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BELEIDSDOMEIN K 
LANDBOUW EN VISSERIJ 

 
 
DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 
 
Saldi-berekening – Totaal beleids- en betaalkredieten (in duizend euro) 

Landbouw en Visserij   BO 2014 

Beleidskredieten = 190.044

Betaalkredieten = 169.564
 
 
Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro) 

Landbouw en Visserij   BO 2014 

Vastleggingskredieten (VAK) + 171.917

Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) + 1.799

    Correcties voor:    

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 81.755

Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet 
behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW) - 0

TOTAAL = 91.961
 
 
Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro) 

Landbouw en Visserij   BO 2014 

Vereffeningskredieten (VEK) + 171.929

Variabele kredieten (VRK) + 1.925

    Correcties voor:    

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 82.188

TOTAAL = 91.666
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Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) 

Landbouw en Visserij    BO 2014  

Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde     

Gesplitste vastleggingskredieten + 73.971

    Correcties voor:     

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 250

Interne verrichtingen - 0

SUBTOTAAL   73.721

     

Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde    

Vereffeningskredieten + 35.212

    Correcties voor:     

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0

Interne verrichtingen - 10.850

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve 
kredieten - Vereffeningskredieten + 0

SUBTOTAAL = 24.362

     

TOTAAL = 98.083
 
 
Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro) 

Landbouw en Visserij   BO 2014 

Vereffeningskredieten + 106.794

    Correcties voor:     

Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0

Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 46

Interne verrichtingen - 28.850

TOTAAL = 77.898

 
 
  

Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-K4

V L A A M S  P A R L E M E N T



DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA’S  
 
 

PROGRAMMA KA  
DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 11 236 0 

BO 2014 11 230 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 21.385 21.565 236 0 

BO 2014 21.375 21.357 230 0 

 
 

PROGRAMMA KA  
AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 

BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 19.512 19.512 0 0 

BO 2014 19.621 19.621 0 0 

 
 

PROGRAMMA KD  
VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ 

 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 1 1.508 0 

BO 2014 1 1.569 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 123.318 123.757 1.634 80.457 

BO 2014 108.527 109.046 1.695 81.469 
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PROGRAMMA KF  
ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN  

COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 

BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 17.491 17.498 0 0 

BO 2014 17.444 17.451 0 0 

 
 

PROGRAMMA KG  
PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN  

LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN 
 
1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN  

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 

BO 2014 0 0 0 

 
1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 0 0 

BO 2014 4.950 4.454 0 0 
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DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 
 
De programma’s van de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij bieden de 
nodige financiële middelen om de werking en subsidiëring van het Landbouw-, Visserij en 
Plattelandsbeleid, het onderzoek en de promotie en afzetbevordering ervan te financieren. 
 
De programma’s vinden aansluiting met de strategische projecten die terug te vinden zijn in 
de managementovereenkomst van het departement Landbouw en Visserij en met de 
doelstellingen die zijn opgenomen in de beheersovereenkomsten van het Agentschap voor 
Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. Voor het 
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing is dit vervat in een samenwerkings-
overeenkomst. 
 
Daarnaast  dragen de kredieten bij tot de uitvoering van de doelstellingen en de klemtonen 
opgenomen in de beleidsbrief 2013-2014 Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid:  
 

- De Vlaamse landbouw staat voor immense uitdagingen. Het vernieuwde landbouwbeleid 
treedt na 2014 in werking. De nodige beslissingen worden genomen om de overgang 
naar dit nieuwe GLB zo vlot mogelijk te laten verlopen, met een zo min mogelijke 
impact voor de sector. Dat geldt zowel voor de hervorming van de  inkomens- en 
marksteun als voor het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO III). 

- Ondanks de crisissen blijven de investeringen in de sector op een zeer hoog niveau. 
Bedrijven investeren om doelstellingen in verband met milieu, dierenwelzijn en 
kwaliteit te halen, vaak gepaard gaande met een aanzienlijke  schaalvergroting.  

- Het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013-2017 erkent de biologische 
landbouw als een waardevolle productiemethode en streeft een kwalitatieve en 
kwantitatieve groei van de biologische productie en een evenwichtige markt-
ontwikkeling na.  

- VLAM blijft zowel werken voor de interne markt (producten van bij ons), de 
streekproducten als voor de export via een verdere uitbouw van de exportcel. Er zal 
dit jaar een initiatief genomen worden om de buitenlandse promotie van onze 
Vlaamse gastronomie te versterken. 

- Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) investeert volop in een 
toekomstgerichte landbouw- en visserijsector. Daarbij besteedt het aandacht aan een 
goede balans tussen investeringen in infrastructuur en in humaan kapitaal. 
Praktijkcentra en demonstratieprojecten zorgen voor een vlotte kennisdoorstroming 
van onderzoek naar praktijk.  

- De landbouwer verbreedt zijn activiteiten. Zo neemt hij een proactieve rol aan in 
agrarisch natuurbeheer, daarbij ondersteund door agromilieumaatregelen. Het aantal 
zorgboerderijen is sterk toegenomen. De sector kan eveneens een aanzienlijke 
bijdrage leveren in de bio-economie, als leverancier van grondstoffen, verwerker en 
afnemer van biogebaseerde materialen.Ook de korte keten biedt ontwikkelings-
kansen, hieraan wordt gewerkt via het kader van het Actieplan Korte Keten.  

- Bij de afbakening van gebieden van natuurlijke en agrarische structuur worden 
ruimtelijke uitvoeringsplannen behandeld. De landbouwimpactstudie is uitgegroeid 
tot een gedragen en snel inzetbaar instrument dat een snelle analyse van het huidige 
landbouwgebruik en de bestemming geeft. Bij de uitwerking van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen waakt de administratie over het vrijwaren van strategische 
aaneengesloten landbouwgebieden voor de professionele landbouw.  

- Vandaag de dag kan de landbouwer via het e-loket tal van aanvragen indienen en 
heel wat gegevens raadplegen. Daardoor wordt de landbouwer administratief ontlast, 
terwijl de overheid efficiëntiewinsten boekt. inspanningen worden geleverd om de 
controles binnen de Vlaamse bevoegdheden beter te coördineren en te integreren en 
om de gegevensuitwisseling met externe diensten zoals het FAVV te optimaliseren. 

- Ook de Vlaamse visserij heeft toekomst. De langetermijnvisie is gericht op 
verduurzaming en differentiatie. Diverse visbestanden ontwikkelen in de richting van 
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een maximale duurzame opbrengst of hebben die in bepaalde zones al bereikt. De 
klemtoon van het beleid ligt op een energie-efficiëntere visserij met aangepast 
vistuig en een optimalisatie van de veilinginfrastructuur. Voor de Vlaamse vloot 
vormt de invoering van een aanlandingsplicht in het nieuwe gemeenschappelijke 
visserijbeleid de grootste uitdaging.Momenteel wordt het Operationeel Plan 2014-
2020 in kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij  uitgewerkt. 

 
De in de managementovereenkomst/beheersovereenkomsten en beleidsbrief opgenomen 
projecten en doelstellingen worden vertaald in de ondernemingsplannen 2014 
vanrespectievelijk het departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Landbouw 
en Visserij en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. 
 
 
A. DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN  
 
KB0/9KA-A-A-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 11 0 0 

BO 2014 11 0 0 

 
Dit middelenartikel heeft betrekking op algemene ontvangsten voor het departement LV. 
Voor 2014 zijn geen specifieke diverse ontvangsten geraamd. Er wordt eenzelfde bedrag 
voorzien als 2013. 
 
 
KB0/9KA-A-T-Z/OW - ontvangsten werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 236 0 

BO 2014 0 230 0 

 
Het betreft volgende ontvangsten: 
- in kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en het EU-

Visserijprogramma ten belope van 50% van loonlast en kosten (woon 
werk/hospitalisatie) van personeelsleden; 

- terugvordering loonlast personeelslid CVBB; 
- terugbetalingen door de EU van kosten van personeelsleden voor deelname aan 

buitenlandse zendingen  
 
 
KB0/9KD-A-A-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - werking landbouw-, zeevisserij- 
en agrarisch plattelandsbeleid 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 1 0 0 

BO 2014 1 0 0 
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Dit artikel moet toelaten de ontvangsten voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij te 
realiseren. 
 
 
KB0/9KD-A-T-C/OW - ontvangsten werking en toelagen - toelagen landbouw-, zeevisserij- 
en agrarisch plattelandsbeleid 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 

BO 2014 0 0 0 

 
Het betreft de EU-ontvangsten in gevolge de deelname van de EU in de kosten verbonden 
aan naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector. In 2014 zijn in principe geen 
ontvangsten voorzien. Dit artikel moet worden behouden zolang bijhorend uitgavenartikel 
bestaat. 
 
