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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Het jaar 2020 stond in het teken van de mondiale COVID-19 pandemie en het
disruptief effect op het gangbaar functioneren van onze hedendaagse
maatschappij. Door de preventieve maatregelen om volksgezondheidsrisico’s in te
perken, kwamen onze sociale contacten, het vrije verkeer van personen, de
internationale handel van goederen, de economische groei, etc … onder druk te
staan.
In het algemeen toonde de Vlaamse agrovoedingssector een hoge weerbaarheid
tijdens de COVID-19 crisis. Onze land- en tuinbouwers, vissers, verwerkers en
verdelers/retailers slaagden er samen in om de voedselzekerheid aan de bevolking
te blijven garanderen, zelfs op de ogenblikken dat de vraag naar voeding voor
thuisverbruik ongeëvenaard piekte en werknemers tijdelijk onbeschikbaar werden
(quarantaine, seizoensarbeid, …). De algemene weerbaarheid en veerkracht
verhinderde evenwel niet dat meerdere sub-sectoren met ernstige verliezen te
kampen kregen.
Onder meer de sierteeltsector moest een deel van de
voorjaarskweek vernietigen omwille van de weggevallen afzetkanalen in binnenen buitenland. Andere sub-sectoren, waaronder visserij en de aardappeltelers en
-verwerkers, ondervonden ernstige hinder door de sluiting van horeca- en
cateringbedrijven. Als Vlaams minister bevoegd voor zowel landbouw als economie
nam ik diverse steunmaatregelen met als doel om de zwaarst getroffen bedrijven
doorheen deze moeilijke periode te loodsen. Specifiek voor de visserijsector werd
een stillegregeling uitgewerkt om de balans tussen vraag en aanbod te herstellen.
Tegelijk verhoogde de COVID-19 crisis het consumentenbewustzijn. Trends die zich
voorheen reeds aftekenden, zoals de toename van e-commerce en de verhoogde
interesse in lokale producten, zetten zich versneld door. Vanuit mijn
landbouwbeleid stimuleerde ik onze ondernemers om hier op in te spelen, onder
meer via diversificatie- en innovatiesteun (hoevewinkel, automaat,
online
platform, …)
Onze familiale land- en tuinbouwers zijn tegelijk investeerder, technicus, manager,
administrator en commercieel verantwoordelijke. Het onvoorspelbare en
bederfbare karakter van het aanbod (weersomstandigheden, ziekten en plagen) en
de toegenomen prijsvolatiliteit (globalisering) nopen tot bedrijfsstrategieën die
risicobestendiger zijn. Onze Vlaamse landbouwsector wordt gekenmerkt door heel
diverse en verscheiden verdienmodellen, van bio tot gangbaar, van intensief tot
extensief, van gespecialiseerd tot gediversifieerd, … We hebben het allemaal, deze
verscheidenheid is een troef en vormt onze sterkte. De overheid bepaalt niet
centraal hoe, noch hoeveel, voedsel onze ondernemingen moeten produceren,
maar schept een kader waarbinnen de ondernemingsvrijheid duurzaam kan
worden ontwikkeld en ontplooid. Consumentenvoorkeuren aan vraagzijde zijn
bepalend voor het voedselaanbod van dierlijke of plantaardige aard.
Vanuit mijn landbouwbeleid streefde ik er naar om het aanbod van eigen bodem
verhoogd in de kijker te plaatsen (‘onbekend is onbemind’) en via innovatieve
processen verder te differentiëren (bv. lokale eiwithoudende gewassen). We
bepalen vanuit de overheid niet wat in de consument zijn bord komt, maar streven
daarentegen naar voldoende kennis om de keuzes oordeelkundig te maken en naar
een breed, hoogkwalitatief en veilig keuze-aanbod van bij ons.
De onderlinge verhouding tussen de diverse schakels in de voedingsketen blijft
onverminderd een aandachtspunt. Niet enkel in Vlaanderen overigens, dit is eigen
aan markten met veel kleine aanbieders en weinig doorgaans grote afnemers. Ten
volle gebruikmakend van de handvaten die de Europese Unie aanreikt, werden in
2020 stappen gezet om de ketenwerking te verbeteren zoals het verhogen van de
prijs- en markttransparantie en het aanmoedigen van horizontale en verticale
samenwerkingsverbanden.
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Landbouwers onderscheiden zich in de economie door niet louter private goederen
en diensten te leveren,maar tegelijk ook publieke goederen en diensten
(ecosysteemdiensten, …) aan de maatschappij. Gemaakte kosten en gederfde
inkomsten die landbouwers hebben om de publieke diensten te leveren, worden
met andere woorden niet of onvoldoende via de marktwerking vergoed. Ook in
2020 corrigeerde de Vlaamse overheid dit marktfalen binnen het toegelaten
Europese kader via o.a. compenserende betalingen (inkomenstoeslag,
vergroeningssteun, …) en duurzame investeringssteun. We stimuleerden de
generatiewissel evenals risicospreiding en -beheer op individuele bedrijven
(introductie brede weersverzekering).
In 2020 was de voorbereiding van het
Europese Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) op Europees en Vlaams niveau één van de prioriteiten. Ik
pleit er voor om samen met alle betrokken stakeholders de ingeslagen weg verder
te bewandelen en tot haalbare, aanvaardbare en betaalbare maatregelen te
komen. De landbouwsector heeft in het verleden meermaals bewezen flexibel en
oplossingsgericht in staat te zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Net als
andere sectoren in onze maatschappij zullen bijkomende inspanningen moeten
worden geleverd, waarbij een evenwicht tussen de ecologische, sociale en
economische componenten van duurzame ontwikkeling voorop staat. We reiken
daarbij de hand aan onze ondernemers en ondersteunen zowel keten- als
individuele initiatieven/investeringen, prioritair via stimulerend overheidsbeleid
teneinde de concurrentiekracht van de Vlaamse ondernemingen te vrijwaren.
Technologische innovatie en digitalisering hebben de potentie om een significante
bijdrage te leveren aan de beoogde doelen. Op vlak van de uitstoot van
broeikasgrassen werd in 2020 het convenant ‘enterische emissies’ verder
uitgediept.
Naast de hervorming van het GLB zijn onze visserij- en aquacultuursector in
afwachting van een opvolger van het huidig Europees Fonds voor Maritieme Zaken
en Visserij (EFMZV) voor de periode 2021 – 2027. Om de doelstellingen van het
Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) te bereiken wensen we ook hier de
ingeslagen weg richting een duurzamere visserij en de uitbouw van een duurzame
en geïntegreerde aquacultuursector verder te zetten. Ook voor deze sectoren zijn,
naast het stimuleren van de drie aspecten van duurzaamheid, partnerschap
doorheen de keten en innovatie en digitalisatie de voornaamste aandrijvers om de
toekomst veerkrachtig tegemoet te treden en te voorzien in een stabiele
aanlevering van lokale en kwalitatieve aquatische voeding.
Om de weerbaarheid en veerkracht van de land- en tuinbouwbedrijven verder te
versterken, zetten we ook in 2020 in op kennisdeling over de mogelijkheden van
diverse duurzame verdienmodellen en op individuele adviesverlening over het
meest geschikte verdienmodel voor het eigen bedrijf. De Verdienwijzer van ILVO
helpt land- en tuinbouwers om aan de slag te gaan of om te schakelen naar nieuwe
verdienmodellen.
Als wetenschappelijke instelling binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij
heeft het ILVO verder beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd en gecoördineerd.
Naast COVID was 2020 het jaar waarin de toekomstige handelsrelaties tussen de
EU en het Verenigd Koninkrijk werden onderhandeld. Op vlak van handelsstromen
gebiedt de nieuwe situatie ons te erkennen dat eender welk alternatief dat in de
plaats treedt van het voormalige vrij verkeer, per definitie slechts suboptimaal
kan/zal zijn. In nauwe samenwerking tussen de verschillende regionale en federale
entiteiten werden onze Vlaamse bedrijven zo goed mogelijk ingelicht en voorbereid
op de BREXIT-impact voor hun specifieke situatie.
Voor de Vlaamse visserijsector was de aanloop naar de uiteindelijke uitkomst van
de Brexit-onderhandelingen een periode van veel onzekerheid. De sector is immers
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voor ongeveer de helft van haar aanvoer afhankelijk van toegang tot de Britse
wateren. Voor de Europese vissersvloot is uiteindelijk een transitieperiode van 5,5
jaar voorzien waarbij toegang tot de Britse wateren verzekerd is. Om te voldoen
aan de licentievoorwaarden en Britse wetgeving werden in nauw contact met de
sector de nodige voorbereidingen getroffen om zich zo vlot mogelijk aan de
gewijzigde situatie te kunnen aanpassen.
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III. SAMENVATTING
TOTAAL – LANDBOUW EN VISSERIJ, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven
en programma B
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

2.097

0

119.841

109.663

2e BA-JR

0

2.097

0

143.930

149.638

BU

0

1.639

0

120.978

124.334

PROGRAMMA KD – LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

2.097

0

109.506

98.814

2e BA-JR

0

2.097

0

131.459

136.653

BU

0

1.639

0

108.507

111.349

PROGRAMMA KF – LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

5.488

5.488

2e BA-JR

0

0

0

7.324

7.324

BU

0

0

0

7.324

7.324

PROGRAMMA KG – PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

4.847

5.361

2e BA-JR

0

0

0

5.147

5.661

BU

0

0

0

5.147

5.661
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IV. LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ
Het
beleidsveld
Landbouw
structuurelementen (ISE):
-

en

Zeevisserij

omvat

drie

inhoudelijke

Thema-overschrijdend (ISE A);
Land- en tuinbouw (ISE B);
Visserij en Aquacultuur (ISE D).

1. THEMA OVERSCHRIJDEND
Dit inhoudelijk structuurelement betreft aspecten die niet exclusief toegewezen
kunnen worden aan een specifiek ISE binnen het beleidsveld ‘Landbouw en
Zeevisserij’.

1.1. Budgettair kader
THEMA OVERSCHRIJDEND, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

70

28

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL, OP, andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

70

28

0

0

Inhoudelijke toelichting:
Binnen dit inhoudelijk stuctuurelement is er slechts één ontvangstenartikel, nl.
KB0-9KDBTAC-OW – Fonds toezicht en handhaving landbouwdecreet. Toelichting:
zie betrokken middelenartikel.
THEMA OVERSCHRIJDEND, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020
ESR-uitgaven
WT, LO, PR
Toelagen
IS
Overige
LE, PA, andere

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

1.076

1.156

998

1.076

925

505

312

312

312

312

312

312

0

0

0

0

0

0

7

Tot. incl. Overflow
Overflow
Tot. excl. Overflow

1.388

1.468

1.310

1.388

1.237

817

0

0

0

0

0

0

1.388

1.468

1.310

1.388

1.237

817

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 80.000 euro in VAK en 99.000 euro in
VEK.
Aan VEK-zijde is de kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR ook nog het gevolg
van een herverdeling vanuit ISE A naar ISE B van 250.000 euro.

1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
KB0-9KDBTAC-OW – FONDS TOEZICHT EN HANDHAVING LANDBOUWDECREET
Korte inhoud:
Het Fonds Toezicht en Handhaving Landbouwdecreet werd opgericht via het
decreet van 6 juli 2018 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 2018 (art. 14).
De middelen van het Fonds bestaan uit:
- de administratieve geldboeten en exclusief bestuurlijke geldboeten, in
voorkomend geval de vermeerdering hiervan met het economisch voordeel
voortvloeiend uit het plegen van de inbreuk, geïnd in uitvoering van het
decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
- de expertisekosten geïnd in uitvoering van het decreet van 28 juni 2013
betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
- de bijdragen en bestuurlijke geldboeten, geïnd in uitvoering van het decreet
van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch
gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische gewassen.
De toegewezen ontvangsten zijn langs uitgavenzijde bestemd voor artikel KB01KDB4AC-WT.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

0

70

0

Uitvoering

0

28

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het betreft de administratieve geldboeten en exclusief bestuurlijke geldboeten, in
voorkomend geval de vermeerdering hiervan met het economisch voordeel
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voortvloeiend uit het plegen van de inbreuk, geïnd in uitvoering van het decreet
van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid. Het is een jaarlijkse
raming die bij het oprichten van dit fonds werd vooropgesteld als mogelijke
ontvangst, maar vooraf moeilijk in te schatten is.
Uitgavenartikelen
KB0-1KDB2AA-WT – WERKING LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ
Korte inhoud
Dit artikel omvat:
- specifieke werkingsuitgaven van het Departement Landbouw en Visserij;
- externe beleidsondersteunende onderzoeksopdrachten op vlak van
landbouw en visserij;
- uitgaven
in
het
kader
van
het
Vlaams
Programma
voor
Plattelandsontwikkeling en het Europees Visserijprogramma.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

787

787

780

787

537

416

0

0

0

0

0

0

787

787

780

787

537

416

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Aan VEK-zijde is de kredietevolutie van 2 de BA naar 2de BA-JR het gevolg van een
herverdeling vanuit dit artikel van ISE A naar artikel KB0-1KDB2BA-WT van ISE B
ten belope van 250.000 euro.
Het vastleggingskrediet werd nagenoeg volledig benut aan de voorziene
onderdelen. Rekening houdende met de geldende corona-maatregelen werd voor
fysieke activiteiten, zoals studiedagen en bedrijfs- of projectbezoeken gezocht naar
digitale alternatieven, zoals de organisatie van webinars.
De externe beleidsondersteunende opdrachten betroffen in 2020:
- Evaluatie Vlaamse Nationale Strategie voor Operationele Programma’s in
het kader van GMO Groenten en Fruit;
- Advies aangaande de rechtskracht van een “Privilegie der Visscherie” uit
1666 en de mogelijke juridische stappen die op basis hiervan kunnen
genomen worden;
- Samenbrengen, vertalen, plaatsen in Vlaamse context en verspreiden van
buitenlandse praktijkinfo rond biologische vleesveehouderij in een
praktijkbrochure
en
een
interactief
voorstellingsmoment
met
kennisuitwisseling.
KB0-1KDB2AB-WT – COMMUNICATIE LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ
Korte inhoud
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Dit artikel is bestemd voor de aanrekening van uitgaven in het kader van het
communicatiebeleid van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. O.m. deelname
aan beurzen en evenementen, communicatie-acties, audiovisuele media,….
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

