
Uittreksel uit de notulen van de 
deputatie van de provincie West-
Vlaanderen
dd. 25/06/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE 
Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 10.
EEIS/2020/64/BK/LA/COOP/CALL - Goedkeuren thematische call reglement coöperaties

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 
en feitelijke overwegingen:
 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen)
 de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige 

subsidies (artikel 4);
 het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 inzake de 

controle op de toekenning en aanwending van subsidies en op het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers;

 het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid van 12 mei 2005;
 het provinciaal reglement coöperaties en producentenorganisatie in de land- en 

tuinbouwsector van kracht sedert 28 mei 2020 tot en met 31 december 2025, 
goedgekeurd door provincieraad dd. 28 mei 2020

 het voorstel van de deputatie

BESLUIT:

Enige artikel:
De organisatie van een thematische call binnen het provinciaal reglement coöperaties & 
producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector 2020-2025 naar aanleiding van de 
coronacrisis, wordt goedgekeurd. 

De thematische call voldoet daarbij aan de voorwaarden gesteld in het reglement:

 Een gedefinieerde actuele nood voor coöperaties en producentenorganisaties:

De deputatie beschouwt de coronacrisis die zich ontvouwde vanaf midden maart 2020, 
als een actuele nood voor de land- en tuinbouwsector en voor de coöperaties en 
producentenorganisaties waarin de sector zich verenigt. Veel markten werden 
ontwricht waardoor de afzet en de prijsvorming van veel producten een dramatische 
ontwikkeling kende (bv. in de sector voor verwerkte aardappelen, verkoop van 
sierteeltproducten, enz.), met een grote impact op de individuele bedrijven.

 Een motivering van de gedefinieerde nood en de aansluiting ervan op de doelstelling 
en het toepassingsgebied:

Toetsing aan de doelstelling van het reglement: de aanvragers dienen coöperaties en 
producentenorganisaties binnen de land- en tuinbouw te zijn.
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Toetsing aan het toepassingsgebied van het reglement: in het licht van de coronacrisis 
zijn volgende toepassingsgebieden binnen het reglement relevant:

 in de markt zetten van de coöperatie/producentenorganisatie bij doelpubliek of 
consument;
 Tijdens de coronacrisis werd de land- en tuinbouwsector gewaardeerd 

omwille van het strategisch belang van voedselproductie en distributie. 
Vooral korte keten kwam extra in de kijker te staan. De 
voedselvoorziening via de supermarkten (lange keten) stond minder in 
de schijnwerpers, terwijl deze normaal het bulk van de bevolking van 
voedsel voorzien. Coöperaties spelen hier een cruciale rol in door 
productie te bundelen en aan te bieden aan de retail ,voedingsindustrie, 
… Dit verantwoordt dit toepassingsgebied onder de thematische call. 

 versterken van de marktrelaties van de coöperatie of producentenorganisatie 
in zowel de opwaartse als de neerwaartse relaties.
 De marktmacht van land- en tuinbouwers staat in de voedselketen 

onder druk. Dit werd ook duidelijk tijdens de coronacrisis in o.a. de 
aardappelsector en de sierteeltsector, waar aardappelvoorraden plots 
waardeloos werden en afname van sierteeltproducten geannuleerd 
werd. Projecten die oplossingen zoeken om de marktrelaties van 
coöperaties te bevorderen doorheen de keten zijn dan ook een 
gerechtvaardigd toepassingsgebied onder de thematische call.

 Een tijdsperiode waarin aanvragers beroep kunnen doen op de thematische call:

Aanvragen die beantwoorden aan deze thematische call kunnen worden ingediend 
tegen uiterlijk 2 oktober 2020.

Beslissing: Goedgekeurd 

De provinciegriffier De gouverneur-voorzitter
Geert Anthierens Carl Decaluwé
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Handtekening(en) 
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