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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
Na de uitbraak van de COVID-pandemie begin 2020, hadden we er begin 2021
goede hoop op om via een succesvolle Vlaamse vaccinatiecampagne snel naar een
normalisatie van onze maatschappij en economie te evolueren.
Helaas verliep het anders en pas vanaf het najaar konden de
gezondheidsmaatregelen die de verspreiding van het coronavirus moesten
tegenhouden, stelselmatig worden versoepeld. De gevolgen van de pandemie
bleven dan ook in 2021 groot. Op menselijk, medisch en op economisch vlak was
er een impact op ons dagelijkse leven, arbeid en ondernemen. Dit zal zich nog een
tijdlang laten gevoelen.
Onze Vlaamse agrovoedingsketen bewees eens te meer een baken van stabiliteit
te zijn in deze woelige periode. Aan productiezijde evolueerde de omzet in 2021
terug naar de pré-coronaperiode, maar exponentieel stijgende kosten in diverse
subsectoren zorgden voor een lagere rendabiliteit.
Ondanks deze moeilijke omstandigheden is mijn beleidsdomein er in 2021 in
geslaagd om de ambities van de beleidsnota voor de ondersteuning van de
landbouw- en visserij, de innovatie en het onderzoek, onverminderd verder uit te
voeren.
De solide basis daarvoor blijft het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Na lange onderhandelingen bereikten de Raad en het Europees Parlement eind
2021 een akkoord over de richting die tot eind 2027 wordt ingeslagen. Gezien
lidstaten (en voor België de regio’s) dit politieke akkoord op hun grondgebied
moeten operationaliseren tegen begin 2023, werd de voorbereiding van het Vlaams
Strategisch GLB-plan in 2021 geïntensifieerd. De beleidsmatige krachtlijnen van
het Vlaams GLB-plan zijn onder meer innovatie, kennisdeling, vakmanschap,
duurzame ontwikkeling, klimaatbestendigheid en het lokaal maatschappelijk
weefsel van het platteland.
Ook het Visserijbeleid is verregaand geharmoniseerd op Europees niveau. Er
werden financiëringsinstrumenten en beleidsmaatregelen uitgewerkt om de
verdere verduurzaming, met aandacht voor innovatie, digitalisering en
partnerschap doorheen de keten, te bestendigen.
Bovenop het GLB-beleid stond 2021 in het teken van het COVID-relancebeleid
‘Vlaamse Veerkracht’, een ambitieus investeringsplan van 4,3 miljard euro over
talrijke domeinen. Het Departement Landbouw en Visserij heeft in dit kader onder
meer diverse projectoproepen gelanceerd en landbouwers die zich engageren op
vlak van milieu, water, klimaat, lokale eiwitvoorziening of biodiversiteit
ondersteund.
Voor de Vlaamse varkenshouderij was de conjunctuur in 2021 negatief door een
samenloop van omstandigheden (covid, Afrikaanse varkenspest, importban derde
landen, …). Er werd een steunpakket van 18,6 miljoen euro vrijgemaakt dat zowel
korte als middellange termijnmaatregelen omvat. Onder mijn impuls werd tevens
de brancheorganisatie PORK.be opgericht met als doel de sector
toekomstgerichter, veerkrachtiger en zelfredzamer te maken. Speciale aandacht
ging daarbij naar jonge landbouwers en landbouwers die investeerden in duurzame
ontwikkeling. Het zijn immers deze ondernemers die bij laagconjunctuur het eerst
in de problemen dreigen te komen.
De landbouw staat voor uitdagingen op zowel economisch als ecologisch vlak. Het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) was ook in 2021 het instrument bij
uitstek om de uitrol van marktklare innovaties en duurzame technieken te
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verwezenlijken op Vlaamse landbouwbedrijvenbedrijven, en zo de talrijke
uitdagingen aan te pakken.
De agrovoedingsketen en vooral de primaire schakel staan centraal in het
Landbouw- en Visserijbeleid, maar tegelijk ging meer aandacht naar de vraagzijde
van de markt. Dat zijn wij allen samen in onze hoedanigheid als consument die
dagelijks geniet van zowel de private goederen (eten, drinken, hoevelogies, …) als
publieke diensten (landbouwlandschappen, waterberging, koolstofopslag, …) die
men ons levert. Dat verdient alle respect en waardering.
Het belang van zowel de aanbod- als de vraagzijde komt onder meer tot uiting in
de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 en in de voorbereiding van de Vlaamse
Voedselstrategie. Deze laatste strategie wordt door in een 2021 opgerichte brede
voedselcoalitie vorm gegeven in aanloop naar de (aller)eerste Vlaamse Voedseltop
in november 2022.
Als overheid stellen wij ons niet in de plaats van de ondernemende producenten,
noch beslissen we over het aankoopgedrag van consumenten. Maar we streven
ernaar dat beiden hun keuzes correct en volledig geïnformeerd maken. In dit kader
verzamelde ILVO onder meer kennis rond duurzame verdienmodellen, die in 2021
in zijn eerste vorm digitaal werd ontsloten via de webapplicatie ‘Verdienwijzer’.
VLAM bestudeert het consumentengedrag en plaatst de troeven van lokaal
geproduceerde voeding in de kijker. Betrouwbare en wetenschappelijk
onderbouwde informatie staat voorop in het groeiende maatschappelijke debat.
Over feiten valt niet te discussiëren, over potentiële trajecten om een bepaald doel
te halen wel. Alle entiteiten binnen het beleidsdomein doen voorbereidende
analyses of onderzoek en reiken beleidsmatige pistes of oplossingen aan. Onder
de ‘operationale doelstellingen’ in deze BBT kan u voor respectievelijk het
Departement, ILVO en VLAM terugvinden hoe dit werd geconcretiseerd.
Tot slot, de jaren 2020 en 2021 waren om niet gauw te vergeten met ongeziene
uitdagingen … maar ook veel kansen. Jaren waarin het beleidsdomein Landbouw
en Visserij alles in het werk heeft gesteld om onze voedseleconomie, onze
landbouw- en visserij-ondernemers, de broodnodige steun te bieden.
Gewassen groeien niet door er aan te trekken, maar door ze onderaan te voeden.
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III. SAMENVATTING
De programma’s van het beleidsdomein Landbouw en Visserij bieden de nodige
financiële middelen voor het apparaat van het beleidsdomein en de implementatie
van het landbouw- en visserijbeleid, de ondersteuning van het onderzoek en de
promotie en afzetbevordering. De programma’s dragen bij tot de uitvoering van de
doelstellingen en de klemtonen opgenomen in de beleidsnota Landbouw en Visserij
2019-2024.
TOTAAL – LANDBOUW EN VISSERIJ, excl. DAB’s, excl. apparaatsuitgaven
en programma B
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

20.000

1.865

0

125.793

102.281

2e BA-JR

20.000

1.865

0

123.425

113.605

6.951

3.116

0

105.997

89.470

BU

PROGRAMMA KD – LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

20.000

1.865

0

114.908

91.396

2e BA-JR

20.000

1.865

0

112.027

102.207

6.951

3.116

0

94.665

78.138

BU

PROGRAMMA KF – LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

6.001

6.001

2e BA-JR

0

0

0

6.514

6.514

BU

0

0

0

6.514

6.514

PROGRAMMA KG – PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e BA

0

0

0

4.884

4.884

2e BA-JR

0

0

0

4.884

4.884

BU

0

0

0

4.818

4.818
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IV. TRANSVERSALE,
DOELSTELLINGEN

HORIZONTALE

EN

OVERKOEPELENDE

STRATEGISCHE

1. Transversale, horizontale doelstellingen
-

Actieplan gaming (Departement CJM):
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is niet betrokken bij het actieplan
gaming.

-

Energie- en Klimaatplan (Departement OMG):
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is betrokken bij het Energie- en
Klimaatplan en leverde haar bijdrage aan de algemene rapportering.
Een uitgebreide rapportering van de maatregelen onder de bevoegdheid
Landbouw en Visserij wordt opgenomen in het VEKP-voortgangsrapport dat
in de tweede helft van 2022 wordt voorzien. Voor elke actie zal worden
aangegeven welk budget hiervoor in 2021 werd besteed.
De emissiereductiestreefcijfers voor de sector landbouw werden in 2021
verhoogd, waarbij gestreefd worden naar 31,3% minder uitstoot tegen
2030 t.o.v. 2005.
Vanuit landbouw onderschreven we de doelstelling van de Global Methane
Pledge om gezamenlijk de antropogene methaan-emissies doorheen de
verschillende sectoren (energie, afval en landbouw) met 30% te doen dalen
tegenover de 2020-emissies tegen 2030.

-

Luchtbeleidsplan 2030 (Departement OMG):
Het beleidsdomein Landbouw
Luchtbeleidsplan 2030.

en

Visserij

is

betrokken

bij

het

De uitvoering van de landbouwmaatregelen ligt op schema. De Vlaamse
Regering zal in het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof aan
het parlement voorstellen om een bijkomend maatregelenpakket te
ontwikkelen teeneinde de NH3-uitstoot uit de landbouw verder terug te
dringen
met
oog
op
het
bereiken
van
nagestreefde
instandhoudingsdoelingen in Natura2000-gebieden.
2. Overkoepelende strategische doelstellingen
Er zijn geen overkoepelende strategische doelstellingen voor het beleidsdomein
Landbouw en Visserij. De strategische doelstellingen zijn gekoppeld op het niveau
van een inhoudelijk structuurelement.
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V. BELEIDSVELD: 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. Inhoudelijk structuurelement - THEMA OVERSCHRIJDEND
Dit inhoudelijk structuurelement (ISE A) omvat thema-overschrijdende aspecten
die niet exclusief toegewezen kunnen worden aan één specifiek ISE binnen het
beleidsveld ‘Landbouw en Zeevisserij’

1.1. Strategische doelstellingen
Voor dit ISE zijn geen specifieke SD’s opgenomen in de beleidsnota 2019-2024.

1.2. Operationele doelstellingen
Voor dit ISE zijn geen specifieke OD’s opgenomen in de beleidsnota 2019-2024.

1.3. Budgettair kader
THEMA OVERSCHRIJDEND, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

70

154

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL, OP, andere

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

70

154

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.
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THEMA OVERSCHRIJDEND, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESR-uitgaven
WT, LO, PR
Toelagen
IS

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

1.108

1.343

1.015

1.108

1.661

1.130

283

283

283

283

283

283

0

0

0

0

0

0

1.391

1.626

1.298

1.391

1.944

1.413

Overige
LE, PA, andere
Totaal

VEK

Inhoudelijke toelichting:
Het budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting
ingeschreven kredieten voor 2021. Bij budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen
ontvangsten 2021 opgenomen, vermeerderd met de niet-aangewende toegewezen
ontvangsten uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 235.000 euro in VAK en
253.000 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 B naar ISE A van 300.000 euro.

1.3.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen (1)
KB0-9KDBTAC-OW – FONDS TOEZICHT EN HANDHAVING LANDBOUWDECREET
Korte inhoud begrotingsartikel
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.
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(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

70

0

Uitvoering

0

154

0

Inhoudelijke toelichting
Dit betreft 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. 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 (4)
KB0-1KDB2AA-WT – WERKING LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit artikel omvat:
-

specifieke werkingsuitgaven van het Departement Landbouw en Visserij;
externe beleidsondersteunende onderzoeksopdrachten op vlak van
landbouw en visserij;
uitgaven binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en de
implementatie van het EU Visserijprogramma.
(duizend euro)
VAK

2021
Uitgaven

2e BA
819

2e BA-JR
819

VEK
BU

2e BA
803

819

2e BA-JR

BU

1.119

959

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Aan VEK-zijde is de kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR het gevolg van een
herverdeling vanuit ISE B naar artikel KB0-1KDB2AA-WT van ISE A ten belope van
300.000 euro.
Het vastleggingskrediet werd in 2021 nagenoeg volledig benut aan de voorziene
onderdelen. Rekening houdende met de geldende COVID-maatregelen werd voor
fysieke activiteiten, zoals studiedagen en bedrijfs- of projectbezoeken gezocht naar
digitale alternatieven, zoals de organisatie van webinars.
KB0-1KDB2AB-WT – COMMUNICATIE LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ
Korte inhoud begrotingsartikel
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Dit artikel omvat uitgaven in het kader van het communicatiebeleid van het
beleidsdomein Landbouw en Visserij. Onder meer deelname aan beurzen en
evenementen, audiovisuele media, digitale media, communicatiemateriaal,….
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

219

219

VEK
BU

2e BA
212

219

2e BA-JR
219

BU
171

Inhoudelijke toelichting
In 2021 waren er enkele verschuivingen van de uitgaven in het kader van het
communicatiebeleid van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Omwille van de
COVID-maatregelen was het aantal fysieke evenementen om te organiseren of aan
deel te nemen, beperkt. Zo werd deelgenomen aan de Werktuigendagen 2021,
maar werd Agribex 2021 dan weer in laatste instantie geannuleerd. Beide
evenementen hebben echter wel een stuk van het voorziene budget ‘Deelname aan
beurzen en evenementen’ ingenomen. De resterende middelen werden onder meer
ingezet voor communicatieonderzoek en audiovisuele media (raamovereenkomst
PlattelandsTv, lancering cijferwebsite/LARA/VIRA).
KB0-1KDB2AU-IS – VILT
Korte inhoud begrotingsartikel
Op dit artikel wordt de toelage (interne stroom) aan vzw Vlaams Infocentrum Landen Tuinbouw voorzien.
Vzw VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privéorganisaties 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 vele jaren 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.
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.
In uitvoering van het Vlaams regerakkoord 2019-2024 wordt de financiering van
VILT afgebouwd om tot een publieke-private samenwerking te komen met
maximaal 50% financiering vanuit de overheden.
(duizend euro)
VAK

VEK
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2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

283

BU

283

2e BA
283

2e BA-JR

283

BU

283

283

Inhoudelijke toelichting
Conform de aanrekenregels van VCO werd de interne stroom volledig vastgelegd
en vereffend.
Zie bespreking onder 1.3.3. overige entiteiten onder toezicht – Vlaams Infocentrum
Land- en Tuinbouw.
KB0-1KDB4AC-WT – FONDS TOEZICHT EN HANDHAVING LANDBOUWDECREET
Korte inhoud begrotingsartikel
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
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

70

VEK
BU

305

2e BA
0

2e BA-JR

70

323

BU
0

Inhoudelijke toelichting
Het budget 2de BA heeft betrekking op de geraamde benodigde kredieten in 2021.
Het budget 2de BA-JR heeft betrekking op reële toegewezen ontvangsten 2021
vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten uit vorige jaren.
In de loop van 2021 waren er geen nieuwe uitgavendossiers.

1.3.2. Overige entiteiten onder gezag
Er zijn geen entiteiten onder gezag binnen dit ISE.
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1.3.3. Overige entiteiten onder toezicht
Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw
Omschrijving
Vzw VILT is een rechtspersoon die deel uitmaakt van de
deelstaatoverheid, door onder sectorale code 13.12 te ressorteren.

Vlaamse

Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
-

Toelage

Op artikel KB0-1KDB2AU-IS van de uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 was 283.000 euro toelage
ingeschreven.
-

Jaarlijkse toelage van de Vlaamse provincies

De vijf Vlaamse provincies betalen elk een werkingstoelage aan VILT, dit varieert
va 12.400 euro tot 12.520 euro, goed voor een totaal bedrag van 62.940 euro in
2021.
-

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 2021 elk 8.100 euro of in totaal
56.700 euro.
-

Jaarlijks lidgeld van kredietinstellingen

Twee kredietinstellingen zijn lid van VILT: KBC en Crelan. Net zoals de andere
leden betaalden zij in 2021 elk 8.100 euro of 16.200 euro samen.
-

Reclame-inkomsten

In 2021 werd voor 67.032 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 2021 een positief saldo: 236.845 euro.
Uitgaven
-

Diensten en diverse goederen

In totaal werd 111.304 euro uitgegeven in 2021 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 2021 werd in totaal 192.330
euro uitbetaald.
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2. Inhoudelijk structuurelement - LAND- EN TUINBOUW
Dit inhoudelijk structuurelement (ISE B) heeft betrekking op beleidsinitiatieven en
-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 zijn hieronder vervat.
Het ISE omvat tevens de ondersteuning van overige schakels in de brede
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. Strategische doelstellingen
In de beleidsnota 2019-2024 Landbouw en Visserij zijn voor dit inhoudelijke
structuurelement volgende SD’s ingeschreven:
-

SD1. Met ondernemerschap en innovatie naar een circulair voedselsysteem;
SD2. Ecosysteemdiensten benutten om klimaatverandering en milieuuitdagingen aan te pakken;
SD3. Innovatie, onderzoek en kennisdoorstroming spelen een sleutelrol.

