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Betreft: uitbetaling steunmaatregelen van het project ‘BEPORK’ 

       

Beste Varkenshouder 
 
Zoals u ook al kon lezen in onze nieuwsbrief eind december heeft de Vlaamse regering beslist om steun 
te verlenen aan de Vlaamse varkenshouders die deelnemen aan het BePork Welfare kwaliteitssysteem. 
Er wordt steun voorzien in twee maatregelen, namelijk het uitfaseren van de onverdoofde castratie en 
het inzetten op meer dierenwelzijn. Deze brief heeft betrekking op de uitbetaling rond de tweede 
maatregel.  
 
In deze brief trachten we u meer uitleg te verschaffen rond de uitbetaling van de steun en aan welke 
voorwaarden moet voldaan worden. Graag zouden we u dan ook willen vragen om deze brief 
aandachtig te lezen. 
 
Hierbij de richtlijnen voor de uitbetaling van de steun: 
Voor de uitbetaling van de steun rond dierenwelzijn dient u deze brief verder aan te vullen waar nodig 
en te ondertekenen. Daarna moet u deze brief (ingevuld en ondertekend) samen met de facturen per 
mail doorsturen naar het mailadres steunmaatregelen@belpork.be.  
 
Belpork vzw zal dan alle gegevens controleren en zal op basis van uw gegevens het bedrag van de steun 
berekenen. Eens het dossier volledig en correct is bevonden, dan zullen wij u een brief toezenden met 
het bedrag van de steun en zal u het bedrag ontvangen op uw opgegeven rekeningnummer.  
Indien uw dossier niet volledig is, dan zullen wij niet in staat zijn u uit te betalen en zullen dan contact 
met u opnemen.  
 
Via deze brief dient u het volgende te verklaren:  

1. Verklaring dat u akkoord gaat met de Voorwaarden van de uitbetaling.  
Bij het verkrijgen van deze steun zijn een aantal voorwaarden gekoppeld die wij op basis van 
onze gegevens hebben geverifieerd. U dient te bevestigen dat de gegevens die wij in onze 
bestanden hebben correct zijn. Indien blijkt dat dit niet het geval is na uitbetaling, dan is 
Belpork vzw genoodzaakt om de uitbetaalde bedragen terug te vorderen.  
Hierbij dient u ook de kosten op te nemen die u gemaakt heeft om het dierenwelzijnscertificaat 
te bekomen. U dient de facturen als bijlage mee te sturen bij deze brief.  
 

2. Verklaring op erewoord van de de-minimissteun. 
Deze steunmaatregelen vallen onder de de-minimissteun waaraan ook voorwaarden 
gekoppeld zijn. De volledige voorwaarden kan u in deze sectie lezen. In deze verklaring dient 
u weer te geven of u in het verleden al subsidies heeft ontvangen die onder de de-
minimissteun vallen. Denk hierbij aan de RENDAC steun en de steun rond de verdoofde 
castratie. Zo ja, dan dient u weer te geven hoeveel steun u heeft ontvangen en dient u ook de 
kopijen mee te sturen met dit document. Het gaat hier om steun die reeds is ontvangen en is 
toegekend op het moment van deze brief. Let wel dat dit bedrag in rekening zal worden 
gebracht met de uitbetaling van deze steun. Er mag in totaal maar voor 20.000 EUR steun zijn 
ontvangen de voorbije 3 jaren.  
 

Door dit document te handtekenen bevestigt u dat u ermee instemt dat Belpork vzw uw 
persoonsgegevens mag verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren. Alle gegevens door u 
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verstrekt in deze brief zullen door Belpork vzw uitsluitend gebruikt worden voor het beoordelen en 
uitbetalen van de steunmaatregelen bekomen via de Vlaamse overheid via besluit VR 2021 0312 
DOC.1365/2. 
 