219

219

218

219

219

89

0

0

0

0

0

0

219

219

218

219

219

89

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
In 2020 waren er enkele verschuivingen van de uitgaven in het kader van het
communicatiebeleid van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Omwille van de
coronamaatregelen was het vanaf maart 2020 niet meer mogelijk om
evenementen te organiseren of hieraan deel te nemen. Aangezien de budgetpost
‘Deelname aan beurzen en evenementen’ normaal gezien meer dan 50% van de
uitgaven inneemt, werden deze middelen nu ingezet voor de budgetposten
audiovisuele media (raamovereenkomst PlattelandsTv), digitale media, varia
communicatie.
KB0-1KDB2AU-IS – VILT
Korte inhoud
Op dit artikel wordt de toelage (interne stroom) aan vzw Vlaams Infocentrum Landen Tuinbouw voorzien.
VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privé-organisaties
uit de hele keten participeren.
Door middel van communicatie en informatie bevordert en stimuleert VILT op een
onafhankelijke manier een betere kennis van en begrip voor de Vlaamse land- en
tuinbouw, in de meest ruime zin van het woord.
Via een strategisch informatieaanbod richt VILT zich al ruim 20 jaar naar volgende
relevante doelgroepen: journalisten, politici, land- en tuinbouwers, ambtenaren,
onderwijzers,
onderzoekers,
mensen
uit
de
voedingsindustrie,
plattelandsrecreanten en consumenten.
Het belangrijkste medium is de elektronische communicatie. VILT startte in 2013
ook Veldverkenners, dat zich richt op het brede publiek en dat gebruik maakt van
een mix van media waaronder ook sociale media zoals Facebook. Dat project werd
in de loop van 2020 omwille van besparingen ‘on hold’ gezet.
Op de digitale tv-zender PlattelandsTV heeft VILT tweemaandelijks een eigen
programma, nl. VILT TeeVee. Actuele topics worden er in originele rubrieken
belicht.
Om de vijf jaar laat VILT ook een onderzoek uitvoeren naar het imago van de
Vlaamse land- en tuinbouw bij het brede publiek. Het laatste onderzoek dateert
van 2017.
(duizend euro)
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VAK
2020
Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

312

312

312

312

312

312

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Conform de aanrekenregels van VCO werd de interne stroom volledig vastgelegd
en vereffend.
Zie ook bespreking onder 1.1.2. overige entiteiten onder toezicht – Vlaams
Infocentrum Land- en Tuinbouw.
KB0-1KDB4AC-WT – FONDS TOEZICHT EN HANDHAVING LANDBOUWDECREET
Korte inhoud
Het Fonds Toezicht en Handhaving Landbouwdecreet werd opgericht via het
decreet van 8 juli 2018 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 2018 (art. 14).
De ontvangsten kunnen worden aangewend voor:
Specifieke werkingskosten in uitvoering van hoofdstuk 3 Controle- en
sanctiebepalingen van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het
landbouw- en visserijbeleid;
De uitgaven voor het vergoeden van de economische schade, vermeld in
artikel 14 van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van
co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele en
biologische gewassen en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Dit artikel is het corresponderend uitgavenartikel bij het ontvangstenartikel KB09KDB4AC-OW.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

70

150

0

70

169

0

0

0

0

0

0

0

70

150

0

70

169

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Budget 2de BA heeft betrekking op de geraamde benodigde kredieten in 2020.
Budget 2de BA-JR heeft betrekking op reële toegewezen ontvangsten 2020
vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten uit vorige jaren.
In de loop van 2020 waren er geen nieuwe uitgavendossiers.
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1.1.2. Overige entiteiten onder toezicht
Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw
Vilt is een rechtspersoon die deel uitmaakt van de Vlaamse deelstaatoverheid, door
onder sectorale code 13.12 te ressorteren.

UITGAVEN
-

Diensten en diverse goederen

In totaal werd 222.863 euro uitgegeven voor diensten en diverse goederen. Het
gaat onder meer om kosten voor economaat, computermateriaal, communicatie,
telefoon, documentatie en kranten, verzekering, onkosten personeel, catering,
enz. Ook alle uitgaven in het kader van acties en media passen hierin: websites,
tv-reportages, magazines en aanwezigheid op beurzen.
-

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

VILT telt drie werknemers die voltijds in dienst zijn. In 2020 werd in totaal 216.564
euro uitbetaald.
ONTVANGSTEN
-

Toelage

Op artikel KB0-1KDB2AU-IS van de uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 was 312.000 euro toelage
ingeschreven.
-

Jaarlijkse toelage van de Vlaamse provincies

De vijf Vlaamse provincies betalen elk een werkingstoelage aan VILT. Die varieert
van 12.400 euro tot 12.520 euro, goed voor een totaal bedrag van 62.220 euro.
-

Jaarlijks lidgeld van de sectoren

VILT telt zes organisaties die lid zijn en jaarlijks lidgeld betalen: BFA, Fedagrim,
Boerenbond, ABS, BelOrta en Cera. Zij betaalden in 2020 elk 8.050 euro.
-

Jaarlijks lidgeld van kredietinstellingen

Twee kredietinstellingen zijn lid van VILT: KBC en Crelan. Net zoals de andere
leden betaalden zij in 2020 elk 8.050 euro.
-

Reclame-inkomsten

In 2020 werd voor 17.571 euro aan reclame-inkomsten geïnd. Het gaat om
banners op de website van VILT en advertenties in het boekje van Veldverkenners.
-

Overdracht saldi

De rekening vertoonde op 31 december 2020 een positief saldo: 131.571 euro.
2. LAND- EN TUINBOUW
Dit inhoudelijk structuurelement (ISE) heeft betrekking op initiatieven,
maatregelen,… die zich rechtstreeks richten op de landbouwer en/of het
landbouwbedrijf. Professionalisering van het landbouwondernemerschap staat
hierbij centraal. Ook ondersteuningsinstrumenten van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid gericht op de landbouwer,… zijn hieronder vervat.
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Het ISE omvat de ondersteuning van de schakels in de agrovoedingsketen (van
toelevering tot afzet).
Daarnaast behelst dit ISE ook de ondersteuning van centra en verenigingen die
rond land- en tuinbouw actief zijn, o.m. praktijkcentra, fokkerijverenigingen,…
Tenslotte valt ook landbouw in relatie tot nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen
hieronder: vb. landbouw-klimaat, landbouw-milieu, landbouw-voeding, landbouwruimte,…

2.1. Budgettair kader
LAND- EN TUINBOUW, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

1.777

1.611

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP, andere

0

0

250

0

0

0

Totaal

0

0

2.027

1.611

0

0

Inhoudelijke toelichting:
Toelichting: zie betrokken middelenartikelen.
LAND- EN TUINBOUW, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

ESR-uitgaven
WT, LO, PR

45.697

82.459

59.791

50.011

87.686

63.183

Toelagen
IS

59.149

44.491

44.367

44.376

44.676

44.297

250

0

0

250

0

0

Overige
LE, PA, andere
Tot. incl. Overflow
Overflow

105.096 126.950 104.158
0

0

0

Tot. excl. Overflow 105.096 126.950 104.158

94.637 132.362 107.480
4.171

4.171

3.596

90.466 128.191 103.884

Inhoudelijke toelichting evolutie:
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ESR-uitgaven
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 2.162.000 euro in VAK en 2.693.000
euro in VEK.
In kader van Corona werd 35 miljoen euro VAK/VEK herverdeeld vanuit het
noodfonds (CB0-1CBG2AB-PR) naar ISE B.
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR het gevolg van een herverdeling
binnen ISE B vanuit een WT naar een IS-artikel van 150.000 euro.
Aan VAK-zijde is de kredietevolutie van 2 de BA naar 2de BA-JR ook nog het gevolg
van een herverdeling vanuit ISE B naar ISE D van 250.000 euro.
Aan VEK-zijde is de kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR ook nog het gevolg
van een herverdeling vanuit ISE A naar ISE B van 250.000 euro, herverdeling
vanuit ISE B naar ISE D van 263.000 euro en herverdeling van 5.000 euro VEK
binnen ISE B van een WT naar een IS-artikel.
Toelagen
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 124.000 euro in VAK en 295.000 euro
in VEK.
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR het gevolg van een herverdeling
binnen ISE B vanuit een WT naar een IS-artikel van 150.000 euro VAK en 5.000
VEK.
Voor VOI’s cat. A heeft VAK 2de BA betrekking op de gestemde
vastleggingskredieten, terwijl VAK 2de BA-JR krediet voor vastlegging van de
toelage aan VLIF betreft. In se is dit geen kredietevolutie, maar een andere VAKinvulling. Binnen ISE B heeft dit betrekking op VLIF.

2.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
KB0-9KDBTBC-OW – FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID
Korte inhoud
Dit artikel betreft de ontvangsten in het kader van het Fonds Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid, opgericht bij artikel 34 van het decreet van 29 juni 2007
houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007.
Hiermee worden aan het fonds toegewezen:
- Het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mag inhouden bij inbreuken op
de randvoorwaarden;
- Het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mag inhouden bij andere
vastgestelde onregelmatigheden;
- Het gedeelte van de verschuldigde superheffing in de zuivelsector dat het
Vlaams Betaalorgaan mag inhouden;
- Bij debiteuren superheffing geïnde intresten;

14

-

Bij debiteuren geïnde nalatigheidsintresten die betrekking hebben op het
Vlaams aandeel van de teruggevorderde schuld;
Bij debiteuren gerecupereerde gerechtskosten;
Toevallige ontvangsten in het kader van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid;
Het gedeelte van de verschuldigde suikerheffingen dat het Vlaams
Betaalorgaan mag inhouden;
Bij debiteuren verbeurd verklaarde waarborgen waarbij de opbrengst voor
het Vlaams Betaalorgaan is.

De toegewezen ontvangsten zijn bestemd voor uitgavenartikel KB0-1KDB4BC-WT.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

0

500

0

Uitvoering

0

471

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De gerealiseerde ontvangsten liggen in lijn met de geraamde ontvangsten.
KB0-9KDBTBD-OW – FONDS VOOR HET LANDBOUWINFORMATIENETWERK
Korte inhoud
Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader
van de uitvoering van het Lambermontakkoord. Het fonds werd opgericht via het
programmadecreet 2005.
Het boekhoudnet van het Departement Landbouw en Visserij beschikt over een
uitgebreid netwerk van land- en tuinbouwboekhoudingen. Op basis van het
selectieplan voor de EU worden de gegevens van de bedrijven overgedragen aan
het ILB van de Europese Commissie.
De inkomsten zijn afhankelijk van het bedrag dat per boekhouding vastgesteld
wordt en van het aantal afgewerkte boekhoudingen dat bij de Europese Commissie
opgeleverd wordt.
De toegewezen ontvangsten zijn bestemd voor uitgavenartikel KB0-1KDB4BD-WT.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

0

98

0

Uitvoering

0

96

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De gerealiseerde ontvangsten liggen in lijn met de geraamde ontvangsten. Het
betreft enerzijds een voorschot voor 2020 en anderzijds het saldo voor 2018.
KB0-9KDBTBF-OP – VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
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Korte inhoud
In het kader van de aanrekeningregels voor Europese subsidies (budgettaire
neutraliteit van ‘EU-grants’) worden op dit artikel de ontvangsten geboekt die
worden ontvangen na afloop van het jaar van de effectieve uitgaven.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

0

250

0

Uitvoering

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
In 2020 werden geen aanrekeningen op dit artikel verricht. Vanaf 2021 is dit artikel
niet langer in de begroting opgenomen.
KB0-9KDBTBF-OW – VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
Korte inhoud
Wettelijke basis: het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de
werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij;
Inkomsten land- en tuinbouw:
- Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling
van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale
rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van
het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal.
- Koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de
retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 betreffende de
certificering van hop en hopproducten.
Visserijsector:
- Terugbetalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
De toegewezen ontvangsten zijn bestemd voor het uitgavenartikel KB0-1KDB4BFWT en KB0-1KDB4BV-IS.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

2e BA

0

1.179

0

Uitvoering

0

1.044

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De gerealiseerde ontvangsten liggen in lijn met de geraamde ontvangsten.
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Uitgavenartikelen
KB0-1KDB2BA-WT
BETAALORGAAN

–

UITVOERING

GBCS

EN

ERKENNING

VLAAMS

Korte inhoud
ICT is voor het Departement Landbouw en Visserij en meer in het bijzonder voor
het Vlaams betaalorgaan strategisch en bedrijf-kritisch. De Europese Unie verplicht
alle lidstaten om de bestaande en nieuwe premiestelsels te beheren via een
informatiesysteem, het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem). Dit
systeem, het basisinstrument voor de realisatie van het geheel van de strategische
doelstellingen van het betaalorgaan, is een superset van onderling verbonden
databanken en informatiesystemen. Ten gevolge van de steeds wijzigende
Europese regelgeving moet het GBCS continu aangepast worden.
Het Vlaams betaalorgaan verzekert dus ook in 2020 de continuïteit voor de
correcte, tijdige en efficiënte uitvoering van de bestaande EU-premiestelsels. Om
de premies tijdig en correct te kunnen berekenen, uitbetalen en boeken is een
tijdige verwerking van de jaarlijkse verzamelaanvraag van cruciaal belang evenals
de ontwikkeling van nieuwe en het onderhoud van bestaande ICT-toepassingen die
dit ganse proces ondersteunen. Bij niet-conforme of niet-tijdige betaling van de
premies en steun aan de landbouwers legt de EC zware financiële sancties op aan
de lidstaat.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