2.2. Operationele doelstellingen
-

OD 1.1 Toegang tot grond

Tevens werden de juridische en ICT-technische voorbereidingen getroffen om de
perceelsregistratie met ingang van 2022 te vereenvoudigen. Het uitgangspunt
daarbij is dat steunmaatregelen de landbouwer die het teeltrisico neemt,
toekomen.
-

OD 1.2 Ondernemerschap en vakmanschap

In 2021 kwam het Europese besluitvormingsproces over de hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in een stroomversnelling, wat in
december resulteerde in bindende verordeningen die door de Raad en het Europees
Parlement werden aangenomen.
Lidstaten dienen de GLB-hervorming tegen 1 januari 2023 te operationaliseren op
hun grondgebied. In aanloop daarvan werd de voorbereiding van het Vlaamse
Strategisch Plan GLB 2023-2027 geïntensifieerd, zodat dit Vlaams plan in het
eerste trimester van 2022 kon worden ingediend bij de Europese Commissie.
Daarnaast werden in 2021 maatregelen voorbereid en/of al geïnitieerd in het kader
van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, waaronder:
•
•

Projectoproep ‘samenwerking met betrekking
digitalisering en kennisdeling’;
Projectoproep ‘realisatie eiwitstrategie’;

tot

ondernemerschap,
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•
•
•
•

Projectoproep ‘hergebruik restwater’ ;
Project ‘Future adapt: Future-proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer’
;
Project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een
rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’ ;
Steun voor landbouwers die zich engageren via uitvoering van maatregelen
met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit (zgn. préecoregelingen).

Onder leiding van ILVO werd in 2021 kennis rond duurzame verdienmodellen
opgebouwd en werden digitale tools voorbereid die landbouwers in de toekomst
kunnen gebruiken om te bepalen welk verdienmodel het best bij hen past. Deze
worden ontsloten via de webapplicatie ‘Verdienwijzer’ die eind 2021 in zijn eerste
vorm werd opgeleverd.

-

OD 1.3 Weerbaarheid

In 2021 werd een maatregel ter ondersteuning van het toekomstig Vlaams
Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS) voorbereid. In afwachting
daarvan werd de overheidsopdracht van het lopende KRATOS – bedrijfsadvies Op
maat 2021 verlengd.
We investeerden in 2021 in kennisuitwisseling met VLAIO en in een verdere
afstemming van de instrumenten van VLAIO en DeptLV die het innovatieproces ten
behoeve van de landbouw en bredere agrovoedingsketen ondersteunen.
Door de combinatie van gedaalde prijzen in nasleep van de uitbraak van Afrikaanse
Varkenspest in Wallonië en gestegen inputkosten, stond de rendabiliteit van de
varkenshouderij onder extreme druk. In het vierde trimester van 2021 werd een
steunpakket van in totaal 18,6 miljoen euro gemobiliseerd:
•
•

•
•

3,5 miljoen euro ging naar een beperkte overname van de bedrijfskosten
van de varkensbedrijven via tussenkomst in de Rendac-factuur;
750.000 euro ging naar het versterken van de werking van het Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) om de export en
consumptie te faciliteren;
6 miljoen euro werd via BELPORK vzw voorzien voor varkenshouders die
deelnemen aan gedifferentieerde bovenwettelijke lastenboeken;
8,33 miljoen euro ging naar jonge varkenshouders die een overname
hebben gedaan en naar bedrijven die ingezet hebben op de
toekomstbestendigheid van hun bedrijf via duurzaamheidsinvesteringen.

Daarnaast werd onder mijn impuls de brancheorganisatie ‘pork.be’ opgericht met
als doel om de toekomstbestendigheid en zelfredzaamheid van de Vlaamse
varkenshouderij te verhogen.
Branche- en producentenorganisaties zijn geen doel op zich, maar over alle
sectoren heen een middel om de ketenwerking te verbeteren. Ook meer
markttransparantie
kan
daartoe
bijdragen.
De
nieuwe
Europese
uitvoeringsregelgeving ter verhoging van de markttransparantie in de
voedselketen werd in 2021 geïmplementeerd. Tevens werd vinger aan de pols
gehouden op vlak van de federale omzetting van de Europese richtlijn ter
beteugeling
van
oneerlijke
handelspraktijken
in
de
Belgische
voedselvoorzieningsketen.

-

OD 1.4 Samenwerking
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In 2021 werd de projectoproep ‘samenwerking’ in kader van Vlaamse veerkracht /
Blue deal gelanceerd. Er werden 19 projecten ingediend, waarvan er 14
weerhouden werden voor een totaal steunbedrag van 2 788 821 euro.
In februari 2021 werd de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 gelanceerd. Deze
strategie werd onderschreven door twintig organisaties actief in de
agrovoedingsketen, overheid of onderzoek. In dit kader werden 46 acties
geïnventariseerd bij de diverse partners evenals 48 onderzoeksprojecten die lopen
of gepland zijn om te starten.
De finale doelstelling is om het lokale aanbod van eiwithoudende teelten/oogsten
te verhogen en alzo de afhankelijkheid van invoer uit derde landen te verminderen.
In november 2022 wordt de eerste Vlaams Voedseltop georganiseerd. In het kader
van het voortraject werd in 2021 een werkingsstructuur opgezet die een Vlaamse
voedselstrategie voorbereid. Er werd hiertoe een interdisciplinaire voedselcoalitie
opgericht.
De landbouwadministratie heeft samengewerkt met het beleidsdomein EWI voor
de realisatie van het beleidsplan bio-economie. Binnen het Vlaamse Strategisch
plan GLB 2023-2027 zijn de mogelijkheden voor de landbouwers om bij te dragen
aan de bio-economie en de circulaire economie uitgebreid.
Binnen het huidige landbouwbeleid zijn de beschikbare instrumenten ingezet om
de bio-economie en de circulaire economie te ondersteunen. Zo hadden 4 van de
7 goedgekeurde projectaanvragen voor operationele groepen in het kader van het
European Innovation Partnership onder het vrije thema (zie ook OD3.2), een link
met de circulariteit en/of de biogebaseerde economie. Ook binnen de oproep voor
‘VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw’ zijn projecten ondersteund die
focusten op afvalvermindering en het gebruiken van reststromen als diervoeder en
eiwitbron.
Het voortraject van de werkagenda voedselketen binnen Vlaanderen Circulair werd
doorlopen in samenwerking met stakeholders uit de maatschappelijke vijfhoek. In
2022 wordt dit voortraject gefinaliseerd en wordt de werkagenda voedselketen
samen met de andere werkagenda’s voorgesteld op de Circular State of the Union.

-

OD 1.5 Kwaliteit

In 2021 werden tussen de federale en gewestelijke overheden afspraken gemaakt
over de taakverdeling op vlak van de nieuwe Europese plantengezondheidsregels
die vastgelegd werden in een samenwerkingsakkoord. Deze afspraken werden
verder geconcretiseerd in een aantal lastenboeken en dit alles werd voor het
teeltseizoen 2021 in uitvoering gebracht. Er werd kennis gedeeld via de opmaak
van technische fiches voor de gereguleerde niet-quarantaineorganismen
(uitgevoerd door een wetenschappelijk consortium in het kader van een
overheidsopdracht uitgeschreven door het departement). Daarnaast werd er
intensief verdergewerkt aan de voorbereiding en uitwerking van de Vlaamse
implementatieregelgeving in het kader van de plantengezondheid enerzijds en de
retributies die voor de geleverde diensten m.b.t. plantaardig teeltmateriaal worden
aangerekend anderzijds (besluiten in 2022 goed te keuren door de VR).
Paardenpunt Vlaanderen vzw (PPV), de officiële koepelorganisatie en
vertegenwoordiger van de paardensector in Vlaanderen en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, werd in 2016 opgericht door de fusie van het Vlaams
Paardenloket vzw en de Vlaamse Confederatie van het Paard vzw en werd tot en
met 2020 via een jaarlijkse werkingssubsidie gefinancierd door de VLM voor de
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ondersteuning van de drieledige loketfunctie. Vanaf 1 januari 2021 gebeurt de
financiering van de loketfunctie van PPV via het Departement Landbouw en Visserij.
Het Fokkerijbesluit van 17 mei 2019 werd in 2021 gewijzigd om een aantal
bepalingen, o.a. inzake de erkenningen, te verfijnen en verbeteren.
Omdat de huidige erkenningen van de toestellen voor de indeling (% mager vlees)
van varkenskarkassen eind 2023 zullen verlopen, werden in 2021 de eerste
stappen gezet in de organisatie van een nieuwe certificeringsproef tot herijking van
deze toestellen.

-

OD 2.1 Klimaat

Via het VLIF werd de penetratiegraad van marktklare innovaties die leiden tot een
vermindering van de uitstoot van broeikassen, verder verhoogd. Het gaat om
investeringen die de emissies uit mestopslag, mestmanagement en bodem
verminderen evenals om investeringen in energiebesparing en hernieuwbare
energie.
In het kader van het convenant enterische emissies werden in 2021 maatregelen
op het gebied van voederrantsoenen, bedrijfsmanagement en genetica uitgewerkt.
Daarbij
rekening
houdende
met
reductiepotentieel,
praktische
implementeerbaarheid, monitoring en borging, trade-offs, etc… De maatregelen
werden gecommuniceerd naar de sector via het ILVO-rundveeloket. Er werd een
FAQ, brochure en steekkaarten opgemaakt met meer info over de maatregelen.
Het project Carbon Counts werd in 2021 opgestart. Dit project wordt
gecofinancierd door het Vlaams klimaatfonds. Hierbij wordt door ILVO een
roadmap opgemaakt om een Vlaamse koolstofmarkt te ontwikkelen. De
knelpunten, noden, behoeften, data en regelgevend kader zullen geïdentificeerd
worden. Daarnaast zal het Departement LV in het kader van dit project een
geodataplatform ontwikkelen om acties rond koolstoflandbouw te registeren, te
monitoren en het effect op koolstofopslag te becijferen.
Onder leiding van ILVO werd in 2021 binnen het ‘Klimrekproject’ een klimaattraject
voor melkveehouders afgewerkt en klaargemaakt om versneld toe te passen in de
sector. De eerste klimaatconsulenten werden opgeleid. Voor akkerbouw werd
eenzelfde klimaattraject opgestart.
Klimaatverandering biedt ook opportuniteiten voor bepaalde teelten, zoals de
wijnbouw. In 2021 heeft de sectorfederatie voor wijn dankzij een project werk
kunnen maken van de professionalisering van de sector. In 2021 werd ondermeer
ingezet op het versterken van de organisatorische werking, promotie, opleiding en
het actualiseren van de productdossiers van de beschermde appellaties.

-

OD 2.2 Water

Via het VLIF werd de uitrol van marktklare innovaties die leiden tot een verhoging
van de waterkwaliteit en –kwantiteit, verder verhoogd. In het kader van de blue
deal werd extra aandacht besteed aan niet-productieve investering door
landbouwondernemingen.
Het
beleidsdomein
levert
een
bijdrage
aan
de
opmaak
van
de
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 met opname van acties voor landbouw.
In het kader van de CIW werd de projectgroep ‘Versterken landbouwbeleidwaterbeleid’ opgericht die wordt getrokken door het Departement LV. De
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projectgroep
verkent
mogelijke
synergiën
en
koppelkansen
tussen
beleidsinitiatieven van het landbouwbeleid en van het waterbeleid die de impact
van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en sediment op de waterkwaliteit
kunnen verminderen.

-

OD 2.3 Bodem

In 2021 werd het bodempaspoort verder ontwikkeld met als doel kennis over de
bodem van de eigen gebruikte percelen te verhogen.
Via het VLIF werd de uitrol van marktklare innovaties die leiden tot een verbetering
van de bodemkwaliteit, verhoogd.
Het Departement LV heeft in 2021 samen met OVAM, VLACO en ILVO onderzocht
hoe een optimaal juridisch kader voor boerderijcompostering in Vlaanderen kan
ontwikkeld worden. Deze voorstellen moeten nog reglementair worden verankerd.

-

OD 2.4 Emissies

Via het VLIF werd de uitrol van marktklare innovaties die leiden tot een
vermindering van diverse types emissies, verder verhoogd.
In
2021
kwam
de
vergunningsverlening
van
ammoniakuitstotende
landbouwbedrijven onder druk ingevolge een arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. Het departement Landbouw en Visserij stelde haar
expertise ter beschikking tijdens het voorbereidingstraject van een nieuw
vergunningenkader evenals van het Vlaams Mestactieplan.

-

OD 2.5 Biodiversiteit

Via zowel areaalgebonden als bedrijfsgebonden steunmaatregelen, werden in 2021
landbouwers ondersteund die inspanningen leveren om de biodiversiteit te
verhogen.
Dit betreffen onder meer vergroeningsmaatregelen die een verplicht onderdeel
vormen van de directe steunverlening, randvoorwaarden die nageleefd moeten
door deelnemers aan areaalgebonden GLB-maatregelen, evenals vrijwillige
agromilieumaatregelen en steun voor niet-productieve investeringen op
landbouwbedrijven.
In het kader van de oproep landbouw-natuur werd steun gegeven aan het project
“(Bio)divers rantsoen voor runderen” van Regionaal Landschap Zuid Hageland. Het
project focust op enerzijds kruidenrijk grasland en anderzijds op het toepassen van
KLE's zoals o.a. voederbomen, schaduwleverancier, verhoging koolstof in de
bodem. Het financieel voordeel van kruidenrijk grasland en KLE’s wordt als
verdienmodel duidelijk naar voor geschoven.
Het Departement LV heeft zich in 2021 mede-geëngageerd voor het INBOpilootproject ter versterking van vogelmonitoring en monitoring van de haas in het
agrarisch gebied.

-

OD 2.6 Energie
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Via het VLIF werd de uitrol van marktklare innovaties die leiden tot een efficiënter
energieverbruik, verder verhoogd.
In 2021 werd steun uit het klimaatfonds toegekend aan Enerpedia 4.0. Dit initiatief
heeft als doel om via advies en begeleiding, en op basis van een geïntegreerde
aanpak, een aanzet te geven tot de ontwikkeling van concrete en haalbare
technologieconcepten op individuele land- en tuinbouwbedrijven met een directe
en substantiële impact op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
Het wordt uitgevoerd over een periode van vijf jaar door een consortium van 13
landbouwpraktijkcentra, kenniscentra en adviesdiensten.

-

OD 2.7 Een sterk plattelandsbeleid

In 2021 liep er een intensief participatief traject naar een actieplan welbevinden
waaraan zowel landbouw(st)ers, de Vlaamse overheid, de beroepsorganisaties als
organisaties buiten de landbouwsector hebben deelgenomen.
Ter ondersteuning van het welbevinden van landbouw(st)ers werd in 2021 een
subsidie verleend aan vzw Boeren op een Kruispunt en aan vzw Landelijk Infopunt
Vlaanderen.

-

OD 3.1 Onderzoek

In 2021 werden stappen gezet om het platform voor landbouwonderzoek uit te
breiden tot een interdisciplinair platform voor voedingsonderzoek.
Zoals jaarlijks werd ook in 2021 een oproep gedaan voor investeringsprojecten
bestemd voor de uitvoering van onderzoeksactiviteiten op praktijkcentra en
vergelijkbare instellingen voor praktijkgericht land- en tuinbouwonderzoek. Er
werd 3 miljoen euro steun toegekend.

-

OD 3.2 Innovatie in land- en tuinbouw

In 2021 werden projectoproepen gelanceerd voor operationele groepen in het
kader van het European Innovation Partnership (EIP), demonstratieprojecten en
de VLIF-projectsteun voor innovatie.
•

Er werden 44 EIP-projecten aangevraagd waarvan aan 16 een subsidie werd
toegekend voor een totaal bedrag van 1.172.663 euro. Twee projecten
werden aangevraagd onder het thema ‘Welbevinden van de landbouwers’,
zeven onder ‘Verdienmodellen’ en de overige zeven werden ingediend onder
het vrije thema.

•

Er werd een oproep gedaan voor het indienen van demonstratieprojecten
duurzame landbouw rond niet-productieve investeringen voor natuur,
landschap en klimaat. Er werd aan 8 van de 14 aangevraagde projecten een
subsidie toegekend. De totaal toegekende subsidie bedraagt 740.350 euro.

