
Kenmerk 
124.01.20/S2016N021044 
Dossier 
2016N005446 
Bijlagen 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Gelet op de volgende doelstellingen en acties van het provinciaal beleid 2014-2019: 

 Beleidsdoelstelling 2016140005 ‘Overig Beleid’ 
 Actieplan 2016140048 ‘Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid en 

bijdragen tot een leefbare land- en tuinbouw in de provincie Limburg’ 
 Actie 2016140265 ‘Provinciaal gecoördineerde uitbouw van kennisontwikkeling en praktijkgericht 

onderzoek’; 
 
Gelet op de aanvraag d.d. 2016-04-14 van de vzw PIBO-Campus tot het verkrijgen van een provinciale 
werkingssubsidie voor het werkjaar 2016 kaderend in de actie en doelstellingen hierboven beschreven; 
 
Gelet op de door PIBO-Campus ingediende verantwoordingsstukken, zijde een jaarverslag 2015, omvattende de 
activiteiten 2015, de resultatenrekening 2015, de balans 2015 en de begroting 2016; 
 
Gelet op budgetsleutel 2016/649020/2/0530/2LA0101n ‘Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land, tuin- en bosbouw/Nominatieve subsidies voor landbouwgerelateerde organisaties en 
kenniscentra’ van het provinciebudget 2016; 
 
Gelet op de bepalingen van de wet van 1983-11-14 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige subsidies (cfr. artikel 2 van het besluit), inzonderheid de artikelen 3 en 7, alsook op de 
algemene reglementering van de provincieraad, d.d. 2012-10-24 betreffende reservevorming; 
 
Gelet op de Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Europese Commissie d.d. 25 juni 2014 waarbij bepaalde 
categorieën van steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 
107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar 
worden verklaard; 
 
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 2014-09-25 waarin PIBO-Campus vzw mits het verlenen van een 
afwijking op de toepassing van artikel 9 van het provincieraadsbesluit d.d. 2012-10-24 betreffende de maximaal 
toegelaten reservevorming, de toelating kreeg tot het aanleggen van een specifiek reserve die werd vastgesteld 
op € 300 000,00; 
 
Overwegende dat de vereniging 2015 heeft afgesloten met een reserve van € 452 434,14; 
 
Overwegende dat deze reserve onder de voor deze vereniging maximum toegelaten reserve (75%van de 
werkingskosten + personeelskosten voor het afgelopen boekjaar + specifieke reserve) van € 676 582,25 ligt; 
 
Overwegende dat PIBO-Campus vzw voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
effectieve uitbetaling van de subsidie die op haar naam ingeschreven is op hoger vermelde budgetsleutel van 
het provinciebudget 2016; 
 
Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college; 
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BESLUIT 
Artikel 1 Aan de vzw PIBO-Campus, Sint-Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren (461.790.472), hierna de 
‘subsidietrekker’ genoemd, wordt een werkingssubsidie toegekend van 145 000,00 euro. De subsidie wordt 
vastgelegd en aangerekend op budgetsleutel 2016/649020/2/0530/2LA0101n ‘Werkingssubsidies aan 
verenigingen, instellingen en openbare besturen/Land, tuin- en bosbouw/Nominatieve subsidies voor 
landbouwgerelateerde organisaties en kenniscentra’ van het provinciebudget 2016 met volgnummer 
bestelaanvraag (2016010330). 
 
Dit bedrag zal gestort worden op bankrekeningnummer 103-2236645-87 met vermelding ‘provinciale 
werkingssubsidie 2016’. 
 
Artikel 2 Het subsidiebedrag moet door de subsidietrekker aangewend worden om de algemene 
werkingskosten van de vereniging te dekken, alsook de activiteiten in het kader van het demonstratief onderzoek 
in de akkerbouwsector en projecten uitgevoerd in het kader van Europese en Vlaamse subsidieprogramma’s. 
 
Artikel 3 De subsidietrekker moet het geoorloofd gebruik van de bij dit besluit toegekende subsidie bewijzen 
door de neerlegging van volgende goedgekeurde verantwoordingsstukken: 
- de jaarrekening (balans- en resultatenrekening) 2016 
- het jaarverslag 2016 inclusief resultaten van de praktijkproefveldwerking van het jaar 2016 
- de begroting 2017 inclusief een overzichtsnota van de geplande praktijkproeven en  
 vormingsactiviteiten voor het jaar 2017 
Deze verantwoordingsstukken, alsook de eventuele aanvraag voor het verkrijgen van een werkingssubsidie 
2017, moeten uiterlijk 2017-08-31 ingediend worden op volgend adres: Directie Economie, Europa, Landbouw 
en Platteland, Dienst Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 
 
Artikel 4 De subsidietrekker zorgt ervoor dat de provincie in de begeleidende communicatie naar de bevolking 
en bij publiekgerichte initiatieven voldoende aan bod komt als zijnde subsidiërende instantie. De subsidietrekker 
is eraan gehouden in elke briefwisseling of publicatie omtrent bovenstaande, het provincielogo te vermelden. 
 
Artikel 5 De provincie Limburg heeft het recht om, te allen tijde en door uitputting van alle geoorloofde 
middelen, de wijze van aanwending door de subsidietrekker van de bij dit besluit toegekende subsidies te 
controleren. Zo is de subsidietrekker ertoe gehouden elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie 
Limburg toe te staan ter plaatse de aanwending van de bij dit besluit toegekende subsidie te controleren. 
 
Artikel 6 De subsidietrekker is gehouden tot gehele terugbetaling van de bij dit besluit toegekende subsidies 
wanneer hij deze niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werden toegekend, zoals opgenomen in artikel 2 van 
dit besluit. Indien de subsidietrekker de in artikel 3 van dit besluit bedoelde verantwoordingsstukken niet of niet 
tijdig indient, is hij gehouden tot de terugbetaling van het gedeelte van de bij dit besluit toegekende subsidie die 
niet verantwoord werd. De eventuele toekenning van een nieuwe subsidie of betaling van een nieuwe 
subsidieschijf aan de subsidietrekker wordt opgeschort zolang de subsidietrekker zich verzet tegen de in artikel 
5 van dit besluit bedoelde controle of kan opgeschort worden door de deputatie indien onvoldoende aan de 
bepalingen van dit besluit wordt tegemoet gekomen. 
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Artikel 7 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de subsidietrekker bezorgd.                                                                                                                                                           
 
Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge 
Moors, leden;  
Renata Camps, provinciegriffier 
 
 
Hasselt d.d. 2015-05-12 
 
       
  
 De verslaggever, 
 get. Inge Moors 
 
 
 
 
De provinciegriffier,  De gouverneur-voorzitter, 
get. Renata Camps  get. Herman Reynders 
 
 
  
 Voor eensluidend afschrift 
 namens de provinciegriffier 
 
 
 
 
 
 Bruno Bamps 
 directeur 
 
 
 
 
   
 
 


