,
rekening houdend met zijn verwachtingen en beperkingen. Binnen de beperkingen van het land- of tuinbouwbedrijf
worden activiteiten aangeboden op maat van de zorgvrager.
De activiteit wordt aangepast aan de individuele zorgvrager en is maatschappelijk zinvol. In dit verband wordt
voortdurend overleg georganiseerd tussen het land- of tuinbouwbedrijf en de voorziening.

Artikel 6
Het land- of tuinbouwbedrijf behandelt alle informatie die het van en over de zorgvrager krijgt vertrouwelijk.
Het land- of tuinbouwbedrijf moet met het oog op de optimale begeleiding van de zorgvrager de toestemming krijgen
om relevante gegevens te bespreken binnen de voorziening.

Artikel 7
De begeleiding wordt aan de hand van evaluaties, minstens éénmaal per kwartaal, bijgestuurd of aangevuld. Deze
evaluaties betreffen zowel de begeleiding als de evoluties in het welzijn en de gemoedstoestand van de zorgvrager.
Als het van toepassing is en als de zorgvrager dat wil, wordt er gestreefd naar eventuele (her)inschakeling op de
arbeidsmarkt.

Artikel 8
Het land- of tuinbouwbedrijf zorgt ervoor dat de zorgvrager op een veilige en hygiënische manier de activiteiten kan
uitvoeren.
De landbouwer verbindt er zich toe de geldende voorschriften en afspraken in verband met hygiëne en veiligheid na
te leven.

Artikel 9
De betrokken partijen zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Artikel 10
Als deze overeenkomst wordt aangewend voor arbeidszorg ontvangt de zorgvrager maximaal 1 euro per uur
aanwezigheid. Deze vergoeding kan niet beschouwd worden als een vorm van loon.
Omgekeerd kan geen bijdrage van de zorgvrager geëist worden ter compensatie van een verminderde economische
productiviteit op het landbouwbedrijf t.g.v. het zorgverlenend aspect . Eventuele onkosten kunnen wel vergoed
worden aan de landbouwer door de zorgvrager of de voorziening en worden vermeld in vraag 15 van de
zorgboerderij-overeenkomst..

Artikel 11
Alle ondertekenende partijen hebben het recht een einde te stellen aan deze zorgboerderij-overeenkomst door
hiervan op voorhand kennis te geven aan de andere partijen. De afdeling Duurzame Landbouw wordt hiervan
onmiddellijk schriftelijk verwittigd.

Worden er bijkomende afspraken gemaakt buiten deze standaard zorgboerderij-overeenkomst?
Als dat wenselijk is, kunnen in bijlage bij deze overeenkomst specifieke afspraken gemaakt worden.

Nee
Ja

U voegt deze bijkomende afspraken bij deze zorgboerderij-overeenkomst.
Zorg ervoor dat ook deze bijlage door alle partijen wordt ondertekend.

Ondertekening
17 Door de ondertekening bekrachtigt u de bovenstaande gegevens
Elke ondertekenende partij verklaart dat ze alle gegevens naar waarheid ingevuld hebben en een exemplaar van de
overeenkomst ontvangen hebben.
Indien de landbouwer enkel zijn infrastructuur ter beschikking stelt en niet zelf instaat voor de zorg en activering van
de zorgvrager volstaan de handtekeningen van de landbouwer en de voorziening.

Datum
handtekening van de
landbouwer

dag

maand
handtekening van de
voorziening

jaar
Handtekening van de zorgvrager
of vertegenwoordiger