•

Naar aanleiding van de oproep voor ‘VLIF-projectsteun voor innovaties in
de landbouw’ dienden 48 landbouwers dienden een steunaanvraag in. De
subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te
realiseren. Aan 30 projecten werd een subsidie toegekend voor in totaal
3.310.100 euro (40% steun op het investeringsbedrag). Deze projecten
behandelen zeer diverse thema’s zoals nieuwe teelten en teelttechnieken,
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afvalvermindering, robotisering en het bruikbaar maken van lokale teelten
en reststromen als diervoeder en eiwitbron.

-

OD 3.3 Klantgerichte en innovatieve overheid

In 2021 werd een cijferwebsite met relevante data over de Vlaamse landbouw en
zeevisserij gelanceerd. Op de cijferwebsite worden zowel indicatoren als ruwe data
en zelfs interactieve ruwe data beschikbaar gesteld. De website is thematisch
opgebouwd en er werd ingezet op overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. De
nieuwe cijferwebsite zorgt voor een betere verspreiding van en kennis over cijfers
en zorgt voor een grotere transparantie van markt- en prijsgegevens in de
landbouw- en visserijsector.
Het Departement Landbouw en Visserij is een door de Europese Unie erkend
betaalorgaan voor het beheer en de controle van Europese uitgaven. In 2021
werden alle daaruit voorvloeiende verplichtingen tijdig uitgevoerd.

2.3. Budgettair kader
LAND- EN TUINBOUW, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021

2e BA

TO
BU

2e BA

LO
BU

2e BA

BU

ESR-ontvangsten
OW

0

0

1.795

2.962

0

0

Toelagen
OI

0

0

0

0

0

0

Overige
OL, OP, andere

20.000

6.951

0

0

0

0

Totaal

20.000

6.951

1.795

2.962

0

0

Inhoudelijke toelichting:
Toelichting: zie betrokken middelenartikelen.

LAND- EN TUINBOUW, MVG excl. DAB

(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU

ESR-uitgaven
WT, LO, PR

31.344

59.725

55.558

41.612

51.468

41.021

Toelagen

58.144

26.414

26.256

24.132

24.533

24.151
20

IS
Overige
LE, PA, andere
Totaal

20.000

20.000

7.294

20.000

20.000

7.294

109.488 106.139

89.108

85.744

96.001

72.466

Inhoudelijke toelichting:
ESR-uitgaven
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2021. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2021 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 2.853.000 euro in VAK en 3.292.000
euro in VEK.
Het VAK 2de BA-JR bevat ook het niet aangewende krediet van 2020 dat werd
overgedragen naar 2021, in totaal 20.915.000 euro.
In kader van Vlaamse Veerkracht werd 4.999.000 euro VAK en 1.900.000 euro
VEK herverdeeld vanuit de relanceprovisie 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 219.000 euro VAK.
Aan VAK-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 167.000 euro.
Er werd 5.014.000 euro VEK herverdeeld vanuit de centrale coronaprovisie naar
ISE B.
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 A van 300.000 euro en herverdeling
van 50.000 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 2021. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2021 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 97.000 euro in VAK en 351.000 euro in
VEK.
In kader van Vlaamse Veerkracht werd 2.000.000 euro VAK herverdeeld vanuit de
relanceprovisie naar ISE B.
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR het gevolg van herverdelingen binnen
ISE B vanuit een WT naar een IS-artikel van 219.000 euro VAK en 50.000 euro
VEK.
Voor VOI’s cat. A behelst het VAK 2de BA 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. Binnen ISE B
heeft dit betrekking op VLIF.

2.3.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen (4)
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KB0-9KDBABA-OL – UITVOERING ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit betreft een louter technisch artikel om boekingen te kunnen doen in
overeenstemming met het boekhoudschema dat werd uitgewerkt voor de
verrichtingen op de orderekening van het Vlaams betaalorgaan. Dit teneinde in
Orafin op kwartaalbasis een correcte boekhoudkundige weergave van deze
transacties te bekomen.
Hiertoe moet een OL- (middelen) en LE- (uitgaven) artikel voorzien worden om de
tijdelijke zekerheden in het kader van certificaten voor in- en uitvoer van
landbouwproducten correct te kunnen boeken
(duizend euro)
2021

AO

2e BA
Uitvoering

TO

LO

20.000

0

0

6.951

0

0

Inhoudelijke toelichting
De uitvoering 2021 op dit louter technisch artikel bedroeg 6.950.547 euro.
KB0-9KDBTBC-OW – FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit zijn 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;
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 verbeurdverklaarde waarborgen waarbij de opbrengst voor
het Vlaams Betaalorgaan is.

De toegewezen ontvangsten zijn bestemd voor uitgavenartikel KB0-1KDB4BC-WT.

(duizend euro)
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2021

AO

TO

LO

2e BA

0

500

0

Uitvoering

0

594

0

Inhoudelijke toelichting
De gerealiseerde ontvangsten liggen in lijn met de geraamde ontvangsten.
KB0-9KDBTBD-OW – FONDS VOOR HET LANDBOUWINFORMATIENETWERK
Korte inhoud begrotingsartikel
Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader
van de uitvoering van het Lambermontakkoord. Het Fonds voor het
Landbouwinformatienetwerk 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 aantal opgeleverde boekhoudingen en het
tarief dat door de EC betaald wordt per boekhouding.
De toegewezen ontvangsten zijn bestemd voor uitgavenartikel KB0-1KDB4BD-WT.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

96

0

Uitvoering

0

58

0

Inhoudelijke toelichting
De gerealiseerde ontvangsten zijn een voorschot voor 2021.
KB0-9KDBTBF-OW – VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
Korte inhoud begrotingsartikel
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 1 juni 2018 houdende vaststelling van
de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de
registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het
rassenregister, 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.
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Visserijsector:
- Terugbetalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
De toegewezen ontvangsten zijn bestemd voor de uitgavenartikelen KB01KDB4BF-WT en KB0-1KDB4BV-IS.
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

2e BA

0

1.199

0

Uitvoering

0

2.310

0

Inhoudelijke toelichting
De hogere ontvangsten vloeien voort uit betalingen door de EC in kader van het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Uitgavenartikelen
KB0-1KDB2BA-LE
BETAALORGAAN

–

UITVOERING

GBCS

EN

ERKENNING

VLAAMS

Korte inhoud begrotingsartikel
Dit betreft een louter technisch artikel om boekingen te kunnen doen in
overeenstemming met het boekhoudschema dat werd uitgewerkt voor de
verrichtingen op de orderekening van het Vlaams betaalorgaan. Dit teneinde in
Orafin op kwartaalbasis een correcte boekhoudkundige weergave van deze
transacties te bekomen.
Hiertoe moet een OL- (middelen) en LE- (uitgaven) artikel voorzien worden om de
tijdelijke zekerheden in het kader van certificaten voor in- en uitvoer van
landbouwproducten correct te kunnen boeken.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

20.000

20.000

VEK
BU

2e BA

7.294

20.000

2e BA-JR

BU

20.000

7.294

Inhoudelijke toelichting
De uitvoering 2021 op dit louter technisch artikel bedroeg 7.293.686 euro.
KB0-1KDB2BA-WT
BETAALORGAAN

–

UITVOERING

GBCS

EN

ERKENNING

VLAAMS

Korte inhoud begrotingsartikel
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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 verzekerde dus ook in 2021 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
Daarnaast start de EU op 1 januari 2023 met een nieuwe programmaperiode van
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naar aanleiding waarvan de ICTtoepassingen van het Departement Landbouw en Visserij verder fundamenteel
herwerkt moeten worden.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

12.360

13.110

VEK
BU
13.102

2e BA
12.360

2e BA-JR
12.010

BU
10.140

Inhoudelijke toelichting
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR is het gevolg van volgende
herverdelingen:
- Er werd 500.000 VAK herverdeeld naar dit artikel voor de opstart en
ontwikkeling van IT-projecten die zo snel als mogelijk operationeel moesten
zijn, in het bijzonder pré-ecoregelingen.
- Er werd 250.000 VAK herverdeeld voor het IT-project Octopus voor beheer
kleine subsidiemaatregelen.
- Wat VEK betreft werd enerzijds 300.000 euro herverdeeld naar KB01KDB2BA-WT en 50.000 euro naar KB0-1KDB2BV-IS omdat het
beschikbare VEK ontoereikend was om de vereffeningen van 2021 correct
te kunnen boeken op het boekjaar 2021.
Het krediet werd volledig benut en aangewend voor initiatieven voorzien in het
GBCS- en ICT-stuurplan 2021-2022 van het Departement Landbouw en Visserij.
KB0-1KDB2BB-WT – TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
Korte inhoud begrotingsartikel
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Het artikel omvat een ruime waaier aan subsidies die kaderen binnen het land- en
tuinbouwbeleid. Ook subsidies van de Vlaamse Veerkracht-projecten van landbouw
worden deels op dit artikel aangerekend.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

VEK

2e BA-JR

17.784

BU

21.647

2e BA

21.290

2e BA-JR

18.052

19.952

BU
15.686

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

-

-

-

Er werd 1.999.000 euro VAK en 400.000 euro VEK herverdeeld naar dit
artikel uit de relanceprovisie voor het Vlaamse Veerkrachtproject VV028,
voor het onderdeel samenwerkingsverband ‘Praktijkcentra Plant’ voor de
uitvoering van het project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en
technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’
Herverdeling van 3.000.000 euro VAK en 1.500.000 euro VEK vanuit de
centrale relanceprovisie naar dit artikel voor het Vlaamse Veerkrachtproject
VV107 binnen de cluster brexit. Maatregelen voor de zwaar getroffen
sectoren van de agrovoeding en sierteelt met het oog op het vrijwaren en
ondersteunen van de export naar het Verenigd Koninkrijk - VLAM.
Herverdeling van 500.000 euro VAK en 250.000 euro VAK naar
begrotingsartikel KB0-KDB2BA-WT voor IT-projecten.
Herverdeling VAK naar KB0-1KDB2BV-IS voor twee projecten waarvan EV
ILVO begunstigde is en aanrekening op een IS-artikel in plaats van een WTartikel noodzakelijk is: 110.000 euro voor ‘Impact van peilverhogingen en
vernatting op nabijgelegen landbouwgebied in Vlaanderen’, en 109.000
euro voor ‘versnelde kwalitatieve uitrol van de Klimrektool’
Herverdeling van 167.000 euro VAK naar KB0-1KDB5DX-WT voor
investeringsdossiers op het Financieringsinstrument voor de Vlaamse
Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

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

Zorgboerderijen
Hierbij
krijgen
landzorgboerderijactiviteiten.

-

en

tuinbouwers

een

subsidie

voor

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:
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-

-

-

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
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 voor de programmaperiode 2014-2020.

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 2021 werd aan bijkomende ondersteuning van 100.000 euro toegekend als
tussenkomst in de extra werkingskosten voor het werkingsjaar 2022.
-

Praktijkcentra land- en tuinbouw, waarschuwingsdiensten

Voor de praktijkcentra plantaardige productie zorgt de Vlaamse overheid voor een
structurele ondersteuning voor onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten met
toepassing van het 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. 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,
projectondersteuning, bedrijfsadvisering, subsidie CCBT,…
-

Sensibiliseringsprojecten

Deze uitgaven kaderen binnen het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli
2004 betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties
ter bevordering van een duurzame landbouw.
Jaarlijks wordt een projectoproep gelanceerd. Voor de oproep 2021 was het thema
niet productieve investeringen voor natuur en klimaat. Deze dossiers worden in
het kader van het PDPO III gefinancierd met Europese middelen.
-

Operationele groepen EIP (European Innovation Partnerships)
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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 2021 waren er naast
een vrij te kiezen thema twee thema’s:
- Verdienmodellen
- Welbevinden van de landbouwers.
Deze dossiers worden in het kader van het PDPO III gecofinancierd met Europese
middelen.
-

Allerhande subsidies kaderend in het Vlaamse land- en tuinbouwbeleid

Voor
-

2021 waren dit o.m.
Ferm vzw voor Steunpunt Kort Keten
Ferm vzw voor Landelijk Infopunt voor Vrouwen
Nationale Boomgaardenstichting
Ondersteuning sierteeltsector - PCS
Landbouweducatie
VLAM – voedsel verbindt Boer en Burger
Projecten voedseltafels
Opstart bracheorganisatie Pork.be
Diverse facultatieve subsidies

Landbouwvormingsactiviteiten

De naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector zijn een onderdeel van
het landbouwvormingsbeleid. De uitgave kadert binnen het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse
opleidingsinitiatieven in de landbouwsector
De erkende centra dienen jaarlijks een jaarprogramma in. Deze 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 werd een aanzienlijk deel van de opleidingen online georganiseerd,
een mogelijkheid die sinds 2020 werd ingevoerd.
-

Steun voor oprichting van producentenorganisaties

De uitgave kadert binnen het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015
betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties.
Voor 2021 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.
-

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 2021 verder. Bijgevolg was enkel VEK nodig voor deze dossiers.
KRATOS wordt medegefinancierd door de EU in het kader van PDPO III.
-

Diensten voor bedrijfsverzorging
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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.
-

Vlaamse Veerkrachtprojecten

Landbouw en Visserij is trekker voor vijf Vlaamse Veerkracht-projecten:
- VV028 Droogteresistente teelten
- VV029 Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven

-

VV030 Hergebruik van restwater

VV033 Sensibilisering, opleiding en advisering

VV107 Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o.a. als
gevolg van Brexit

In 2021 werden volgende subsidies in kader van de VV-projecten aangerekend op
dit begrotingsartikel:
- VV028: subsidie aan ‘Praktijkcentra Plant’ voor de uitvoering van het project
‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele
klimaatrobuuste land- en tuinbouw’ (1.990.000 euro)
- VV107: subsidie aan VLAM voor maatregelen voor de zwaar getroffen
sectoren van de agrovoeding en sierteelt met het oog op het vrijwaren en
ondersteunen van de export naar het Verenigd Koninkrijk – VLAM
relanceplan corona & brexit. (3.000.000 euro)
KB0-1KDB2BI-WT – LANDBOUWRAMP 2019
Korte inhoud begrotingsartikel
Dit artikel is bestemd voor de budgettaire afhandeling van de schadedossiers in
kader van de erkenning als landbouwramp van de uitzonderlijke zomer 2019.
(duizend euro)
VAK

VEK
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2021

2e BA

Uitgaven

2e BA-JR
0

1.434

BU
1.243

2e BA

2e BA-JR

5.000

2.420

BU
1.243

Inhoudelijke toelichting
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR is het gevolg van:
-

Het VAK 2de BA-JR is het niet aangewende krediet van 2020 dat werd
overgedragen naar 2021.
Er werd 2.580.000 euro VEK herverdeeld naar artikel KB0-1KDB2BJ-WT om
daar te voorzien in de nodige vereffeningskredieten voor 2021.

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
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 begrotingsartikel
In 2020 werd uit het Vlaams noodfonds (CB0-1CBG2AB-PR) 35 miljoen euro
overgeheveld voor de sierteelt- en de aardappelsector. Beide sectoren waren zwaar
getroffen door de coronacrisis. In 2021 zijn de resterende kredieten ingezet om de
moeilijke situatie in de varkenssector te verlichten.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

2e BA-JR
0

19.481

VEK
BU
18.637

2e BA
5.000

2e BA-JR
12.594

BU
12.593

Inhoudelijke toelichting
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR is het gevolg van:
-

Het VAK 2de BA-JR is het niet aangewende krediet van 2020 dat werd
overgedragen naar 2021.
Er werd 5.014.000 euro VEK herverdeeld vanuit de centrale coronaprovisie
evenals 2.580.000 euro VEK vanuit artikel KB0-1KDB2BI-WT om te
voorzien in de nodige vereffeningskredieten voor 2021.

In het kader van het crisis-actieplan ‘een zelfsturende varkenshouderij’ werden er
volgende maatregelen genomen:
- Subsidie voor het project BEPORK van Belpork vzw. Deze crisismiddelen
worden gebruikt ter ondersteuning van de varkenshouders om de
uitdagingen op het vlak van castratie en de uitrol van een nieuwe
dierenwelzijnslastenboek, met aandacht voor de problematiek van het
staart couperen aan te gaan.
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-

Een subsidie voor vzw VLAM om de varkenshouders te ondersteunen met
een promotieplan om de positie van deze sector te versterken in binnen- en
buitenland, met de focus op de volledige karkasverwaarding.
een eenmalige korting aan varkenshouders op het betaalde abonnement
voor 2021 voor de ophaling en verwerking van krengen. (Rendac)
de toekenning van een liquiditeitsbescherming aan varkenshouders.