8.360

2e BA

8.360 8.359

2e BA-JR

BU

8.360

8.610

8.609

0

0

0

0

8.360 8.359

8.360

8.610

8.609

0
8.360

BU

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Door de inwerkingtreding van het VCO en de geldende aanrekenregels moet een
schuld wordt aangerekend in het boekjaar waarin de levering van de goederen of
diensten van derden plaatsvond. Om de facturen die ontvangen werden t.e.m. 31
december 2020 en de ‘te ontvangen facturen’ m.b.t. 2020 correct te kunnen
boeken op het boekjaar 2020 werd het nodige VEK hiervoor voorzien en werd
250.000 euro VEK herverdeeld vanuit ISA A naar dit artikel.
Het krediet werd volledig benut en aangewend aan initiatieven voorzien in het
GBCS- en ICT-stuurplan 2020-2021 van het Departement Landbouw en Visserij.
KB0-1KDB2BB-WT – TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
Korte inhoud:
Het artikel omvat een ruime waaier aan subsidies die kaderen binnen het
landbouw- en tuinbouwbeleid.
(duizend euro)
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VAK
2020

2e BA

Uitgave incl. Overflow

15.455

Overflow
Totaal excl. Overflow

VEK

2e BA-JR

0
15.455

BU

2e BA

15.055 15.046
0

19.854

0

4.171

15.055 15.046

15.683

2e BA-JR

BU

19.586 18.226
4.171

3.596

15.415 14.630

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR het gevolg van volgende
herverdelingen:
-

-

Er werd 250.000 euro VAK/VEK herverdeeld naar het begrotingsartikel KB01KDB5DX-IS (FIVA) ten behoeve van de tijdelijke stilligpremie (COVIDmaatregel).
Door de inwerkingtreding van het VCO en de geldende aanrekenregels moet de
subsidie voor 2020 volledig vastgelegd en vereffend worden Daarnaast moest
echter ook nog het saldo van 2019 vereffend en betaald worden. Om het nodige
VEK hiervoor te voorzien werd 13.000 euro herverdeeld naar het artikel KB01KDB2DT-IS.
Er werd 150.000 euro VAK en 5.000 euro VEK overgeheveld naar KB01KDB2BV-IS voor een onderzoeksproject biologische landbouw: “hefbomen
voor biologische en duurzame voedselsystemen (FOODLEVERS)”.

Naar analogie van andere jaren werden subsidies toegekend en vereffend voor o.a.
-

Zorgboerderijen

Door de geldende coronamaatregelen werden er minder zorgactiviteiten uitgevoerd
dan in de voorgaande jaren.
-

De definitieve cijfers voor de periode april 2020 - december 2020 zijn nog niet
gekend omdat landbouwers hun subsidieaanvraag voor zorgactiviteiten
kunnen indienen tot een jaar na het uitoefenen van hun zorgactiviteit. Op basis
van de voorlopige cijfers zijn er wel al enkele tendensen zichtbaar. Vooral in
de maanden maart, april en mei was er een sterke daling van het aantal
zorgactiviteiten. Milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden:
- Mechanische onkruidbestrijding;
- Teelt van vlinderbloemigen;
- Verwarringstechniek in de fruitteelt;
- Teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting;
- Behoud van lokale veerassen;
- Hectaresteun bio;
- Boslandbouw.

Wettelijk kader:
- MO, VLI, VER, vlas/hennep, lokale veerassen: Besluit van de Vlaamse
Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de
uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
- Hectaresteun BIO: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het
verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met
toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor
de periode 2014-2020
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-

-

Controlekosten BIO: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september
2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende
voedselkwaliteitsregelingen.
Boslandbouw: Besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 2014 betreffende
het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met
toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

De maatregelen in kader van het PDPO III kunnen een beroep doen op Europese
cofinanciering.
-

Subsidie aan Boeren op een Kruispunt vzw

Jaarlijkse subsidie ter ondersteuning van de werking van de vzw Boeren op een
Kruispunt.
In het kader van het mentaal welzijn van de landbouwers heb ik op 9 november
2020 de digitale ronde-tafel over het welbevinden in de landbouwsector
georganiseerd. Op deze bijeenkomst hebben experten en organisaties uit de
welzijns- en de landbouwsector voorstellen gedaan om het welbevinden van de
landbouwer te versterken samen met diverse overheidsinstanties.
-

Praktijkcentra land- en tuinbouw, waarschuwingsdiensten

Voor de praktijkcentra plantaardige productie zorgt de structurele ondersteuning
door de Vlaamse overheid voor een versterking van de samenhang tussen de
onderzoeksprogramma’s van de verschillende praktijkcentra. Het BVR van 14 mei
2004, gewijzigd bij BVR van 17 september 2010 bepaalt de jaarlijkse financiering
waarop bepaalde praktijkcentra vanaf 2005 aanspraak kunnen maken mits voldaan
wordt aan een aantal formele verplichtingen en voorwaarden en mits het uitvoeren
van de in dit besluit opgenomen en subsidieerbare kernactiviteiten per
praktijkcentrum. Ook worden subsidies voorzien voor waarnemingen en
waarschuwingen.
-

Subsidies aan fokkerijverenigingen

Het betreft subsidies aan fokkersverenigingen erkend in het kader van de
verbetering van de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.
Subsidies worden ook verleend enerzijds voor het uitvoeren van specifieke taken
en anderzijds voor de ondersteuning van de werking van de fokkersvereniging.
-

Stimulering biologische landbouw

Er wordt gewerkt binnen een vijfjarig strategisch plan biologische productie (20182022). Het plan voorziet in verschillende ambities en concrete acties die de
biologische landbouw en ketenontwikkeling verder moet stimuleren. Dit gebeurt op
verschillende vlakken o.m. jaarlijkse subsidie aan Bioforum Vlaanderen vzw,
projectsubsidies, bedrijfsadvisering, subsidie CCBT,…
-

Sensibiliseringsprojecten

Deze uitgaven kaderen binnen het BVR van 14 juni 2004 betreffende het erkennen
van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een
duurzame landbouw.
Jaarlijks wordt een projectoproep gelanceerd. Voor de oproep 2020 waren de
thema’s:
- Hitte- en droogteproblemen;
- Alternatieve (eiwit)teelten/voederrantsoenen in functie van hogere
eiwitautonomie;
- IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en
uitdagingen;
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-

Preventieve gezondheidszorg
vaccinatiestrategieën.

met

het

oog

op

antibioticareductie:

Deze dossiers worden in het kader van het PDPO III gecofinancierd met Europese
middelen.
-

Operationele groepen EIP (European Innovation Partnerships)

De subsidies voor operationele groepen kaderen binnen het BVR van 9 oktober
2015 betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees
Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid in
de landbouw.
Jaarlijks wordt een projectoproep gelanceerd. Voor de oproep 2020 waren er naast
een vrij te kiezen thema twee thema’s:
- Circulaire economie;
- Economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen.
Deze dossiers worden in het kader van het PDPO III gecofinancierd met Europese
middelen.
-

Allerhande subsidies kaderend in het Vlaamse land- en tuinbouwbeleid

Voor
-

2020 waren dit o.m.
Ferm vzw voor Steunpunt Kort Keten
Ferm vzw voor Landelijk Infopunt voor Vrouwen
Nationale Boomgaardenstichting
Cofinanciering landbouw-gerelateerde Interregprojecten
Ondersteuning sierteeltsector - PCS
Landbouweducatie
Diverse facultatieve subsidies
Corona-gerelateerde subsidie aan VLAM voor VAR-TV campagne ‘lekker van
bij ons’ en aan Belgapom voor verdeling producten aan voedselbanken.

Landbouwvormingsactiviteiten

De naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector zijn een onderdeel van
het landbouwvormingsbeleid. De uitgave kadert binnen het BVR van 4 juni 2004
betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in
de landbouwsector
De erkende centra dienen jaarlijks een jaarprogramma in. De ingediende
jaarprogramma’s overtreffen elk jaar de beschikbare middelen, waardoor een
selectie gebeurt op basis van een toegekende score.
De vormingsactiviteiten worden medegefinancierd door de EU in het kader van
PDPO III.
Door Corona werden alle opleidingen vanaf 16 maart 2020 geschorst. Vanaf 28
april 2020 werden online opleidingen mogelijk gemaakt. Vanaf 8 juni 2020 werden
fysieke opleidingen opnieuw mogelijk onder voorwaarden. De sector gaf voorrang
aan de organisatie van de dringende en meest noodzakelijke opleidingen. De
andere opleidingen werden uitgesteld of afgelast. Hierdoor zijn de uitgaven 2020
onder de initiële ramingen gebleven.
-

Steun voor oprichting van producentenorganisaties

De uitgave kadert binnen het BVR van 10 juli 2015 betreffende de regels voor
steun voor de oprichting van producentenorganisaties. Voor 2020 waren er geen
nieuwe dossiers, enkel vereffeningen van lopende dossiers.
De steun voor oprichting van producentenorganisaties wordt medegefinancierd
door de EU in het kader van PDPO III.
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-

KRATOS/bedrijfsadvies

KRATOS betreft een bedrijfsadviseringssysteem waarmee de landbouwer advies
kan inwinnen over een reeks vastgelegde onderwerpen.
De lopende overheidsopdracht KRATOS 3 werd gegund in voorjaar 2019 en liep
ook in 2020 verder. Bijgevolg was enkel VEK nodig voor deze dossiers.
KRATOS wordt medegefinancierd door de EU in het kader van PDPO III.
-

Diensten voor bedrijfsverzorging

Dit betreft een subsidie in kader van het MB van 6 mei 1998 betreffende de
toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging,
-

Europese schoolfruit- en schoolmelkregeling

Dit zijn uitgaven in uitvoering van een Europees wettelijk kader en het besluit van
de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de
verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen,
artikel 5 en 6, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018.
-

Vlaams bijenteeltprogramma

Het Vlaams Bijenteeltprogramma (2020-2022) kadert binnen het Europese stelsel
voor steun aan de bijenteelt, voorzien in verordening (EU) 1308/2013 van het
Europees parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke
ordening van de markten voor landbouwproducten, waarbij de lidstaten de
gelegenheid geboden werd een nationaal (regionaal) programma bij de Europese
Commissie in te dienen, dat na goedkeuring van deze laatste recht geeft op een
cofinanciering van 50%.
De klemtoon ligt o.m. op het beheersen en terugdringen van de bijensterfte in
Vlaanderen door het promoten van betere, wetenschappelijk onderbouwde
imkertechnieken en door het opzetten van een selectiewerking, gebaseerd op de
gedocumenteerde prestaties van het teeltmateriaal.
KB0-1KDB2BI-WT – LANDBOUWRAMP 2019
Korte inhoud
Dit artikel is bestemd voor budgettaire afhandeling van de schadedossiers in kader
van erkenning als landbouwramp van de uitzonderlijke zomer 2019.
(duizend euro)
VAK

VEK

2020

2e BA

Uitgave incl. Overflow

20.700

20.700

19.266

20.700

20.700

19.266

0

0

0

0

0

0

20.700

20.700

19.266

20.700

20.700

19.266

Overflow
Totaal excl. Overflow

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De uitgaven betreffen dossiers in kader van het besluit van de Vlaamse Regering
van 5 juni 2020 tot erkenning van de uitzonderlijke zomer die zich voordeed van
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15 juni tot 30 september 2019 als landbouwramp en de afbakening van de
geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp.
KB0-1KDB2BJ-WT – TEGEMOETKOMINGEN LAND- EN TUINBOUW IN HET KADER
VAN CORONA
Korte inhoud
In 2020 werd uit het Vlaams noodfonds (CB0-1CBG2AB-PR) 35 miljoen euro
overgeheveld voor de sierteelt- en de aardappelsector. Beide sectoren zijn zwaar
getroffen door de coronacrisis. Siertelers hebben een deel van hun bloemen en
planten moeten vernietigen en aardappeltelers kregen een deel van hun
bewaaraardappelen niet verkocht en moesten deze afvoeren voor bijvoorbeeld
vergisting of als dierenvoeder.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK

2e BA-JR

Uitgave incl. Overflow

0

Overflow

0

Totaal excl. Overflow

0

BU

2e BA

35.000 15.519
0

2e BA-JR
0

0

0

35.000 15.519

0

BU

35.000 15.519
0

0

35.000 15.519

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Voor de sierteeltsector en de aardappelsector vroegen respectievelijk 141 en 429
bedrijven steun aan via het noodfonds.
Via het noodfonds voor de sierteelt- en aardappelsector werd respectievelijk
10.329.066 euro en 5.189.607 euro steun toegekend.
KB0-1KDB2BV-IS – EV ILVO
Korte inhoud
Projectsubsidies waarvan EV ILVO begunstigde is, worden op dit artikel
aangerekend, aangezien deze via een IS moeten verlopen en niet via een WTartikel.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Uitgave incl. Overflow

