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Ministerieel besluit tot regeling van de dagondersteuning die 

wordt geboden door groenezorginitiatieven 
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, 

 

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 

agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap, artikel 8, 2°, en 3°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 

19, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, en artikel 19/1, ingevoegd bij 

het decreet van 25 april 2014; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het 

vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en 

ondersteuning voor personen met een handicap, artikel 2, tweede lid; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding 

van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor 

meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten 

voor vergunde zorgaanbieders, artikel 7, tweede lid; 

 

Gelet op het advies van Inspectie Financiën, gegeven op 23 januari 2017; 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° agentschap: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, 

opgericht bij het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern 

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap; 

2° dagondersteuning: de dagondersteuning, vermeld in artikel 1, 3°, van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening 

en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks 

toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met 

een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget; 

3° groenezorginitiatief: een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier 

waarin activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten 

die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel 

uitmaken van de dagactiviteiten, onder begeleiding, voor mensen uit 

kwetsbare groepen die op dat aanbod willen ingaan. 

. 

Art. 2. Groenezorginitiatieven kunnen zonder een vergunning als vermeld in 

artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het 

vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en 

ondersteuning voor personen met een handicap, aan verschillende personen met 

een handicap dagondersteuning bieden als ze aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 
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1° dagondersteuning bieden als een natuurlijke persoon, rechtspersoon of 

vereniging of de eigenaar of de zaakvoeder van de inrichting; 

2° het groenezorginitiatief registreert zich bij het agentschap conform artikel 

3 van dit besluit, en de registratie is goedgekeurd door het agentschap;  

3° de dagondersteuning bestaat uit een kwaliteitsvol aanbod van 

dagactiviteiten waar activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere 

activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, 

deel van uitmaken en waarbij de nodige zorg en ondersteuning in overleg 

met en op maat van de individuele persoon met een handicap wordt 

geboden; 

4° ze beschikken over een aan de doelgroep aangepaste accommodatie en 

zorgen ervoor dat de persoon met een handicap op een veilige en 

hygiënische manier de dagactiviteiten kan uitvoeren; 

5° ze zijn verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade 

aan derden, veroorzaakt door de persoon met een handicap in het kader 

van de uitoefening van de dagactiviteiten, vermeld in punt 3°, en de 

verzekeringspolis vermeldt expliciet de uitoefening van activiteiten in het 

kader van het bieden van dagondersteuning aan personen met een 

handicap; 

6° ze informeren op een transparante wijze over hun aanbod, de 

gehanteerde methodiek en de kostprijs van de dagondersteuning, per 

dagdeel of per activiteit die wordt aangeboden. 

 

Art. 3. De registratie, vermeld in artikel 2, 2°, van dit besluit, omvat de volgende 

gegevens: 

1° de identificatiegegevens van de verantwoordelijke van het 

groenezorginitiatief; 

2° desgevallend, het landbouwnummer dat is toegekend door het 

Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van 

Landbouw en Visserij of de beslissing tot erkenning als dierenasiel of 

dierenpension conform het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende 

erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden 

inzake de verhandeling van dieren; 

3° een beschrijving van de dagactiviteiten die worden aangeboden, en van de 

beoogde doelgroep van het groenezorginitiatief en vermelding van de 

locatie waar de ondersteuning geboden wordt; 

4° een beschrijving van de wijze waarop het groenezorginitiatief personen 

met een handicap transparant informeert over de dagactiviteiten die het 

groenezorginitiatief aanbiedt, over de methodiek of de werkwijze die het 

hanteert, en over de kostprijs van de dagactiviteiten, ook afhankelijk van 

de zorgzwaarte, in voorkomend geval per dagdeel of per activiteit; 

5° de gegevens over de verzekeringspolis, vermeld in artikel 2, 5°, van dit 

besluit. 

 

Art. 4. De registratie, vermeld in artikel 3, geldt voor een periode van vijf jaar 

vanaf de datum waarop het agentschap de registratie goedkeurt. 

 

 Als de gegevens, vermeld in artikel 3, wijzigen, registreert de 

verantwoordelijke van het groenezorginitiatief de voormelde wijzigingen binnen 

een maand nadat de wijzigingen zich hebben voorgedaan. 

 

Art. 5. Het agentschap bepaalt de wijze waarop de registratie, vermeld in artikel 

3, gedaan moet worden, en de wijze waarop de wijzigingen van de registratie, 

vermeld in artikel 4, doorgevoerd moeten worden. 

 

 Het agentschap keurt de registratie, vermeld in artikel 3, goed als 

vastgesteld wordt dat het groenezorginitiatief voldoet aan de voorwaarde, 

vermeld in artikel 2, 1°, en als de registratie volledig is en conform artikel 3 is 

gebeurd. 

http://d201gzvprbtpxy.cloudfront.net/sites/default/files/documents/kb_2007-04-27_erkenningsvw_inrichten_verhandelen.pdf
http://d201gzvprbtpxy.cloudfront.net/sites/default/files/documents/kb_2007-04-27_erkenningsvw_inrichten_verhandelen.pdf
http://d201gzvprbtpxy.cloudfront.net/sites/default/files/documents/kb_2007-04-27_erkenningsvw_inrichten_verhandelen.pdf
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Art. 6. Het budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, 

vermeld in hoofdstuk 5 van het decreet van 25 april 2014 houdende de 

persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot 

hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor 

personen met een handicap, kan worden besteed aan dagondersteuning op basis 

van een overeenkomst met een groenezorginitiatief als het groenezorginitiatief 

zich conform artikel 3 van dit besluit heeft geregistreerd bij het agentschap en 

voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2 van dit besluit. 

 

Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017. 

 

 

Brussel,  

 

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

 

 

 

 

 

 

Jo VANDEURZEN 