KB0-1KDB2BV-IS – EV ILVO
Korte inhoud begrotingsartikel
Projecten waarvan EV ILVO begunstigde is, worden op dit artikel aangerekend,
aangezien deze via een IS moeten verlopen en niet via een WT-artikel.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

2e BA-JR
0

2.219

VEK
BU
2.218

2e BA

2e BA-JR

34

BU

84

83

Inhoudelijke toelichting
De kredietevolutie van 2de BA naar 2de BA-JR is het gevolg van:
-

-

-

Herverdeling VAK van KB0-1KDB2BB-WT voor twee projecten waarvan EV
ILVO begunstigde is en aanrekening op een IS-artikel in plaats van een WTartikel noodzakelijk is: 110.000 euro voor ‘Impact van peilverhogingen en
vernatting op nabijgelegen landbouwgebied in Vlaanderen’ en 109.000 euro
voor ‘versnelde kwalitatieve uitrol van de Klimrektool’.
Er werd 2.000.000 euro VAK herverdeeld naar dit artikel uit de
relanceprovisie voor het Vlaamse Veerkrachtproject VV028, voor de
uitvoering van het project ‘FutureAdapt: ‘Future proof’ gewassen voor de
Vlaamse landbouwer’
Om de vereffeningen van 2021 correct te kunnen boeken op het boekjaar
2021 was een herverdeling van 50.000 euro VEK nodig. Deze werden
overgeheveld vanuit KB0-1KDB2BA-WT.

KB0-1KDB4BB-WT – TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW
Korte inhoud begrotingsartikel
Het krediet is bestemd om Europese ontvangsten terug te kunnen aanwenden voor
de subsidiëring van opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.

(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU
31

Uitgaven

0

301

0

0

301

0

Inhoudelijke toelichting
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2021. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2021 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 301.000 euro in VAK en VEK.
In 2021 waren er geen nieuwe dossiers of vereffeningen die op dit artikel werden
aangerekend.

KB0-1KDB4BC-WT – FONDS GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel
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;
- 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
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

500

794

VEK
BU

2e BA
120

500

2e BA-JR
994

BU
231

Inhoudelijke toelichting
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Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2021. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2021 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 294.000 euro in VAK en 494.000 euro
in VEK.
In 2021 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 begrotingsartikel
Het Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk werd opgericht via het
programmadecreet van 24 december 2004. Het Fonds is gemachtigd alle soorten
uitgaven 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
2021

2e BA

Uitgaven

2e BA-JR

96

346

VEK
BU

2e BA
47

96

2e BA-JR
374

BU
53

Inhoudelijke toelichting
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2021. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2021 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 250.000 euro in VAK en 278.000 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-WT – VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
Korte inhoud begrotingsartikel
Binnen dit artikel kaderen volgende elementen:
- Algemene werkingskosten
- Exploitatiesubsidies
- Verwerving van overig materieel
Landbouwsector:
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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
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

604

2.612

VEK
BU
1.119

2e BA
604

2e BA-JR
2.823

BU
1.075

Inhoudelijke toelichting
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2021. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2021 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 2.008.000 euro in VAK en 2.219.000
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 de verdere uitbouw
van modules voor de nieuwe IT toepassing ‘Polaris’ : onder meer implementatie
operationeel en quotabeheer ; vlootbeheer : analyse en implementatie van to be
situatie ; rapportering : realisatie van prio 1 en 2 en analyse van prio 3 ;
Handhaving : analyse (opstartfase) ; vaststellingsengine – analyse ; Brexit –
Opmaak formulieren: analyse en test. Daarnaast ook de noodzakelijke technische
migraties en de implementatie van de Europese verplichtingen bij het uitwisselen
van data tussen de verschillende lidstaten en met de Europese Commissie.
KB0-1KDB4BV-IS – EV ILVO
Korte inhoud begrotingsartikel
Het betreft verbintenissen op basis van het decreet van 28 juni 2013 betreffende
het landbouw- en visserijbeleid waarbij EV ILVO promotor is.
Dit begrotingsartikel is gekoppeld aan het middelenartikel KB0-9KDBTBF-OW.

(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

2e BA-JR

VEK
BU

2e BA

2e BA-JR

BU

34

Uitgaven

595

692

535

595

946

565

Inhoudelijke toelichting
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2021. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2021 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Vandaar een verschil van 97.000 euro in VAK en 351.000 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 begrotingsartikel
Op dit artikel worden de toelage en het vastleggingskrediet van het Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorzien.
Inhoudelijke bespreking zie 2.3.2 VLIF.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

57.549

23.503

VEK
BU
23.503

2e BA
23.503

2e BA-JR
23.503

BU
23.503

Inhoudelijke toelichting
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.
Conform de aanrekenregels van VCO werd de toelage van 23.503.000 euro volledig
vastgelegd en vereffend.
Bespreking zie 2.3.2 overige entiteiten onder gezag.

2.3.2. Overige entiteiten onder gezag
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) – VOI cat A.
Omschrijving
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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 onderscheid gemaakt tussen volgende maatregelen:
•

•
•

Land- en tuinbouwers
- Overnamesteun voor de jonge landbouwer o 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.

Toelichting op detailniveau
Ontvangsten: 58.769 keuro
Hoofdstuk 1: Tegemoetkoming van de overheid: 26.503 keuro
Rubriek 46.10: 23.503 keuro (toelage KB0-1KDB5BW-IS)
De toelage dient voor de betalingen van subsidies die in 2021 en
voorgaande jaren zijn toegekend aan de begunstigden.
Rubriek 66.11: 3.000 keuro (toelage Vlaams Klimaatfonds)
Hoofdstuk 2: Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht
Rubrieken
57.20
en
16.11:
Verwachte
recupereerbare
kasontvangsten uit vorderingen van 2019 en vroeger: 462 keuro.

eigen

Hoofdstuk 6: Over te dragen saldo
Rubriek 08.21: overgedragen overschot vorige boekjaren bedraagt: 29.627
keuro
Rubriek 08.21: overgedragen overschot vorige boekjaren - interventie:
2.177 keuro
Uitgaven: 58.769 keuro
Hoofdstuk 0: Over te dragen saldi: 25.157 keuro
Rubriek 03.22: over te dragen overschot van het boekjaar – interventie:
2.177 keuro
Rubriek 03.22: over te dragen overschot van het boekjaar : 22.980 keuro
36

Hoofdstuk 2: Betalingen aan derden: 33.612 keuro.
Deze hebben betrekking op:
- de steun aan land- en tuinbouwers en hun coöperaties:
- rubriek 31.12: rentesubsidies: 6.930 keuro: daling met 1.570 keuro:
De theoretische betaalkalender is gebaseerd op de vastleggingen
van (vele) jaren geleden. Enerzijds vallen er bedragen weg omwille
van steunstopzettingen, van rentevoetdalingen (herfinancieringen),
enz…
- Rubriek 51.12: Kapitaalpremies : 22.733 keuro daling met 3.393
keuro. De raming van de uitbetalingen is afhankelijk van enkele
onzekere parameters die het niet mogelijk maken om een strikte
betalingskalender op te stellen bvb verwachte realisatiegraad, de
mogelijkheid van landbouwers om van de uitvoering van hun
investering af te zien, onzekerheid tijdstip van indiening van de
facturen door de landbouwer (pas daarna wordt steunaanvraag
behandeld).
- Rubriek 51.30: waarborgen: 21 keuro
- Rubriek 51.22: overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven:
229 keuro (kasuitgaven zijn 33.383 + 229 keuro verliezen op
vorderingen)
- investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven:662 keuro: daling met 588
keuro: Rubriek 51.12:: Ook hier werd begroot op basis van de flow aan
dossiers en wat zou moeten of kunnen ingediend worden als
betaalaanvraag, doch daar kunnen ook afwijkingen op voorkomen omwille
van crisis, corona of niet uitvoeren… .
- investeringssteun aan de omkadering van de land- en tuinbouw: Rubriek
51.12: 2.047 keuro: daling met 1.503 keuro
Omwille van Corona, en dus zowel vertraging van de uitvoer van de werken
als problemen met leveringen van grondstoffen, is er vanuit verschillende
projecten gevraagd om de duurtijd van de uitvoering te verlengen. De
betalingen worden hierdoor dus verder in de tijd gespreid
- PDPO III maatregelen : rubriek 51.12:
- Niet productieve investeringen: 15 keuro: daling met 5 keuro
- Projectsteun voor innovatie: 804 keuro: daling met 446 keuro:
Bepaalde investeringen hebben vertraging opgelopen of werden
uitgesteld, meestal door Corona. Ook werd begroot op basis van de
flow aan dossiers en wat zou moeten of kunnen ingediend worden
als betaalaanvraag, doch daar kunnen ook afwijkingen op
voorkomen omwille van crisis, corona of niet uitvoeren…
- Ontwikkeling kleine bedrijven: 3 keuro: daling met 37 keuro
- aankoop van niet duurzame goederen en diensten in het kader van
interventie: rubriek 12.11 : 0 keuro.
- emissiereductie in relatie tot het klimaatfonds: rubriek 51.12: 168 keuro:
verlaging met 3.944 keuro; Hier werden projecten geselecteerd die nog niet
werden uitgevoerd.

Totale VAK: 61.768 keuro bestaat uit:
-

Het vastleggingskrediet van 57.549 keuro
Klimaatfondsmiddelen: 3.000 keuro
Eigen ontvangsten: 1.219 keuro

Alle vastleggingsmiddelen werden volledig benut.
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De wijzigingen langs vastleggingszijde hebben betrekking op:
- de steun aan land- en tuinbouwers en hun coöperaties:
- rentesubsidies: 3 keuro
- kapitaalpremies: 52.234 keuro: stijging met 2.713 keuro
- waarborgen: 21 keuro
- investeringssteun aan agrovoedingsbedrijven: 1.833 keuro: daling met
keuro. Enkel de best gerangschikte projecten werden geselecteerd
betekent dat deze projecten een minimumscore moesten behalen
geselecteerd te kunnen worden.
- PDPO III maatregelen
- Niet productieve investeringen: 16 keuro: daling met 4 keuro
- Projectsteun voor innovatie:1.655 keuro: daling met 109 keuro
- Ontwikkeling kleine bedrijven: 6 keuro: daling met 34 keuro
- aankoop van niet duurzame goederen en diensten in het kader
interventie: 0 keuro.
- emissiereductie in relatie tot het klimaatfonds: 3.000 keuro

867
wat
om

van

2.3.3. Overige entiteiten onder toezicht
Binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij zijn er geen entiteiten onder
toezicht.

38

3. Inhoudelijk structuurelement - VISSERIJ EN AQUACULTUUR
Dit inhoudelijke structuurelement (ISE D) heeft betrekking op aanmoediging
binnen Vlaanderen van duurzame zeevisserij en aquacultuur door een economisch
efficiënte, en ecologisch en sociaal aanvaardbare zeevisserij en aquacultuur te
bevorderen. Ook het Gemeenschappelijk Visserijbeleid situeert zich binnen dit ISE.
3.1. Strategische doelstellingen
In de beleidsnota 2019-2024 Landbouw en Visserij is voor dit inhoudelijke
structuurelement volgende SD ingeschreven:
-

SD4. Een toekomstgerichte zeevisserij- en aquacultuursector
oplossingen voor economische, sociale en ecologische uitdagingen.

met

3.2. Operationele doelstellingen
-

OD 4.1 Het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid

Bij de uitvoering, evaluatie en de herziening van het visserijbeleid dient steeds het
lange termijn perspectief voor de sector en voor de vispopulaties voor ogen te
worden gehouden. Het is door de volgehouden aandacht voor een duurzaam
quotamanagement en het in overleg met de sector ondernemen van diverse acties
aangaande dit quotamanagement, dat meer dan de helft van de visquota die door
de Belgische visserijsector wordt bevist, op een duurzaam niveau wordt beheerd
volgens het principe van maximale duurzame opbrengst. Voor de quota waar dit
nog niet het geval is wordt dit stapsgewijs verder gerealiseerd door o.a.
wetenschappelijk onderzoek.
We ijveren op Europees niveau voor een visserijbeheer dat voornamelijk inzet op
de vitaliteit en duurzaamheid van de visbestanden zodat een maximale output aan
producten gegarandeerd wordt en dit tegen minimale inspanningen en dus tegen
minimale kostprijs. Tevens streven we ook naar een Europees visserijbeleid dat
niet alleen inzet op effectiviteit op het vlak van visserij maar trachten we ook een
focus te leggen op efficiëntie bij de ontwikkeling, beheer en uitvoering van dit
beleid om aldus te komen tot een maximaal resultaat op basis van een beperkte
inzet aan mensen en overheidsmiddelen
-

OD 4.2 Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

In 2021 werd het Programma EFMZVA verder uitgewerkt op basis van het wettelijk
vastgelegde programmasjabloon dat op Europees niveau in 2021 juridisch
bekrachtigd werd op grond van de Europese basisverordeningen (EFMZVA en CPR).
In het kader van de opgezette plan-MER procedure, werd tot tweemaal toe een
(tussentijdse) goedkeuring van de Vlaamse Regering verleend aan het ontwerp
van het Vlaams gedeelte van het Belgische Programma EFMZVA. Daarnaast werden
ook de informele consultaties met de Europese Commissie (DG MARE) doorheen
2021 geïntensifieerd. Omwille van de lange doorlooptijd van de plan-MER
procedure zal de finale goedkeuring van het Vlaams gedeelte van het Belgisch
Programma EFMZVA overgeheveld worden naar 2022. Ook de opgestarte
voorbereidingen van de Vlaamse regelgeving (BVR FIVA) zullen in 2022 verder
worden gezet om rekening te houden met het finaal goedgekeurd Belgisch
Programma EFMZVA.
-

OD 4.3 Ondersteuning van de Vlaamse Aquacultuursector
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Het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het ontwerp ‘Nationaal strategisch plan
aquacultuur 2021 – 2030’ werd in de loop van 2021 verder verfijnd na bijkomende
overlegmomenten met stakeholders uit de aquacultuursector. Daarnaast werden
(zowel binnen- als buitenlandse) ondernemers in 2021 aangemoedigd om
operationele aquacultuuractiviteiten in Vlaanderen uit te bouwen. Dit door middel
van persoonlijke begeleiding door zowel de aquacultuurconsulent en het
Departement Landbouw en Visserij en informele adviesverlening door de
Strategische Stuurgroep van het Vlaams Aquacultuurplatform. Om de kennis bij
consumenten en maatschappelijke gedragenheid betreffende aquacultuur in
Vlaanderen te versterken werd tevens het engagement aangegaan, in
samenwerking met VLAM, om een Europese informatiecampagne inzake
aquacultuur verder te verspreiden eens deze beschikbaar wordt gesteld aan de
lidstaten.
-

OD 4.4 Instroom in de sector

In 2021 werden vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheidszin vergaande
investeringen
in
veiligheid,
gezondheid,
verbetering
van
de
arbeidsomstandigheden en het welzijn van de bemanning aan boord gerealiseerd
en werd financiële ondersteuning gegeven voor de investeringen die hiertoe
bijdragen en verder gaan dan hetgeen wettelijk verplicht is. Door deze
investeringen enerzijds te realiseren en deze ook voldoende in de kijker te plaatsen
verhogen we de aantrekkelijkheid van het beroep.
-

OD 4.5 Brexit en andere uitdagingen voor de sector

De sector begeleiden en ondersteunen in het omgaan met de gevolgen van de
Brexit, vormde één van de belangrijkste opdrachten voor 2021. Er kon tot 2026
toegang tot de visgronden in de UK-wateren worden bekomen, met specifieke
aandacht voor de 6 tot 12 mijlszone waar specifieke vergunningen gelden die voor
enkele vaartuigen heel wat onderbouwing nodig hadden. Gezien het grote belang
van de Belgische visserijsector in de Brexit dossier werd de oprichting, structuur
en deelname aan het Specialised Committee on Fisheries (SCF) gedetailleerd
opgevolgd. Meer concreet vormde het opvolgen, reageren en communiceren van
de geldende technische maatregelen en andere regelgeving in Britse wateren werd
in de loop van 2021 een nieuw structureel takenpakket. Onder de noemer van de
BAR – Brexit Adjustment Reserve- werden de eerste noodzakelijke projecten
opgezet en uitgewerkt.
-

OD 4.6 Duurzame visserij

Het nieuwe Convenant ‘Op koers naar duurzaamheid 2021-2025’ werd op 22 juni
2021 voorgesteld. In dit nieuwe Convenant wordt ingezet op een verdere
verduurzaming van de visserijactiviteiten door diverse partners binnen en buiten
de overheid (Rederscentrale, ILVO, VLIZ, visveilingen, …) met elkaar in dialoog te
laten gaan en de krachten te bundelen. Het Convenant buigt zich over drie
kerndomeinen, ‘beschermen’, ‘produceren en verwerken’, en ‘consumeren en
communiceren’ en verenigt de deelnemende partners in een Task Force. Via de
klankbordgroep worden alle belanghebbenden in de visserijsector éénmaal per jaar
geïnformeerd en betrokken. In het kader van “Visserij Verduurzaamt” werden de
nodige lastenboeken en de daaraan verbonden verificatiesystemen ontwikkeld om
het gebruik van het label “Visserij Verduurzaamt” verder te consolideren.
-

OD 4.7 Databeheer als basis

Het “Visserij verduurzaamt” project is slechts één van de projecten met een
doorgedreven databeheer als basis. De administratie nam in 2021 een nieuw ITsysteem in gebruik die grote stappen zet richting een real-time monitoring van de
visserij-activiteiten, wat noodzakelijke informatie oplevert voor een meer efficiënte
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quotabenutting, kennis van de visgebieden en de uitdagingen rond de
aanlandingsverplichting. Vanuit een versterkt partnerschap tussen visserijsector,
betrokken reders en wetenschap worden mogelijkheden gecreëerd om alle data die
een vaartuig creëert te bundelen en ten dienste te stellen van verhoogde kennis
rond vangsttechnieken, visgebieden, gevangen soorten, benodigd materiaal. Deze
waardevolle analyses staan ten dienste van een beter visplan om meer efficiënt te
kunnen vissen

3.3. Budgettair kader
VISSERIJ EN AQUACULTUUR, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021

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

VISSERIJ EN AQUACULTUUR, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESR-uitgaven
WT, LO, PR
Toelagen
IS

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

0

0

0

0

0

0

4.029

4.262

4.259

4.261

4.262

4.259

0

0

0

0

0

0

4.029

4.262

4.259

4.261

4.262

4.259

Overige
LE, PA, andere
Totaal

VEK

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

3.3.1. Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
Ontvangstenartikelen
Er zijn geen ontvangstenartikelen binnen dit ISE.