Bij vragen kan u ons altijd contacteren via het mailadres steunmaatregelen@belpork.be 
Wij trachten u zo snel als mogelijk te antwoorden, maar let wel dat dit enige tijd in beslag kan nemen 
door het groot aantal aan dossiers.  
 
Alvast hartelijk bedankt.  
 
Met vriendelijke groeten 
Belpork vzw 
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Verklaring op erewoord – Aanvaarding Voorwaarden 

Steunmaatregelen 
Inleiding 
In het kader van het crisis-actieplan ‘een zelfsturende varkenshouderij’ is Belpork vzw belast door de 
Vlaamse overheid voor de toekenning van crisismiddelen.  
 
Binnen Belpork vzw werd met de verschillende schakels van de varkenskolom een Belgisch lastenboek 
voor dierenwelzijn ontwikkeld,  namelijk BePork Welfare. Dit label bouwt verder op het BePork 
lastenboek en zet nog meer in op bovenwettelijke dierenwelzijnsmaatregelen, zowel op het niveau 
van de varkenshouder als het slachthuis. Het moet invulling geven aan de vraag die er vanuit de 
distributie is naar een Belgisch dierenwelzijnsverhaal. 
 
De bedoeling is dat de crisismiddelen gebruikt worden ter ondersteuning van de varkenshouders om 
de uitdagingen aan te gaan op het vlak van dierenwelzijn.  
 
Verklaring 
De ondergetekende verklaart hierbij dat hij voldoet aan de volgende voorwaarden, gezien dit de 
gegevens zijn die het laatst gekend zijn binnen Belpork vzw. Hierbij verklaart hij ook dat deze gegevens 
correct zijn: 

1. U heeft een varkensbeslag in Vlaanderen; 
2. U heeft uiterlijk op 31/08/2022 een aanvraag ingediend bij Belpork vzw om deel te nemen aan 

het kwaliteitshandboek BePork Welfare; 
3. U heeft op 31/12/2022 een geldig certificaat ontvangen voor BePork Welfare (niveau 1, niveau 

2 of niveau 3); 
4. U heeft geen andere subsidies ontvangen voor hetzelfde doel, namelijk inzetten op 

dierenwelzijn; 
5. De facturen die u ingeeft ter staving van de gemaakte kosten vallen binnen de termijn van 

15/11/2021 tot en met 31/12/2022.  

De ondergetekende bevestigt hierbij dat hij ermee instemt dat Belpork VZW zijn persoonsgegevens 
mag verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren. De gegevens verstrekt in dit formulier en de 
bijlagen zullen door Belpork vzw uitsluitend gebruikt worden voor het beoordelen en uitbetalen van 
de steunmaatregelen bekomen via de vlaamse overheid via besluit VR 2021 0312 DOC.1365/2. 
 
De ondergetekende verklaart hierbij ook dat, indien bij een latere controle blijkt dat deze niet voldeed 
aan de bovenstaande voorwaarden, de bekomen middelen door Belpork vzw teruggevorderd kunnen 
worden. Deze terugvordering kan ten allen tijde gebeuren. Belpork vzw behoudt het recht om voor 
deze terugvordering alle middelen in te zetten die zij acht nodig te hebben. Eventuele bijkomende 
kosten ten gevolge van deze terugvordering zullen eveneens verhaald kunnen worden op de 
ondergetekende.  
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Hierbij verklaart u dat u de volgende facturen zal meesturen ter staving van de gemaakte kosten 
rond het dierenwelzijn. U dient per factuur aan te geven voor welke regel van het lastenboek deze 
kosten overeenstemt. De eerste lijn is als voorbeeld ingevuld.  

De kosten die in aanmerking komen voor deze steun, dienen gemaakt te zijn in de periode van 
15/11/2021 tot 31/12/2022. 

