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Agenda nr. 4/4 EVAP PV. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van het 
EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Goedkeuring.

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 
agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 
provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 
samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 
verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 
deze evaluatie.

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 
afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 
provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten).

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Extern 
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP) Proefbedrijf 
Pluimveehouderij vzw. De Algemene Vergadering van het EVAP Proefbedrijf 
Pluimveehouderij vzw heeft in haar vergadering van 21 mei 2019 het 
evaluatierapport goedgekeurd.

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen:
• Een situering van de huidige context en werking 
Wat doet het EVAP?
• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging
Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig?
Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 
en actieplannen?
• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 
legislatuur.
Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 
reserves einde 2018.
• Een slotconclusie over de verzelfstandiging

Evaluatierapport:

1. Situering EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is als provinciaal praktijkcentrum voor de 
pluimveehouder uniek in België. Als open en neutraal praktijkonderzoekcentrum, 
wordt de theoretische kennis getest en aangetoond onder praktijkomstandigheden. 
De klemtoon ligt daarbij op de efficiëntie van de pluimveehouderij, economische 



duurzaamheid en maatschappelijke oplossingen voor milieu, voedselveiligheid en 
dierenwelzijn, zowel voor leghennen als voor vleeskippen.
Door directe communicatie met de pluimveehouders, kunnen actuele thema’s 
onderzocht worden met het oog op huidige en toekomstige vragen en noden uit het 
veld. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij beschikt over alle faciliteiten om deze 
vragen te onderzoeken. Het Proefbedrijf werkt ook samen met andere 
onderzoekscentra en pluimveehouders. Bovendien kijkt het altijd naar onderzoek 
met een duurzaam karakter, waarvan er ook steeds facetten toepasbaar zijn in de 
biologische pluimveehouderij.

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) werd, als een van de entiteiten van de 
voormalige Provinciale Dienst voor Land- en Tuinbouw (PDLT), met ingang van 1 
januari 2003 omgevormd tot een gewoon provinciebedrijf (GBP) ten einde het 
maximale doorgroeikansen aan te bieden in een structuur die het mogelijk maakte 
de semi-commerciële activiteiten soepel en flexibel te verwerken in een eigen 
boekhouding.  Het GBP kon op deze wijze reserves opbouwen waarmee duurzame 
investeringen konden worden uitgevoerd.  Omwille van financiële redenen namelijk 
het ontvangen van investeringssteun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 
werd het gewoon provinciebedrijf vanaf 2012 omgevormd tot een EVAP met vzw-
structuur.

Het EVAP ressorteert onder het departement Economie, Streekbeleid en Europa.

2. De keuze van de verzelfstandiging

De vorm van externe verzelfstandiging, waarbij werd geopteerd voor een vzw-
structuur in een privaatrechtelijke vorm, wordt uitzonderlijk toegepast. In principe 
wordt deze organisatievorm slechts toegepast wanneer decretale of wettelijke 
verplichtingen dit opleggen en of derden structureel in het beheer van het 
agentschap moeten worden betrokken.

Voor het Proefbedrijf Veehouderij werd destijds geopteerd om het gewoon 
provinciebedrijf vanaf 1 januari 2012 als een EVAP met vzw-structuur op te richten 
teneinde investeringssteun te ontvangen van het Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds.
Zonder deze specifieke verzelfstandigingsvorm was het niet mogelijk om subsidies 
te ontvangen van de Vlaamse overheid (i.c. voormeld fonds). Dankzij die steun 
konden we stallen  bouwen die voldoen aan de behoeftes van het onderzoek. Om 
efficiënt de projectwerking te kunnen toepassen was ook een flexibel 
personeelsbeleid noodzakelijk met de bijhorende financiële middelen. Ook voor de 
participatie van de sector in de bestuursorganen van de vzw  was een EVAP de 
meest aangewezen organisatievorm.

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties

Er werd tijdens deze legislatuur heel wat gerealiseerd in het kader van de 
beleidsdoelstelling en actieplannen.

