Reglement provincie Vlaams-Brabant
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Provinciaal reglement betreffende subsidies voor de analyse van
mest- en bodemstalen in de land- en tuinbouw
Artikel 1
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie toekennen
voor de analyse van mest- en bodemstalen in de land- en tuinbouw.
Deze subsidies voldoen aan de voorwaarden van de Vrijstellingsverordening (Verordening (EG)
nr.1857/2006 van de commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die
landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001),
toekenningsnummer: SA.3273 (2011/XA).
Artikel 2
De subsidie kan toegekend worden aan land- en tuinbouwbedrijven, in hoofd- of bijberoep, waarvan de
maatschappelijke en exploitatiezetel gevestigd is in de provincie Vlaams-Brabant.
Artikel 3
De subsidies hebben als doel een oordeelkundige bemesting te realiseren en dit op basis van analyses
van bodem en mest.
De subsidie bedraagt per staal:
1°
30 euro voor een standaardanalyse van een meststaal met inbegrip van de beoordeling
van de bemestingswaarde. De standaardanalyse bevat een bepaling van het gehalte aan droge stof,
organische stof, totale stikstof, minerale stikstof, fosfor, kalium, natrium, calcium en magnesium;
2°
50 euro voor de in rubriek 1° vermelde standaardanalyse in combinatie met de analyse
van zware metalen van een meststaal met inbegrip van de beoordeling van de bemestingswaarde. De
analyse van zware metalen bevat een bepaling van het gehalte aan koper, lood, nikkel, cadmium,
arsenicum, chroom, zink en kwik;
3°
15 euro voor een stikstofanalyse van een bodemstaal (bemonsterd per bodemlaag van
30 cm tot op een diepte van 60 of 90 cm, al naargelang de bewortelingsdiepte van het gewas en
inclusief de bepaling van de pH-KCI en het koolstofgehalte van de bouwlaag) met inbegrip van een
teeltspecifiek bemestingsadvies.
4°
Analyses waarbij enkel het nitraatresidugehalte wordt bepaald, komen echter niet in
aanmerking voor subsidiëring.
De subsidies worden aan de belanghebbenden onmiddellijk verrekend via een korting op de factuur van
het ontledingsstation dat de analyses uitvoert. Het ontledingsstation vermeldt 'korting provincie VlaamsBrabant'.

Artikel 4
§1. Het ontledingsstation dat in aanmerking wenst te komen voor de toekenning van een subsidie die in
het kader van dit reglement wordt doorgerekend aan de land- en tuinbouwers, dient hiervoor een
aanvraagdossier in bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Afhankelijk van de erkenningen
waarover het ontledingsstation beschikt, heeft de aanvraag betrekking op de analyse van meststalen, de
analyse van bodemstalen, of de analyse van zowel mest- als bodemstalen.
§2. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1°
een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2°
een kopie van de statuten van het ontledingsstation;
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3°

een voorbeeld van een standaardanalyse van een meststaal met inbegrip van de
bemestingswaarde beoordeling;

4°
een voorbeeld van een standaardanalyse in combinatie met een analyse van zware
metalen van een meststaal met inbegrip van de bemestingswaardebeoordeling;
5°
een voorbeeld van een stikstofanalyse van een bodemstaal (0-90 cm, met bepaling
van de pH-KCI en het koolstofgehalte van de bouwlaag) met inbegrip van een
bemestingsadvies;
6°
een overzichtslijst van de verschillende analyses die tijdens het voorgaande
kalenderjaar werden uitgevoerd;
7°
een kopie van de door de Vlaamse overheid in het kader van het mestdecreet
verleende erkenning voor mest- en/of bodemanalyses.
§3. Het aanvraagdossier moet uiterlijk op 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidies betrekking hebben, ingediend zijn.
In afwijking van de in het eerste lid vermelde bepaling, dient het aanvraagdossier voor de
subsidies die betrekking hebben op 2011, uiterlijk op 1 augustus 2011 ingediend te worden.
§4. Enkel de volgende wijze van indiening is mogelijk:
Digitaal dossier:
1°
online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dat geval komt de datum van
ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem. Deze
wijze van indienen is slechts mogelijk vanaf 1 augustus 2012;
2°
het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres
vermeld op het aanvraagdossier. In dat geval komt de datum van ontvangst
overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie;
Artikel 5
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de provinciale
subsidie wordt ook volgende criterium gehanteerd: kwaliteit van de bemestingswaarde, beoordeling van
meststalen en het bemestingsadvies bij een bodemstaal.
§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.
Artikel 6
§1. De toekenning van de provinciale subsidie is geldig vanaf 1 januari tot en met 31 december van het
jaar volgend op het jaar waarin de deputatie de toekenning verleende.
Deze toekenning kan echter altijd verlengd worden op basis van een nieuw aanvraagdossier.
In afwijking van de in het eerste lid vermelde bepaling, is de toekenning van de
provinciale subsidie geldig vanaf de datum van inwerkingtreding van dit reglement tot
en met 31 december 2011 voor alle aanvraagdossiers voor subsidiëring in 2011 die
vanaf de datum van inwerkingtreding van dit reglement tot uiterlijk 1 augustus 2011
ingediend zijn en waarvoor de deputatie in de loop van 2011 toekenning verleent.
§2. Op basis van het aantal in aanmerking komende analyses van het voorgaande kalenderjaar wordt
een voorschot toegekend en vereffend van 90% van de subsidies voor de analyses van het voorgaande
jaar. Het saldo wordt verrekend, toegekend en vereffend na controle van de bewijsstukken van het
betreffende jaar.
De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening.
Artikel 7
§1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen, wordt de in §2. tot en met §4. vermelde regeling opgelegd.
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§2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur
en inzage in alle relevante stukken verleend om ter plaatse de correcte aanwending
van de toegekende subsidie te kunnen controleren;
3°worden volgende stavingsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag,
b) een gedetailleerde afrekening op het invulformulier dat hiervoor ter beschikking is of
met een eigen versie indien dit dezelfde dinformatie op een overzichtelijke wijze bevat.
§3. Voor de subsidies van 24.700 euro of meer, wordt de onder §1. 3° vermelde lijst met
stavingsstukken aangevuld met volgende documenten:
1°
een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2°
een kopie van de balans en de rekeningen.
§4. Daarnaast legt het provinciebestuur aan elke begunstigde de verplichting op om de stavingsstukken
te bezorgen die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit reglement beschreven staan.
§5. Alle verantwoordingsstukken moeten uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend op het werkingsjaar
van de subsidie ingediend worden. Dit kan via dezelfde kanalen als het indienen van de aanvraag.
Artikel 8
§1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.
§2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder §3. vermelde sancties opleggen indien
de subsidieaanvrager:
1°
een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2°
onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3°
de in artikel 7 voorgeschreven termijn voor het indienen van de stavingsstukken niet
naleeft;
4°
de door de Vlaamse overheid in het kader van het bodemdecreet (pakket bodem
en/of mest) aan de subsidieaanvrager verleende erkenning ingetrokken wordt.
§3.

