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Agenda nr. 2/4 Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 
Goedkeuring.

De provincie Antwerpen verstrekt samen met de Europese Unie en de Vlaamse 
overheid subsidies voor plattelandsprojecten in uitvoering van het 
Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (PDPO) en 
uitsluitend met de Vlaamse overheid voor plattelandsprojecten in uitvoering van 
Platteland Plus.

De provincieraad keurde de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de 
minister, bevoegd voor plattelandsbeleid, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en 
de provincie Antwerpen in zitting van 23 april 2015. Deze 
samenwerkingsovereenkomst legt de wederzijdse verantwoordelijkheden inzake 
een gebiedsgericht plattelandsbeleid en in het bijzonder de programmering en de 
uitvoering van het Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 
2014-2020 en de uitvoering van Platteland Plus-projecten vast. 

De provinciale middelen worden door de beheersdienst, Vlaamse Landmaatschappij, 
jaarlijks opgevraagd conform de bepalingen in de 
samenwerkingsovereenkomst (artikel 20), afgesloten tussen de minister, 
bevoegd voor plattelandsbeleid, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie 
Antwerpen:

§1. De volledige steun (Vlaamse, Europese en provinciale) wordt door het 
betaalorgaan uitbetaald voor de projecten binnen de gebiedsgerichte werking van 
PDPO III. De volledige steun (Vlaamse en provinciale) wordt door het betaalorgaan 
uitbetaald voor de projecten binnen Platteland Plus.

§2. Op vraag van de beheersdienst stort het provinciebestuur jaarlijks het 
volledige provinciaal aandeel van het betreffende jaar aan het betaalorgaan. 
Deze stortingen gebeuren voor eind oktober van ieder jaar.

De storting van het provinciale aandeel gebeurt in 4 aparte bewegingen, de 
beheersdienst maakt hiervoor 4 aparte schuldvorderingen op. De 
schuldvorderingen worden apart gestort naar het betaalorgaan:

1° het provinciaal aandeel voor de maatregel “Versterken OmgevingsKwaliteit 
en vitaliteit van het platteland”

2° het provinciaal aandeel voor de maatregelen die betrekking hebben op 
Leader;



3° het provinciaal aandeel voor de maatregel “Samenwerking met de stedelijke 
omgeving op het vlak van lokale voedselvoorzieningen en hernieuwbare 
energie”;

4° het provinciaal aandeel voor de Platteland Plus-projecten.

§3. Het betaalorgaan doet de uitbetalingen en geeft aan de beheersdienst jaarlijks 
een stand van zaken per gestort bedrag. De beheersdienst is verantwoordelijk voor 
het ingeven en de autorisatie van de betalingen. De beheersdienst voert in het 
kader van de Europese regelgeving de voorziene administratieve controles uit.

Jaarlijks wordt er een afrekening opgemaakt door de beheersdienst aan de 
provincie. De niet aangewende middelen kunnen gebruikt worden voor de 
uitbetaling van steun aan later goedgekeurde projecten in het kader van dezelfde 
maatregel. 

Op het einde van de programmaperiode wordt per provincie de eindafrekening 
opgemaakt van alle dossiers. Als het saldo positief is, stort het betaalorgaan het 
resterende provinciaal aandeel terug aan het provinciebestuur. 

Het financiële aandeel van de provincie Antwerpen werd voorzien in de 
meerjarenplanning onder het ramingsnummer MJP000438 ‘Subsidiëring van 
projecten voor plattelandsontwikkeling (N)’. De omschrijving  van dit 
ramingsnummer geeft onvoldoende weer dat het effectief om een nominatieve 
subsidie gaat aan de Vlaamse Landmaatschappij. Daarom wordt het volledige 
bedrag overgezet naar een nieuw ramingsnummer met adequate omschrijving MJP 
MJP001180  ‘Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (N)’. Deze 
nominatieve subsidie wordt, conform de eerder vermelde 
samenwerkingsovereenkomst, opgevraagd door de beheersdienst (Vlaamse 
Landmaatschappij) en door het provinciebestuur rechtstreeks uitbetaald aan het 
betaalorgaan (het Departement Landbouw en Visserij, dat optreedt als 
betaalorgaan van PDPO III).

Het gaat om volgende bedragen:

Jaar Bedrag
2020 561 987,19 euro
2021 662 054,00 euro
2022 662 054,00 euro
2023 662 054,00 euro
2024 662 054,00 euro
2025 662 054,00 euro

Uitzonderlijk worden voor het jaar 2020 bijkomend 4.744,66 EUR vanuit 
MJP000448 ‘Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw’ en 5.826,03 EUR 
vanuit MJP000484 ‘Uitvoering plattelandsbeleidsvisie’ toegevoegd aan het nieuwe 
ramingsnummer.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Overwegende dat de subsidie bestemd is voor de Vlaamse Landmaatschappij die 
optreedt als beheersdienst in de subsidiëring van projecten voor 
plattelandsontwikkeling;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt de subsidie, opgevraagd door de Vlaamse Landmaatschappij en 
uitbetaald aan het Vlaams betaalorgaan, voor het provinciale aandeel in de 
subsidies aan projecten voor plattelandsontwikkeling te voorzien als nominatieve 
‘Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (N)’ op het nieuwe 
ramingsnummer MJP001180.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt het volledige budget zoals voorzien op ramingsnummer 
MJP000438 ‘Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (N)’ te 
verschuiven naar het nieuwe ramingsnummer  MJP001180 ‘Subsidie aan de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (N)’ voor de budgetjaren 2020, 2021, 2022, 
2023, 2024 en 2025.

Artikel 3:
Goedgekeurd wordt voor het jaar 2020 bijkomend 4.744,66 EUR vanuit MJP000448 
‘Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw’ en 5.826,03 EUR vanuit 
MJP000484 ‘Uitvoering plattelandsbeleidsvisie’ toe te voegen aan het 
ramingsnummer MJP001180 ‘Subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
(N)’.