Uitgavenartikelen
KB0-1KDB2DT-IS – FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN
Korte inhoud begrotingsartikel
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 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
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

100

101

VEK
BU

2e BA
98

100

2e BA-JR
101

BU
98

Inhoudelijke toelichting
In 2021 was er een herverdeling vanuit de centrale indexprovisie waardoor 2de BAJR 1.000 euro hoger ligt dan 2de BA.
Zie verder bij 3.3.3 overige entiteiten onder toezicht
KB0-1KDB5DX-IS – FIVA
Korte inhoud begrotingsartikel
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Op dit artikel worden de toelage en het vastleggingskrediet van het
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector voorzien.
Zie
toelichting
onder
3.2.2.
Overige
entiteiten
onder
gezag:
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector.

het

(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

3.929

4.161

VEK
BU
4.161

2e BA
4.161

2e BA-JR
4.161

BU
4.161

Inhoudelijke toelichting
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 FIVA betreft. In se is dit geen kredietevolutie, maar een andere VAKinvulling.
Binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij was er een herverdeling van
167.000 euro VAK van het begrotingsartikel KB0-1KDB2BB-WT naar het artikel
KB0-1KDB5DX-IS omdat het vastleggingskrediet van FIVA niet volstond om alle
dossiers vast te leggen.

3.3.2. 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.
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;
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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: 4.170 keuro
Hoofdstuk 1: tegemoetkoming van de overheid
Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 4.161 keuro
Hoofdstuk 2: opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht
Rubriek 57.20: terugbetalingen door ondernemingen: 3 keuro
Hoofdstuk 3: Bijzondere ontvangsten
Rubriek 08.21: overgedragen saldo vorige boekjaren: 6 keuro
Uitgaven: 4.170 keuro
Hoofdstuk 1: Bijzondere uitgaven
Rubriek 03.22: Over te dragen overschot van het boekjaar: 804 keuro
Er werden in 2020 en 2021 enkele grote investeringsprojecten vastgelegd
die een vertraging in uitvoer kennen. De redenen voor deze vertraging zijn
een opvolging van crisissen met zware impact op de visserijsector (Brexit
en COVID).
Ook voor proefprojecten (ESR 33.00 en 61.42) werden verlengingen van de
uitvoeringstermijn aangevraagd omwille van de coronacrisis, met als gevolg
dat betalingsaanvragen later worden ingediend dan gepland.
Hoofdstuk 2: Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van een
statutaire opdracht: (herraming betaalkredieten): 3.366 keuro
Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: 205 keuro.
Het betreft dossiers experimentele visserij, proefprojecten, projecten van
algemeen belang en dossiers in het kader van duurzame ontwikkeling van
visserijgebieden.
Rubriek 51.12: investeringssteun en andere tegemoetkomingen: 2.672
keuro
Het betreft betalingen voor eerste installatie, modernisering vaartuigen
(kapitaalpremies), aquacultuur (kapitaalpremies, inclusief maricultuur),
visverwerking en havenuitrusting (kapitaalpremies).
De eigen ontvangsten van 2020 ten belope van 19 keuro worden uitbetaald
op deze rubriek.
Rubriek 61.42: Projectsteun aan EV ILVO: 489 keuro.
VAK: 4.098 keuro bestaat uit:
- Initieel vastleggingskrediet van 3.929 keuro.
- Terugbetaling door ondernemingen: 2 keuro (2021), (in totaal 3 keuro
terugbetaling, bijgevolg 1 keuro onbenut)
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-

Herverdeling via MB d.d. 22 december 2021: 167 keuro van KB01KDB2BB-WT naar KB0-1KDB5DX-IS

3.3.3. 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 bedroeg 100.000 euro en betrof
overheidstussenkomst
in
de
scheepsjongerenbezoldiging
en
de
werkingskosten
Vanuit de provincie West-Vlaanderen was de tussenkomst 27.185 euro.
De tussenkomst van de reders bedraagt 0,05% op de brutobesomming. De
totale te innen redersbijdragen voor 2021 bedroeg 38.574 euro (Belgische
havens: 30.734 euro en buitenlandse havens: 7.840 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 2020: 236.028 euro

Uitgaven:
-

De terugstorting van RSZ aan de reders: 44.822 euro
Bezoldiging scheepsjongeren: 80.095 euro
Bedrijfsvoorheffing scheepsjongeren: 4.216 euro
Werkingskosten: 61.059 euro
Beschikbare reserves 31 december 2021: 208.555 euro

Voor het jaar 2021 waren er in totaal 2.802 zeedagen (+ 153 betaalde feestdagen).
Dit betekent voor 2021 een stijging van 239 zeedagen (+35 betaalde feestdagen)
tegenover 2020.
Het aantal scheepsjongeren in 2021 was 119.
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VI. BELEIDSVELD: LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK
Het beleidsveld ‘Landbouw- en Zeevisserijonderzoek’ omvat één inhoudelijk
structuurelement, nl. landbouw en Zeevisserijonderzoek (ISE E)

1. Inhoudelijk structuurelement: 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. Strategische doelstellingen
In de beleidsnota 2019-2024 Landbouw en Visserij zijn voor dit inhoudelijke
structuurelement volgende Strategische Doelstellingen ingeschreven:
-

SD6. Het realiseren van co-creatief onderzoek m.b.t. landbouw, visserij en
voeding;
SD7. ILVO zet in op onderzoek dat aansluit bij actuele vraagstukken en
prioriteiten;
SD8. ILVO als katalysator.

1.2. Operationele doelstellingen
-

OD 6.1 Onderzoek ingebed in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties (SDG’s)

ILVO timmert reeds jaren aan een meer duurzame bedrijfsvoering. Enkele jaren
terug onderstreepte ILVO zijn ambities door een partnerschap te sluiten met CIFAL
Flanders (UNITAR affiliated International Training Centre for Authorities &
Leaders). CIFAL Flanders helpt mee de grote lijnen uitzetten, neemt ILVO op in
een groter lerend netwerk van organisaties die met dezelfde thematiek bezig zijn,
en geeft gerichte input rond specifieke onderwerpen. Dit zorgde ervoor dat het
traject naar een meer duurzame bedrijfsvoering en een meer duurzame
onderzoeksfocus sneller geïmplementeerd kon worden. De eerste stappen van dit
traject werden gehonoreerd door de toekenning van het label SDG Pioneer.
Sindsdien werkt ILVO verder aan het stappenplan richting SDG Champion met als
doel om ILVO te laten evolueren naar een onderzoeksinstelling die nog meer kan
bijdragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
In 2021 werd verder gewerkt aan het grote transitieproject dat reeds in 2020 het
levenslicht zag: de Onderzoekskouter. Met de aanstelling van een
Boerderijmanager wil ILVO volop de connectie maken tussen het innovatieve
onderzoek en het eigen landbouwbedrijf. ILVO wil zo een voorbeeldfunctie
opnemen naar het verder verduurzamen van de landbouw. Een mooi voorbeeld
hiervan is de opening van een aantal trage wegen en inspanningen die geleverd
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worden voor meer biodiversiteit in een productief landschap aan de Gondebeek.
Daarin zijn 8ha gronden betrokken, waarvan 5ha binnen SBZ- Speciale
Beschermingszone. Hiervoor is samenwerking gezocht met diverse partners uit het
Rodeland-landschapsproject waaronder ANB, de provincie Oost-Vlaanderen,
ForNaLab, en Natuurpunt (SDG 6 & 15).
Ook het gevarieerd patrimonium van zowel kantoorgebouwen als labo’s, serres,
hoevegebouwen, schuren en stallen werd in 2021 grondig in kaart gebracht met
als doel hier later duidelijke knopen door te hakken. Het in aanbouw zijnde
‘Innovocean’, een state-of-the-art marien onderzoekscomplex van achtduizend
vierkante meter dat ILVO en VLIZ bouwen op de Oosteroever in Oostende toont
alvast de hoge ambities (SDG 9 & 11).
Op de Onderzoekskouter is er ook plaats voor ontspanning en informatiedeling. In
2021 werd ook de Kouterwandeling voorgesteld: een interactieve wandeling die de
deelnemers middels QR-codes meeneemt in het verhaal van ILVO, het markante
landschap en zijn geschiedenis (SDG 2, 4, 9 & 11).
Tot slot draagt de Onderzoekskouter ook bij tot de stimulerende werkomgeving die
ILVO wil zijn met ruimte voor ontspanning, een eigen kinderopvang en de Broeikas
als polyvalente ontmoetingsruimte (SDG 3).
-

OD 6.2 Onderzoek in samenwerking met partners in binnen- en buitenland

Vanuit zijn unieke positie in het onderzoeklandschap – pivoterend tussen
universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekcentra en praktijkcentra - ziet
ILVO het als zijn taak een verbindende factor te zijn tussen academisch en
praktijkgericht onderzoek, met de bedoeling onderzoek door te vertalen naar de
praktijk en uiteindelijk ook naar de voorlichting. ILVO is ook stichtend lid van
Agrolink Vlaanderen, waar de focus ligt op inhoudelijke samenwerking tussen de
partners en afstemming van investeringen. Naast de intense samenwerking met
de Praktijkcentra en de landbouwfaculteiten, versterkte ILVO zijn samenwerking
met de Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Daarnaast werd ook het
partnerschap tussen ILVO en het VIB verder geconcretiseerd in de vorm van de
oprichting van Protealis en de ondersteuning die ILVO geeft bij de realisatie van
het agrobiotech ecosysteem ‘Biotope’ dat VIB op touw heeft gezet.
In het marien onderzoek is er de intense samenwerking met VLIZ, die nog
geïntensifieerd werd door het feit dat beide organisaties in de loop van 2022 een
nieuw onderzoeksgebouw zullen betrekken.
ILVO zette ook reeds belangrijke stappen om een intense samenwerking uit te
bouwen met de nieuwe onderzoeksfaciliteit TRANSFarm van KULeuven.
Modern onderzoek laat zich niet opsluiten binnen de landsgrenzen. ILVO plukt nu
volop de vruchten van jarenlange inzet op Europese netwerken in de vorm van
vele onderzoeksprojecten gefinancierd door Horizon 2020 en EFRO. ILVO heeft zich
ondertussen ook goed voorbereid op de nieuwe onderzoekskaderprogramma’s
Horizon Europe en EFRO die eind 2021, begin 2022 opgestart werden (periode
2021-27). Daarnaast bouwt ILVO ook structurele internationale partnerschappen
uit met complementaire organisaties. Covid 19 zorgde hier voor vertraging, maar
deze ambitie wordt weer opgenomen.
-

OD 6.3 Living Labs

Als toepassingsgerichte onderzoeksinstelling stemt ILVO het technologieaanbod af
op de vraag naar bruikbare en rendabele technologische innovaties die antwoorden
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bieden voor de dagelijkse praktijken in het landbouwbedrijf of voedingsbedrijf. Om
het bredere systeem te kunnen capteren en om de interactie met alle relevante
stakeholders te maximaliseren, zet ILVO reeds enkele jaren in op het opstarten
van Living Labs. Momenteel zijn er zes thematische Living Labs actief: Food Pilot;
Living Lab Agrofood Technology; Living Lab Agro-ecologie en Biologische
Landbouw; Living Lab Plant; Marien Living Lab en het Living Lab Veehouderij. Twee
living labs zijn intussen opgenomen in het European Network of Living Labs
(ENoLL) en het ILVO living lab agro-ecologie en bio is een onderdeel van het nieuwe
‘Horizon EU Partnership on agroecology living labs and research infrastructures’.
Belangrijk voor dit living lab rond agro-ecologie is ook de samenwerking die
aangegaan werd met een bio-akkerbouwbedrijf in Hansbeke. Hierdoor werd het
eerste agro-ecologische proefplatform in Vlaanderen opgestart, en dit op een
oppervlakte van 50 ha. Er worden regelmatig studiedagen en demonstraties
georganiseerd om de resultaten uit deze samenwerking te ontsluiten.
-

OD 6.4 De mogelijkheden van big data optimaal benutten

ILVO trekt mee aan de kar om data binnen de landbouw- en voedingswereld
‘valoriseerbaar’ te maken. ILVO zet bijvoorbeeld in op het uitbouwen van de
datahub ‘DjustConnect’ die het mogelijk maakt om data uit te wisselen en te
connecteren waarbij veel aandacht besteed wordt aan veiligheid, respect voor
dataprivacy en behoud van
data-eigendom door de landbouwer.
Landbouw en landbouwonderzoek is data-intensief: moderne stallen, tractoren en
serres zitten vol met sensoren. Om deze datastromen aan elkaar te kunnen
koppelen en om de gigantische hoeveelheid gegevens slim te verwerken, zet ILVO
in op machine learning en artificiële intelligentie. Daarnaast is ILVO, samen met
de andere Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen, actieve partner binnen de
Flemish Open Science Board (FOSB) die de strategie uitzet richting ontsluiting van
onderzoekdata volgens de FAIR-principes. ILVO heeft inmiddels een datamanager
aangeworven die zal inzetten op kennisverhoging rond FAIR data en stappen zet
om de ILVO data nog beter op elkaar af te stemmen.
-

OD 7.1 Maatschappelijk verantwoorde dierlijke productie

Voederefficiëntie, emissies, productieparameters en hygiëne zijn de hoekstenen
van het onderzoek dat ILVO in dit kader uitvoert voor zowel de melkvee-, varkensen pluimveesector. Veel aandacht gaat uit naar het aanpakken van de
stikstofemissieproblematiek in het kader van PAS. Daarnaast is ook de focus op
dierenwelzijn met aandacht voor stalinrichting, ligbedmateriaal, huisvesting en
management een belangrijk onderzoeksdomein.
-

OD 7.2 Nieuwe verdienmodellen

Binnen enkele specifieke onderzoeksprojecten werd gewerkt aan de ontwikkeling
van nieuwe verdienmodellen. Deze worden ontsloten via een webapplicatie: de
‘Verdienwijzer’ die eind 2021 in zijn eerste vorm kon opgeleverd worden.
Kennisoverdracht wordt gerealiseerd door de organisatie van onder meer
studiedagen. Digitale tools zoals de Verdienwijzer kunnen landbouwbedrijven
gebruiken bij het bepalen van het verdienmodel dat het best bij hen past. Het
samenbrengen van voldoende data en inzicht in de diverse bedrijfsrisico’s zijn
hierbij cruciaal. In toenemende mate is het economisch team ook betrokken bij
gespecialiseerd onderzoek in verschillende ontwikkelingsstadia van een
systeeminnovatie. ILVO levert inzichten over hoe men technologieën, diverse types
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van systeeminnovaties, businessmodellen en ketenconfiguraties afgestemd krijgt
op een marktvraag.
Om echt co-creatief onderzoek te gaan voeren naar alle vormen van landbouw en
de bijhorende verdienmodellen, bouwde ILVO eveneens een structurele
samenwerking uit met een aantal korte keten bedrijven om zo onderzoek te
verrichten naar de diversiteit van korte keten in de landbouw. ILVO kan op deze
manier deze bedrijven monitoren onder praktijkomstandigheden, zonder hierbij
zelf deze infrastructuur te moeten uitbouwen.
-

