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Agenda nr. 2/1 PDPO III gebiedsgericht luik. Europese certificeringsaudit 
2018. Dading tussen de Vlaamse Landmaatschappij, 
provincie Antwerpen en gemeente Merksplas. Goedkeuring.

De Vlaamse Overheid, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de provincies 
voeren samen het gebiedsgerichte luik van het ProgrammaDocument voor 
PlattelandsOntwikkeling (PDPOIII, 2014-2020) uit (LEADER en 
OmgevingsKwaliteit). De wederzijdse verantwoordelijkheden zijn opgenomen in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 3 partijen, goedgekeurd door uw college op 
23 april 2015, bij de start van de programmaperiode. De subsidies bestaan voor 
50% uit Europese middelen, 25% Vlaamse middelen en 25% provinciale middelen.

In 2018 werd naar jaarlijkse gewoonte een certificeringsaudit uitgevoerd op het 
Vlaams Betaalorgaan, die de uitbetaling van het geheel van subsidies verzorgt. De 
auditeur stelde ernstige tekortkomingen en financiële fouten vast in de 
verschillende provincies. In onze provincie werden geen rechtstreekse grote fouten 
vastgesteld.

Er werden echter ook preventieve terugvorderingen doorgevoerd, om fouten bij 
toekomstige certificeringsaudits te vermijden. Hierbij werd 100.051,7 EUR 
teruggevorderd van het dossier ANT15/05, Paardenstal met Unesco-draagvlak, van 
de gemeente Merksplas. De terugvordering werd toegepast omdat een auditeur zou 
kunnen oordelen dat de totale projectkost van dit project hoger ligt dan 
1.000.000 EUR wat niet toegestaan is volgens de richtlijnen van PDPOIII.

De promotor, de gemeente Merksplas, betwistte deze terugvordering, gezien het 
project werd goedgekeurd door het bevoegde Provinciaal Management Comité 
(PMC) en hij het project uitvoerde conform de goedkeuringsbrief en voorwaarden. 
Het teruggevorderde bedrag werd wel tegen de verplichte deadline terugbetaald 
aan het Betaalorgaan door de gemeente Merksplas.

Het bezwaarschrift van de gemeente Merksplas is terecht, gezien de richtlijnen de 
term ‘totale projectkost’ onduidelijk definiëren, waardoor dit anders geïnterpreteerd 
wordt door de auditeur, dan door het PMC. Daarom zal er tot een dading worden 
overgegaan tussen de provincie Antwerpen, de gemeente Merksplas en VLM.

De provincie Antwerpen zal 50% van het teruggevorderde bedrag terugstorten aan 
de gemeente Merksplas, VLM de andere 50%. De totale provinciale bijdrage 
bedraagt dus 50.025,85 EUR; hiervan komt 17.718,18 EUR terug van het 
Betaalorgaan (dit bedrag is lager dan de 25.012,93 EUR aan provinciale middelen, 
die in de terugvordering zitten, gezien VLM als beheersdienst een deel hiervan 



gebruikt heeft om goedgekeurde reserveprojecten uit te betalen), de andere 
32.307,67 EUR wordt uit het plattelandsfonds gehaald. De middelen uit het 
plattelandsfonds worden eerst naar DLP overgemaakt, waarna ze doorgestort 
worden naar de gemeente Merksplas.

Goedkeuring wordt gegeven aan de ondertekening van de dading in bijlage tussen 
de gemeente Merksplas, VLM en de provincie Antwerpen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 november 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad gaat akkoord met de ondertekening van de dading tussen de 
provincie Antwerpen, de gemeente Merksplas en VLM. Hiertoe maakt de provincie 
50.025,85 EUR over aan de gemeente Merksplas (rek.nr. BE39 0910 0010 5719).