Beleidsdoelstelling: We ontwikkelen en stimuleren de sociaal-economische 
speerpunten van de organisatie op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire 
en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden.

Actieplan: We internationaliseren het economisch beleid door het onderhouden van 
samenwerkingsverbanden met de buurregio's en het opzetten van strategische 
partnerschappen met gebenchmarkte regio's en het internationaal positioneren van 
onze instellingen. 
Actie: We participeren actief in internationale netwerken als Proefbedrijf 
Pluimveehouderij.



Actieplan: We moedigen innovatie en ondernemerschap aan via verschillende triple 
helix samenwerkingsverbanden en de eigen kennisinstellingen. 
Actie: Het Proefbedrijf Pluimveehouderij ontvangt in groepsverband leerlingen en 
studenten uit het landbouwonderwijs omdat ze potentiële nieuwe pluimveehouders 
zijn. 
Actie: Het Proefbedrijf Pluimveehouderij participeert actief in de volgende externe 
netwerken, Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, World's Poultry 
Science Association (WPSA) en Coördinatiecentrum praktijkonderzoek biologische 
teelten (CCBT)
Actie: Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor  de 
vleeskuiken- en leghennenhouders en hun sectoren.

Realisaties: Het Proefbedrijf Pluimveehouderij voorziet jaarlijks een 20-tal 
bedrijfsbezoeken van klassen uit het landbouwonderwijs. Dit gaat over minimaal 
400 leerlingen per jaar.
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij heeft zich in de projectwerking ontpopt tot een 
internationale speler. Door de goedkeuring van het project Mitecontrol waarin het 
Proefbedrijf Pluimveehouderij ‘lead partner’ is, worden we ondertussen in vele 
consortia gevraagd om mee te doen, maar ook veel bedrijven hebben ondertussen 
de weg naar het Proefbedrijf Pluimveehouderij gevonden. Tal van abstracts van 
onderzoek uitgevoerd op het Proefbedrijf Pluimveehouderij werden reeds aanvaard 
op internationale congressen.
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij neemt nog steeds deel in volgende externe 
netwerken: Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, WPSA, WVPA, CCBT, 
VEMIS, ATF, en Aghrant.
Al de kennis die wordt gegenereerd uit projecten of eigen onderzoek wordt via 
studiedagen, sectordagen, mededelingen en nieuwsbrieven verspreid naar de 
sector.

De EVAP-structuur heeft ertoe geleid dat we subsidies van de Vlaamse Overheid en 
de sector konden ontvangen, waardoor we stallen konden bouwen die voldoen aan 
de behoeftes van het onderzoek. Ook onze FTIR-analyser werd gesubsidieerd door 
de Vlaamse Overheid. Dit heeft ertoe geleid dat we op dit moment de enigen zijn, 
met de mogelijkheid tot het uitvoeren van grootschalig emissie-onderzoek binnen 
de pluimveesector.

4.Financiële situatie

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 
legislatuur:

   Dotatiebedrag 2018          Aantal VTE Opgebouwde reserves 
eind 2018

         1 580 632              19,5           1 132 085,98

5. Eindconclusie

Eindconclusie van het ingediend evaluatierapport is dat de huidige organisatievorm 
als positief wordt beoordeeld. Hij is te behouden omdat deze structuur heeft 
bijgedragen tot het behalen van de doelstellingen en algemeen beheer. Het EVAP 
adviseert dan ook de provincieraad om Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw in zijn 
huidige organisatievorm als extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 
vorm te behouden.

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 
keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het 
EVAP ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport 



aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken 
optimaal te behartigen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet;

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het EVAP Proefbedrijf 
Pluimveehouderij vzw aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen 
om de provinciale taken optimaal te behartigen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP 
Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw tijdens de afgelopen legislatuur.

Artikel 2:
De provincieraad beslist om het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw te behouden in 
zijn huidige organisatievorm als extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm.


