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De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op de strategische doelstelling 'verhogen van de slagkracht en het innovatief vermogen van de
landbouw in Limburg';

Gelet op de operationele doelstelling 'ondersteunen van projecten/organisaties binnen de
beleidsdomeinen landbouw en plattelandsontwikkeling via gerichte subsidiëring';

Gelet op de actie 01 : Financiële ondersteuning van organisaties actief in de land- en tuinbouw;

Gelet op de subsidieaanvraag die de Bodemkundige Dienst van België vzw op 29 juni 2O12 heeft
ingediend samen met de nodige documenten ter motivering en die op 3 juli 2012 door de Dienst
Landbouw en Platteland werden ontvangen;

Overwegende dat de Bodemkundige Dienst van België vzw als doel heeft de land- en tuinbouwers
bij te staan met wetenschappelijk gefundeerd bemestingsadvies op basis van grondontledingen;
dat deze vzw uitgegroeid is tot een onafhankelijke ondezoeks- en adviesinstelling voor landbouw,
tuinbouw en milieu;

Overwegende dat de provinciale subsidie zal worden aangewend voor het verlenen van een korting aan
de Limburgse land- en tuinbouwers voor mestontleding met berekening van bemestingwaarde, m"n. een
korting van 10 euro per staal, en voor N-indexonderzoek met opstellen van een gedetailleerd
stikstofbemestingsadvies, m"n. 10 euro per perceel;

Overwegende dat deze ontledingen en adviezen inzake (stikstof)bemesting bijdragen aan de stimulering
van een meer duurzame landbouw in Limburg;

Ovenrvegende dat uit nazicht van bovenvermelde aanvraag door de Directie Ruimte - Dienst
Landbouw & Platteland blijkt dat het dossier volledig;

Overwegende dat de Bodemkundige Dienst van België vzw het systeem van kortingen op de
mestontledingen en stikstofbemestingsadviezen reeds toepast en de kortingen prefinanciert;

Overwegende dat de subsidie-aanvraag voldoet aan de geldende reglementering betreffende de
reservevorming;

Gelet op de kredieten beschikbaar op artikel 610 0000/640 25 "Subsidie aan de vzw Bodemkundige
Dienst van België" van het provinciebudgel2012;

Gelet op de wet van 1983-1 1-14 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
subsidies;

Gelet op het provincieraadsbesluit d.d. 2002:03-20 betreffende de eontrole op de toekenning en op de
aanwending van sommige subsidies en op de reservevorming;
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Gelet op art. 57 van het provinciedecreet;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het eollege;

BESLUIT
Ãrtikel I Aan de Bodemkundige Dienst van België vzw, gevestigd W. de Croylaan 48 te 3001 Heverlee,
hierna'subsidietrekker'genoemd, wordt een werkingssubsidie 2012 verleend van 19 900,00 euro. Dit
bedrag zal betaald worden op bankrekeningnummer 000-0499123-58 met vermelding 'werkingssubsidie
2012'.

Artikel 2Dcze uitgave wordt aangerekend op artikelnummer 610 0000/640 25 "Subsidie aan de vzw
Bodemkundige Dienst van België"van het provinciebudget 2O12 onder voorvastleggingsnummer
1 2008888.

Artikel 3 Deze subsidie moet door de subsidietrekker aangewend worden voor het aanleggen van
bemestingsproeven en speeifieke grondontledingen in Limburg (B), waarbij Belgisch-Limburgse land- en
tuinbouwers een korting krijgen op hun bemestingsondezoeken en N-indexontledingen.

Artikel 4 Bij de aanvraag van de subsidie voor het volgende jaar moet de subsidietrekker van
deze subsidie véér 2013-08-31 de volgende verantwoordingsstukken bezorgen aan de Directie
Ruimte * Dienst Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt:
. resultatenrekening + balans 2012
. begroting 2013
. jaarverslag 2O12.

lndien de subsídietrekker de via dit besluit toegekende subsidie niet aanwendt conform artikel 3
van dit besluit, of indien hij geen gevolg geeft aan het bijbrengen van de verantwoordingsstukken
conform artikel 4 van dit besluit, moet hijde subsidie hetzijgeheel, hetzij gedeeltelijk terugbetalen
ter waarde van het gedeelte dat niet verantwoord kan worden.

Artikel 5 Op straffe van gehele terugbetaling van de ontvangen subsidie is deze instelling ertoe
gehouden elke daartoe gemaehtigde afgévaardigde van de provincie toe te staan ter plaatse de
aanwending van de bij dit besluit toegekende subsidie te controleren"

Artikel 6 Een afsehrift van dit besluit wordt bezorgd aan de subsidietrekker.

Aanwezig: Walter Gremers, voozitter wd.; Gilbert Van Baelen, Frank Smeets,
Jean-Paul Peuskens, leden;
Renata Gamps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2O'l 2-O7 -19

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps
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De voorzitter wd.,
get" Walter Cremers
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