OD 7.3 Inzetten op eiwitdiversificatie

Een verschuiving in productie, verwerking en consumptie naar meer plantaardige
eiwitten en eiwitten uit alternatieve bronnen biedt heel wat uitdagingen voor het
onderzoek en dit zowel voor dierlijke productie als voor menselijke consumptie.
Heel wat ILVO-onderzoeksprojecten dragen bij tot de realisatie van de Vlaamse
Eiwitstrategie. In het verlengde hiervan heeft ILVO samen met het VIB de basis
gelegd van een succesvolle spinoff Protealis die inzet op de veredeling van aan
ons Westers klimaat aangepaste sojarassen. De teelt van andere potentiële
kwaliteitsvolle eiwitgewassen wordt eveneens bekeken – ILVO startte intussen met
de veredeling van kikkererwt.
Met het oog op de eiwitdiversificatie wordt de apparatuur van de Food Pilot
permanent gemoderniseerd, zodat de voedingssector ook in de komende jaren een
beroep kan doen op de kennis en infrastructuur van ILVO. Zo werd de piloothal
uitgebreid met een nieuwe extruder die plantaardige eiwitten kan omzetten naar
vlees-achtige texturen. Ook in de dierlijke productie wordt gekeken naar de
mogelijkheden van de eiwitdiversificatie. Verschillende projecten lopen om na te
gaan wat bijvoorbeeld het effect is van inkuilen van leguminosen of het
vervoederen van algen. Samen met Bio Base Europe Pilot Plant wordt gewerkt aan
de verdere verwerking van via fermentatie verkregen eiwitten.
-

OD 7.4 Aandacht voor sociale aspecten binnen de landbouw

De positie van de landbouwer binnen de keten en zijn specifieke sociale context
vormt de kern van heel wat onderzoeksprojecten die lopen bij ILVO. Door reeds
enkele jaren terug volop in te zetten op multidisciplinair onderzoek, bouwde ILVO
nationaal en internationaal een sterke reputatie op rond socio-economische
aspecten van landbouwkundig onderzoek. Dit resulteert in heel wat nationaal en
Europees gefinancierde projecten rond bijvoorbeeld de sociale en economische
impact van de digitalisering op de landbouw of recent nog een onderzoeksproject
samen met heel wat Europese partners rond het welbevinden van de landbouwers.
De opgebouwde expertise rond het welbevinden bij landbouwers en hun gezin is
samen met het Departement L&V omgezet naar een concreet actieplan dat in de
loop van 2022 aan zal bekendgemaakt worden.

-

OD 7.5 Expertisecentrum landbouw en klimaat

Het Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK) werd opgericht binnen ILVO om
de effecten van de klimaatverandering in relatie tot landbouw te bestuderen en om
relevante expertise samen te brengen. Binnen het ELK werkt ILVO aan
klimaatmitigatie en -adaptatie in de plantaardige en dierlijke productie, en aan de
ontwikkeling van een koolstofarme economie in Vlaanderen. Bij planten gaat het
onderzoek onder meer over droogteresistente rassen, nieuwe gewassen en het zich
wapenen tegen nieuwe exotische ziektes en plagen. Bij dieren focust het onderzoek
zich op de methaanuitstoot door herkauwers. Daarnaast wordt o.m. gekeken hoe
het energiegebruik in de tuinbouw omlaag kan, hoe de bodem meer koolstof kan
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opslaan en welke impact de klimaatverandering heeft op de visbestanden. Ook het
optimaal inzetten van beschikbaar water voor de landbouw en de landbouwers
informeren over geschikte, alternatieve waterbronnen die bij waterschaarste
kunnen worden gebruikt, maakt deel uit van het klimaatonderzoek. Hiervoor werd
een water-experte aangeworven. Zowel de waterbehoefte van de teelten als het
aanbod van alternatieve waterbronnen worden hiertoe in een gebruiksvriendelijk
en vrij toegankelijk online platform gevisualiseerd. De afgelopen maanden werd
ook veel energie gestoken in het bekijken van ‘Carbon Farming’ als nieuw
bedrijfsmodel voor de Vlaamse landbouw.

-

OD 7.6 ‘New breeding’ technieken

Onderzoeksinstellingen zoals ILVO werken met de instrumenten die beschikbaar
zijn, zonder positie in te nemen over de lopende politieke discussies. Zo bouwde
ILVO de afgelopen jaren ook expertise op rond CRISPR/cas9, samen met partners
in binnen- en buitenland. De focus ligt daarbij niet zozeer op het verfijnen van de
technologie zelf, wel op het inschakelen ervan met het oog op een meer duurzame
en rendabele landbouw (bv. Uitschakelen van genen verantwoordelijk voor de
bitterstoffen in witloofwortelen).

-

OD 7.7 Aandacht voor grond en de bodem

Het belang van een gezonde bodem, staat binnen ILVO al enkele jaren aangestipt
als kernprioriteit. ILVO investeerde hiertoe in infrastructuur (nieuwe compostsite)
en kennisopbouw om mee te kunnen blijven werken aan een duurzame, gezonde
landbouwomgeving. De oprichting van het agro-ecologische proefplatform in
Hansbeke is daarbij een belangrijke mijlpaal. Deze samenwerking zal belangrijke
nieuwe kennis en inzichten opleveren om de ecologische dimensie van het
landbouwsysteem te versterken. Vanuit een systeemvisie zit ILVO als expert in de
belangrijkste samenwerkingen rond bodem en rond plantengezondheid, op diverse
niveaus: intern (bv. bodemplatform), op Vlaams niveau, Europees (o.a. via EJP
SOIL) en zelfs wereldwijd.
-

OD 7.8 Voeding

Het voedingsonderzoek binnen ILVO is zeer breed – het is gericht op onder meer
het reduceren van voedselverliezen tijdens het oogst- en verwerkingsproces, het
opwaarderen van afvalstromen, identificeren van bioactieve componenten of
voedingsvezels maar ook op het verbeteren van de hygiëne doorheen de keten,
het verbeteren van recepturen of texturen om voeding gezonder of duurzamer te
maken en gerichte voeding in de zorgsector. Voedselveiligheid en kwaliteit staan
hier centraal. Belangrijk is hierbij dat ILVO dit doet in de setting van een Living
Lab – de ‘Food Pilot’ waar ILVO ondersteund door Flanders Food en gevoed door
hoogstaand onderzoek, samen met bedrijven werkt aan innovatieve oplossingen.
-

OD 7.9 Duurzame Visserij

In het visserijonderzoek speelt ILVO in op (inter)nationale trends. Zo lopen er
bijvoorbeeld verschillende projecten rond het telen van algen en wieren, maar
krijgt ook aquacultuur aan de kust of op volle zee veel aandacht. Ook de vloot zelf
verdient de nodige aandacht. Via het project EMODNET-IV werkte ILVO mee aan
de ontwikkeling en het onderhoud van het Europees Marien Observatie en Data
Netwerk, welke als taak heeft om de zeeën te bestuderen en de data volgens
internationale standaarden te ontsluiten voor onderzoekers, overheden en private
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ondernemingen. In 2022 loopt het project af m.b.t. de monitoring van de effecten
van de windmolenparken op de zee, op de endo-, epi-, hyper- en visfauna van
zachte substraten en het pelagiaal.
Op het vlak van visserij en mariene productie zijn er heel wat synergiën tussen
ILVO en de collega’s van het VLIZ. De bouw van de InnovOcean campus is
inmiddels afgerond zodat beide organisaties in de komende maanden er hun intrek
in kunnen nemen.

1.3. Budgettair kader
LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021

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
Landbouw- en Zeevisserijonderzoek.

LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESR-uitgaven
WT, LO, PR
Toelagen IS

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

0

0

0

0

0

0

6.001

6.514

6.514

6.001

6.514

6.514

0

0

0

0

0

0

6.001

6.514

6.514

6.001

6.514

6.514

Overige
LE, PA, andere
Totaal

VEK

Inhoudelijke toelichting:
De evolutie van de 2de BA naar de 2de BA-JR is het gevolg van een herverdeling
naar het EV ILVO voor een totaal van 513.000 euro in VAK en VEK. Zie bespreking
artikel KB0-1KFB2EY-IS – EV ILVO.
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1.3.1. 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 begrotingsartikel
Binnen dit artikel kaderen interne stromen aan EV ILVO.
(duizend euro)
VAK
2021
Uitgaven

2e BA

2e BA-JR

6.001

6.514

VEK
BU
6.514

2e BA
6.001

2e BA-JR
6.514

BU
6.514

Inhoudelijke toelichting
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
herverdeling van 513.000 euro vanuit het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR in
het kader van het halen van de interne doelstellingen van de Vlaamse overheid
inzake klimaat. 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.

1.3.2. 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.
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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
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.
Toelichting op detailniveau
Ontvangsten
ESR-code 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten
De begroting voorzag in totaal 12.081.064,43 euro aan ontvangsten. De
werkelijke ontvangsten bedragen 14.818.556,91 euro. Er werden meer
ontvangsten aan kwekersrechten geboekt dan begroot maar het grote
verschil komt omdat er een begrotingsaanpassing light 2021 werd
ingediend waarbij er geen aanpassingen werden gedaan in verband met de
bijkomende contracten. De aandelen van Protealis NV voor een bedrag van
1.400.000 euro werden geboekt op deze ESR-code.
ESR-code 38.10 Inkomstenoverdrachten van bedrijven
De ontvangsten voor deze rubriek liggen lager dan geraamd. Reden
hiervoor is dat er ontvangsten zijn begroot op deze code die bij de uitvoering
geboekt zijn op zowel ESR O16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en
diensten aan andere sectoren dan de overheid en ook op ESR O38.40
Inkomstenoverdrachten van vzw.
ESR-code 39.10 Inkomstenoverdracht van EU-Instellingen
De EU-ontvangsten bedragen meer dan begroot. Voor het EU-project 7038
NDGP van de eenheid Dier is er een totale ontvangst geboekt van
2.970.506,63 euro, dit betreft de afrekeningen van de jaren 2018
(770.227,38 euro), 2019 (972.395,47 euro) en 2020 (1.227.883,78 euro).
De werkelijke geboekte ontvangsten bedragen 10.626.257,11 euro. Door
de afsluitboekingen van de EU-projecten bekomen we ESR-matig
8.705.287,47 euro. De boekhoudkundige verwerking van Europese
subsidies wordt als volgt geboekt. De ontvangsten in 2021 voor Europese
projecten worden ESR-matig geboekt op de ESR-code 39 ten belope van de
geboekte uitgaven 2021. Indien er meer Europees geld werd ontvangen dan
uitgegeven wordt het verschil overgeboekt naar ESR-code O96.10 –
Opbrengsten van leningen. Indien er minder werd ontvangen dan
uitgegeven wordt het verschil geboekt naar ESR-code U84.11 –
Kredietverlening aan EU-instellingen. Hierbij is telkens rekening gehouden
met het saldo op de beginbalans. De terugname wordt, afhankelijk van de
beginsituatie, geboekt op ESR-code U91.10 – Aflossing van de
overheidsschuld of ESR-code O88.11 – Kredietaflossing door EUinstellingen. Het is dan ook heel moeilijk om de ontvangsten en uitgaven
voor Europese projecten op bovenstaande ESR-codes te begroten.
ESR-code 46.10 Inkomstenoverdrachten van de institutionele overheid
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De interrelaties op deze ESR-code worden afgestemd. Zo werd een bedrag
van 8.636.000 euro aan ontvangsten begroot. De werkelijke ontvangsten
bedragen 8.489.356,96 euro. Het verschil is te wijten aan het feit dat er
voor het project Columbia afkomstig van een toelage ter financiering van
de engagementen inzake internationale klimaatfinanciering zoals
afgesproken in het intra-Belgische Samenwerkingsakkoord van 12 februari
2018 betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en
energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 een bedrag van 129.000
euro werd begroot maar niet in uitvoering is opgenomen.
ESR-code 46.40.37 Inkomstenoverdrachten van Fonds Innoveren en Ondernemen
Deze ontvangsten liggen 2.757.436,74 euro hoger dan voorzien. Dit is
hoofdzakelijk het gevolg van de begrotingsopmaak die in samenspraak met
het Fonds Innoveren en Ondernemen werd opgemaakt. Er werd een
verkregen opbrengst geboekt op 31 december 2021 van 490.000 euro.
ESR-code 49.43 Inkomstenoverdrachten van de federale overheid
In 2021 werden 1.593.592,38 euro meer ontvangsten geboekt dan
voorzien. Dit is vooral te wijten aan de begrotingsaanpassing light 2021
waarbij de nieuwe projecten niet werden opgenomen.
ESR-code 77.50 Verkopen van teeltgoederen
De verkopen van teeltgoederen liggen 144.137,49 euro lager dan geraamd.
Dit betreft vooral de verkoop van varkens. De reden hiervan is de zeer lage
prijzen van de biggen en vleesvarkens.
ESR-code 88.11 Kredietaflossingen door EU-instellingen / ESR-code 96.10
Opbrengsten van leningen
Uitgaven
ESR-code 11.00 Lonen en sociale lasten
De uitgaven voor deze rubriek bedragen 108% van de begrote cijfers.
Het gemiddeld aantal personeelsleden steeg van 405 VTE’s tot 433 VTE’s.
De hogere kosten ten opzichte van de begroting is opnieuw te wijten aan
de begrotingsaanpassing light van 2021 waarbij de lonen niet mochten
aangepast worden.
ESR-code 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 liggen hoger dan de begrote cijfers nl.
2.891.942,28 euro. De reden voor de hogere uitgaven is te wijten aan de
begrotingsaanpassing light van 2021. Voor het nieuwe gebouw in Oostende
werden uitgaven voor een bedrag van 5.332.685,50 euro geboekt in 2021.
ESR-codes
32.00
Inkomstenoverdrachten
aan
bedrijven
en
33.00
Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk.
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Op beide ESR-codes werden meer uitgaven geboekt vooral omwille van
meer ontvangsten op ESR 46.40.37 Inkomstenoverdrachten van Fonds
Innoveren en Ondernemen. Als coördinator ontvangen wij bedragen via het
Fonds Innoveren en Ondernemen welke via deze ESR-codes worden
doorgestort naar de betreffende partners.
ESR-codes U35.20 Inkomstenoverdrachten aan het buitenland EU-landen
overheden, U 35.30 Inkomstenoverdrachten aan het buitenland EU-landen nietoverheden en U35.50 Inkomstenoverdrachten aan het buitenland niet EU-landenoverheden
Op deze ESR-codes werden de doorstortingen geboekt voor de EU-projecten
waarvan ILVO de coördinator is.
ESR-code 74.22 Verwerving van overige investeringsgoederen
Ingevolge onvoldoende ramingen werd het budget voor deze rubriek met
meer dan 570.000 euro overschreden. Er werd bij Dier geïnvesteerd in de
aankoop van een lichte vrachtwagen Toyato Hilux voor 36.500 euro en een
digitaal PCR-toestel voor 48.000 euro. Bij Plant werd geïnvesteerd in de
aankoop van een SUV-wagen Peugeot 3008 voor 33.700 euro en een Opel
Vivaro voor 28.600 euro. Bij Technologie en Voeding werd een extruder
voor een bedrag van 165.700 euro en een UHPLC systeem voor een bedrag
van 285.000 euro aangekocht.
ESR-code 74.60 Verwerving van teeltgoederen
Er werd voor ongeveer 98.500 euro minder zaden aangekocht omwille van
volgende reden. Door de natte weersomstandigheden de voorbije zomer,
nam de (her)triage veel meer tijd in beslag dan normaal gepland.
Een groot deel van de oogst 2021 wordt pas in 2022 finaal geschoond,
waardoor de uitbetaling aan de landbouwers op basis van de definitief
gecertificeerde hoeveelheden pas in 2022 zal plaatsvinden.
ESR-code 81.42 Deelnemingen in bedrijven
In 2021 werden op deze ESR-code de aandelen van Protealis NV voor een
bedrag van 1.400.000 euro geboekt.
ESR-code 84.11 Kredietverlening aan EU-instellingen / ESR-code 91.10 Aflossing
van de overheidsschuld

1.3.3. Overige entiteiten onder toezicht
Er zijn geen entiteiten onder toezicht binnen dit inhoudelijk structuurelement.
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VII. BELEIDSVELD: PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ
Het beleidsveld ‘Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij’ omvat één
inhoudelijk structuurelement ‘Promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij’ (ISE F).

