
Ref.: 2012_361_EC_LA_KIBOE 

Provinciaal reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de 
landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West-Vlaanderen. 
_______________________________________________________________________________ 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar de volgende rechtsbronnen en 
houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen : 

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging) en 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 42 §3 (vaststellen 
reglementen) 

- artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van 
sommige subsidies 

-  het provinciaal reglement van 19.12.96, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de controle op de 
toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers 

- het ‘Reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie’ 
goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen op 12 mei 2005 en latere wijzigingen  

- het belang van landbouweducatie in het scheppen van een maatschappelijk draagvlak voor land- 
en tuinbouw 

- het grote belang van de kinderboerderijen in het landbouweducatieve werkveld; 
- de nood aan financiële en inhoudelijke ondersteuning van kinderboerderijen voor de verdere 

uitbouw van hun landbouweducatieve activiteiten  
- de aansluiting op en verwevenheid met het provinciale landbouwbeleid, specifiek de eigen 

provinciale werking inzake landbouweducatie; 
- het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT 

Hoofdstuk 1 : Doelstelling 

Artikel 1: 

Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de landbouweducatieve activiteiten van de 
West-Vlaamse kinderboerderijen ondersteunen en versterken.  
 
Hoofdstuk 2 : Begripsomschrijvingen 

Art. 2: 
Voor deze subsidie komen in aanmerking die verenigingen en openbare besturen die als 
kernactiviteit kinderen en jongeren op een actieve, ervaringsgerichte en didactisch verantwoorde 
manier laten kennismaken met land- en tuinbouw door middel van een eigen agrarische 
bedrijvigheid.  

Deze verenigingen en instanties worden hierna genoemd kinderboerderijen. 
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Art. 3: 
Een landbouweducatieve activiteit is een activiteit die als doel heeft kinderen en jongeren te laten 
kennismaken met en te informeren over bepaalde aspecten van de hedendaagse land- en tuinbouw 
en dit op een neutrale en didactisch verantwoorde wijze met respect voor alle vormen van land- en 
tuinbouw en de mensen werkzaam in deze sector. 

Art. 4: 

De betrokken provincie dienst :  
Dienst Economie - landbouw 
Provinciehuis Boeverbos 
Koning Leopold III laan 41 
8200 Sint-Andries 
T 050 40 74 47 
torben.wolfs@west-vlaanderen.be  

Hoofdstuk 3 : Subsidie 

Art. 5: 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten, kan de deputatie subsidies verlenen voor het versterken en ondersteunen van de 
landbouweducatieve activiteiten op de West-Vlaamse kinderboerderijen. 

Deze subsidie is een werkingstoelage die jaarlijks wordt toegekend op basis van de bedrijfssituatie en  
activiteiten van het voorbije kalenderjaar. 

Hoofdstuk 4 : Toepassingsgebied 

Art. 6: 
Voor de subsidie komen in aanmerking die kinderboerderijen die voldoen aan de algemene en 
specifieke voorwaarden opgenomen in dit reglement  en die op basis daarvan erkend zijn door de 
Provincie West-Vlaanderen. 

Hoofdstuk 5 – algemene voorwaarden voor erkenning 
Art. 7: 
Om in aanmerking te komen voor erkenning, moet de kinderboerderij voldoen aan alle volgende 
voorwaarden: 

- voldoen aan de begripsomschrijvingen  in art. 2 en art. 3; 
- gelegen zijn op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 
- rechtspersoonlijkheid bezitten onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, 

opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, of behoren tot een openbaar bestuur;  
- als statutair doel (ingeval van vzw) of als beleidsdoelstelling (ingeval van openbaar bestuur) de 

organisatie van landbouweducatieve activiteiten hebben; 
- over alle vereiste vergunningen beschikken; 
- de controle van de Provincie West-Vlaanderen aanvaarden op zowel de inhoud als de uitwerking 

van de activiteiten; 
- een boekhouding hebben die voorgelegd kan worden ter verantwoording van de provinciale 

subsidie;  

mailto:landbouwenvisserij@west-vlaanderen.be
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- ten minste drie jaar zelfstandig bestaan en hierbij een continue, aantoonbare, kwaliteitsvolle 
landbouweducatieve werking hebben ontplooid binnen de provincie West-Vlaanderen; 

- blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak op vlak van didactiek, inhoud, infrastructuur en 
veiligheid; 

- beschikken over een nuttige oppervlakte van minimum 3 ha, voldoende onthaal- en klasruimtes 
en de nodige sanitaire voorzieningen voor het ontvangen van groepen; 

- regelmatige deelname aan de overlegvergaderingen georganiseerd door de betrokken 
provinciedienst of Inagro, het provinciaal agentschap voor land- en tuinbouw. 