Dierenwelzijnshandboek 
indicatie 

Factuurnaam dat u meestuurt 
als bijlage 

Bedrag dat in aanmerking 
moet genomen worden 

DWZ P16  SGS INV2022/056 5.000 EUR 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAAL   
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Verklaring op erewoord - de-minimissteun 
Inleiding  
De door de Vlaamse overheid voorziene korting vormt de de-minimissteun, zoals bepaald in de de-
minimisverordening nr. 1408/20131, voor activiteiten die verband houden met de productie van 
landbouwproducten.  
 
Bovenvermelde verordening stelt een aantal voorwaarden vast, waarop de Europese Commissie 
toeziet. Eén van de voorwaarden is dat het totale bedrag van landbouw de-minimissteun dat wordt 
toegekend aan één onderneming niet meer mag bedragen dan 20.000 euro over een periode van drie 
jaar. Dit plafond is van toepassing ongeacht de vorm van de steun, ongeacht de overheidsinstantie die 
deze steun toekent en ongeacht het daarmee beoogde doel. Alle de-minimissteun uit de 
referentieperiode moet opgeteld worden. VLIF-steun en directe steun uit de toeslagrechten worden 
niet als de-minimissteun beschouwd. Als u in het verleden al de-minimissteun hebt ontvangen, dan 
hebt u in principe een gelijkaardig document als dit ontvangen en ingevuld.  
 
Via dit formulier verklaart de begunstigde onderneming op eer dat door de toekenning van de beoogde 
de- minimissteun het plafond van de onderneming niet wordt overschreden. Indien de onderneming 
dit plafond wel overschrijdt, moet het volledige bedrag de-minimissteun worden teruggevorderd, ook 
het gedeelte van de steun dat het plafond niet overschrijdt.  
 
U leest hierover meer op: 
http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleideu/steunmelding/staatssteun/de-
minimis.  
 
Verklaring  
 
Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming  
 
OFWEL  
 
over de periode van 01/ 01/……….. (jaartal 2 jaren gelegen vóór de datum van ondertekening van deze 

verklaring) tot .…/……/……….. (datum van ondertekening van deze verklaring) eerdere de- 

minimissteun2 is toegekend tot een totaal bedrag van €...................................................  

Een kopie van gegevens waaruit de eerder toegekend de-minimissteun blijkt, wordt toegevoegd aan 
deze verklaring.  
 
OFWEL  
 

 
1 Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PB L 352 van 24 december 2013) 
2 De toegekende steun moet niet reeds zijn uitgekeerd. 
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over de periode van 01/ 01/……….. (jaartal 2 jaren gelegen vóór de datum van ondertekening van deze 

verklaring) tot .…/……/……….. (datum van ondertekening van deze verklaring) niet eerder de- 

minimissteun is toegekend.  

EN  
 
niet al voor dezelfde in aanmerking komende kosten staatssteun werd verleend op grond van een 
groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie, indien door de de-
minimissteun het maximum van de op basis van die groepsvrijstellingsverordening of dat besluit 
toegestane steun zou worden overschreden.  
 
 
Toelichting bij de verklaring op eer de-minimissteun 
Deze toelichting dient louter als hulpmiddel bij het invullen van de de-minimisverklaring. Aan deze 
toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.  
 

1. Het begrip staatssteun en de-minimissteun  
Als staatssteun wordt beschouwd steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met 
staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, voor zover deze steun het handelsverkeer 
tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Vooraleer de lidstaten dergelijke staatssteun toekennen, 
moeten ze die melden aan de Europese Commissie, want zij moet eerst haar goedkeuring geven. 
 
Overheidsmaatregelen die voldoen aan verordening (EG) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 
december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (hierna: de landbouw-de-
minimisverordening) worden niet beschouwd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag 
betreffende de werking van de EU en zijn vrijgesteld van bovenstaande verplichtingen. 
 

2. Het begrip onderneming  
Het begrip 'onderneming' wordt in rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
omschreven als 'elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en 
de wijze waarop zij wordt gefinancierd'. Niet alleen privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen dus een 
onderneming vormen, ook een publiekrechtelijke instelling, met of zonder rechtspersoonlijkheid, kan 
als een onderneming worden beschouwd. Onder 'economische activiteit' moet worden verstaan 'het 
aanbieden van goederen en diensten op de markt'.  
 

