
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 3/2 EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Budget 2019. 
Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 27 oktober 2011 de oprichting van het 
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Proefbedrijf 
Pluimveehouderij vzw goedgekeurd. Dit agentschap werd met ingang van 1 januari 
2012 operationeel.

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het agentschap als kernopdracht:

“De vereniging heeft tot doel de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal 
landbouwbeleid en in het bijzonder van de sector van de pluimveehouderij op te 
nemen. Deze beleidsuitvoerende taken hebben tot doel de economische welvaart en 
de tewerkstelling bij de Vlaamse vleeskuikenhouders en de Vlaamse 
leghennenhouders te bevorderen door:

- het opzetten van eigen, objectief en praktijkgericht onderzoek met 
betrekking tot relevante productietechnische bedrijfsaspecten;
- een efficiënte en zinvolle communicatie en een intensieve dialoog met de 
Vlaamse vleeskuikenshouders en de Vlaamse leghennenhouders te 
onderhouden.

De vereniging kan vanuit deze beleidsuitvoerende taken betrokken worden bij de 
beleidsvoorbereiding.”

Artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 
jaarlijks aan de provincieraad het budget ter goedkeuring voorlegt.

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 
realisatiegraad op te volgen.

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 
opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd.

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 19 VTE nodig. 
Een organogram kan worden geraadpleegd op het provinciaal intranet:

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-
organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap


De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het agentschap uitkeert om haar 
missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget van de 
provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019 1.615.802,00 EUR.

Daar er meer ontvangsten uit projecten (+272,5k) worden voorzien, heeft dit een 
positieve impact op het gebudgetteerde resultaat 2019.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018.

Het ontwerp van het budget 2019 van het agentschap werd door de algemene 
vergadering van de vzw goedgekeurd op 14 november 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 238 tot 240bis van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van 
de statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 
Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met het EVAP Proefbedrijf 
Pluimveehouderij vzw;

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de algemene vergadering van 
de vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij in zitting van 14 november 2018;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt dat het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 
vorm Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw voor het uitvoeren van zijn budget 2019 
een dotatie van 1.615.802,00 EUR zal ontvangen.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij 
vzw.