1. Inhoudelijk
ZEEVISSERIJ

structuurelement:

PROMOTIE

LANDBOUW,

TUINBOUW

EN

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. Strategische doelstellingen
In de beleidsnota 2019-2024 Landbouw en Visserij is voor dit inhoudelijke
structuurelement volgende SD ingeschreven:
-

SD5. Lekker Van Bij Ons

1.2. Operationele doelstellingen
In de beleidsnota 2019-2024 zijn geen OD’s voor deze SD opgenomen.

1.3. Budgettair kader
PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ, MVG excl. DAB
(duizend euro)
AO
2021

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 dit ISE.
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PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

ESR-uitgaven
WT, LO, PR

VEK

2e BA-JR

BU

2e BA

2e BA-JR

BU

4.884

4.884

4.818

4.884

4.884

4.818

Toelagen
IS

0

0

0

0

0

0

Overige
LE, PA, andere

0

0

0

0

0

0

4.884

4.884

4.818

4.884

4.884

4.818

Totaal

1.3.1. 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 begrotingsartikel
Vzw VLAM werd decretaal sedert 1 januari 2006 een privaatrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap. Jaarlijks wordt een subsidie toegekend ter
dekking van de werkingskosten, het horizontaal programma en bijzondere
accenten en opdrachten inzake beleidsvoering waarvan de vzw met de uitvoering
is gelast.
(duizend euro)
VAK
2021

2e BA

Uitgaven

2e BA-JR

4.884

4.884

VEK
BU
4.818

2e BA
4.884

2e BA-JR
4.884

BU
4.818

Inhoudelijke toelichting
In 2021 voerde VLAM onder meer volgende acties en activiteiten uit.
-

Lekker van bij ons

VLAM vernieuwde in 2021 het succesvolle kookplatform www.lekkervanbijons.be
volledig. De bezoeker krijgt voortaan nog beter gepersonaliseerde informatie en
inspiratie. Ook technisch is de website geoptimaliseerd aan de nieuwe
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mogelijkheden en dit met extra aandacht voor mobiele toepassingen. In 2021
werden ook de voorbereidingen getroffen voor een brandingscampagne van Lekker
van bij ons.
In 2021 kreeg het in 2020 gelanceerde project ‘Voedsel verbindt boer en burger’
ook verder vorm. Op 7 juni ondertekende Vlaams minister Crevits, samen met
VLAM en zijn partners, in dit kader het charter rond lokale voeding. Binnen dit
actieplan richtte VLAM een community op voor ‘ambassadeurs Lekker van bij ons’.
Eind 2021 telde VLAM al honderden ambassadeurs die samen de aandacht voor
lokale voeding willen verhogen en de band tussen onze boeren en burgers willen
versterken.
-

Export

Het exportplatform www.freshfrombelgium.com bundelt de troeven van onze
versproducten en verbindt Vlaamse leveranciers en buitenlandse aankopers met
elkaar. In 2021 werd de afgeschermde zone voor exportbedrijven vernieuwd en
geïntegreerd in deze koepelwebsite. Exporteurs vinden in de nieuwe zone
marktinformatie en ze kunnen er zich ook inschrijven om deel te nemen aan
beurzen en contactdagen van VLAM.
Tijdens de corona-pandemie schakelde VLAM snel over naar virtuele
exportactiviteiten. Deze zijn inmiddels zo performant dat ze ook post-corona nog
ingezet worden, weliswaar in combinatie of ter afwisseling met fysieke events.
-

VLAM als kenniscentrum

Marktonderzoek en -kennis spelen een centrale rol in de werking van VLAM.
Marktinformatie wordt gebruikt om de marketing- en communicatiestrategieën
voor de verschillende productgroepen te bepalen, om de communicatieplannen uit
te schrijven, om de gevoerde acties te evalueren en om onze partners te
informeren over de houding van de consument ten aanzien van onze producten en
het gebruik ervan.
Ook in 2021 bestudeerde VLAM het consumentengedrag met extra aandacht om
de impact van corona op te volgen. 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. Maandelijks rapporteerde VLAM de resultaten
aan de partners. Omdat de contracten met verschillende onderzoeksbureaus in
2022 ten einde lopen, deed VLAM eind 2021 al een grondige behoeftepeiling bij
partnerorganisaties en bedrijven. Zo kan VLAM ook na 2023 een antwoord bieden
aan de specifieke noden van de leden en bedrijven op gebied van marktkennis.
-

Voedingsinformatie

Betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voedings- en
gezondheidsaspecten van de producten van onze land- en tuinbouw en visserij is
cruciaal in het groeiende maatschappelijke debat en de zoektocht naar een meer
gezond en duurzaam voedingsbeleid.
Ook voor VLAM is correcte
voedingsinformatie essentieel. VLAM heeft daartoe een team voedingsexperten in
huis binnen de afdeling Nutrition Information Centre NICE, dat info verspreidt via
allerhande publicaties en online platformen. In 2021 werden drie nieuwe
sensibiliserings- en informatiebrochures gerealiseerd over gezond eten van kleuter
tot adolescent
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-

Interne hervorming

VLAM startte in 2020 met een interne hervorming, die in verschillende trajecten
uitgerold werd. Op basis van de visienota van de raad van bestuur, werd in 2021
een grondige interne hervorming doorgevoerd. De nieuwe organisatiestructuur is
talentgedreven, verruimt de actieradius van medewerkers en zet sterk in op
kennisdeling.
In 2021 startte VLAM ook de voorbereidingen voor het project rond nieuwe loonen arbeidsvoorwaarden. Dit wordt uitgerold in 2022.

1.3.2. Overige entiteiten onder gezag
Er zijn geen entiteiten onder gezag binnen dit ISE.

1.3.3. Overige entiteiten onder toezicht
Er zijn geen entiteiten onder toezicht binnen dit ISE.
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VIII. APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

1. Apparaatskredieten
2021

AO

TO

LO

ZONDER

(duizend euro)

VAK

VEK

2e aanpassing BA

2.448

198

0

63.705

63.705

2e aanpassing BA-JR

2.448

198

0

66.175

66.175

BU

2.306

318

0

62.907

62.835

PROGRAMMA KA - KB0 – DEPARTEMENT LV
(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

11

198

0

44.520

44.520

2e aanpassing BA-JR

11

198

0

46.866

46.866

BU

19

318

0

44.116

44.044

PROGRAMMA KA VISSERIJONDERZOEK

KD0

–

INSTITUUT

VOOR

LANDBOUW

EN

(duizend euro)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

2.437

0

0

19.185

19.185

2e aanpassing BA-JR

2.437

0

0

19.309

19.309

BU

2.287

0

0

18.791

18.791

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)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK
60

2e aanpassing BA

11

0

0

0

0

2e aanpassing BA-JR

11

0

0

0

0

BU

19

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
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)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

198

0

0

0

2e aanpassing BA-JR

0

198

0

0

0

BU

0

318

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
Deze kredieten zijn bestemd voor de wedden van de personeelsleden van het
Departement Landbouw en Visserij en personeel-gebonden uitgaven zoals
groeipakket, maaltijdcheques, schoolpremie, vakantiegeld en eindejaarstoelage,
woon-werkverkeer,….
(duizend euro)
2021
2e aanpassing BA

AO

TO
0

LO
0

0

VAK

VEK

39.355

39.355
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2e aanpassing BA-JR

0

0

0

39.700

39.700

BU

0

0

0

39.096

39.096

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
320.000 euro VAK/VEK;
- Personeelsleden werkwijzer vanuit begrotingsartikel FC1-1FBD2AA-PR ten
belope van 25.000 euro VAK/VEK;

KB0-1KAB2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Dit artikel omvat 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)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

0

0

4.967

4.967

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

4.967

4.967

BU

0

0

0

4.897

4.825

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het beschikbare krediet werd besteed aan de voorziene uitgavenposten.
KB0-1KAB4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud
Dit zijn 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)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK
62

2e aanpassing BA

0

0

0

183

183

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

2.122

2.122

BU

0

0

0

122

122

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Budget 2de BA heeft betrekking op de in de administratieve begroting ingeschreven
kredieten voor 2021. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2021 opgenomen, vermeerderd met de niet aangewende toegewezen ontvangsten
uit vorige jaren. Wat de ontvangsten voor 2021 betreft gaat het bijgevolg om een
ontvangst van 183.000 euro waarvan 122.000 euro in 2021 werd vereffend.

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)
2021

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 2021. Bij Budget 2de BA-JR zijn de reële toegewezen ontvangsten
2021 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 ook in 2021
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
63

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)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

2.437

0

0

0

0

2e aanpassing BA-JR

2.437

0

0

0

0

BU

2.287

0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
In 2021 werd voor een bedrag van 2.287.000 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)
2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

0

0

15.315

15.315

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

15.439

15.439

BU

0

0

0

14.921

14.921

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
124.000 euro VAK/VEK.
Daarnaast is het restant ten gevolge van de middelen van de reductie
bedrijfsvoorheffing voor de kenniswerkers in combinatie met een aantal vervoegde
uitdiensttredingen.

KD0-1KAB2ZZ-WT - WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud
Het betreft:
- Uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen;
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-

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)

2021

AO

TO

LO

VAK

VEK

2e aanpassing BA

0

0

0

3.870

3.870

2e aanpassing BA-JR

0

0

0

3.870

3.870

BU

0

0

0

3.870

3.870

Inhoudelijke toelichting begrotingsuitvoering
Het beschikbare krediet werd volledig aangewend en besteed aan de voorziene
uitgavenposten.

2. Begrotingsprogramma’s zonder beleidsveld
Binnen
het
beleidsdomein
Landbouw
begrotingsprogramma’s zonder beleidsveld.

en

Visserij

zijn

er

geen
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IX. 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

ESR

Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen

IS

Interne stromen (ESR-aggregaat)

ISE

Inhoudelijk structuurelement

IVA

Intern Verzelfstandigd Agentschap

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)

PR

Provisies (ESR-aggregaat)

TO

Toegewezen ontvangsten

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VAK

Gesplitst vastleggingskrediet

VEK

Gesplitst vereffeningskrediet

WT

Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
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X. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’

Soort initiatief

Aard

Titel

Korte omschrijving

Stand van zaken

of

Regelgeving

Decreet tot wijziging van het
decreet van 22 december 2006
houdende
inrichting
van
een
gemeenschappelijke
identificatie
van landbouwers, exploitaties en
landbouwgrond in het kader van het
meststoffenbeleid en van het
landbouwbeleid

Het wetgevingstechnisch en
taalkundig advies nr. 2022/127
is op 7 april 2022 verstrekt.
Het advies IF moet nog worden
ingewonnen.

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 9 februari
2007 houdende bepalingen tot
inrichting
van
een
gemeenschappelijke
identificatie
van landbouwers, exploitaties en
landbouwgrond in het kader van het
meststoffenbeleid en van het
landbouwbeleid
Decreet tot wijziging van het
decreet
van
28
juni
2013
betreffende het landbouw- en
visserijbeleid

Er worden diverse technische
aanpassingen aangebracht aan
het decreet van 22 december
2006 houdende inrichting van een
gemeenschappelijke identificatie
van landbouwers, exploitaties en
landbouwgrond in het kader van
het meststoffenbeleid en van het
landbouwbeleid.
Er worden diverse technische
wijzigingen aangebracht aan het
besluit van de Vlaamse Regering
van 9 februari 2007 houdende
bepalingen tot inrichting van een
gemeenschappelijke identificatie
van landbouwers, exploitaties en
landbouwgrond in het kader van
het meststoffenbeleid en van het
landbouwbeleid
Er worden diverse aanpassingen
aangebracht in het bijzonder ter
voorbereiding van het nieuwe GLB

Nieuw
decreet
wijziging decreet

Het ontwerp van besluit is nog
in opmaak.

Het wetgevingstechnisch en
taalkundig advies nr. 2022/25
is op 28 januari 2022 verstrekt.
Het ontwerp is aangevuld met
bijkomende
aanpassingen
n.a.v. o.m. de indiening van
het GLB strategisch plan en de
voorbereiding
van
de
uitvoeringsbesluiten.
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Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Diverse regelgevingsinitiatieven

Toepassing van de Europese
overgangsregeling die in een
verplichte verlenging van 2 jaar
voor het GLB voorziet

Besluit
van
de
Vlaamse
Regering van 15 oktober 2021
tot wijziging van artikel 3 van
het besluit van de Vlaamse
Regering van 24 oktober 2014
tot
vaststelling
van
de
voorschriften
voor
de
rechtstreekse betalingen aan
landbouwers in het kader van
de steunregelingen van het
gemeenschappelijk
landbouwbeleid, gepubliceerd
in het BS van 15 november
2021
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, gepubliceerd in het
BS van 24 februari 2021
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
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toepassing van het Vlaams
Programma
voor
Plattelandsontwikkeling
voor
de periode 2014-2020, wat
betreft overgangsmaatregelen
in afwachting van het nieuwe
GLB, gepubliceerd in het BS
van 24 februari 2021
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
Programma
voor
Plattelandsontwikkeling
voor
de periode 2014-2020, wat
betreft overgangsmaatregelen
in afwachting van het nieuwe
GLB, gepubliceerd in het BS
van 24 februari 2021

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Diverse regelgevingsinitiatieven

Toepassing van het nieuwe GLB
via wijziging van bestaande
Vlaamse regelgeving

De OBVR’s en OMB’s zijn in
opmaak, na indiening van het
GLB strategisch plan bij de
Europese Commissie.
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Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
houdende wijziging van diverse
besluiten van de Vlaamse Regering
aan
het
Wetboek
van
vennootschappen en verenigingen
van 23 maart 2019

Een aantal besluiten van de
Vlaamse Regering waar een aantal
vennootschapsvormen
worden
vermeld,
moeten
worden
aangepast
aan
de
nieuwe
vennootschapswetgeving en met
name
het
Wetboek
van
vennootschappen en verenigingen
van 23 maart 2019

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

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

Ingevolge verordening 2017/1183
van de Commissie van 20 april
2017 tot aanvulling van de
Verordeningen
(EU)
nr.
1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013
van het Europees Parlement en de
Raad wat betreft de aan de
Commissie te melden informatie
en documenten dient iedere
lidstaat periodiek markt- en
prijsgegevens over te maken aan
de Europese commissie. Het
Vlaamse
Gewest
(het
Departement
Landbouw
en
Visserij) staat, samen met het
Waalse en Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, in voor de overdracht van
de gegevens met betrekking tot
het Vlaamse Gewest.

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, gepubliceerd in het
BS van 24 februari 2021
Verzamelbesluit nog in opmaak
Goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 12 februari 2021,
gepubliceerd in het BS op 8
maart 2021
Ministerieel besluit van 3 maart
2021 tot uitvoering van het
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,
gepubliceerd in het BS op 8
maart 2021

De lidstaten zijn reeds geruime
tijd verplicht marktinformatie aan
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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 van
een aantal sectoren. Vanaf 1
januari
2021
worden
de
gegevensverplichtingen
uitgebreid, ten gevolge van de
wijzigingsverordening
nr.
2019/1746. Met dit initiatief wil de
Europese Commissie reageren op
het gebrek aan transparantie en
de informatie-asymmetrie in de
voedselvoorzieningsketen.
De
transparantie van de landbouwen voedselmarkten is namelijk een
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 Vlaamse
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Gewest moet overmaken, is het
aangewezen om te voorzien in de
opmaak van regelgeving, waarbij
aan de marktdeelnemers wordt
opgelegd om bepaalde markt- en
prijsgegevens te bezorgen aan het
Departement
Landbouw
en
Visserij.
Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de maatregelen voor
kwaliteitsorganismen
en
gereguleerde
nietvoor
quarantaineorganismen
plantaardig teeltmateriaal

Toepassing
nieuwe
Europese
Plantengezondheidsverordening
Verordening (EU) 2016/2031

Het wetgevingstechnisch en
taalkundig advies nr. 2022/76
is op 11 maart 2022 verstrekt.
Definitieve
goedkeuring
is
voorzien voor het najaar 2022.

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Toepassing van de Europese
Plantengezondheidsverordening
Verordening (EU) 2016/2031 en
de Officiële Controleverordening
Verordening (EU) 2017/625 +
wijziging
van
de
bestaande
regeling (in kader
van de
handelsrichtlijn en rassenlijsten)

Het wetgevingstechnisch en
taalkundig advies nr. 2022/77
is op 10 maart 2022 verstrekt.
Definitieve
goedkeuring
is
voorzien voor het najaar 2022.