0

150

150

74

79

78

Overflow

0

0

0

0

0

0

Totaal excl. Overflow

0

150

150

74

79

78

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
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De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR het gevolg van een herverdeling
binnen ISE B van artikel vanuit artikel KB0-1KDB2BB-WT naar dit artikel ten belope
van 150.000 euro VAK en 5.000 euro VEK voor een onderzoeksproject biologische
landbouw: “hefbomen voor biologische en duurzame voedselsystemen
(FOODLEVERS)”.
Naast de aanrekening van dit onderzoeksproject, gebeurde rekening houdende met
de VCO-aanrekenregels ook vereffening voor lopende projecten uit vorige jaren.
KB0-1KDB4BB-WT – TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
Korte inhoud
Het krediet is bestemd om Europese ontvangsten terug te kunnen aanwenden voor
de subsidiëring van opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

Uitgave incl. Overflow

0

301

0

0

301

0

Overflow

0

0

0

0

0

0

Totaal excl. Overflow

0

301

0

0

301

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 301.000 euro in VAK en VEK.
In 2020 waren er geen nieuwe dossiers of vereffeningen die op dit artikel werden
aangerekend.
KB0-1KDB4BC-WT – FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID
Korte inhoud
Wettelijke basis: art. 34 van het programmadecreet van 29 juni 2007.
Door het fonds toegestane uitgaven:
- Betalingen die niet voor communautaire financiering in aanmerking komen
door overschrijding van betalingstermijnen of plafonds;
- Betalingen waarvoor communautaire financiering wordt geweigerd in het
kader van de conformiteitsgoedkeuring;
- Het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan moet dragen van niet binnen een
bepaalde periode plaatsgevonden invorderingen;
- Financiering van door de Europese Commissie toegestane maatregelen
waarvoor de door het Vlaams Betaalorgaan ingehouden superheffing mag
worden aangewend;
- Gerechtskosten en nalatigheidsintresten bij juridische geschillen aan de
tegenpartij te betalen;
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-

Teruggave van het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mocht inhouden
bij vastgestelde onregelmatigheden als de betrokkene na bezwaarschrift
niet meer hoeft terug te betalen;
Teruggave van het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mocht inhouden
bij inbreuken op de randvoorwaarden als de betrokkene na bezwaarschrift
niet meer hoeft terug te betalen;
Teruggave van bij debiteuren geïnde intresten op het Vlaams aandeel als
de betrokkene na bezwaarschrift niet meer hoeft terug te betalen;
Uitgaven in het kader van de optimalisering van de werking van het Vlaams
Betaalorgaan.

Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan het middelenartikel KB0-9KDBTBC-OW.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave incl. Overflow

2e BA

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

500

717

500

500

833

415

0

0

0

0

0

0

500

717

500

500

833

415

Overflow
Totaal excl. Overflow

VEK

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 217.000 euro in VAK en 333.000 euro
in VEK.
In 2020 werden uitgaven gedaan in het kader van de optimalisering van de werking
van het Vlaams Betaalorgaan en uitgaven die voortvloeien uit het
debiteurenbeheer door het Vlaams Betaalorgaan.
KB0-1KDB4BD-WT – FONDS VOOR HET LANDBOUWINFORMATIENETWERK
Korte inhoud
Het Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk werd opgericht via het
programmadecreet 2005. Het Fonds is gemachtigd alle soorten uitgaven, zowel
voor personeel als voor werking of uitrusting te financieren, voor zover deze
uitgaven verband houden met de verzameling, analyse en rapportering van de
gegevens verzameld in het kader van het Vlaamse Landbouwinformatienetwerk.
De werkingsmiddelen van het Fonds worden gebruikt voor het continue onderhoud
en het verder optimaliseren van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan het middelenartikel KB0-9KDBTBD-OW.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgave incl. Overflow

98

373

85

98

409

93

0

0

0

0

0

0

98

373

85

98

409

93

Overflow
Totaal excl. Overflow

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 275.000 euro in VAK en 311.000 euro
in VEK.
De werkingsmiddelen van het Fonds werden zoals voorzien, gebruikt voor het
continue
onderhoud
en
het
verder
optimaliseren
van
het
Landbouwmonitoringsnetwerk.
KB0-1KDB4BF-PA – VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
Korte inhoud
In het kader van de aanrekeningsregels voor Europese subsidies (budgettaire
neutraliteit van ‘EU-grants’) worden op dit artikel de uitgaven geboekt waarvan de
ontvangsten gebeuren na afloop van het jaar van de effectieve uitgaven.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

VEK

2e BA

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

250

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

250

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
In 2020 werden geen verrichtingen op dit artikel aangerekend. Vanaf 2021 is dit
artikel niet langer in de begroting opgenomen.
KB0-1KDB4BF-WT – VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
Korte inhoud
Binnen dit artikel kaderen volgende elementen:
- Algemene werkingskosten
- Exploitatiesubsidies
- Verwerving van overig materieel
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Landbouwsector
Het betreft verbintenissen op basis van het decreet van 28 juni 2013 betreffende
het landbouw- en visserijbeleid en projecten vastgelegd door de Raad van het
Fonds, verwant met deze problematiek.
Visserijsector
Het betreft betalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan het middelenartikel KB0-9KDBTBF-OW.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

584

1.953

1.016

499

0

0

0

0

584

1.953

1.016

499

BU

2.247 1.055
0

0

2.247 1.055

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 1.369.000 euro in VAK en 1.748.000
euro in VEK.
Landbouwsector:
De uitgaven hadden betrekking op louter wettelijke verbintenissen m.b.t. de
uitvoering van rassenproeven en materiaalkost voor de werking van het labo en
de certificering/keuring van plantaardig teeltmateriaal.
Visserijsector:
In kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid betrof het enerzijds de uitbouw
van de nieuwe IT toepassing ‘Polaris’ ter vervanging van het huidige, verouderde
systeem Quovis. Hierbij werd onmiddellijk de implementatie van de Europese
verplichtingen bij het uitwisselen van data tussen de verschillende lidstaten en met
de EC voorzien. Anderzijds werd het nodige budget besteed om het IT technisch
toegankelijk maken van de Noorse Zone voor de visserijsector. Vanop de
vaartuigen dienen logboekgegevens en posities aan de Noorse FMC te worden
doorgegeven, en dit verloopt via een ander formaat dat met de Europese lidstaten.
De toegang tot de Noorse zone was een absolute wens van de sector om de
eventuele gevolgen van de Brexit ten minste ten dele te kunnen counteren.

KB0-1KDB4BV-IS – EV ILVO
Korte inhoud
Het betreft verbintenissen op basis van het decreet van 28 juni 2013 betreffende
het landbouw- en visserijbeleid en projecten vastgelegd door de Raad van het
Fonds, verwant met deze problematiek waarbij EV ILVO promotor is.
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Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan het middelenartikel KB0-9KDBTBF-OW.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

Uitgave incl. Overflow

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

595

719

595

680

975

597

0

0

0

0

0

0

595

719

595

680

975

597

Overflow
Totaal excl. Overflow

VEK

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 124.000 euro in VAK en 295.000 euro
in VEK.
Aangezien het Departement Landbouw en Visserij niet beschikt over de nodige
infrastructuur en logistiek wordt er een beroep gedaan op het EV ILVO voor
ondersteuning bij de uitvoering van officiële maatregelen die door de Europese
Gemeenschap opgelegd zijn in het kader van het toezicht op de productie en de
handel van plantaardig teeltmateriaal (incl. bacterieziek pootgoed).
KB0-1KDB5BW-IS – VLIF
Korte inhoud
Op dit artikel worden de toelage en het vastleggingskrediet van het Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorzien.
Inhoudelijke bespreking zie 2.1.2 VLIF.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

Uitgave incl. Overflow

58.554

Overflow
Totaal excl. Overflow

VEK

2e BA-JR

0
58.554

BU

2e BA

43.622 43.622
0

2e BA-JR

43.622

0

0

43.622 43.622

43.622

BU

43.622 43.622
0

0

43.622 43.622

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Voor VOI’s categorie A heeft VAK 2de BA betrekking op de gestemde
vastleggingskredieten, terwijl VAK 2de BA-JR krediet voor vastlegging van de
toelage aan VLIF betreft. In se is dit geen kredietevolutie, maar een andere VAKinvulling.

27

Conform de aanrekenregels van VCO werd de toelage van 43.622.000 euro volledig
vastgelegd en vereffend.
Bespreking zie 2.1.2 overige entiteiten onder gezag.
2.1.2. Overige entiteiten onder gezag
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - VOI cat. A
Het VLIF werd opgericht bij decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 1994.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 regelt de taken, het
beheer en de werkwijze van het VLIF.
Het VLIF ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen
te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren,
hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.
Er wordt een
- Land-

-

onderscheid gemaakt tussen volgende maatregelen:
en tuinbouwers
Overnamesteun voor de jonge landbouwer
Investeringssteun op land- en tuinbouwbedrijf
Steun voor niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf
Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwondernemingen
Projectsteun voor innovaties in de landbouw
VLIF-waarborgregeling
Maatregelen voor (groepen van) spelers actief binnen
Agrobusinesscomplex (ABC), zoals groepen van landbouwers,
(tuinbouw)coöperaties en bedrijven die actief zijn in de verwerking
en afzet van landbouwproducten
VLIF-steun aan de agrovoedingssector
Maatregelen voor proeftuinen en -centra: VLIF-steun voor investeringen in
de omkaderingssector.

Ontvangsten: 65.116 keuro
Hoofdstuk 1: Tegemoetkoming van de overheid: 43.622 keuro
Rubriek 46.10: 43.622 keuro (toelage KB0-1KDB5BW-IS)
De toelage was bestemd voor de betalingen van subsidies die in 2020 en
voorgaande jaren zijn toegekend aan de begunstigden.
Hoofdstuk 2: Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht
Rubrieken 57.20 en 16.11:
In 2020 werden 668 keuro aan opbrengsten geboekt:
- 278 keuro: terugvordering van uitbetaalde steun vermits de land- of
tuinbouwer tijdens de referentieperiode niet langer meer voldeed
aan de VLIF-voorwaarden.
- 391 keuro: terugvordering uitbetaalde waarborg bij kredietnemer en
eventuele borgen
- 1 keuro: correcties in het boekjaar onder de vorm van annulaties
van vorderingen en/of terugstortingen.
Hoofdstuk 6: Overgedragen overschot
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Rubriek 08.21: overgedragen overschot vorige boekjaren bedraagt: 20.825
keuro
Uitgaven: 65.116 keuro
Hoofdstuk 0: Over te dragen saldi
-

Rubriek 03.22: Het overgedragen overschot van 2019 bedroeg 20.826
keuro.
Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een te verwerken winst van 10.978
keuro. Na verrekening met overgedragen winst van boekjaar 2019, wordt
het boekjaar afgesloten met een over te dragen overschot van 31.804
keuro.

Hoofdstuk 2: Betalingen aan derden:
Deze hebben betrekking op:
- Rubriek 12.11: aankoop van niet duurzame goederen en diensten:
labokosten: 2 keuro
- Rubriek 31.12 rentesubsidies: 10.794 keuro
- Rubriek 51.12 kapitaalpremies: 22.042 keuro
- aan land- en tuinbouwers en hun coöperaties: 18.822 keuro
- waarvan kilometerheffingspremies: 44 keuro
- waarvan premies klimaatfonds: 72 keuro
- waarvan innovatiesteun: 513 keuro
- waarvan niet productieve investeringen: 4 keuro
- betaald aan omkaderingssector (proefcentra): 2.657 keuro
- betaald aan agrovoedingsbedrijven: 564 keuro
-

Rubriek 51.22: Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven: 306
keuro
Rubriek 51.30: waarborgen: 168 keuro

VAK: 59.079 keuro bestaat uit:
vastleggingskrediet van 58.554 keuro aangevuld met eigen ontvangsten ten
bedrage van 525 keuro.
De totale verbintenissen zijn als volgt verdeeld:
- Rubriek 12.11: aankoop van niet duurzame goederen en diensten:
labokosten: 2 keuro
- Rubriek 31.12 rentesubsidies: 0 euro
- Rubriek 51.12 kapitaalpremies:
- aan land- en tuinbouwers en hun coöperaties: 51.297 keuro + 525
keuro eigen ontvangsten
- niet productieve investeringen: 5 keuro
- omkaderingssector (proefcentra): 3.000 keuro
- innovatiesteun: 2.083 keuro
- agrovoedingsbedrijven: 2.000 keuro
- Rubriek 51.30: waarborgen: 168 keuro

3. VISSERIJ EN AQUACULTUUR
Dit inhoudelijke structuurelement heeft betrekking op aanmoediging binnen
Vlaanderen van duurzame zeevisserij en aquacultuur door een economisch
29

efficiënte, en ecologisch en sociaal aanvaardbare zeevisserij en aquacultuur te
bevorderen. Ook het Gemeenschappelijk Visserijbeleid situeert zich binnen dit ISE.
3.1. Budgettair kader
VISSERIJ EN AQUACULTUUR, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL,OP, andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen het inhoudelijk structuurelement Visserij
en Aquacultuur.

VISSERIJ EN AQUACULTUUR, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020
ESR-uitgaven
WT, LO, PR
Toelagen
IS
Overige
LE, PA, andere
Tot. incl. Overflow
Overflow
Tot. excl. Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

0

0

0

0

0

0

3.022

3.041

3.039

2.789

3.054

3.052

0

0

0

0

0

0

3.022

3.041

3.039

2.789

3.054

3.052

0

0

0

0

0

0

3.022

3.041

3.039

2.789

3.054

3.052

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Voor VOI’s categorie A heeft VAK 2de BA betrekking op de gestemde
vastleggingskredieten, terwijl VAK 2de BA-JR krediet voor vastlegging van de
toelage aan de VOI betreft. In se is dit geen kredietevolutie, maar een andere VAKinvulling. Binnen ISE D heeft dit betrekking op FIVA.
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR ook nog het gevolg van een
herverdeling vanuit ISE B naar ISE D van 250.000 euro VAK/VEK.
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Aan VEK-zijde is de kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR ook nog het gevolg
van een herverdeling vanuit ISE B naar ISE D van 13.000 euro.
Tenslotte was er ook een herverdeling van 2.000 euro VAK en VEK vanuit de
centrale indexprovisie.

