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D¡eñst Landbouw en Platteland

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de strategische doelstelling 'verhogen van de slagkracht en het innovatief vermogen van de
landbouw in Limburg';

Gelet op de operationele doelstelling 'ondersteunen van projecten/organisaties binnen de
beleidsdomeinen landbouw en plattelandsontwikkeling via gerichte subsidiëring';

Gelet op de actie 'financiële ondersteuning van organisaties actief in de land- en tuinbouw';

Gelet op de subsidieaanvraag die Agro/Bedrijfshulp vzw op 22 april2013 heeft ingediend samen met de
nodige documenten ter motivering en die op 24 april2013 door de Dienst Landbouw en Platteland werd
ontvangen;

Ovenuegende dat Agro/Bedrijfshulp vzw als doel heeft: het organiseren en het verschaffen van een
tijdelijke en doeltreffende bedrijfshulp en/of landbouwvervangingsarbeid aan de leden en de situaties
bepaald in de statuten, en dit bij middel van de eigen inzet van de leden of van een door hen bezoldigde
arbeidskracht;
Ovenruegende dat de aanvrager in deze hoedanigheid hulp verleent aan de in de provincie Limburg
gedomicilieerde land- en tuinbouwers;
Ovenruegende dat in de provincie Limburg 213 uren gepresteerd zijn in onderling verband en
10 040,50 uren in bedrijfsverzorging, waarvan 7108 uren i.h.k.v. de sociale hulpverlening (bij ziekte,
ongeval, verlof, overlijden, bijscholing, ...) en 2932,50 uren i.h.k.v. andere dienstverlening (opvang,
hoefkappen, koeien scheren, stalreiniging, ...);

Ovenruegende dat uit nazicht van bovenvermelde aanvraag door de Directie Ruimte - Dienst Landbouw
en Platteland blijkt dat het dossier volledig is;

Ovenruegende dat de subsidieaanvraag voldoet aan de geldende reglementering betreffende de
reservevorming;

Gelet op de kredieten beschikbaar op het provinciebudget 2013 en dit op artikel 620 0023/640 25
'subsidie aan Agro/Bedrijfshulp vzw';

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Europese Commissie d.d. 15 december 2006
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en
middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging Verordening (EG) nr
70/2001;

Gelet op de wet van 1983-1 '1 -1 4 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
subsidies;

Gelet op het provincieraadsbesluit d.d. 2002-03-20 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige subsidies en op de reservevorming;

Gelet op artikel 57 van het provinciedecreet;

Gehoord het verslag van lnge Moors, lid van het college;
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BESLUIT
Artikel I Aan Agro/Bedrijfshulp vzw, gevestigd Diestsevest 40 te 3000 Leuven, hierna 'subsidietrekker'
genoemd, wordt een werkingssubsidie van 20 000,00 euro toegekend op artikel 620 0023/640 25
'werkingssubsidie aan Agro/Bedrijfshulp vzw' van het provinciebudget 2013 (voorvastleggingsnummer
13005174). Hel bedrag zal na vastlegging gestort worden op bankrekeningnummer
BE36 7364 0323 0781 met vermelding 'werkingssubsidie 2013 Limburg'.

Artikel 2 Deze subsidie moet door de subsidietrekker aangewend worden voor algemene werking van
de vereniging, nl. organiseren en verschaffen van een tijdelijke en doeltreffende bedrijfshulp en/of
landbouwvervangingsarbeid en dit bij middel van de eigen inzet van de leden of van een door hen
bezoldigde arbeidskracht.

Artikel 3 Bij de aanvraag van de subsidie voor het volgende jaar moet de subsidietrekker van deze
subsidie voor 2014-08-31 de volgende verantwoordingsstukken bezorgen aan de Directie Ruimte -
Dienst Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1,3500 Hasselt:

- resultatenrekening + balans 2013
- begroting 2014
- jaarverslag 2013

lndien de subsidietrekker de via dit besluit toegekende subsidie niet aanwendt conform artikel 2 van dit
besluit, of indien hij geen gevolg geeft aan het bijbrengen van de verantwoordingsstukken conform
artikel 3 van dit besluit, moet hij de subsidie hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk terugbetalen en dit ter
waarde van het gedeelte dat niet verantwoord kan worden.

Artikel 4 Op straffe van gehele terugbetaling van de ontvangen subsidie is deze instelling ertoe
gehouden elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie toe te staan ter plaatse de
aanwending van de bij dit besluit toegekende subsidie te controleren.

Artikel 5 Van dit besluit wordt een afschrift bezorgd aan de subsidietrekker.

Marc Vandeput, voorzitter wd.; Ludwig Vandenhove, lgor Philtjens'

Jean-Paul Peuskens, lnge Moors; leden;
Renata Camps, provinciegriff ier
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Hasselt d.d. 201 3-05-08

De provinciegriffier,

Renata Camps

Nota: 1

Minuut: 1

Afschriften: 5
Zendbrief: 1
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De verslaggever,
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