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Agenda nr. 3/2 Budget 2017.  Werkingsmiddelen. Uitgavebudget 
Landbouwbeleid. Wijzigen in nominatim subsidie voor 
Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders cvba  
(VPOV) . Goedkeuring.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid beoogt de versterking van producenten in 
de keten. Met het oog daarop is de Vlaamse Producenten Organisatie 
Varkenshouders cvba  (VPOV)  opgericht.

VPOV, Hal 36, 2232 Minderhout, ondernemingsnummer 0647.535.475 is een jonge 
dynamische coöperatie van momenteel meer dan 150 varkenshouders, verspreid 
over gans Vlaanderen. VPOV wil zijn leden onafhankelijke gestructureerde 
informatie (markt-, productie- en prijsinformatie, benchmarking en afstemming 
vraag op aanbod) leveren zodat hun leden betere marges genereren en slimmer 
worden. Gezien dit geen gemakkelijke boodschap is wil VPOV de nodige 
inspanningen leveren om de eerste stap te zetten en de varkenshouders actief voor 
te lichten. Immers, opdat VPOV én haar leden klaar zullen zijn om hun taak op te 
nemen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2020 is het 
noodzakelijk om de ledenwerking én ledenwerving alle kansen te geven.

VPOV gaat de boer op!

Om onafhankelijke informatie te kunnen leveren is voldoende draagkracht van de 
varkenshouders zelf nodig, zeker in het bijzonder voor benchmarking en de 
aanbod/vraag-matching. 

VPOV mikt op het aantrekken van 600 Vlaamse varkenshouders binnen het 
tijdsbestek van voorliggend project. Hiertoe VPOV wil de komende twee jaar 
benutten om actief aan ledenwerving te gaan doen met als concrete acties:

 Opbouw van een informatieve VPOV website met algemene informatie over 
de werking, missie, voorbeelden van informatieaanlevering, getuigenissen 
en contact pagina.

 Promotiemateriaal aanmaken zoals posters, banners, folders, …
 Een drietal ledenwervers aanwerven, verspreid over de verschillende 

provincies, die de nog-niet-leden telefonisch contacteren. Dit om hen te 
bezoeken, hen te informeren en hen overtuigen om toe te treden tot de 
Producentenorganisatie. Concreet 3 personen die 5 doelgerichte bezoeken 
per week (8uur/week/persoon) afleggen op 1,5 jaar, in totaal 1.170 
bezoeken met een slaagpercentage van 50% (600 nieuwe leden).

 Deelname aan de meest belangrijke beurzen in de varkenssector zoals 
varkensacademie Inagro 2017, Agri Flanders januari 2017, Agribex 
december 2017, Ravels 2018 waarop actief gerekruteerd zal worden. Op 
deze beurzen zullen ook de ledenwervers actief zijn.



 Coördinatie ledenwerving waaronder coaching van de ledenwervers, website 
opbouw, deelname beurzen en aanmaak promotiematerialen zal door Agro 
Plan Consulting uitgevoerd worden.

Budget

Voor deze opstartfase wordt aan de provincies een subsidie gevraagd in verhouding 
tot het aantal varkenshouders per provincie. Voor de provincie Antwerpen komt dit 
neer op een subsidie van 4.850 EUR per jaar en dit in 2017 en in 2018.

Aangezien de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid niet beschikt over een 
verdeelkrediet voor dit soort subsidies, vragen we goedkeuring aan de 
Provincieraad om in 2017 werkingsmiddelen om te zetten in een subsidie voor 
VPOV.

De subsidie volgt qua betalingsmodaliteiten de procedure van de nominatim 
subsidies. Ze wordt uitbetaald als 100 % terugvorderbaar voorschot en 
verantwoord zoals bepaald in de Dienstnota dienaangaande (DAB-15-2015), met 
een uitgavenstaat, ondertekend inclusief de vermelding “voor waar en echt 
verklaard”, en een activiteitenrapport. 

De subsidie wordt gegeven onder de vorm van de minimis-steun, waarvan de 
voorwaarden bepaald worden in verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie 
van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimis-steun, PB 
L 352, 24 december 2013, p. 1-8. Overeenkomstig artikel 3, 2, van verordening 
(EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 ligt het totale bedrag 
aan de minimis-steun dat wordt verleend, niet hoger dan 200.000 euro over een 
periode van drie belastingjaren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt om het bedrag van 4.850 EUR van het uitgavebudget 
2017/61300000/21/0530 voor de actie Landbouwbeleid (actienummer 
2017140580) te wijzigen van werkingsmiddelen in een nominatim subsidie aan de 
Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders cvba  (VPOV), Hal 36, 2232 
Minderhout, onder hetzelfde actienummer.

De subsidie wordt gegeven onder de vorm van de minimis-steun, waarvan de 
voorwaarden bepaald worden in verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie 
van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimis-steun, PB 
L 352, 24 december 2013, p. 1-8. Overeenkomstig artikel 3, 2, van verordening 
(EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 ligt het totale bedrag 
aan de minimis-steun dat wordt verleend, niet hoger dan 200.000 euro over een 
periode van drie belastingjaren.