3.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen het inhoudelijk structuurelement Visserij
en Aquacultuur.
Uitgavenartikelen
KB0-1KDB2DT-IS – FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN
Korte inhoud
Het Fonds voor Scheepsjongeren heeft tot doel de aanwerving van
scheepsjongeren aan boord van Belgische vissersvaartuigen te bevorderen door
hen een bezoldiging te verlenen en door tussen te komen in de kosten en de lasten
van hun tewerkstelling.
De samenstelling en de werkwijze van het Fonds worden geregeld door het
koninklijk besluit van 31 december 1975.
Het reglementaire kader met betrekking tot het Fonds is terug te vinden in:
-

de wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het personeel der
zeevisscherij
Koninklijk besluit van 31 december 1975 tot regeling van de samenstelling
en werkwijze van het Fonds voor scheepsjongens.

Het Fonds voor Scheepsjongeren wordt voor 50% door de reders gefinancierd en
voor 50% door de resp. overheden (Vlaamse overheid - Provincie WestVlaanderen). De administratie- en personeelskosten vallen volledig ten laste van
de Vlaamse overheid.
Op dit artikel wordt de toelage aan het Fonds voor de Scheepsjongeren
aangerekend.
(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

98

100

98

98

113

111

0

0

0

0

0

0

98

100

98

98

113

111

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Door de inwerkingtreding van het VCO en de geldende aanrekenregels moet de
subsidie voor 2020 volledig vastgelegd en vereffend worden Daarnaast moest
echter ook nog het saldo van 2019 vereffend en betaald worden. Om het nodige
VEK hiervoor te voorzien werd 13.000 euro herverdeeld vanuit ISE B.
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Ook was er een herverdeling van 2.000 euro VAK en VEK vanuit de centrale
indexprovisie.
Zie verder bij 3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
KB0-1KDB5DX-IS – FIVA
Korte inhoud
Op dit artikel worden de toelage en het vastleggingskrediet van het
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector voorzien.
Zie
toelichting
onder
3.2.1.
Overige
entiteiten
onder
gezag:
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector.

het

(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

2.924

2.941

2.941

2.691

2.941

2.941

0

0

0

0

0

0

2.924

2.941

2.941

2.691

2.941

2.941

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Initieel was bij de begrotingsopmaak 2020 2.691.000 euro ingeschreven. Bij de
begrotingsaanpassing van 2020 werd deze toelage behouden. Binnen het
beleidsdomein Landbouw en Visserij gebeurde er een herverdeling van 250.000
euro VAK en VEK binnen programma KD van het begrotingsartikel KB0-1KDB2BBWT naar het artikel KB0-1KDB5DX-IS voor de COVID maatregel tijdelijke
stilligging.
Voor FIVA heeft VAK 2de BA betrekking op de gestemde vastleggingskredieten,
terwijl VAK 2de BA-JR krediet voor vastlegging van de toelage aan de VOI betreft.
In se is dit geen kredietevolutie, maar een andere VAK-invulling.
Zie 3.1.2 overige entiteiten onder gezag
3.1.2. Overige entiteiten onder gezag
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) –
VOI cat. A
Het FIVA werd bij decreet van 13 mei 1997 opgericht als een VOI categorie A. Het
FIVA heeft als opdracht binnen het Vlaamse Gewest financiële middelen ter
beschikking te stellen van reders en viskwekers alsmede van hun verenigingen en
coöperaties, voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector om alle
verrichtingen te bevorderen die de productiviteit van de rederijen en de
aquacultuur verhogen, hun rendabiliteit verzekeren, en de kostprijs verminderen.
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Bij het decreet van 21 oktober 2005 werd ook de visverwerkende sector
opgenomen in het FIVA-decreet en wordt toekenning van steun aan andere dan
coöperatieve verenigingen mogelijk gemaakt.
De FIVA-steun vormt het Vlaamse luik van de subsidiëring van de projecten met
Europese cofinanciering.
Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is het fonds voor
het Europees visserijbeleid. De Europees programmaperiode loopt over de periode
2014-2020.
Het EFMZV heeft volgende unieprioriteiten;
1. Bevorderen van duurzame en hulpbron efficiënte visserij en aquacultuur,
en overeenkomstige verwerking;
2. Bevorderen van innovatieve, competitieve en kennis gebaseerde visserij
en aquacultuur en overeenkomstige verwerking;
3. Bevorderen van de implementatie van het hervormde GVB;
4. Verhogen van de werkgelegenheid en territoriale cohesie;
5. Bevorderen van de toepassing van geïntegreerde maritiem beleid (GMB).
De projecten op de FIVA begroting die worden vastgelegd, hebben enkel betrekking
hebben op de projecten die werden goedgekeurd in uitvoering van het Belgisch
Operatoneel programma in het kader van EFMZV, nl. investeringsdossiers door
primaire producenten (visserij en aquacultuur), dossiers met een algemeen
gemeenschappelijk belang (collectieve acties innovatieve projecten, plaatselijke
projecten, ….
Ontvangsten: 2.965 keuro
Hoofdstuk 1: tegemoetkoming van de overheid
Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest (artikel KB0-1KDB5DXIS): 2.941 keuro.
Initieel was bij de begrotingsopmaak voor 2.691 keuro als toelage
ingeschreven. Voor de COVID maatregel tijdelijke stillegging werd 250
keuro bijkomend als toelage voorzien via herverdeling binnen programma
KD.
Hoofdstuk 2: opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht
Rubriek 57.20: terugbetalingen door ondernemingen: 19 keuro
Hoofdstuk 3: bijzondere ontvangsten
Rubriek 08.21: overgedragen saldo 31 december 2019: 5 keuro
Hoofdstuk 4: ontvangsten voor orde
Rubriek 08.10: diverse ontvangsten: 0 euro
Uitgaven: 2.965 keuro
Hoofdstuk 2: Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van een
statutaire opdracht:
Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: 341 keuro
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Het betreft dossiers experimentele visserij, proefprojecten, projecten van
algemeen belang en dossier in het kader van duurzame ontwikkeling van
visserijgebieden. Waarvan voor UP 1: 146.130 euro; UP 2: 102.037 euro
en UP 5: 92.922 euro
Rubriek 51.12: investeringssteun en andere tegemoetkomingen: 2.318
keuro
Het betreft betalingen voor eerste installatie, modernisering vaartuigen
(rentetoelagen en kapitaalpremies), ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen
en kapitaalpremies, inclusief maricultuur) en andere maatregelen
(maatregelen van gemeenschappelijk belang en duurzame ontwikkeling van
visserijgebieden). Waarvan voor UP 1: 2.135.311 euro; UP 2: 39.554 euro
en UP 5: 143.787 euro
Rubriek 61.42: Projectsteun aan EV ILVO: 300 keuro voor UP1
VAK: 3.198 keuro bestaat uit:
-

vastleggingskrediet van 2.924 keuro, verhoogd met een herverdeling van
250 keuro ten behoeve van de tijdelijke stilligpremie-COVID maatregel.

-

aangevuld met eigen ontvangsten ten bedrage van 19.076 euro zijnde de
in 2020 gerealiseerde ontvangsten, vermeerderd met 5.388 euro
overgedragen saldo.

-

De totale verbintenissen voor de in 2020 toegekende FIVA- kapitaalpremies
zijn als volgt verdeeld:
Rubriek 51.12: 1.935 keuro
- Investeringen aan vaartuigen:1.682.311 euro
- Aquacultuur: 228.568 euro
- Havenuitrustingen: 24 661 euro
Rubriek 61.42: 597 keuro
- Projecten UP 1: 451.418 euro
- Projecten UP 2: 145.692 euro
Rubriek 33.00: 666 keuro
- Projecten UP 1: (stilligpremie – COVID maatregel) 122.813 euro
- Projecten UP 2: 479.253 euro
- Projecten UP 5: 63.750 euro
Totaal: 3.198 keuro

3.1.3. Overige entiteiten onder toezicht
Fonds voor Scheepsjongeren
Het Fonds voor Scheepsjongeren is een sui generis instelling die deel uitmaakt van
de Vlaamse deelstaatoverheid, door onder sectorale code 13.12 te ressorteren.
Ontvangsten:
-

-

De toelage van de Vlaamse overheid vanuit het begrotingsartikel KB01KDB2DT-IS
bedroeg
98.000
euro
VAK/VEK
en
betrof
overheidstussenkomst in de scheepsjongerenbezoldiging ten belope van
35.945 euro en werkingskosten 62.055 euro.
Vanuit de provincie West-Vlaanderen was de tussenkomst 25.031 euro.
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-

-

De tussenkomst van de reders bedraagt 0,05% op de brutobesomming. De
totale te innen redersbijdragen voor 2020 bedroeg 37 107 euro (Belgische
havens: 28 439 euro en Buitenlandse havens: 8 668 euro
De verplichte bijdragen van de reders worden vastgesteld door de Vlaamse
Regering na gemotiveerd advies van de Raad van het Fonds en worden
berekend op grond van de bruto-besomming van de visvangst aangevoerd
door de Belgische vissersvaartuigen in de Belgische en de buitenlandse
havens. Deze bijdragen moeten ten minste vijftig procent van de uitgaven
van het Fonds voor het verlenen van een bezoldiging aan de
scheepsjongeren en voor de lasten dekken.
Reserves 31 december 2019: 255.742 euro

Uitgaven:
-

De terugstorting van RSZ aan de reders: 41 228 euro
Bezoldiging scheepsjongeren: 73 221 euro
Bedrijfsvoorheffing scheepsjongeren: 3 854 euro
Werkingskosten: 61.549 euro
Beschikbare reserves 31 december 2020: 236.028 euro

Het aantal gepresteerde zeedagen (+ betaalde zeedagen) bedroeg in 2020 2.563
zeedagen (+ 118 betaalde feestdagen) wat een daling is van 313 zeedagen (- 32
betaalde feestdagen) ten opzichte van 2019.
Het aantal scheepsjongeren bedraagt in 2020 50.
V. LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK
Het beleidsveld Landbouw- en Zeevisserijonderzoek omvat één inhoudelijk
structuurelement, nl. Landbouw- en Zeevisserijonderzoek (ISE E)

1. LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK
Dit inhoudelijk structuurelement omvat de volledige werking van ILVO. ILVO staat
voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw,
visserij en voeding in Vlaanderen en dit in een economisch, ecologisch en
maatschappelijk perspectief. ILVO voert daarnaast aan de hand van verworven
kennis gespecialiseerde dienstverlening uit met betrekking tot landbouw, visserij
en voeding en staat in als nationaal referentielaboratorium voor specifiek taken.
1.1. Budgettair kader
LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL, OP, andere

0

0

0

0

0

0
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Totaal

0

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen het inhoudelijk structuurelement
Landbouw- en Zeevisserijonderzoek.

LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

ESR-uit-gaven
WT, LO, PR
Toelagen
IS

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

0

0

0

0

0

5.488

7.324

7.324

5.488

7.324

7.324

0

0

0

0

0

0

5.488

7.324

7.324

5.488

7.324

7.324

0

0

0

0

0

0

5.488

7.324

7.324

5.488

7.324

7.324

Overflow
Tot. excl. Overflow

2e BA-JR
0

Overige
LE, PA, andere
Tot. incl. Overflow

VEK

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De evolutie van 2de BA naar 2de BA-JR is het gevolg van diverse herverdelingen
naar het EV ILVO voor een totaal van 1.836.000 euro in VAK en VEK. Zie
bespreking artikel KB0-1KFB2EY-IS – EV ILVO
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen het inhoudelijk structuurelement
Landbouw- en Zeevisserijonderzoek.

