BIJLAGE ZORGBOERDERIJOVEREENKOMST

De verbintenissen van de zorgboerderij, de voorziening en de zorggast
in de zorgboerderijovereenkomst
Door de ondertekening van de zorgboerderijovereenkomst verklaren de zorgboerderij, de voorziening en de
zorggast deze verbintenissen te zullen nakomen.
Artikel 1 Verbintenissen van de zorgboerderij
Door het ondertekenen van de zorgboerderijovereenkomst gaat de zorgboerderij ermee akkoord en
garandeert hij
a)

de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
en het ARAB na te leven;
b) een begeleider aan te wijzen die, in samenspraak met de begeleider van de voorziening, de zorggast de
nodige ondersteuning biedt;
c) de eventuele werknemers van het bedrijf te sensibiliseren in verband met de komst van de zorggast;
d) te streven naar de optimalisatie van de mogelijkheden van de zorggast, rekening houdend met zijn
verwachtingen en beperkingen. Binnen de beperkingen van de reguliere werkzaamheden op de
zorgboerderij worden activiteiten aangeboden op maat van de zorggast. De activiteiten worden
aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de individuele zorggast, in afstemming met de
voorziening;
e) alle informatie die van en over de zorggast verkregen wordt, vertrouwelijk te behandelen. De begeleider
van de zorgboerderij heeft evenwel, met het oog op de optimale begeleiding van de zorggast, de
toestemming van de zorggast om relevante gegevens te bespreken met de begeleider van de
voorziening;
f) de geldende voorschriften en afspraken over hygiëne en veiligheid na te leven;
g) dat de zorgvrager op een veilige en hygiënische manier de activiteiten kan uitvoeren;
h) voor wat betreft de reguliere productiewerkzaamheden op het bedrijf, in geen enkel opzicht economisch
afhankelijk te zijn van de prestaties van de zorggast;
i) dat zijn verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid de volgende elementen omvat:
1) de zorgboerderijactiviteiten;
2) de aansprakelijkheid van de land- of tuinbouwer voor de schade veroorzaakt door de zorggast aan
derden in het kader van de zorgboerderijactiviteiten,
Indien zich een schadegeval voordoet dat door de bedoelde verzekering gedekt wordt, is de
zorgboerderij verantwoordelijk voor de aangifte van het schadegeval aan zijn verzekeraar;
j) dat de voorziening op de hoogte wordt gebracht van andere lopende en geplande
zorgboerderijovereenkomsten tijdens de periode waarin de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2 Verbintenissen van de voorziening
Door het ondertekenen van de zorgboerderijovereenkomst gaat de voorziening ermee akkoord en garandeert
ze:
a)

voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst een intake- en oriënteringsgesprek met de
kandidaat-zorggast te hebben gehad. Daarin werd nagegaan of het aanbod van een zorgboerderij aansluit
bij de ondersteuningsnood van de kandidaat-zorggast;
b) minstens bij de opmaak en het beëindigen van de zorgboerderijovereenkomst vertegenwoordigd te zijn
op het bedrijf van de land- of tuinbouwer;
c) de zorggast te begeleiden bij de start op de zorgboerderij en te zorgen voor de opvolging van de zorggast
tijdens de volledige duur van de zorgboerderijovereenkomst;
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d) aanspreekpunt te zijn voor de andere partijen en het initiatief te nemen tot regelmatig overleg met de
zorggast en de zorgboerderij;
e) de belangen van de zorggast te behartigen met betrekking tot de zorgboerderijactiviteiten op de
zorgboerderij;
f) erover te waken dat de zorggast voldoet aan alle voorwaarden die verband houden met het behoud van
zijn tegemoetkoming of uitkering, aan de verplichtingen van de sociale zekerheid en aan alle andere
wettelijke verplichtingen,
g) erover te waken dat het de vrije keuze is van de zorggast om een overeenkomst af te sluiten met de
zorgboerderij;
h) de zorgboerderijovereenkomst onmiddellijk te beëindigen als de zorggast daarom verzoekt;
i) erover te waken dat de zorggast het engagement aangaat om de huisregels te eerbiedigen en de taken
op de zorgboerderij zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor de voorschriften op het vlak van
veiligheid en hygiëne die de zorgboerderij vraagt na te leven;
j) erover te waken dat de zorgboerderijactiviteiten aangepast zijn aan de behoeften en de mogelijkheden
van de zorggast, en dat ze in goede hygiënische en veilige omstandigheden uitgeoefend kunnen worden;
k) erover te waken dat de zorgvrager verzekerd is voor de burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van de
zorgboerderijovereenkomst,
l) de regels over het beroepsgeheim en de discretie in acht te nemen
m) alle noodzakelijke controles te aanvaarden.
n) ingeval het een overeenkomst betreft waarvoor de zorgboerderij als land- of tuinbouwbedrijf in
aanmerking komt voor een subsidie zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 20
december 2013, betreffende de toekenning van een subsidie aan land- en tuinbouwers die
zorgboerderijactiviteiten organiseren, alle noodzakelijke verrichtingen op het e-loket van het
Departement Landbouw uit te voeren, zodanig dat het bedrijf zijn recht op subsidies kan laten gelden.

