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Europa is gul met landbouwsubsidies. Europese regelgeving eist 
wel dat de ontvangers van deze subsidies openbaar gemaakt 
worden.

Via de website belpa.be kunnen de Belgische ontvangers van 
landbouwsubsidies opgezocht worden. De uitgekeerde sommen 
komen uit het Europese landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het garantiefonds voor 
Europese landbouw.

De vreemdste naam die we terugvinden in de database is deze 
van IKEA Belgium. In 2011 kreeg deze onderneming 2000 euro 
van Europa.

Een andere naam die we tegenkomen is de Koninklijke 
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Schenking (Donation Royale). In 2011 kreeg deze instelling 
34.405,39 euro van Europa.

Ook Jacques Boël, de ‘vader’ van Delphine Boël en één van de 
rijkste personen van ons land, profiteert van de Europese 
landbouwsubsidies.
Boël is mede-eigenaar van de onderneming Domanoy. Die 
onderneming kreeg in 2011 een substantiële subsidie van 
Europa.

 

Ook de abdijen zijn dankbare ontvangers van Europese 
subsidies.
 

Een andere verrassende naam is het ACW Verbond Leuven.

2



Ook Audio Video Studio Oostvlaamse Televisie verwacht je 
niet onmiddellijk op deze lijst.

Unizo ontvangt Europees subsidiegeld.

Twee afdelingen van VOKA vinden we ook terug.

Bij de ontvangers van Europees geld zijn ook heel wat 
OCMW’s te vinden...

... en kerkfabrieken
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Banken zijn ook ontvangers van Europese landbouwsubsidies.
Zo is er ING België.

Ook AXA Bank vinden we in de lijst terug.

Zelfs KULeuven ontvangt Europese subsidies.

Ook heel wat intercommunales ontvangen Europese subsidies.

Zelfs ‘Moeders voor moeders’ krijgt Europees geld.
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Ook ‘Landelijke kinderopvang’ uit Leuven kreeg in 2011 ruim 
65.000 euro Europees geld.

Ook autocarbedrijven hebben recht op landbouwsubsidies.
Zo kreeg Autocars De Polder in 2011 een beperkt bedrag van 
Europa.

Raar maar waar, zelfs garages hebben recht op Europese 
landbouwsubsidies. Zo vinden we in de lijst garagist ‘Gent 
Motors Noord’ terug.

Zelfs de ‘Bond zonder naam’ ontvangt Europees manna.

 

Een andere opvallende naam is H2O-construct. H20-construct, 
vertegenwoordigd door Gekiere & zn, specialiseert zich in het 
ontwerpen, aanleggen en onderhouden van zwemvijvers, 
siervijvers en regenwateropslag.
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Tot slot is er Aveve. Met 97.251,55 euro een belangrijke 
ontvanger van Europees geld.

Appendix 

Top 10 Belgische ontvangers Europees landbouwgeld

Via de website belpa.be vinden we de Belgische ontvangers van 
Europese landbouwsubsidies terug. Het gaat meer bepaald om 
Europees geld betaald via EAGF en EAFRD.

De top 10 van Belgische ontvangers voor het boekjaar 2011 
bevat enkele vreemde namen. Zo vinden we Crédit Agricole in 
deze lijst. Ook de voedselbanken ontvangen ruime subsidies.
Koploper is de ‘Logistieke en administratieve veilingassociatie’ 
die in 2011 bijna 28 miljoen binnenrijfde. Ook Vegras staat in 
de top 10.
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