Uitgavenartikelen
KB0-1KFB2EY-IS – EV ILVO
Korte inhoud
Binnen dit artikel kaderen interne stromen aan EV ILVO.
(duizend euro)
VAK
2020

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
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Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

5.488

7.324

7.324

5.488

7.324

7.324

0

0

0

0

0

0

5.488

7.324

7.324

5.488

7.324

7.324

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het betreft volgende toelagen aan het EV ILVO:
- Het onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen;
- Door de EU verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van
het EG-visserijbeleid;
- Onderhoud en werken aan onroerende goederen;
- IHD/PAS: onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de
emissiereducties van de veeteeltsector;
- Toezicht plantaardig teeltmateriaal;
- Onderzoek met het oog op het realiseren van de duurzame
ontwikkelingsdoelen van de VN wat landbouw en voeding betreft
(Sustainable Development Goals).
De toelage aan het EV ILVO in VAK/VEK werd verhoogd als gevolg van een aantal
herverdelingen.
Vanuit het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR in het kader van het halen van de
interne doelstellingen van de Vlaamse overheid inzake klimaat:
- 750.000 euro
- 215.000 euro
- 866.000 euro. Deze herverdeling heeft eveneens betrekking op het
verhogen van de renovatie-ambitie Vlaamse Overheid tot jaarlijkse primaire
energiebesparing van 2,5% zoals bepaald in het Vlaams Energie- en
Klimaatplan.
Vanuit begrotingsartikel PH0-1PKA2PA-PR werd 5.000 euro herverdeeld. In het
Actieplan Mobiliteit werd bepaald dat bij vervanging van een voertuig met een lage
eco-score door een zero-emissievoertuig (batterij, elektrisch en waterstof) het
Klimaatfonds 5.000 euro bijdraagt per voertuig dat werd verworven tot en met 31
december 2019.
1.1.2. Overige entiteiten onder gezag
Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Bij het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2006 (art. 35) werd bij het ILVO een Eigen Vermogen ingesteld
waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend.
Het ILVO heeft als missie het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend
wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog
op een duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en
maatschappelijk perspectief. Steunend op wetenschappelijke disciplines, bouwt het
ILVO daarvoor de kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en
productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de
eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van
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sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid. Het ILVO informeert daarover
regelmatig het beleid, de sectoren en de maatschappij.
De ontvangsten en uitgaven binnen het EV ILVO zijn heel moeilijk te ramen en dit
is eigen aan de werking van het EV ILVO.
ONTVANGSTEN: 68.523 keuro
Rubriek 16.11: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
De begroting voorzag in totaal 12.361.231 euro aan ontvangsten. De werkelijke
ontvangsten bedragen 12.675.626 (+314.395 euro) euro. Dit heeft hoofdzakelijk
te maken met de hogere ontvangsten voor kwekersrechten. Ook werden een aantal
ontvangsten die begroot waren op ESR-code 38.10 op ESR-code 16 geboekt.
Rubriek 38.10: Inkomstenoverdrachten van bedrijven
De ontvangsten voor deze rubriek liggen 737.538 euro lager dan geraamd. Reden
hiervoor is dat er ontvangsten zijn begroot op deze code die bij de uitvoering
geboekt zijn op ESR 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan
andere sectoren dan de overheid en op ESR 38.40 Inkomstenoverdrachten van
vzw (455.514 euro meer ontvangsten).
Rubriek 39.10: Inkomstenoverdracht van EU-Instellingen
De EU-ontvangsten bedragen 470.581 euro minder dan begroot. Voor het EUproject 7038 NDGP van de eenheid Dier was er een ontvangst begroot van
ongeveer 3.700.000 euro dat niet is ontvangen in 2020. Er zijn evenwel 16 nieuwe
Europese projecten bijgekomen. Hierdoor zijn er meer ontvangsten geboekt op de
eenheden Plant (520.000 euro), Technologie en Voeding (319.000 euro) en
Landbouw & Maatschappij (1.195.000 euro). De werkelijke geboekte ontvangsten
bedragen 7.214.854 euro. Door de afsluitboekingen van de EU-projecten bekomen
we ESR-matig 8.264.564 euro.
Rubriek 46.10 Inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid
Er werd 220.000 euro meer ontvangen dan begroot. Dit betreft de ontvangst voor
Flemish Open Science Board (FOSB) voor een bedrag van 40.000 euro en de
ontvangst voor het project Voeding en Zorg voor een bedrag van 180.000 euro.
Rubriek 46.40.37 Inkomstenoverdrachten van Hermesfonds
Deze ontvangsten liggen 991.590 euro hoger dan voorzien. Dit is hoofdzakelijk het
gevolg van de begrotingsopmaak die in samenspraak met het Hermesfonds werd
opgemaakt. Er werd een verkregen opbrengst geboekt op 31 december 2020 van
672.256 euro.
Rubriek 49.43 Inkomstenoverdrachten van de federale overheid
In 2020 werden 1.195.384 euro meer ontvangsten geboekt dan voorzien. Dit komt
vooral door meer ontvangsten via de projecten 9250 Reductie bedrijfsvoorheffing
voor 445.411 euro en 9441 RSZ-vermindering wetenschappelijk onderzoek voor
598.473 euro.
Rubriek 77.50 Verkopen van teeltgoederen
De verkopen van teeltgoederen liggen 225.707 euro hoger dan geraamd. De
verkoop van zaden lag 280.347 euro hoger. Door klimatologische
omstandigheden/droogte is de vraag gestegen (o.a. van Westerwolds raaigras, wat
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snel kan worden ingezaaid in weiden om voldoende voeder voor de dieren te
voorzien na droogte). Het ILVO beschikt over performante rassen op de rassenlijst,
waardoor de vraag naar onze kwalitatieve producten is toegenomen. De verkoop
van dieren lag 54.637 euro lager. Dit komt omwille van de dalende prijsevolutie
van vleesvarkens en biggen in 2020.
Rubriek 88.11 Kredietaflossingen
Opbrengsten van leningen

door

EU-instellingen

/ESR-code

96.10

Zie hiervoor ESR code 39.10
UITGAVEN : 68.523 keuro
Rubriek 11.00: Lonen en sociale lasten
De uitgaven voor deze rubriek bedragen 101 % van de begrote cijfers. Het
gemiddeld aantal personeelsleden steeg van 367 VTE’s tot 405 VTE’s.
Rubriek 12.11: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de
overheid
Op deze ESR-code worden zowel de gewone werkingsuitgaven als de uitgaven die
betrekking hebben op onze infrastructuur en op de aankoopcentrale geboekt. De
infrastructuurkosten kunnen niet geactiveerd worden omdat het EV ILVO geen
eigenaar is van de grond en de gebouwen.
De uitgaven voor deze rubriek bedragen 74% van de begrote cijfers nl. 5.251.066
euro minder dan begroot. De reden voor de lagere uitgaven is vooral te wijten aan
de kosten die geboekt werden voor de projecten 9370 Onderhoud en werken
onroerend goed en 9456 InnovOcean Oostende. Voor de algemene
onderhoudswerken aan onze infrastructuur werden er ongeveer 2.740.000 euro
minder uitgaven geboekt en voor het gebouw in Oostende werden er ongeveer
1.280.000 euro minder uitgaven geboekt. Voor de pluimveestal (9455) werden
ongeveer 300.000 euro meer uitgaven geboekt dan begroot. Voor de
aankoopcentrale (9451) werden er eveneens minder uitgaven geboekt dan
begroot. Deze waren geschat op 2.995.000 euro terwijl er 2.051.845 euro effectief
is geboekt.
Rubriek
32.00
Inkomstenoverdrachten
aan
bedrijven
en
33.00
Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk.
Op ESR 32.00 werden er minder uitgaven geboekt en op ESR-code U33.00 zijn er
meer uitgaven geboekt. In totaal werden er ongeveer 155.000 euro meer uitgaven
geboekt omwille van meer ontvangsten op ESR 46.40.37 Inkomstenoverdrachten
van Hermesfonds.
Rubriek U35.20 Inkomstenoverdrachten aan het buitenland EU-landen overheden,
U 35.30 Inkomstenoverdrachten aan het buitenland EU-landen niet-overheden en
U35.50 Inkomstenoverdrachten aan het buitenland niet EU-landen-overheden
Op deze ESR-codes werden ongeveer 382.000 euro meer uitgaven geboekt dan
begroot. Dit komt omwille van doorstortingen die moesten gebeuren voor nieuwe
EU-projecten die zijn gestart en waarvan wij de coördinator zijn. Deze
doorstortingen waren niet voorzien in de begroting.
Rubriek 74.22 Verwerving van overige investeringsgoederen
Ingevolge onvoldoende ramingen werd het budget voor deze rubriek met meer dan
750.000 euro overschreden. Er werd bij Plant bijkomend geïnvesteerd in de
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aankoop van een tweedehands Scania vrachtwagen van 84.000 euro en 2 Opel
Vivaro’s van 40.600 euro per wagen. Voor de eenheid Dier was niks begroot voor
aankoop van investeringsgoederen en werd er voor 269.000 euro aan
investeringen geboekt. Als grote aankopen werd een Leica microscoop van 66.400
euro en een vorkheftruck van 33.250 euro aangekocht. Op de eenheid Technologie
en Voeding werden een aantal labotoestellen aangekocht waaronder een
multigasanalysetoestel van 114.500 euro, een infraroodtoestel van 93.800 euro en
een HPLC toestel van 66.500 euro.
Rubriek 74.60 Verwerving van teeltgoederen
Er werd voor ongeveer 78.700 euro meer zaden aangekocht omwille van volgende
reden. De productie van de zaden werd bijgestuurd in functie van de toegenomen
vraag. Door de grotere vraag hebben we alles in het werk gesteld om sneller te
triëren (in 2 ploegensysteem). Hierdoor kon nagenoeg alles aan de
landbouwerproducenten worden uitbetaald in 2020.
Er werd voor ongeveer 8.000 euro meer dieren aangekocht in 2020, voornamelijk
zeugen. Door de hittestress deze zomer was er extra sterfte bij de zeugen en was
er een onderschatting bij de raming.
Rubriek 84.11 Kredietverlening aan EU-instellingen/ESR-code 91.10 Aflossing van
de overheidsschuld
Zie hiervoor rubriek 39.10

VI. PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ
Het beleidsveld ‘Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij’ omvat één
inhoudelijk structuurelement, nl. Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij (ISE
F).
1. PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ
Dit inhoudelijk structuurelement heeft betrekking op promotie voor hoofdzakelijk
primaire producten uit Vlaanderen i.c. promotie voor zuivelproducten,
aardappelen, groenten & fruit, vis, vlees, bier, bioproducten, streekproducten,
bloemen & planten van bij ons. Deze promotie is generiek, los van merk of winkel,
en wordt gevoerd in binnen- en buitenland.
In concreto heeft dit inhoudelijk structuurelement betrekking op de activiteiten van
VLAM vzw.
1.1. Budgettair kader
PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2020

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

0

0

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0
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OL, OP, andere
Totaal

0

0

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting:
Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen dit ISE.

PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2020
ESR-uitgaven
WT, LO, PR

2e BA

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

4.847

5.147

5.147

5.361

5.661

5.661

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA, andere

0

0

0

0

0

0

4.847

5.147

5.147

5.361

5.661

5.661

0

0

0

514

514

514

4.847

5.147

5.147

4.847

5.147

5.147

Tot. incl. Overflow
Overflow
Tot. excl. Overflow

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Naar aanleiding van corona is 300.000 euro VAK en VEK herverdeeld van de
coronaprovisie (CB0-1CBG2AB-PR) naar dit begrotingsprogramma voor de
uitvoering van het Corona Exit-Plan van VLAM.
1.1.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen dit ISE.

Uitgavenartikelen
KB0-1KGB2FA-WT – VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING
Korte inhoud
VLAM is krachtens het decreet van 7 mei 2004, afgekondigd door het besluit van
de Vlaamse Regering van 9 december 2005, sedert 1 januari 2006 een
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing”. Jaarlijks wordt aan VLAM een subsidie
toegekend ter dekking van de werkingskosten, het horizontaal programma en
bijzondere accenten en opdrachten inzake beleidsvoering, waarvan VLAM met de
uitvoering gelast is.
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(duizend euro)
VAK
2020
Uitgave incl. Overflow
Overflow
Totaal excl. Overflow

VEK

2e BA 2e BA-JR

BU

2e BA 2e BA-JR

BU

4.847

5.147

5.147

5.361

5.661

5.661

0

0

0

514

514

514

4.847

5.147

5.147

4.847

5.147

5.147

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR het gevolg van een herverdeling van
300.000 euro VAK en VEK van de coronaprovisie (CB0-1CBG2AB-PR) naar dit
begrotingsprogramma voor de uitvoering van het Corona Exit-Plan van VLAM.
- Lekker van bij ons
In september 2020 startte VLAM het project ‘Voedsel verbindt boer en burger’ op.
Tijdens een rondetafel engageerden 29 federaties zich samen met Departement
Landbouw en Visserij en VLAM zich om de positie van lokale voeding te versterken.
VLAM zette daarnaast in op de verdere uitbouw van het kookplatform
www.lekkervanbijons.be. En gezien consumenten in coronatijd thuis moesten
blijven tijdens de feestdagen, liep er een extra eindejaarsoffensief. Hiermee wou
VLAM consumenten inspireren om ook op de feesttafel volop te genieten van
producten van bij ons. Tot slot werden ook de voorbereidingen opgestart om de
website in 2021 te vernieuwen.
- Export
Eind 2020 integreerde VLAM zijn exporteursdatabank in het exportplatform
freshfrombelgium.com, waarbij de zoekfunctie geoptimaliseerd werd zodat
buitenlandse afnemers nog makkelijker een geschikte leverancier vinden. De
voorbereidingen werden ook getroffen om in 2021 de afgeschermde zone voor
exportbedrijven te vernieuwen. In deze zone vinden exporteurs marktinformatie
en kunnen ze zich ook inschrijven om deel te nemen aan activiteiten van VLAM.
Midden maart werden plots alle evenementen en buitenlandse activiteiten
stilgelegd. VLAM schakelde snel over naar online alternatieven. Virtuele
contactdagen bleken een voltreffer en zullen ook in de toekomst ingezet worden.
Daarnaast werd ook nieuwe online content gecreëerd en geïnvesteerd in digitale
persdossiers.
- VLAM als kenniscentrum
Alle acties van VLAM blijven kennis gedreven. Het kopen van kennis en het zelf
verwerven van kennis blijven de start voor eender welke actie. De marktinformatie
die VLAM verzamelt, wordt intensief gedeeld met de leden van VLAM. Nieuw is dat
deze leden sinds 2020 ook de kans krijgen om eigen topics te laten bevragen via
het consumentenpanel van VLAM. Zo helpt VLAM de bedrijven op een
laagdrempelige manier te professionaliseren.
In 2020 bestudeerde VLAM het consumentengedrag met extra aandacht. Enerzijds
volgde VLAM het consumentengedrag via de Consumptietracker. Dit onderzoek
bracht in kaart wat, waar en wanneer de consument iets at of dronk. Daarnaast
kocht VLAM ook maandelijkse data aan bij GfK Belgium. Beide onderzoeken samen
gaven een goed beeld van het consumentengedrag in coronatijd. VLAM verspreidde
de conclusies via maandelijkse updates naar al zijn leden en verspreidde de
inzichten via webinars van artikels in de vakpers.
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- Interne hervorming
VLAM startte in 2020 met een interne hervorming, die in verschillende trajecten
verloopt. Allereerst stelde de Raad van bestuur van VLAM een visienota op in het
najaar van 2020. Deze wordt gebruikt ter voorbereiding van de interne hervorming
in 2021.
- Corona Exit-Plan
VLAM kreeg in 2020 een extra subsidie van 300.000 euro. Hiermee lanceerde VLAM
een incubator, waarbij exportbedrijven en federaties cofinanciering konden krijgen
voor innovatieve exportprojecten. VLAM kreeg meer aanvragen dan er budget
beschikbaar was. Het budget werd dan ook volledig toegekend.
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VII. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