- bereid zijn, na overleg, mee te werken aan sensibiliserende en educatieve initiatieven die uitgaan 
van de Provincie of Inagro. 

- werken met gekwalificeerd (educatief en/of technisch° personeel. 
- activiteiten organiseren met een bovenlokaal karakter. 
- in zekere mate toegankelijk zijn voor mindervaliden. 

 
Hoofdstuk 6 : Erkenningsprocedure  

Art. 8: 
 De kinderboerderij dient een aanvraag in gericht aan de deputatie van de Provincie West-
Vlaanderen. Deze aanvraag omvat volgende stukken: 

1. correct en volledig ingevuld aanvraagformulier (op te vragen bij de betrokken provinciale dienst); 
2. statuten (ingeval van vzw); 
3. grondplan van de kinderboerderij met functievermelding van gebouwen en open ruimte;  
4. een inhoudelijk en financieel rapport van de voorbije 3 kalenderjaren; 
5. een overzicht van de vaste en tijdelijke activiteiten met een korte omschrijving van de inhoud en 

de doelgroep; 
6. kopie van de relevante diploma’s en vormingsattesten van het personeel. 

Het aanvraagformulier voor erkenning, met de bijlagen, dient bezorgd te worden aan de betrokken 
provinciedienst voor 1 maart om in aanmerking te komen voor een subsidie in het huidige werkjaar. 

Art. 9: 
 Een provinciaal adviesorgaan, minstens bestaande uit  

- een vertegenwoordiger van de provinciale dienst economie (landbouw); 
- een vertegenwoordiger van de provinciale dienst MINAWA (natuur- en milieueducatie); 
- een vertegenwoordiger van de Federatie van kinder- jeugd- en gezinsboerderijen; 
- een vertegenwoordiger van Inagro vzw (afdeling maatschappij en leefomgeving) 

onderzoekt de aanvraag tot erkenning en adviseert de deputatie over deze aanvraag op basis van het 
ingediende dossier en een eventueel plaatsbezoek. Op voorstel van dit adviesorgaan en na een 
beslissing door de deputatie kan dit adviesorgaan aangevuld worden met bijkomende leden (intern 
of extern) die tijdelijk deel uitmaken van dit adviesorgaan. 

Art. 10: 
 Het advies van het provinciale adviesorgaan bevatte minstens volgende elementen : 

- De conformiteit met de voorwaarden opgenomen in dit reglement; 
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- Beoordeling van de educatieve kwaliteit  van het aangeboden programma; 
- Beoordeling van de inhoudelijk kwaliteit van het aangeboden programma en/of individuele 

activiteiten; 
- Beoordeling van de landbouweducatieve waarde van het aangeboden programma; 
- De veiligheid in en rond de kinderboerderij; 
- Beoordeling van de geschiktheid van het personeel; 
- Beoordeling van de toegankelijkheid; 

Art. 11: 
 De deputatie erkent de vereniging of instantie als kinderboerderij indien het dossier conform is de 
voorwaarden gesteld in art. 8 en indien voldaan is aan de voorwaarden omschreven in art. 7. 

Art. 12: 
 Indien door de betrokken dienst wordt vastgesteld dat de kinderboerderij niet meer voldoet aan de 
voorwaarden omschreven in art. 7, of andere tekortkomingen of fraude worden vastgesteld, kan de 
deputatie, na advies van het adviesorgaan, de erkenning schorsen of opheffen naargelang de 
frequentie, het aantal, de aard of de omvang van de tekortkomingen of van de fraude. De deputatie 
kan hiertoe nadere voorwaarden en regels bepalen. 

Art. 13: 
 De erkenning wordt van rechtswege opgeheven indien de kinderboerderij gedurende 2 jaar niet 
aanwezig was op de overlegvergaderingen georganiseerd door de betrokken provinciedienst of 
Inagro.  

 

Hoofdstuk 7 - aanvraagprocedure subsidie 

Art. 14: 
De aanvraag tot het bekomen van een structurele subsidie voor het voorbije kalenderjaar moet 
jaarlijks voor 1 juni gericht worden aan de betrokken provinciedienst, en moet vergezeld worden van 
volgende stukken :  

1. Jaarrekening (balans en resultatenrekening) van het vorige werkjaar, begroting van het 
lopende werkjaar; 

2. Jaarverslag van het vorig werkjaar; 
3. Jaarprogramma van het lopende werkjaar met overzicht van de aangeboden activiteiten met 

korte omschrijving, doelgroep en opgedeeld in permanent of tijdelijk. 
4. Ingevuld aanvraagformulier volgens model als bijlage aan dit reglement. 

