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1 INLEIDING 

Vlaanderen kent een lange traditie van het opnemen van zorgvragers op een landbouwbedrijf. Door de 
intensivering van de landbouw waren de zorgactiviteiten van landbouwers meer en meer aan het 
verdwijnen. Om deze waardevolle vorm van zorgverlening te stimuleren, werd in 2005 een Vlaamse 
subsidieregeling uitgewerkt om land- en tuinbouwers te ondersteunen die zorgvragers opvangen op 
hun bedrijf. Dankzij deze subsidie krijgen de zorgboerderijen een financiële vergoeding die voor een deel 
een vergoeding is voor de inkomstenderving tijdens het opvangen van de zorgvragers. Het succes van 
de maatregel nam jaar na jaar toe, het aantal zorgboerderijen bleef stijgen en ook meer zorgvragers 
vonden de weg naar zorgboerderijen. Met het oog op administratieve vereenvoudiging werd de 
maatregel in 2014 ingebed in het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Het afsluiten van 
zorgboerderijovereenkomsten en indienen van aanwezigheidslijsten verlopen sinds dan volledig digitaal.  
  
In dit rapport worden de belangrijkste cijfers voor kalenderjaar 2016 toegelicht. Het aantal zorgboeren 
dat een subsidie aanvroeg en het aantal zorgboerderijovereenkomsten zijn lichtjes gedaald maar het 
aantal gepresteerde zorgactiviteiten nam in 2016 nog steeds toe. Aangezien landbouwers die een 
subsidie willen aanvragen een jaar de tijd krijgen om hun aanwezigheidslijsten in te dienen, kunnen de 
jaarstatistieken pas met een jaar vertraging gepubliceerd worden. Zo zullen de cijfers van 2017 ten 
vroegste in het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn.  
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2 EVOLUTIE VAN HET AANTAL ACTIEVE ZORGBOEREN 

Tabel 1 geeft voor 2013, 2014, 2015 en 2016 een overzicht van het aantal zorgboeren die subsidies hebben 
aangevraagd voor hun zorgactiviteiten.  
 
West-Vlaanderen blijft nog steeds koploper, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Antwerpen.  
Er was in 2016 een kleine terugval in het aantal zorgboeren die subsidies hebben aangevraagd.  
 
 
Tabel 1: aantal actieve zorgboeren in 2013, 2014, 2015 en 2016 opgesplitst per provincie.  
Provincie Aantal in 2013 Aantal in 2014 Aantal in 2015 Aantal in 2016 
Antwerpen 91 90 89 91 
Limburg 73 78 74 68 
Oost-Vlaanderen 101 100 113 113 
Vlaams-Brabant 58 56 55 55 
West-Vlaanderen 124 109 122 119 
TOTAAL 447 433 453 446 
 
 

3 EVOLUTIE VAN HET AANTAL ZORGBOERDERIJ-
OVEREENKOMSTEN 

Landbouwers en zorgvoorzieningen maken via het e-loket zorgboerderijovereenkomsten op. Indien er in 
kader van deze overeenkomst ook subsidies worden aangevraagd voor de opvang van een zorgvrager 
dan wordt die overeenkomst beschouwd als een ‘actieve overeenkomst’.  
Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal actieve overeenkomsten opgesplitst per jaar van de 
inwerkingtreding ervan.  
 
In 2016 waren er nog 1103 actieve overeenkomsten. In 2015 waren er in totaal 1159 actieve 
overeenkomsten.  
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Tabel 2: overzicht van aantal actieve overeenkomsten in 2016, opgesplitst per jaar inwerkingtreding 
Startjaar Aantal actieve overeenkomsten 

2005 14 
2006 11 
2007 25 
2008 26 
2009 26 
2010 35 
2011 29 
2012 38 
2013 69 
2014 85 
2015 219 
2016 526 
TOTAAL 1103 

 
 
Voor deze 1103 overeenkomsten waren er 918 unieke zorgvragers en 42 overeenkomsten voor 
groepsopvang. De verdeling van de zorgvragers over de verschillende provincies in 2016 wordt 
weergegeven in tabel 3.  
 
Tabel 3: verdeling van het aantal zorgvragers per provincie 

Provincie Aantal unieke zorgvragers die in 2015 werden opgevangen 
Antwerpen 189 
Vlaams-Brabant 110 
West-Vlaanderen 260 
Oost-Vlaanderen 228 
Limburg 161 
Totaal 918 
 
 
Tabel 4 geeft weer hoe die actieve overeenkomsten verdeeld zijn over de verschillende provincies heen.  
 