ZONDER

(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

2.448

196

0

62.902

62.909

2e aanpassing BA-JR

2.448

196

0

65.561

65.568

BU

2.400

166

0

63.117

62.492

PROGRAMMA KA - KB0 – DEPARTEMENT LV
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

11

196

0

43.799

43.799

2e aanpassing BA-JR

11

196

0

46.223

46.223

180

166

0

44.321

43.690

BU

PROGRAMMA KA - KD0 – INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

2.437

0

0

19.103

19.110

2e aanpassing BA-JR

2.437

0

0

19.338

19.345

BU

2.220

0

0

18.796

18.802

Departement Landbouw- en Visserij
Ontvangstenartikelen
KB0-9KABAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit middelenartikel heeft betrekking op de ontvangsten van het Departement
Landbouw en Visserij die deel uitmaken van de algemene ontvangsten van de
Vlaamse begroting.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

11

0

0

0

0

2e aanpassing BA-JR

11

0

0

0

0

180

0

0

0

0

BU

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
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Daar dergelijke ontvangsten moeilijk vooraf in te schatten zijn, wordt jaarlijks
eenzelfde bedrag van 11.000 euro ingeschreven. De begrotingsuitvoering omvat
de gerealiseerde algemene ontvangsten.

KB0-9KABTZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Het betreft volgende ontvangsten:
- In kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling: 50%
van de loonlast van personeelsleden;
- In het kader van het EU-Visserijprogramma: 50% en 90% van de loonlast
van personeelsleden;
- Terugbetalingen door derden van kosten van personeelsleden voor
deelname aan buitenlandse zendingen.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

196

0

0

0

2e aanpassing BA-JR

0

196

0

0

0

BU

0

166

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De toegewezen ontvangsten zijn bestemd voor het uitgavenartikel KB0-1KAB4ZZLO en KB0-1KAB4ZZ-WT.
Uitgavenartikelen
KB0-1KAB2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Dit artikel betreft de kredieten voor de betaling van de wedden van de
personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij en personeelgebonden
uitgaven
zoals
groeipakket,
maaltijdcheques,
schoolpremie,
vakantiegeld en eindejaarstoelage, woon-werkverkeer,….
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

0

0

38.586

38.586

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

38.462

38.462

BU

0

0

0

38.529

38.525

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De evolutie van 2de aanpassing BA naar 2de aanpassing BA-JR is het gevolg van
volgende herverdelingen:
- Indexprovisie vanuit begrotingsartikel CBO-1CBG2AB-PR ten belope van
601.000 euro VAK/VEK;
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-

Personeelsleden werkwijzer vanuit begrotingsartikel FC1-1FBD2AA-PR ten
belope van 25.000 euro VAK/VEK;
Herverdeling binnen het apparaatsprogramma KA van 750.000 euro
VAK/VEK van KB0-1KAB2ZZ-LO naar KB0-1KAB2ZZ-WT.

Het krediet werd aangewend voor de wedden en personeels-gevonden uitgaven
van de personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij.
KB0-1KAB2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Binnen dit artikel kaderen volgende elementen:
- Algemene werkingskosten informatica;
- Algemene werkingskosten – uitgaven werkingskosten en aankoop van niet
duurzame goederen en diensten voor het Departement Landbouw en
Visserij;
- Schadevergoedingen aan derden;
- Aankopen en investeringen informatica;
- Andere investeringen.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

0

0

5.017

5.017

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

5.767

5.767

BU

0

0

0

5.678

5.051

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De evolutie van 2de aanpassing BA naar 2de aanpassing BA-JR is het gevolg van
de herverdeling binnen het apparaatsprogramma KA van 750.000 euro VAK en VEK
vanuit KB0-1KAB2ZZ-LO naar dit artikel.
Het beschikbare krediet werd besteed aan de voorziene uitgavenposten.
KB0-1KAB4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Het betreft wedden van personeelsleden waarvan een deel van het loon kan
teruggevorderd worden in het kader van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling of in het kader van het EU-Visserijprogramma.
Dit artikel is het eerste luik (nl. lonen) van een variabel krediet gelinkt aan het
ontvangstenartikel KB0-9KABTZZ-OW.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

0

0

181

181

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

1.917

1.917

BU

0

0

0

113

113
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Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 1.736.000 euro in VAK en VEK.

KB0-1KAB4ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit artikel is het tweede luik van een variabel krediet gelinkt aan het
ontvangstenartikel KB0-9KAHTZZ-OW en is bestemd voor uitgaven voor deelname
aan buitenlandse zendingen van personeelsleden waarvoor een terugbetaling
vanwege o.m. de EU gebeurt.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

0

0

15

15

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

77

77

BU

0

0

0

1

1

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2020. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2020 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 62.000 euro in VAK en VEK.
Als gevolg van de geldende corona-maatregelen zijn er nagenoeg geen
buitenlandse zendingen doorgegaan. Bijeenkomsten werden grotendeels
vervangen door online-meetings.

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek IVA
Ontvangstenartikelen
KD0-9KABAZZ-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
In uitvoering van een advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) over de
boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor
kenniswerkers werd in 2018 een nieuw algemeen ontvangstenartikel gecreëerd
voor ILVO. Gezien de loonuitgaven vroeger netto begroot werden, m.a.w. waarop
het vrijgesteld bedrag op de loonuitgaven in mindering werd gebracht, moet a rato
van datzelfde bedrag een algemene ontvangst worden ingeschreven.
(duizend euro)
2020
2e aanpassing BA

AO
2.437

TO

LO
0

VAK
0

VEK
0

0
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2e aanpassing BA-JR

2.437

0

0

0

0

BU

2.220

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
In 2020 werd voor een bedrag van 2.220.000 euro als algemene ontvangst
geboekt.
Uitgavenartikelen
KD0-1KAB2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Het betreft de kredieten voor de betaling van wedden van de personeelsleden van
het IVA ILVO en personeel-gebonden uitgaven zoals groeipakket, maaltijdcheques,
schoolpremie, vakantie- en eindejaartoelage, woon-werkverkeer,….
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

0

0

15.115

15.115

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

15.350

15.350

BU

0

0

0

14.808

14.808

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
De evolutie van 2de aanpassing BA naar 2de aanpassing BA-JR is het gevolg van
herverdeling vanuit de indexprovisie van CBO-1CBG2AB-PR ten belope van
235.000 euro VAK/VEK.
Het krediet werd aangewend voor de wedden en personeels-gevonden uitgaven
van de personeelsleden van IVA ILVO.
KD0-1KAB2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Het betreft:
- Uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen;
- Uitgaven voor aankoop van materiaal en producten voor allerhande planten diergerelateerde proefnemingen, onderhoud, monitoring van het
mariene milieu,…;
- Kosten m.b.t. onderzoeks- en uitwisselingsprojecten voor verblijf van
buitenlandse onderzoekers en stagiairs in het kader van internationale
samenwerking van ILVO met derde landen;
- Allerhande werkingsuitgaven i.v.m. informatica;
- Uitgaven voor aankoop van duurzame goederen.
(duizend euro)
2020

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

0

0

3.988

3.995

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

3.988

3.995
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BU

0

0

0

3.988

3.994

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het beschikbare krediet werd volledig aangewend en besteed aan de voorziene
uitgavenposten
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VIII. LIJST MET AFKORTINGEN
AO

Algemene Ontvangsten

BA

Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement

BA-JR Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals
opgenomen in de jaarrekening
BBT

Beleids- en Begrotingstoelichting

BU

Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening

DAB

Dienst met Afzonderlijk Beheer

EFMZV Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap (van de Vlaamse overheid)

FIVA

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GVB

Gemeenschappelijk Visserijbeleid

ILVO

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

LE

Leningen (ESR-aggregaat)

LO

Leningontvangsten

LO

Lonen (ESR-aggregaat)

MVG

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

OI

Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)

OL

Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)

OP

Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)

OW

Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)

PA

Participaties (ESR-aggregaat)

PDPO Programma voor Plattelandsontwikkeling
PR

Provisies (ESR-aggregaat)

TO

Toegewezen ontvangsten

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

VLAM Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
VLIF

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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II. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
Soort
Aard
initiatief
Land- en tuinbouw (ISE)
Nieuw
Regelgeving
beleidsinitiatief

Titel

Korte omschrijving

Stand
zaken

Besluit van de Vlaamse Regering
van 6 maart 2020 tot algemeen
bindendverklaring
van
een
overeenkomst binnen vzw BO
Vlas & Hennep

Gepubliceerd
in het BS van
26
maart
2020
In
werking
getreden op
5/4/2020

Nieuw
beleidsinitiatief

Besluit van de Vlaamse Regering
van 13 maart 2020 tot wijziging
van
het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 december 2005
houdende de reglementering
van de handel in en van de
keuring
van groentezaad en zaad van
cichorei voor de industrie

Vzw BO Vlas & Hennep is een erkende interprofessionele
brancheorganisatie die bestaat uit beroepsorganisaties
uit de primaire productie, de verwerking en de handel
van vlas.
Erkende brancheorganisaties die representatief zijn
voor een bepaald product, kunnen specifieke
overeenkomsten gedurende een vaststelde periode
verbindend laten verklaren voor alle marktdeelnemers.
De vzw BO Vlas & Hennep is representatief voor het
product vlas en diende op 24 april 2019 een verzoek in
om een gedeelte van de binnen de brancheorganisatie
overeengekomen
rapportageverplichting
voor
marktgegevens bindend te verklaren voor alle
marktdeelnemers uit de sector vlas.
Via voorliggend besluit wordt een gunstig gevolg
gegeven aan dit verzoek.
De keuring en handel van groentezaad en zaad van
cichorei bestemd voor industriële verwerking, is op het
niveau van de Europese Unie geharmoniseerd via
Richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG van de Raad en
Richtlijn EU 93/61/EEG van de Commissie. Deze
richtlijnen zijn
omgezet via het besluit van de Vlaamse Regering van
16 december 2005 houdende de
reglementering van de handel in en van de keuring van
groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie.

Regelgeving

van

Gepubliceerd
in het BS van
16/4/2020
In
werking
getreden op
1/7/2020
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Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
van 27 maart 2020 houdende
wijziging van artikel 2, §2 van
het koninklijk besluit van 26
augustus 1980 tot instelling van
een controlemerk voor de melk

Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
van
24
april
2020
tot
remediëring van inhoudelijke,
administratieve, en procedurele
verplichtingen tijdens een civiele
noodsituatie
binnen
het
beleidsveld
Landbouw
en
Visserij

Via de uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/990 van de
Commissie van 17 juni 2019 werd de lijst van
geslachten en soorten van groenten waarop de
Europese harmonisatie van toepassing is, aangepast.
Deze aanpassing moet uiterlijk op 30 juni 2020
dienovereenkomstig worden omgezet via wijziging van
het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van
16 december 2005.
Koemelk waarvoor de landbouwer en de zuivelindustrie
bepaalde bovenwettelijke kwaliteitsnormen naleven,
wordt verkocht onder het keurmerk “AA-melk”.
Eén van de kwaliteitsnormen betreft de ophaling van de
(rauwe) melk op de landbouwbedrijven binnen de 2
dagen na de productie er van. In het kader van de
voedselveiligheid is deze termijn wettelijk vastgesteld
op 3 dagen.
Door de COVID-19-crisis slagen de transporteurs van
melk er niet steeds in om de bovenwettelijke termijn te
respecteren. Via het besluit wordt de ophaaltermijn voor
AA melk tijdelijk geharmoniseerd met de wettelijke
ophaaltermijn voor alle melk.
Als gevolg van de COVID-19-crisis is het voor burgers,
bedrijven en verenigingen momenteel niet steeds
mogelijk om de inhoudelijke, administratieve, en
procedurele verplichtingen binnen het beleidsveld
Landbouw en Visserij na te leven. Om hier op
dossierniveau aan tegemoet te kunnen komen dient het
departement over de nodige bevoegdheid te beschikken
om op dossierniveau op gemotiveerd verzoek en in
overleg met burgers, bedrijven en verenigingen
concrete oplossingen te zoeken

Gepubliceerd
in het BS van
9/4/2020
In
werking
getreden op
18/3/2020

Gepubliceerd
in
BS
op
25/3/2020
In
werking
getreden op
4/4/2020
Uit werking
eind
augustus
2020
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Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
van 5 juni 2020 tot erkenning
van de uitzonderlijke zomer die
zich voordeed van 15 juni tot 30
september
2019
als
landbouwramp en de afbakening
van
de
geografische
uitgestrektheid en de getroffen
teelten van die ramp