Artikel 3 Verbintenissen van de zorggast
Door het ondertekenen van de zorgboerderijovereenkomst gaat de zorggast ermee akkoord dat en
garandeert hij/zij
a) de discretieplicht ten aanzien van de zorgboerderij en de voorziening in acht te nemen;
b) dat de begeleider van de zorgboerderij de toestemming van de zorggast heeft om , met het oog op de
optimale begeleiding van de zorggast, relevante gegevens te bespreken met de begeleider van de
voorziening;
c) de huisregels te eerbiedigen en de taken op de zorgboerderij zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor
de voorschriften op het vlak van veiligheid en hygiëne die de zorgboerderij vraagt na te leven;

Artikel 4 Gezamenlijke verbintenissen van de zorgboerderij, de voorziening en de zorggast
Door het ondertekenen van de zorgboerderijovereenkomst gaan de zorgboerderij, de voorziening en de
zorggast ermee akkoord en garanderen ze
a)

dat de zorgboerderijovereenkomst, rekening houdend met het doel van de overeenkomst, geen
arbeidsovereenkomst is;
b) dat de wet op de arbeidsongevallen evenmin van toepassing is op deze overeenkomst
c) dat de zorggast de activiteiten onbezoldigd verricht. Omgekeerd kan geen bijdrage van de zorggast
geëist worden ter compensatie van een verminderde economische productiviteit op het land- of
tuinbouwbedrijf ten gevolge van het zorgverlenende aspect. Een terugvordering van gemaakte kosten
van de partijen jegens elkaar is evenwel mogelijk, mits voorafgaande afspraak.
d) dat de andere partij vooraf wordt op de hoogte gebracht als ze de zorgboerderijovereenkomst willen
beëindigen,
e) dat er afspraken gemaakt zijn over de manier en de periodiciteit van de opvolging;
f) dat, ingeval het een overeenkomst betreft waarvoor de zorgboerderij als land- of tuinbouwbedrijf een
subsidiedossier heeft lopen bij het Departement voor Landbouw, de partij die de
zorgboerderijovereenkomst beëindigt, de beëindiging van de zorgboerderijovereenkomst onmiddellijk
zal melden aan het Departement voor Landbouw.
g) dat elk van de drie ondertekenende partijen een exemplaar heeft ontvangen. De voorziening houdt de
overeenkomst ter beschikking, voor inzage door de Zorginspectie of de arbeidsinspectie. De
zorgboerderij houdt de overeenkomst ter beschikking voor inzage door de sociale inspectiediensten.
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Artikel 5 Bijzondere bepalingen ingeval van arbeidsmatige activiteiten
Indien de zorgboerderijovereenkomst wordt afgesloten in het kader van het besluit van de Vlaamse

Regering van 2 februari 2018 houdende uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de
werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en arbeidsmatige trajecten,
1° zijn bovenvermelde engagementen van toepassing met dien verstande dat
de voorziening, de erkende begeleider arbeidsmatige activiteiten is;
de zorggast, de deelnemer is,
de zorgboerderij, de werkpost is
2° engageert de voorziening zich bovendien tot:
a) het afsluiten van een verzekering die de zorggast verzekert tegen het risico van
- lichamelijke ongevallen die zich voordoen op de werkpost of tijdens de verplaatsing van de
verblijfplaats naar de zorgboerderij
- burgerlijke aansprakelijkheid
Indien zich een schadegeval voordoet dat door een van de bedoelde verzekeringen gedekt wordt, is
de voorziening verantwoordelijk voor de aangifte van het schadegeval aan zijn verzekeraar.
b) een jaarlijkse evaluatie of de arbeidsmatige activiteiten passend zijn voor de zorggast, in dialoog met
de zorggast en met de instanties, vermeld in artikel 44, eerste lid, 1°, 2° en 3° van bovenvermeld
besluit van 2 februari 2018
3° gelden volgende afspraken mbt klachten- of probleembehandeling
Onverminderd de verbintenissen van de voorziening, opgesomd in artikel 2 van deze bijlage, zal de zorggast of
de voorziening die klachten heeft met betrekking tot de uitvoering van de arbeidsmatige activiteiten, zich in
eerste instantie wenden tot de begeleider op de zorgboerderij en in tweede instantie, desgevallend, tot de
verantwoordelijke van de zorgboerderij. Indien de zorggast op een eigen en zelfstandig initiatief niet tot een
bevredigende oplossing komt, kan hij zich richten tot de begeleider van de voorziening.
Indien de zorggast of zorgboerderij klachten heeft met betrekking tot de begeleiding van de voorziening, kan
hij zich in eerste instantie wenden tot die begeleider. Indien dit niet kan of wenselijk is, kunnen zij hun klacht
richten tot de leidinggevende van de voorziening. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunnen
zij zich wenden tot de bevoegde instantie binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Welke de juiste instantie is, hangt af van de deelsector waaronder de voorziening ressorteert.
Info: https://www.departementwvg.be/klachten-beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin
Klachten van de zorggast, de voorziening of de zorgboerderij kunnen tevens gemeld worden bij Steunpunt
Groene Zorg vzw. Voor zover het steunpunt betrokken werd bij de totstandkoming van de overeenkomst kan
het optreden als bemiddelende instantie.
4° kunnen de gegevens van deze overeenkomst geanonimiseerd gebruikt worden door het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor beleidsdoeleinden
5° geeft de zorggast door ondertekening van deze overeenkomst de toestemming om gegevens te verwerken
en uit te wisselen met de instanties die vermeld staan in artikel 44, eerste lid 1), 2) en 3) van hogervermeld
besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018.
6° geeft de zorggast door ondertekening van deze overeenkomst de toestemming dat een kopie van de
gesloten overeenkomst, de identiteitsgegevens van de zorggast, de startdatum en de datum van beëindiging
van de overeenkomst worden uitgewisseld met en verwerkt door het Departement Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, met het oog op het toekennen van de subsidie, vermeld in artikel 48 van hogervermeld besluit van
de Vlaamse Regering van 2 februari 2018.
7° bevat de overeenkomst als bijlage een uittreksel van de artikelen 44 tot en met 49 van hogervermeld
besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018, alsook de toelichting bij deze artikels uit de nota van de
Vlaamse Regering.
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