Tabel 4: verdeling van actieve overeenkomsten in 2016 over de provincies 

Provincie Aantal actieve overeenkomsten 
Antwerpen 212 
Vlaams-Brabant 135 
West-Vlaanderen 274 
Oost-Vlaanderen 289 
Limburg 193 
Totaal 1103 
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Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal actieve overeenkomsten voor 2016 per type zorgvoorziening 
evenals het percentage die deze betekenen t.o.v. het totaal aantal.   
 
Tabel 5: verdeling van actieve overeenkomsten in 2016 per type zorgvoorziening 

Categorie Aantal actieve overeenkomsten % van totaal 
Bijzondere jeugdzorg 154 14 
Gehandicaptenzorg 422 38 
Onderwijs (CLB) 266 24 
Welzijn en samenleving 15 1 
Zorg en gezondheid 219 20 
Meerdere 27 2 
Totaal 1103 100 

 
 
Grafiek 1 geeft weer hoe elke leeftijdscategorie is vertegenwoordigd bij de actieve 
zorgboerderijovereenkomsten uit 2016. Het betreft de volgende leeftijdscategorieën: jonger dan 18 jaar, 
van 18 tot 24, van 25 tot 34, van 35 tot 44, van 45 tot 64 en 65 jaar of ouder. Voor 307 overeenkomsten is 
de leeftijdscategorie niet gekend omdat het ofwel gaat om overeenkomsten voor groepsopvang ofwel 
om overeenkomsten die werden aangemaakt voor 2014. Het grootste aandeel zorgvragers zijn de 
zorgvragers jonger dan 18 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar. Samen vormen deze 
2 categorieën meer dan de helft van het aantal zorgvragers.  
 
 
Grafiek 1: aantal zorgboerderijovereenkomsten per leeftijdscategorie 
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4 AANTAL ZORGACTIVITEITEN 
Op basis van het aantal aangemelde zorgprestaties voor het verkrijgen van een subsidie werden in 2016 
in totaal 51.566  zorgactiviteiten gepresteerd. In totaal hebben deze landbouwers in 2016 gezorgd voor 
meer dan 259.029 uren zorg en activering van zorgvragers.  
 
Tabel 6 geeft weer hoe deze activiteiten verdeeld zijn over de Vlaamse provincies. Het grootste aantal 
activiteiten wordt gepresteerd in Oost-Vlaanderen wat een gevolg blijkt te zijn van het feit dat in Oost-
Vlaanderen het meeste zorgboerderijovereenkomsten werden afgesloten. Het aantal zorgactiviteiten in 
Limburg ligt in dezelfde grootteorde als in West-Vlaanderen terwijl er minder Limburgse zorgboeren zijn 
en er ook heel wat minder zorgboerderijovereenkomsten werden afgesloten in Limburg dan in West-
Vlaanderen. Dit zou er kunnen op wijzen dat er in West-Vlaanderen meer zorgboerderijen zijn die 
zorgvragers voor een korte periode opvangen terwijl er in Limburg dan weer meer zorgboerderijen zijn 
die zorgvragers voor een lange periode opvangen. De definitieve cijfers voor 2015 zijn intussen gekend. 
In 2015 werden er 48.611 zorgactiviteiten gepresteerd voor een totaal van 247.062 uren.  
 
Tabel 6: verdeling van zorgprestaties en -uren in 2016 in de verschillende provincies 

Provincie Aantal zorgprestaties Aantal zorguren 
Antwerpen 10.522 52.569 
Vlaams-Brabant 7.101 35.319 
West-Vlaanderen 11.478 56.070 
Oost-Vlaanderen 11.855 59.637 
Limburg 10.610 55.434 
Totaal 51.566 259.029 
 
 
De verdeling van het aantal zorguren doorheen het jaar wordt weergegeven in grafiek 2.  
Hieruit blijkt dat in de maanden juni (23.916 uur), mei (23.268 uur) en maart (22.746 uur) het 
grootste aantal zorguren werden gepresteerd, terwijl er in de zomermaanden juli en augustus met ± 
20.000 uur er duidelijk minder zorguren worden gepresteerd ten gevolge van de zomervakantie.  
 
Grafiek 2: verdeling van gepresteerde zorguren in 2016.  
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5 UITBETAALDE SUBSIDIE IN 2016 

In 2016 werd voor € 1.903.080 aan subsidies uitbetaald voor het uitoefenen van zorgactiviteiten op een 
landbouwbedrijf.  
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