De weersomstandigheden tijdens de zomer van 2019
waren zeer uitzonderlijk: een langdurige periode van
droogte, met daarbovenop een intense hitte, zorgde
voor heel wat schade aan een aantal landbouwteelten.
De Vlaamse Regering biedt met een erkenning als
landbouwramp een gedeeltelijke compensatie voor het
economisch verlies dat landbouwers leden ten gevolge
van
deze
uitzonderlijke
klimatologische
omstandigheden

Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
van 10 juli 2020 tot toekenning
van
een
vergoeding
aan
aardappeltelers geconfronteerd
met een onverkoopbare stock
vrije aardappelen in eigen
eigendom ingevolge de uitbraak
van COVID-19

Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
van 10 juli 2020 tot toekenning
van steun aan sierteelthouders
die een omzetdaling geleden
hebben ten gevolge van de
exploitatiebeperkingen door de
maatregelen genomen door de
Nationale Veiligheidsraad vanaf
12 maart 2020 inzake COVID-19
Besluit van de Vlaamse Regering
van 4 september 2020 tot
wijziging van artikel 3 van het
besluit van de Vlaamse Regering
van 24 oktober 2014 tot

Door de Covid 19-crisis werden horecazaken gesloten
van 18 maart tot 8 juni 2020. Daarnaast zijn grote
events en festivals afgelast en verboden tot minstens
31 augustus 2020. Ook op de exportmarkten zijn
gelijksoortige
maatregelen
getroffen.
De
aardappeltelers bleven hierdoor achter met een grote
stock vrije aardappelen. Om een deel van de financiële
gevolgen hiervan op te vangen, konden de
aardappeltelers onder voorwaarden steun aanvragen.
De afzet van sierplanten is rond 16 maart stilgevallen
door de cascade aan maatregelen die in kader van de
COVID 19-crisis zijn genomen in België en nagenoeg de
hele interne markt van de Europese Unie. Om een deel
van de financiële gevolgen hiervan op te vangen,
konden de zwaarst getroffen siertelers onder
voorwaarden steun aanvragen.
Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de
Europese Unie omvat twee pijlers. De eerste pijler
betreft de directe steun en het marktbeleid, de tweede
pijler betreft het plattelandsontwikkelingsbeleid.
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vaststelling van de voorschriften
voor
de
rechtstreekse
betalingen aan landbouwers in
het
kader
van
de
steunregelingen
van
het
gemeenschappelijk
landbouwbeleid

Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
van 18 september 2020 tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 12
december 2008 betreffende de
biologische productie en de
etikettering
van
biologische
producten

Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
van 30 oktober 2020 tot
uitvoering van het
decreet van 5 april 2019
houdende de tegemoetkoming
in de schade die

De Vlaamse landbouwsector werd geconfronteerd met
de economische gevolgen van de COVID-19-crisis. Er
ontstonden
liquiditeitstekorten
op
de
landbouwbedrijven en de marges stonden onder druk
omwille van de prijzen die sinds de start van de crisis
globaal een dalende trend kenden. Gezien directe steun
binnen het GLB-instrumentarium een flexibele en
administratief eenvoudige beleidsmaatregel is om de
liquiditeitspositie van de ondernemingen te verbeteren,
bood de EU aan alle lidstaten de mogelijkheid om de
voorziene modulatie van de eerste naar de tweede pijler
voor 2020 te annuleren. Op die manier werden
ongeveer 23 miljoen Europese middelen herbestemd.
De productiemethode en etikettering van biologische
producten is op het niveau van de Europese Unie
geharmoniseerd bij verordening (EG) nr. 834/2007 van
de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische
productie en de etikettering van biologische producten
en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december
2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten, specifieert de
toepassing van de Europese regels in Vlaanderen. Dit
besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008
wordt aangepast ingevolge aanbevelingen die de
Europese Commissieformuleerde. Daarnaast worden
een beperkt aantal technische wijzigingen aangebracht.
Uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende
de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door
rampen in het Vlaamse Gewest
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Nieuw
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Nieuw
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Regelgeving

aangericht is door rampen in het
Vlaamse Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering
van 8 januari 2020 tot wijziging
van artikel 2 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 31
januari
2014
betreffende
erkenningen van producentenen brancheorganisaties, wat
betreft de toevoeging van de
sector suiker
Besluit van de Vlaamse Regering
van 22 januari 2021 tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse
Regering
van
5
september
2014
tot
het
verlenen van subsidies voor de
uitvoering van agromilieu- en
klimaatmaatregelen
met
toepassing van het Vlaams
Programma
voor
Plattelandsontwikkeling voor de
periode 2014-2020, wat betreft
overgangsmaatregelen
in
afwachting van het nieuwe GLB
Besluit van de Vlaamse Regering
van 22 januari 2021 tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 4 juli
2014 tot het verlenen van
hectaresteun
voor
de
biologische
productiemethode
met toepassing van het Vlaams

De Vlaamse Regering voegt de suikersector principieel
toe aan de lijst van sectoren waarvoor producenten- en
brancheorganisaties erkend kunnen worden. De
suikersector was hier tot nu toe niet in opgenomen, door
de bijzondere regels die van toepassing waren op de
suikersector. Ondertussen is deze bijzondere regeling
weggevallen, waardoor de suikersector onder de
algemene regeling kan komen.
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In het kader van het Europees Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid kunnen landbouwers aanspraak maken
op steun voor het uitvoeren van agromilieu- en
klimaatmaatregelen. Daarvoor moet men zich er toe
verbinden om een maatregel gedurende 5 jaar toe te
passen. De huidige GLB-programmaperiode loopt af
eind 2020, de nieuwe periode zal starten begin 2023.
Dit impliceert dat 2021 en 2022 overgangsjaren zijn
tussen de beide programmaperiodes. Tijdens deze
overgangsperiode voorziet de Europese Wetgever in de
mogelijkheid om aflopende verbintenissen met één jaar
te verlengen
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De productiemethode en etikettering van biologische
producten is op het niveau van de Europese Unie
geharmoniseerd bij verordening (EG) nr. 834/2007 van
de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische
productie en de etikettering van biologische producten
en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december
2008 betreffende de biologische productie en de
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Programma
voor
Plattelandsontwikkeling voor de
periode 2014-2020, wat betreft
overgangsmaatregelen
in
afwachting van het nieuwe GLB
Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
van 22 januari 2021 tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 19
december 2014 betreffende
steun aan de investeringen en
aan
de
overname
in
de
landbouw

etikettering van biologische producten, specifieert de
toepassing van de Europese regels in Vlaanderen. Dit
besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008
wordt aangepast ingevolge aanbevelingen die de
Europese Commissie formuleerde. Daarnaast worden
een beperkt aantal technische wijzigingen aangebracht.
Het VLIF ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw
door het stimuleren van duurzame investeringen en het
verzekeren van de rendabiliteit van land- en
tuinbouwbedrijven, en dit binnen het kader van het
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De huidige GLB-programmaperiode loopt af eind 2020,
de nieuwe periode zal starten begin 2023. De jaren
2021 en 2022 zijn dus overgangsjaren tussen de beide
programmaperiodes. Om de goede werking van het
VLIF ook tijdens deze overgangsperiode te garanderen
is het noodzakelijk enkele aanpassingen door te voeren.
De Vlaamse Regering wijzigt daarom haar besluit over
steun aan de investeringen en aan de overname in de
landbouw. Het maximale subsidiabel bedrag per bedrijf
wordt opgetrokken, en de periode waarvoor dit
maximum
geldt,
wordt
uitgebreid
met
de
overgangsperiode. Verder wordt de verplichting
ingevoerd om te bewijzen dat de realisatie van de
geselecteerde investering begonnen is binnen vijf
maanden na de selectie ervan. Ook wordt, voor jonge
landbouwers, het steunpercentage voor de meest
duurzame investeringen met 10% verhoogd. Daarnaast
wordt een nieuwe stap in de procedure ingevoerd, de
betalingsaanvraag. Deze aanvraag moet ingediend
worden nadat de investering volledig gerealiseerd werd.
Ook zal het niet langer mogelijk zijn om de steun aan te
vragen in de vorm van een rentesubsidie op een
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Regelgeving

Ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse
Regering van 2 oktober 2015
betreffende steun aan nietproductieve investeringen en
aan de ontwikkeling van kleine
landbouwbedrijven

Nieuw
beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
van 12 februari 2021 tot
bepaling van de gegevens die de
sectoren moeten bezorgen met
het oog op het verhogen van de
markt- en prijstransparantie in
de landbouw- en voedselmarkt

aangegaan investeringskrediet. Tot slot wordt de
regeling
afgestemd
op
het
gewijzigde
vennootschapsrecht.
De Vlaamse Regering heeft principieel een wijziging van
haar besluit over steun aan niet-productieve
investeringen in de landbouw en aan de ontwikkeling
van kleine landbouwbedrijven goedgekeurd. De
wijziging beoogt uitvoering te geven aan het
regeerakkoord 2019-2024 dat voorziet in het inzetten
van 10% van het VLIF-budget voor niet-productieve
investeringen waarbij landbouwers onder meer steun
krijgen voor landschapselementen en niet-productieve
investeringen in water- of bodembeheer. De verruimde
toepassing van de betoelaging van niet-productieve
investeringen wordt nagestreefd door: uitbreiding van
de investeringen die voor betoelaging in aanmerking
komen; invoering van steunintensiteit die omgekeerd
evenredig is met het effect van de betoelaagde
investering op de productie; afzien van de te lage
normbedragen; procedurele vereenvoudiging; beter
afbakenen van de doelgroep en aanpassing aan de
gewijzigde vennootschapswetgeving.
De Europese lidstaten zijn reeds geruime tijd verplicht
marktinformatie aan de Europese Commissie te melden.
Het gaat hier voornamelijk om wekelijks en maandelijks
te
melden
prijsgegevens
van
de
meeste
landbouwsectoren, maar ook om productie- en
areaalgegevens. Vanaf 1 januari 2021 worden de
gegevensverplichtingen uitgebreid. Met dit initiatief wil
de Europese Commissie reageren op het gebrek aan
transparantie en de informatie-asymmetrie in de
voedselvoorzieningsketen. De transparantie van de
landbouw- en voedselmarkten is namelijk een
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Regelgeving

Visserij en aquacultuur (ISE)
Nieuw
Regelgeving
beleidsinitiatief

Besluit van de Vlaamse Regering
van 12 februari 2021
tot
subsidiëring van praktijkcentra
die actief zijn in het onderzoek,
de
voorlichting
en
de
ontwikkeling
van
de
plantaardige productie

Besluit van de Vlaamse Regering
van 21 februari 2020 tot
wijziging van artikel 7 van het
besluit van de Vlaamse Regering
van 16 december 2005 tot de
instelling van een visvergunning
en
houdende
tijdelijke
maatregelen voor de uitvoering
van de communautaire regeling
inzake de instandhouding en de
duurzame exploitatie van de
visbestanden

sleutelelement van een goed functionerende landbouwen voedselvoorzieningsketen om de keuzes van de
marktdeelnemers en de overheid beter te onderbouwen
en het inzicht van de marktdeelnemers in de
marktontwikkelingen te vergemakkelijken. Om te
verzekeren dat het Departement Landbouw en Visserij
zal beschikken over de nodige gegevens die het Vlaams
Gewest moet overmaken, voorziet de Vlaamse Regering
nu principieel in de opmaak van regelgeving, waarbij
aan de marktdeelnemers wordt opgelegd om bepaalde
markt- en prijsgegevens te bezorgen aan het
Departement Landbouw en Visserij.
De Vlaamse Regering subsidieert praktijkcentra die
actief zijn in het onderzoek, de voorlichting en de
ontwikkeling van de plantaardige productie. Een goede
doorstroming van kennis en informatie tussen
onderzoek en praktijk is nodig om innovatie op land- en
tuinbouwbedrijven
te
stimuleren.
Praktijkcentra
fungeren daarbij als schakels tussen toegepast
onderzoek en de productiesector.
De visserijsector is vragende partij voor een verhoging
van de brutotonnenmaat (volume uitgedrukt in GT) van
vissersvaartuigen. De GT voldoet niet meer aan de
huidige noden inzake veiligheid, vistechnieken, opslag –
en leefruimte, bemanningscomfort en -hygiëne,
arbeidsomstandigheden en energie-efficiëntie. Meer
concreet verantwoorden de verplichting tot aanlanding
van bijvangsten, de maatregel “fishing for litter” en het
feit dat slaapplaatsen zich niet onder de waterlijn
mogen bevinden, een verhoging van de GT.
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Besluit van de Vlaamse Regering
van 15 mei 2020 tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 februari 2016
houdende vaststelling van de
werking en het beheer van het
Financieringsinstrument voor de
Vlaamse
visserijen
aquacultuursector (FIVA) en de
verrichtingen die voor steun in
aanmerking komen

De maatregelen ten gevolge van Covid-19 hebben
verstrekkende gevolgen voor de reguliere werking van
en dienstverlening binnen de visserijsector. Aangezien
de horeca en de openbare markten gesloten zijn en ook
de export voor een groot stuk is weggevallen, wordt ze
namelijk geconfronteerd met een fors dalende vraag
naar vis en een sterke daling van de prijs op de
vismarkt. Vanuit Europa werden er extra middelen
vrijgemaakt om tegemoet te komen aan deze crisis. In
de toepasselijke Europese regelgeving werd daarom ook
de mogelijkheid voorzien om een vergoeding te
verlenen bij tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten
in de periode tussen 1 februari en 31 december 2020.
Via dit wijzigingsbesluit wordt deze mogelijkheid
geïmplementeerd in de Vlaamse regelgeving. Door
steun te geven aan tijdelijke stillegging kan het aanbod
beter op de vraag afgestemd worden.
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II. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’
Geen

III. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’
Geen

IV. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE”
Geen
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