3. Periode van de-minimissteun  
Ten aanzien van de periode van de-minimissteun is een aantal aspecten van belang:  
1. de periode van drie jaar is voortschrijdend. Daardoor moet elke keer dat er deminimissteun wordt 
toegekend, het totale bedrag van de de-minimissteun die gedurende het lopende en de twee 
voorafgaande jaren is verleend, in aanmerking worden genomen;  
2. de de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop de begunstigde een 
wettelijke aanspraak op de steun verwerft. Dit is de datum waarop de overheid besluit aan de 
betreffende onderneming steun te verlenen.  
 

4. Bedrag van de-minimissteun  
Het steunplafond van € 20.000 wordt als bruto subsidie-equivalent uitgedrukt, d.i. vóór aftrek van 
belastingen of andere heffingen.  
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De landbouw-de-minimisverordening staat niet toe dat ondernemingen voor dezelfde in aanmerking 
komen, ook staatssteun ontvangen die door de Commissie van de Europese Gemeenschappen is 
goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt, indien 
daardoor het maximum van de op grond daarvan toegestane steun zou worden overschreden.  
 

5. Gevolgen kwalificatie van de steun als de-minimissteun  
Als een overheid van plan is de-minimissteun te verlenen, moet ze de betreffende onderneming 
schriftelijk op de hoogte brengen van het steunbedrag. Ze moet daarbij ook vermelden dat het om de-
minimissteun gaat, moet verwijzen naar de toepasselijke verordening en de titel en waar die te vinden 
is in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bij een eventueel volgend verzoek om de-minimissteun, 
zal het bedrijf aan de daarvoor bevoegde overheid informatie over deze deminimissteun moeten 
geven. Elke keer als er de-minimissteun wordt verleend, zullen de voorwaarden van de de-
minimisverordening opnieuw moeten worden getoetst.  
 
Als achteraf blijkt dat hierover onjuiste of onvolledige informatie is gegeven, of als na de uitbetaling 
van de steun mocht blijken dat het steunplafond van de betreffende onderneming toch is 
overschreden, dan moet en zal het volledige verleende voordeel, inclusief rente, worden 
teruggevorderd.  
 

6. Verzamelen en bewaren van alle informatie  
De lidstaten verzamelen en bewaren alle informatie die betrekking heeft op de toepassing van de 
landbouw-de-minimisverordening. Deze dossiers moeten alle informatie bevatten die nodig is om na 
te gaan of aan de voorwaarden van de landbouw-de minimisverordening is voldaan. Deze dossiers 
moeten tien jaar worden bewaard. Op verzoek van de Europese Commissie moet de lidstaat alle 
informatie over verleende de-minimissteun verstrekken.  
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Bevestiging van de verklaringen op erewoord  
 
Ik, ondergetekende………………………………………………………………………………………………………………. 

Verklaar hierbij op eer dat de volgende documenten, deel uitmakend van deze brief, gelezen en 

aangevuld zijn waar nodig (aankruisen wat van toepassing is):  

 

 Verklaring op erewoord – aanvaarding voorwaarden steunmaatregelen 

 Verklaring op erewoord - de-minimissteun 

 

Hierbij vermeld ik mijn volledige gegevens: 

 
Bedrijfsnaam....................................................................................................  

Ondernemingsnummer………………………………………………………………………………. 

Landbouwernummer……………………………………………………………………………………  

Naam en functie...............................................................................................  

Adres................................................................................................................  

Postcode en plaatsnaam.................................................................................. 

BTW nummer……………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer voor uitbetaling……………………………………………………………….. 

BIC nummer…………………………………………………………………………………………………. 

 

Gedaan te…………………………………….                                     Op…………/…………/..….….. 

 

Handtekening  

 

 
 


