Leuven, 15 juni 2020

Dimona-aangifte voor zorgboerderijen?

Zorgboerderijen hoeven geen dimona-aangifte te doen.
Daarover bestaat reeds jarenlang een afspraak tussen Steunpunt Groene Zorg en de FOD WASO, de
federale overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de inspectie op de naleving van de
arbeidswetgeving. Vorig jaar werd diezelfde afspraak nog eens bevestigd, ook door het hoofd van de
RSZ-inspectie.
Dankzij deze modus vivendi toont de federale overheid haar genegenheid tegenover de meer dan
2.000 zorggasten die jaarlijks kunnen genieten van de activiteiten op een zorgboerderij. Een
verplichte dimona-aangifte zou immers een behoorlijke drempel betekenen voor groene
ondernemers. Dat zou zeker een probleem zijn voor zelfstandige ondernemers die geen personeel in
dienst hebben. Dat laatste is bij de meeste zorgboerderijen het geval.
Om het voor de diensten van sociale inspectie gemakkelijk te maken dringen we er ten zeerste op
aan om bij de samenwerking met een zorgboerderij, gebruik te maken van de
standaardovereenkomst van Steunpunt Groene Zorg. Deze zorgboerderijovereenkomst werd immers
nagelezen door en is gekend bij de inspectiediensten.
De zorgboerderijovereenkomst van Steunpunt Groene Zorg is volledig aangepast aan de diverse
juridische kaders waarbinnen de zorgboerderijen kunnen werken, waaronder ook de AMAregelgeving (arbeidsmatige activiteiten). Bij gebruik van deze overeenkomst kan de voorziening
genieten van de AMA-subsidie. Dit hebben we nagetrokken bij het Departement WVG.
Om gebruik te maken van de zorgboerderijovereenkomst van SGZ kan de begeleidende voorziening
de zorggast aanmelden via www.groenezorgaanmelding.be . Heb je zelf een suggestie van
zorgboerderij, dan kan je dit meegeven in het aanmeldingsformulier. Met een link ontvang je dan de
afgewerkte modelovereenkomst op maat.

Let wel!
Het papieren document van de zorgboerderijovereenkomst geeft geen vrijgeleide. De inspecteurs
van de FOD WASO en de RSZ-inspectie kunnen bij een controle ter plaatse ook afgaan op de feitelijke
vaststellingen die ze doen. De ‘soepelheid’ van deze inspectiediensten steunt immers op het gegeven
dat de zorgboerderijovereenkomst kadert in een ‘zorgtraject’. Neigen de activiteiten waarmee de
‘zorggast’ op het bedrijf bezig is teveel naar ‘werk’ en te weinig naar ‘zorg’, dan kan de inspecteur de
inschatting maken dat er geen sprake is van een zorgovereenkomst.