De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief uitgevaardigd worden:
1°
de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2°
de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidie;
3°
de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit
reglement gedurende een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van
schriftelijke betekening van deze sanctie.

§4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit
lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot de
op basis van de stavingsstukken aangetoonde reële prijs. In dat geval moet het te veel ontvangen
subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de
provincie.
Artikel 9
De volgende provinciale reglementen worden opgeheven:
1°
het provinciaal reglement van 4 november 2008 betreffende de 'duurzame en
geïntegreerde stikstofbemesting in Vlaams-Brabant';
2°
het provinciaal reglement van 16 december 1997 inzake de actie 'mestanalyse'.
Artikel 10
Dit reglement is van toepassing op de lopende dossiers die overeenkomstig de in artikel 9 vermelde
reglementen rechtsgeldig ingediend werden voor het verkrijgen van een subsidie in 2011.
Voor de in het eerste lid vermelde dossiers gelden echter volgende bijzondere overgangbepalingen:
1° in afwijking van het artikel 6 § 1. (eerste en derde lid) blijft de reeds, overeenkomstig het in
artikel 9 vermelde reglement, door de deputatie verleende toekenning voor subsidiëring van
bodemanalyses in 2011 geldig tot en met 31 december 2011. Indien de begunstigde na
voormelde datum nog voor subsidiëring in aanmerking wil komen, dient hij overeenkomstig
onderhavig reglement een nieuwe aanvraag in te dienen;
2° in afwijking van het artikel 6 § 1.(eerste en derde lid) blijft de reeds, overeenkomstig het in
artikel 9 vermelde reglement, door de deputatie verleende toekenning voor subsidiëring van
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mestanalyses in 2011 geldig tot en met 31 december 2011. Voor de mestanalyses die na de
inwerkingtreding van onderhavig reglement worden verricht, zal de subsidie echter niet langer
rechtstreeks aan de landbouwer worden verrekend, maar wel via een korting op de factuur van
het ontledingsstation. Het ontledingstation dat hiervoor in aanmerking wenst te komen dient
voorafgaand de procedure vermeld in het artikel 4 na te leven. Indien de begunstigde na 31
december 2011 nog voor subsidiëring in aanmerking wil komen, dient hij overeenkomstig artikel
4 van onderhavig reglement een nieuwe aanvraag in te dienen;
3° voor de subsidiabele analyses die voor de inwerkingtreding van onderhavig reglement zijn
verricht, gelden de subsidiebedragen die in de in artikel 9 vermelde reglementen zijn bepaald.
Voor de subsidiabele analyses die na de inwerkingtreding van onderhavig reglement worden
verricht, gelden de subsidiebedragen zoals vermeld in artikel 3;
4° De subsidieaanvragen voor subsidiëring in 2011, die overeenkomstig de in artikel 9 vermelde
reglementen werden ingediend, maar waarvoor de deputatie op datum van de inwerkingtreding
van onderhavig reglement nog geen goedkeuring heeft verleend, zullen door de deputatie
beschouwd worden als aanvragen die overeenkomstig artikel 4 § 3. (tweede lid) ingediend zijn.

Artikel 11
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de provincieraad op 28 juni 2011.

Contact
Dienst land-en tuinbouw, tel. 016-26 72 72, landbouw@vlaamsbrabant.be
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