Art. 15: 
Voor betoelaging komen enkel de landbouweducatieve activiteiten van de kinderboerderij in 
aanmerking en dit volgens volgend puntenstelsel: 

Deel  1 Basispunten :  

1. Aantal boerderijdieren aanwezig op de kinderboerderij:  

Soort Te verdienen punten Hoe toegekend  

Koeien 15 punten Indien aanwezig  
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Varkens  15 punten Indien aanwezig  

Schapen 1 punt  Per dier (max. 5 punten)  

Geiten 1 punt  Per dier (max. 5 punten)  

Paarden 1 punt  Per dier (max. 5 punten)  

Kippen 5 punten Indien aanwezig  

Het ras van de dieren in kwestie dient in overeenstemming te zijn met de hedendaagse 
landbouwrealiteit. Dit betekent dat o.a. dwerggeiten, sierkippen en hangbuikzwijnen NIET geteld 
kunnen worden. 

Maximaal te behalen basistotaal = 130 punten 

Deel 2 Bonuspunten : 

- Indien de kinderboerderij uitgebaat wordt door een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt 
het behaalde puntenaantal verhoogd met 50% van het basistotaal. 

- Indien de kinderboerderij samenwerkt met een land- of tuinbouwer in de buurt en dit kan 
aantonen met wederzijds getekende documenten waarin de aard van de samenwerking wordt 
beschreven  én indien de samenwerking aantoonbaar bijdraagt tot de kwaliteit van de educatieve 
werking wordt het behaalde puntenaantal verhoogd met 20% van het basistotaal. 

- Indien het personeel van de kinderboerderij aantoonbaar deelgenomen heeft aan vormingen, 
studiedagen of opleidingen die relevant zijn voor de landbouweducatieve werking wordt het 
puntenaantal verhoogt met 5% van het basistotaal. 

- Indien een afgevaardigde van de kinderboerderij aanwezig is op alle officiële 
overlegvergaderingen wordt het puntenaantal verhoogt met 5% van het basistotaal. 
  

 

 

2.  aantal deelnemers aan landbouweducatieve activiteiten 

Aantal deelnemers Te verdienen punten 
 

> 12000 80 punten 
 

> 10000 70 punten 
 

> 8000 60 punten 
 

> 6000 50 punten 
 

> 4000 40 punten 
 

> 2000 30 punten 
 

< 2000 20 punten 
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Art. 16: 
De waarde van een punt is het totaal voorziene subsidiebedrag gedeeld door het totaal aantal 
behaalde punten voor alle voor betoelaging in aanmerking komende kinderboerderijen. 

 

Hoofdstuk 8 - Provinciale herkenbaarheid 

Art. 17: Provinciale herkenbaarheid en return 

In het subsidiebesluit staan de specifieke vereisten met betrekking tot de return. Deze vereisten 
worden bepaald door de deputatie conform het Provinciaal reglement betreffende de provinciale 
herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen. 
 
Hoofdstuk 9 – Slotbepalingen 

Art. 18: Controle  
De organisatie verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden voor de 
doelstelling van dit provinciaal reglement (art. 1). 

Indien blijkt dat door de organisatie onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden 
van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie (geheel of gedeeltelijk 
inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot) schorsen, intrekken of terugvorderen. 
 
Art. 19: Wijzigingen 
Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt veranderd zijn (bv. ook het niet of 
gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven) brengt de organisatie de betrokken 
provinciale dienst daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. 

Art. 20: Uitzondering 
De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na advies van 
het bevoegde provinciale adviesorgaan. 
 
De deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, opheffing verlenen van 
sommige bepalingen van dit reglement in verband met de erkennings- en aanvraagprocedure. De 
organisatie moet daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de Provincie West-Vlaanderen. 

Art. 21: Inwerkingtreding 
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2010 en vervangt het voorgaande reglement: 
‘Provinciaal reglement houdende toekenning van een werkingstoelage aan educatieve- en 
onthaalboerderijen’ van 31 oktober 1996 
 
Art. 22: Overgangsbepalingen 
 
Kinderboerderijen die in de periode 2005-2009 jaarlijks een subsidie ontvingen in het kader van het 
voorgaande reglement ‘Provinciaal reglement houdende toekenning van een werkingstoelage aan 
educatieve- en onthaalboerderijen’ van 31 oktober 1996 zullen slechts die dossierstukken moeten 
bezorgen die nog niet in het bezit zijn van de provincie West-Vlaanderen. 
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Aanvraagformulier voor betoelaging als kinderboerderij 

Naam : (statutaire benaming van de instelling of vereniging) 

