
 

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE DEPUTATIE HOUDENDE HET TOEKENNEN VAN DE 

TOELAGE 2020 AAN CRV VLAANDEREN VZW 

 

 

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen houdt 

rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 

- het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en artikel 57 (bevoegdheden van de deputatie) 

- de wet van 14 november 1983 betreffende ‘de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’ 

- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake ‘de controle op de toekenning en de 

aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers’ 

- de beslissing van de deputatie van 5 juni 1997 tot het bepalen van de 

verantwoordingsstukken van subsidietrekkers die geen balans en resultatenrekening 

voorleggen 

- het ‘Reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale 

subsidie’ goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen op 12 mei 2005 en latere 

wijzigingen 

- het besluit van de provincieraad dd. 05/12/2019 betreffende de goedkeuring van het 

meerjarenplan 2020-2025, meer bepaald R002635 onder AC000127- Stimuleren van 

samenwerkingsverbanden binnen de land- en tuinbouw 

- de aanvraag vanwege CRV tot het verkrijgen van de toelage 2020  

- de vrijstellingsverordening nr. 702/2014 van de Europese Commissie van 25 juni 2014 (PB L 

193 van 1.7.2014, blz. 1-75) waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de 

bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar 

worden verklaard, meer bepaald art. 27: Steun voor de sector dierlijke productie en steun 

voor gestorven dieren; 

- het belang van de werking rond de instandhouding van de Vlaamse rassen waaronder het 

rode ras van West-Vlaanderen 

- het gunstig advies van de dienst EEIS 

- het voorstel van gedeputeerde Naeyaert 

- na beraadslaging 

 

 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1: 

Aan CRV Vlaanderen vzw wordt een toelage ten bedrage van € 8.215,00 toegekend voor de 

werking van het Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Runderrassen. 

 

Art. 2: 

De specifieke bepalingen van art. 27, lid 2 tot en met 3, verordening (EU) nr. 702/2014, 

moeten worden nageleefd. 

 

Art. 3: 

Deze steunmaatregel moet voldoen aan alle gemeenschappelijke bepalingen van hoofdstuk I 

van de verordening (EU) nr. 702/2014.  

 

Art. 4: 

Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de 

landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (art. 1, lid 1, verordening (EU) nr. 

702/2014). 

 

Art. 5: 

Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun (art. 1, lid 6, verordening (EU) 

nr. 702/2014).  

 

Art. 6: 



 

Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de 

Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, 

worden uitgesloten voor de steun (art. 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).  

 

Art. 7: 

De steun is transparant overeenkomstig art. 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014. 

 

Art. 8: 

Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet 

voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de 

afdeling administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen 

een termijn van 60 dagen die ingaat de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd 

betekend of, indien het hem niet betekend diende te worden, de dag waarop hij er kennis van 

heeft gehad 

 

 

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwe, gouverneur-voorzitter 

de heren Bart Naeyaert, Jean de Bethune, mevrouw Sabien Lahaye-

Battheu, de heer Jurgen Vanlerberghe 

de heer Geert Anthierens, provinciegriffier 

 

 

Brugge,  

 

De provinciegriffier, 

Geert Anthierens 

 De gouverneur-voorzitter 

 Carl Decaluwé 

 

 