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 juni 2018
houdende vaststelling van de
retributies voor de toelating van de
rassen tot de rassenlijsten, voor de
registratie
van
rassen
van
teeltmateriaal van fruitgewassen in
het
rassenregister,
voor
de
uitoefening van bepaalde beroepen
in de sector van het plantaardige
teeltmateriaal en voor de keuring
van dat materiaal
Besluit
handelsnormering
consumptie-eieren

Het ontwerp van besluit is op
14 januari 2022 principieel
door de Vlaamse Regering
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Nieuw beleidsinitiatief

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 februari
2012 betreffende de bescherming
van geografische aanduidingen en
oorsprongsbenamingen
en
traditionele
aanduidingen
van
wijnbouwproducten
en
de
bescherming
van
geografische
aanduidingen van gedistilleerde
dranken (m.b.t. wijn en spirits)

Besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 19 oktober
2007 betreffende de bescherming
van geografische aanduidingen en
oorsprongsbenamingen
van
landbouwproducten
en
levensmiddelen
en
de

Aanpassingen ten gevolge van
wijzigingen aan de Europese
regelgeving

goedgekeurd met het oog op
de inwinning van adviezen.
Het advies Raad van State is
verstrekt op 30 maart 2022.
Agendering op de Vlaamse
Regering
voor
definitieve
goedkeuring is voorzien voor
het voorjaar.
De ontwerp besluiten van de
Vlaamse Regering:
- betreffende de bescherming
van geografische aanduidingen
van gedistilleerde dranken
- betreffende de bescherming
van geografische aanduidingen
en oorsprongsbenamingen en
traditionele aanduidingen van
wijnbouwproducten

Aanpassingen ten gevolge van
wijzigingen aan de Europese
regelgeving

zijn op 18 maart 2022
wetgevingstechnisch
en
taalkundig
geadviseerd
(adviezen 2022-93 en 202294).
Het wetgevingstechnisch en
taalkundig advies nr. 2022/95
is op 18 maart 2022 verstrekt.
Definitieve
goedkeuring
is
voorzien voor het najaar 2022.
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gegarandeerde
specialiteiten
landbouwproducten
levensmiddelen

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

traditionele
voor
en

Besluit van de Vlaamse Regering
houdende wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van het
besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 betreffende
de biologische productie en de
etikettering
van
biologische
producten
besluit van de Vlaamse Regering tot
subsidiëring
van
praktijkcentra
actief in het onderzoek, de
voorlichting en ontwikkeling van de
plantaardige productie

Aanpassingen ten gevolge van de
Europese regelgeving

Het besluit van de Vlaamse
Regering van 29 oktober 2021
is in het BS gepubliceerd op 15
december 2021.

Er wordt een kader voor de
subsidiëring van praktijkcentra die
actief zijn in het onderzoek, de
voorlichting en ontwikkeling van
de
plantaardige
productie
uitgewerkt

Besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 3 oktober
2014 tot uitvoering van het decreet
van 28 juni 2013 betreffende het
landbouw- en visserijbeleid en tot
wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 november

Het besluit dat uitvoering geeft
aan
het decreet van 28 juni 2013
betreffende het landbouw- en
visserijbeleid wordt aangepast aan
de laatste wijzigingen aan dit
decreet

Het 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 is in het
BS gepubliceerd op 23 februari
2021
Het
besluit
zal
worden
genomen na goedkeuring van
de wijzigingen van het decreet
die in voorbereiding zijn.
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Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Nieuw beleidsinitiatief

Regelgeving

Decreetsevaluatie

Evaluatie

2006 betreffende de organisatie, de
samenstelling en de werking van de
Raad van het Fonds voor Landbouw
en Visserij en tot vaststelling van
het bijzonder reglement betreffende
het beheer en van het besluit van
de Vlaamse Regering van 12
december 2008 betreffende de
biologische
productie
en
de
etikettering
van
biologische
producten
Besluit van de Vlaamse Regering 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
Besluit van de Vlaamse Regering
houdende vaststelling van de
verplichte bijdrage van de reders
van Belgische vissersvaartuigen
vanaf 1 januari 2020 aan het Fonds
voor Scheepsjongeren

aangebracht door het decreet van
26
april 2019 houdende diverse
bepalingen
inzake
omgeving,
natuur
en landbouw

Wet van 23 september 1931 op de
aanwerving van het personeel der
zeevisscherij

De werking van het Fonds en de
bijdrage ervan wordt geëvalueerd.

Wijziging
is
nog
in
voorbereiding, in functie van
het nieuwe GVB

De werking van het Fonds en de
bijdrage ervan wordt geëvalueerd.

Het besluit van de Vlaamse
Regering van 2 april 2021 tot
vaststelling van de regels voor
de verplichte bijdrage van de
reders
van
Belgische
vissersvaartuigen
aan
het
Fonds voor Scheepsjongeren is
in het BS gepubliceerd op 22
april 2021
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Beleidsevaluatie

Evaluatie

Opsporen van hiaten in de huidige
regelgeving
m.b.t.
bepaalde
wettelijke
vrijstellingen
van
recreatieve vissers en deze in
voorkomend geval remediëren
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XI. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT’

Resolutie van 2 juni 2021 over het versterken van de positie van de Vlaamse
landbouwers door de ondersteuning van leefbare businessmodellen op maat, in het
bijzonder de ondersteuning van de korte keten.
Deze resolutie bevat diverse voorstellen die in navolging ervan worden opgenomen
in een strategische visie voor de Korte Keten, waaraan de laatste hand wordt
gelegd.
Sinds februari 2021 verzamelde het Departement Landbouw en Visserij
verschillende spelers rond de tafel met de bedoeling na te denken over een
gerichtere en beleidsmatige aanpak en visie om de korte keten landbouwer te
ondersteunen. Zowel spelers uit de middenveldorganisaties, adviesdiensten,
experten als onderzoeksinstelling werden betrokken. Via een bevraging werd
nagegaan waar het de korte keten landbouwer aan ontbreekt, wat hiaten zijn in
kennis en hoe de korte keten landbouwer beter ondersteund kan worden.
In het verleden gebeurde al heel wat rond korte keten en werden al enkele
adviezen geformuleerd. Deze documenten waaronder het strategisch plan van
2011, het IPO-advies uit 2014, het SALV advies uit 2020 werden meegenomen.
Het is immers niet nodig om van nul te beginnen, wel om na te gaan of de
doelstellingen en opmerkingen uit deze documenten nog van toepassing zijn en
hoe de situatie sindsdien gewijzigd is. Daarnaast gebeurde ook een inventarisatie
van bestaand en lopend onderzoek rond korte keten in binnen- en buitenland.
Aanbevelingen en opmerkingen uit deze studies werden meegenomen. Via
wisselwerking en samenwerking van verschillende actoren rond de tafel, de input
van vroegere adviezen, de maatregelen uit de resolutie, werd een ontwerp van
visietekst opgemaakt.
De consument geeft aan zijn aankopen in de korte keten te willen doen, maar weet
niet goed waar hij daarvoor terecht
kan.
Op de VLAM-website
www.rechtvanbijdeboer.be kan men zoeken naar een verkooppunt in de korte
keten in de buurt. De producent kan zijn bedrijf en verkooppunten gratis
registreren en opteren om een licentie voor het label aan te vragen aan een
bijdrage van 75€ per jaar. Ongeveer 1000 producenten registreerden zich reeds,
wat goed is voor zo’n 2000 verkooppunten in Vlaanderen. De website wordt vooral
gepromoot via social media en een nieuwsbrief.
In 2022 wordt de website rechtvanbijdeboer.be volledig vernieuwd en geïntegreerd
in lekkervanbijons.be. Dit houdt een versterking van beide platformen in.
Daarnaast wordt jaarlijks de Week van de Korte Keten georganiseerd in
samenwerking met de Vlaamse provincies, de Vlaamse Overheid en het Steunpunt
Korte Keten. De bedoeling van deze week is om de korte keten bekender te maken
bij het grote publiek.
Daarnaast brengt VLAM via het project ‘Voedsel verbindt boer en burger’ bedrijven
en organisaties samen die kiezen voor lokaal lekkers. Van de primaire productie
tot de retail, van de korte keten, tot de verwerking en tot de horeca. Een
partnerschap tussen 30 organisaties en bedrijven mondde uit tot een community
van bijna 700 ambassadeurs “lekker van bij ons”. Allemaal met hetzelfde doel:
producten van eigen bodem onder de aandacht brengen. Op de website
www.voedselverbindtboerenburger.be doen ambassadeurs hun verhaal uit de
doeken. Via artikels en filmpjes inspireert VLAM andere ambassadeurs en worden
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consumenten geïnformeerd over de persoon achter het product. Op deze manier
brengt VLAM boer en burger weer dichter bij elkaar en wordt de lokale
voedselproductie doorheen de ganse agrovoedingssector zichtbaar.
Om lokale voeding nog meer in de kijker te zetten werd de maand mei uitgeroepen
tot maand van de lokale voeding. Een maand lang dagen we consumenten uit om
zoveel mogelijk lokaal te eten en zo onze lokale producenten te steunen.
Consumenten krijgen hiervoor tips en inspiratie via het kookplatform
www.lekkervanbijons.be. VLAM spoort ook ambassadeurs aan om hun specifieke
acties in mei extra in de verf te zetten.
Binnen het nieuwe Strategische Plan Korte Keten wordt een werkgroep
Communicatie Consument opgericht. Doel is dat alle partners die in Vlaanderen
bezig zijn met de communicatie van de Korte Keten naar de consument toe kunnen
overleggen en hun communicatie afstemmen. VLAM is trekker van deze werkgroep
en de andere leden zijn onder andere Boerenbond, Steunpunt Korte Keten, ABS,
Bioforum, de Korte Keten Alliantie … Begin mei 2022 komt deze werkgroep voor
de eerste keer samen.
ILVO bouwde een structurele samenwerking uit met een aantal korte keten
bedrijven om zo onderzoek te verrichten naar de diversiteit van korte keten in de
landbouw. ILVO kan op deze manier deze bedrijven monitoren onder
praktijkomstandigheden, zonder hierbij zelf deze infrastructuur te moeten
uitbouwen.
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XII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF’

Hoe Vlaanderen voedselverspilling en voedselverlies bestrijdt

Maart 2021

Aanbeveling 1 –

De Vlaamse overheid moet het begrippenkader verder op punt stellen en consequent
gebruiken in al haar communicaties en rapporteringen. Bij afwijking moet dit expliciet
vermeld worden, om de vergelijkbaarheid niet in het gedrang te brengen.

Omschrijving acties

Uitvoering
gepland
tegen

1

Een duidelijk
begrippenkader naar
voren schuiven.

Lancering
nieuwe
actieplan
(april 2021)

2

Consequent toepassen
van begrippenkader ikv
communicaties van het
actieplan

continu

Status
In te vullen met:
- “Gepland”
- “In
uitvoering”
- “Uitgevoerd”
Uitgevoerd

continu

Toelichting bij de status

Het nieuwe actieplan “Voedselverlies en biomassareststromen circulair 2021-2025”, dat
op 23 april 2021 door de Vlaamse Regering is goedgekeurd, geeft meer inzicht in het
begrippenkader (hfdst 4.1) en de samenhang tussen de Vlaamse, Europese en VNdoelstellingen en begrippen. Definities van begrippen zijn opgenomen in bijlage 9.1 van
het Actieplan.
In de communicatie rond het actieplan en de tweejaarlijkse voortgangsrapportage worden
dezelfde begrippen gehanteerd.

Aanbeveling 2 –

De Vlaamse Regering moet zorgen dat het ambitieniveau van haar actieplannen minstens
overeenstemt met de korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen die ze zichzelf
opgelegd heeft in het regeerakkoord en de beleidsnota’s Landbouw en Omgeving. Ook
doelstelling 33 in Vizier 2030 moet afgestemd worden op de ambitie van SDG 12.3 om voedselverspilling te halveren.

Omschrijving acties

Uitvoering
gepland
tegen

Status

Toelichting bij de status
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1

2

In het actieplan
aandacht besteden aan
de samenhang tussen
de Vlaamse, Europese
en VN-doelstellingen
en begrippen.
Herbekijken
doelstelling, indicator
en terminologie rond
voedselverlies in Vizier
2030

lancering
actieplan
(april 2021)

uitgevoerd

in de loop
van 2022

gepland

Er is gekozen om te wachten tot na de afronding van het nieuwe actieplan, waarin ook
doelstellingen werden geformuleerd, in lijn met Europese en internationale
doelstellingen, en de afronding van de eindmonitoring ketenroadmap voedselverlies, om
vervolgens de doelstelling, indicator, terminologie en data in het kader van Vizier 2030 te
herbekijken.

Aanbeveling 3 –

De Vlaamse Regering moet op een structurele wijze voldoende financiële en personele
middelen ter beschikking stellen om de actieplannen te kunnen uitvoeren. Ze moet blijvend investeren in onderzoek om de preventie en valorisatie van voedselverliezen te vergroten.

Omschrijving acties
1

In kaart brengen
relevante
financieringskanalen

1

In kaart brengen welke
acties niet kunnen
opstarten door gebrek
aan middelen
Verkennen
opportuniteiten
bestaande
instrumenten en calls
voor ondersteuning
acties, zowel op

2

Uitvoering
gepland
tegen
tegen
lancering
actieplan –
april 2021
December
2021

Status

Toelichting bij de status

uitgevoerd

Bij de opmaak van het nieuwe plan hebben we een oplijsting gemaakt van relevante
bestaande financieringskanalen (bijlage 9.6 van actieplan). Hiermee willen we proactief
aan de slag gaan om maximaal in te spelen op opportuniteiten.

uitgevoerd

In schoot van de stuurgroep.

continu

in uitvoering

Prioriteit stuurgroep voor 2022 is ondersteuning zoeken voor uitbouw Target-MeasureAct sectorspecifieke programma’s (= actieprogramma 1.2, in het actieplan)
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Vlaams als Europees
niveau
3
Opstart nieuwe
projecten met Vlaamse
en Europese
onderzoeksfinanciering
die invulling geven aan
gedefinieerde acties
Aanbeveling 4 –

continu

in uitvoering

Sinds de opstart van het actieplan werden er diverse nieuwe projecten opgestart met
middelen van Vlaanderen en Europa die invulling geven aan acties van het actieplan. Bv.
het Europese Green Deal project ZEROW.

De Vlaamse overheid moet ervoor zorgen dat de monitoring toelaat de resultaten van de
actieplannen op te volgen en de vooruitgang exacter te meten. Zij moet de nodige indicatoren verder verfijnen en bijsturen naarmate zij leert van Vlaamse en Europese rapporteringen. De indicatoren moeten
internationale vergelijkingen toelaten.

Omschrijving acties
1

Monitoring blijvend
verbeteren

2

Beter zicht krijgen op
impact van acties

Uitvoering
gepland
tegen
continu

Status

Toelichting bij de status

continu

juni 2023

in
uitvoering

Over de gehele planperiode van de ketenroadmap (2015-2020) zijn 2 monitoringsrapporten
gepubliceerd (nog één is er momenteel in ontwikkeling). We werken hiervoor nauw samen
met de ketenpartners die ook zelf data aanleveren. In het nieuwe actieplan vindt er
daarnaast ook nog een 2-jaarlijkse dataverzameling plaats voor Europa. We blijven zowel de
monitoring als de indicatoren verder verbeteren waar mogelijk.
We nemen deel aan initiatieven die bijdragen tot uitwisseling van best practices en
samenwerking rond monitoring. Een nauwere samenwerking met de andere gewesten is
voorzien in het kader van de monitoring aan Europa
In het nieuwe actieplan zijn per actie indicatoren (zoveel als mogelijk kwantitatief) om de
output en eventueel impact van de acties beter te kunnen monitoren.

Aanbeveling 5 –

De Vlaamse Regering moet periodiek een voortgangsrapport opmaken, met een overzicht
van de acties en de geboekte voortuitgang ten opzichte van de Vlaamse en internationale
doelstellingen. Zij dient dit rapport ook te bezorgen aan het Vlaams Parlement.
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Omschrijving acties
1

Tweejaarlijkse
voortgangsrapportage
Actieplan

Uitvoering
gepland
tegen
juni 2023

Status

Toelichting bij de status

gepland
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XIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF
EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE”
Er waren in 2021 geen arresten die betrekking hebben op het Vlaams Landbouwen Visserijbeleid.
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