 _________________________________________________________________________________  

Adres : (vestiging in West–Vlaanderen) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Rekeningnummer : _________________________ op naam van : ____________________________  

Ondernemingsnummer : ___________________________________________ 

Contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, email) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Gegevens over de boerderij (huidige situatie): 

1. Aantal boerderijdieren aanwezig op de boerderij:  

 

Soort 

 

Te verdienen punten Hoe toegekend Aantal dieren 

Koeien 15 punten Indien aanwezig ___________ 

Varkens  15 punten Indien aanwezig ___________ 

Schapen 1 punt  Per dier (max. 5 punten) ___________ 

Geiten 1 punt  Per dier (max. 5 punten) ___________ 

Paarden 1 punt  Per dier (max. 5 punten) ___________ 

Kippen 5 punten Indien aanwezig ___________ 
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2. Aantal deelnemers per activiteit 

Naam activiteit Korte omschrijving Permanent
/tijdelijk 

Aantal groepen Aantal deelnemers 
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3. overzicht van het personeel en de gevolgde vormingen/opleiding in het voorbije jaar 

 

Naam personeelslid Gevolgde vorming, opleiding, studiedag,… 
 

Bewijsstuk ja/neen 
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4. Samenwerking met landbouwers uit de omgeving (enkel invullen indien van toepassing) 

Naam + adres van de andere partner : 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Korte omschrijving van de samenwerking: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Verklaringen 

 

Ondergetekende verklaart dat de boerderij in orde is met alle wettelijke vereisten en 
reglementeringen inzake voedselveiligheid, preventie, milieu, dierenwelzijn, hygiëne, mest, sanitel, 
huisvesting, enz… en beschikt over de nodige vergunningen ter zake. 

Ondergetekende verklaart dat de kinderboerderij nog steeds voldoet aan de erkenningscriteria 
opgenomen in art. 7 van het reglement en dat alle wijzigingen die verband houden met deze criteria 
werden doorgegeven aan de bevoegde dienst. 

 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

Functie: 
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Bijlagen dossier  - te nummeren als volgt : 

1. jaarverslag  
2. jaarprogramma 
3. rekening vorig jaar 
4. begroting lopende jaar 
5. bewijsstukken van gevolgde opleidingen 
6. bewijsstukken van samenwerkingsverbanden met lokale landbouwers 

Aanvraag te zenden aan de deputatie , Dienst Economie - landbouw, Koning Leopold III-laan 31, 8200 
Sint-Andries vóór 1 juni.



 

 
Aanvraagformulier voor erkenning als kinderboerderij 

Naam : (statutaire benaming van de instelling of vereniging) 

 _________________________________________________________________________________  

Adres : (vestiging in West–Vlaanderen) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Rekeningnummer : _________________________ op naam van : ___________________________  

Ondernemingsnummer : ___________________________________________ 

Contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, email) 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Geef wat meer uitleg over de (statutaire) doelstelling van de kinderboerderij.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Gegevens over de boerderij (huidige situatie): 

1.Dieren 

Diersoort aantal 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.Gronden 

Een overzicht van de percelen met vermelding van ligging, oppervlakte en grondgebruik. Voeg een 
duidelijke kaart bij waarop de percelen genummerd zijn. 

Omschrijving perceel Nr. perceel op kaart 
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3.Gebouwen 

Geef een overzicht van alle gebouwen op de kinderboerderij met aanduiding hun functies. Voeg een 
duidelijk grondplan toe. 

Gebouw Nr. op grondplan 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Gegevens over het personeel : 

Geef een overzicht van alle personeelsleden en/of vrijwilligers die meehelpen op de boerderij 

Naam  statuut tewerkstellings-
graad 

functie 
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Gegevens over de aangeboden programma’s : 

 

Per activiteit graag een antwoord op volgende vragen : 

Naam van de activiteit : ______________________________________________________________ 

Doelstellingen van de activiteit (gedetailleerd) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Doelgroep 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Gebruikte methodiek 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Korte inhoud 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Aantal groepen vorig werkjaar voor deze activiteit  
__________________________________________________________________________________  
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Nog toe te voegen als bijlage in het dossier: 

1. uitreksel uit kadaster met aanduiding percelen; 
2. statuten (ingeval van vzw); 
3. grondplan van de boerderij met functievermelding van gebouwen en open ruimte;  
4. een inhoudelijk en financieel rapport van de voorbije 3 kalenderjaren; 
5. kopie van de relevante diploma’s en vormingsattesten van het personeel. 

 

Aanvraag te zenden aan de deputatie , Dienst Economie - landbouw, Koning Leopold III-laan 31, 8200 
Sint-Andries vóór 1 maart. 
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