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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 d.d. 2012-08-28 ingediend door de Provinciale Landbouwkamer
van Limburg voor het verkrijgen van de in het provinciebudget ingeschreven werkingssubsidie
2012;

Gelet op de ingediende verantwoordingsstukken, namelijk:
- jaarverslag/activiteitenverslag20ll
- kopie kasboek, verslag ontvangsten en uitgaven 2011
- begroting 2012;

Gelet op hoofdstuk 1 , artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 september 1924 tot inrichting van
de officiële vertegenwoordiging van de landbouw, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12
april1977 en 31 juli 1984, houdende de taakstelling van de Provinciale Landbouwkamer van
Limburg;

Ovenruegende dat de Provinciale Landbouwkamer van Limburg ook optreedt als overkoepeld
orgaan voor de verdeling van provinciale subsidies aan de aangesloten kleinere
landbouwverenigingen;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het provincieraadsbesluit d.d. 2002-03-20 houdende de vaststelling van het reglement inzake
de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies en op het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers;

Ovenrvegende dat uit de controle blijkt dat de maximaal toegelaten reservevorming niet is
overschreden;

Gelet op de kredieten beschikbaar onder artikel 620 0013/640 25 "Subsidie provinciale
landbouwkamer" van het provinciebudget 2012;

Gelet op afükel 42 van het provinciedecreet;

Gehoord het verslag van Marc Vandeput, lid van het college;

BESLUIT
Artikel I Aan de Provinciale Landbouwkamer van Limburg, gevestigd Ophovenstraat 117, 3670
Meeuwen-Gruitrode, hierna "de subsidietrekker" genoemd, wordt voor het werkingsjaar 2012 een
werkingssubsidie van € I 900,00 toegekend als subsidie voor het werkingsjaar 2012. De
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werkingssubsidie moet worden aangewend om de algemene werkingskosten van de vereniging te
dekken.

Deze subsidie is ten laste van artikel620 0013/640 25van het provinciebudget 2012
(voorvastleggingsnummer 12010637) en zal betaald worden op bankrekeningnummer BE1 1 7351
1331 '1 748 op naam van de provinciale Landbouwkamer en met de vermelding 'werkingssubsidie
2012'.

Artikel 2 De bij dit besluit toegekende subsidies moeten door de subsidietrekker worden
aangewend voor het doel waarvoor zij werden toegekend, zoals opgenomen in artikel 1 van dit
besluit. De provincie Limburg heeft het recht om, te allen tijde en door uitputting van alle
geoorloofde middelen, de wijze van aanwending door de subsidietrekker van de bij dit besluit
toegekende subsidies te controleren. Zo is de subsidietrekker er ook toe gehouden elke daartoe
gemachtigde afgevaardigde van de provincie Limburg toe te staan ter plaatse de aanwending van
de bij dit besluit toegekende subsidie te controleren.

Artikel 3 De subsidietrekker moet het geoorloofd gebruik van de bij dit besluit toegekende
subsidie bewijzen door de neerlegging van volgende verantwoordingsstukken:
- het jaarverslag 2012 en jaarprogramma 2013
- de rekeningen 2012
- de begroting 2013.

Deze verantwoordingsstukken moeten uiterlijk 2013-08-31 worden ingediend op volgend adres:
Directie Ruimte - Dienst Landbouw en Platteland, provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500
Hasselt.

Artikel 4 De subsidietrekker is gehouden tot de gehele terugbetaling van de bij dit besluit
toegekende subsidies wanneer hij deze niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werden
toegekend. lndien de subsidietrekker de in artikel 3 van dit besluit bedoelde
verantwoordingsstukken niet, niet geheel of niet tijdig indient, is hij gehouden tot de terugbetaling
van het gedeelte van de bij dit besluit toegekende subsidie dat niet verantwoord werd. De
eventuele toekenning van een nieuwe subsidie of betaling van een nieuwe subsidieschijf aan de
subsidietrekker wordt opgeschort zolang de subsidietrekker zich verzet tegen de in artikel 2 van
dit besluit bedoelde controle.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de subsidietrekker bezorgd.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers, Frank Smeets, Mieke
Ramaekers, leden;
Renata Camps, provinciegriff ier

Hasselt d.d. 201 2-09-1 3
De verslaggever,
get. Marc Vandeput

De provinciegriffier,
get. Renata Camps
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De voorzitter wd.,
get. Marc Vandeput

Voor nd afschrift
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