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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van
subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar
zorgboerderijactiviteiten

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel
9, 10, 11;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van
subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2
juli 2018;
Gelet op advies ………… van de Raad van State, gegeven op ………………, met toepassing van
artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel. 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot
toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar
zorgboerderijactiviteiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19
december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 5° worden de woorden “het landbouwbeleid en de zeevisserij” vervangen door
de woorden “de landbouw”;
2° in punt 6°, a), wordt het woord “erkend” vervangen door het woord “vergund”.
Art. 2. Artikel 1/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 19 december 2014, wordt opgeheven.
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Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “Verordening (EG) nr.
1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun, gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie L 379 van 28 december 2006” vervangen door de
zinsnede “verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op de-minimissteun, gepubliceerd in het Publicatieblad
van de Europese Unie (L 352) van 24 december 2013”.
Art. 4. Aan artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 8° toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“8° het adres van de land- of tuinbouwer als natuurlijke persoon of de maatschappelijke
zetel van de land- of tuinbouwer als rechtspersoon bevindt zich in het Vlaamse Gewest.”.
Art. 5. In artikel 18, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden “nadat die
zorgboerderijactiviteit werd uitgevoerd” vervangen door de woorden “na afloop van het
kwartaal in kwestie”.
Art. 6. In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2014, wordt de zinsnede “, op voorwaarde dat het beschikt over
de machtiging tot mededeling van persoonsgegevens op basis van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens of van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer” vervangen door de zinsnede “met toepassing van de
regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van
persoonsgegevens die van toepassing zijn bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals
ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder zijn of worden gespecificeerd”.
Art. 7. In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De bevoegde entiteit brengt de organisatie op de hoogte van haar beslissing over de
ontvankelijkheid. Een aanvraag is ontvankelijk als ze ondertekend is door een persoon die
daarvoor bevoegd is en als ze minstens de volgende elementen bevat:
1°
een beschrijving van de organisatie en haar activiteiten;
2°
de reden waarom de organisatie gebruik wenst te maken van zorgboerderijen;
3°
welke zorgboerderijactiviteiten zullen worden aangeboden en de manier waarop ze
zullen worden uitgevoerd;
4°
de wijze waarop de kwaliteit van de aangeboden zorgboerderijactiviteiten
gegarandeerd wordt;
5°
de verklaring dat de organisatie alle controles aanvaardt die noodzakelijk zijn om de
kwaliteit van de zorgboerderijactiviteiten op het bedrijf van de landbouwer te
garanderen.”;
2° er wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
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“Als de organisatie van de ministers toestemming krijgt om een zorgboerderijovereenkomst
te sluiten, komt de land- of tuinbouwer die met die organisatie een
zorgboerdijovereenkomst heeft gesloten, in aanmerking voor de subsidie, vermeld in artikel
2, vanaf de datum waarop de bevoegde entiteit heeft beslist dat het aanvraagdossier
ontvankelijk is als vermeld in het tweede lid.”.
Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, de Vlaamse minister, bevoegd
voor de bijstand aan personen, de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid,
en de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, zijn, ieder wat hem of haar betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE
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