 
KB0/9KD-A-T-D/OW - ontvangsten werking en toelagen - Fonds voor Landbouw en 
Visserij 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 983 0 

BO 2014 0 1.043 0 

 
Wettelijke basis: Decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het 
Fonds voor Landbouw en Visserij 
 
Inkomsten uit de plantaardige sector: 
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de 
retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de 
uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de 
keuring van dat materiaal. 
 
Koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende 
de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering  van 3 december 2010 betreffende de certificering van hop 
en hopproducten. 
 
 
KB0/9KD-A-T-E/OW - ontvangsten werking en toelagen - landbouwmonitoringsnetwerk 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 125 0 

BO 2014 0 126 0 

 
Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het kader van de 
uitvoering van het Lambermontakkoord.Het fonds werd opgericht via het programmadecreet 
2005 en werd gewijzigd via het programmadecreet 2009 art. 111. 
 
Het boekhoudnet van het departementLV beschikt over een uitgebreid netwerk van land- en 
tuinbouwboekhoudingen. Op basis van het selectieplan voor de Europese Unie worden de 
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gegevens van de bedrijven overgedragen aan het Informatienetwerk voor 
Landbouwboekhoudingen (ILB) dat deel uitmaakt van de Europese Commissie. 
 
In het protocol gevoegd bij het Samenwerkingsakkoord wordt bepaald hoe de gewesten op 
permanente wijze de verzameling van de landbouwgegevens organiseren of verzoeken om 
informatie die moet worden verstrekt in samenhang met het ILB beantwoorden. Tevens 
bepaalt het protocol dat op permanente wijze een samenwerking en gegevensuitwisseling tot 
stand moet gebracht worden tussen de verschillende partijen om elk van hen in staat te stellen 
zijn verplichtingen dienaangaande na te komen. 
 
De inkomsten zijn  afhankelijk van het bedrag dat per boekhouding vastgesteld wordt en van 
het aantal afgewerkte boekhoudingen dat bij de Europese Commissie wordt opgeleverd. 
 
De verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor het (beperkt) uitvoeren van opdrachten 
voor externen. De inkomsten die uit deze opdrachten worden gegenereerd, worden tevens 
geboekt op het betrokken fonds. 
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN  
 
KB0/1KA-A-2-Y/IS - interne stromen - SAR Landbouw en Visserij 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 407 407 0 0 

BO 2014 410 410 0 0 

 
De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) werd opgericht bij decreet 
van 6 juli 2007. In uitvoering van dit decreet werd op 23 mei 2008 het besluit van de 
Vlaamse Regering tot inwerkingtreding ervan goedgekeurd. Het secretariaat van de SALV 
trad in werking op 1 juli 2009. Op dit artikel wordt de toelage aan de SALV aangerekend. 
Deze toelage wordt aangewend voor de betaling van lonen en sociale lasten, aankoop van 
niet duurzame goederen en diensten en investeringsgoederen.Zie ook G.1.STRATEGISCHE 
ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV) 
 
 
KB0/1KA-A-2-Z/LO - lonen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 18.368 18.368 0 0 

BO 2014 18.346 18.346 0 0 

 
Dit artikel betreft kredieten voor de betaling wedden van statutaire en contractuele 
personeelsleden van het Departement LV en personeelsgebonden uitgaven zoals 
kinderbijslag, maaltijdcheques, schoolpremie, vakantiegeld en eindejaartoelage, woon-
werkverkeer,… 
Het krediet werd verminderd met de bijdrage van het departement aan de besparingen van de 
Vlaamse overheid. 
 
In 2013 werd het Dienstencentrum LV operationeel. Het krediet dat bestemd is voor de 
personeelsleden van dit dienstencentrum blijft momenteel ressorteren onder het departement 
en is als een afzonderlijke basisallocatie onder het begrotingsartikel KB0/1KA-A-2-Z/LO 
ondergebracht. 
 
Op dit artikel worden vanaf 2014 eveneens de toelage en presentiegelden aangerekend om de 
betalingsverplichtingen ten aanzien van de Vlaamse regeringscommissaris bij het BIRB te 
kunnen verrichten.  
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KB0/1KA-A-4-Z/LO - lonen 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 231 0 

BO 2014 0 0 221 0 

 
Dit artikel betreft uitgaven voor loonlast van personeelsleden waarvoor een gedeeltelijke 
tussenkomst (50%) vanwege de EU is voorzien in kader van het Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling en in kader van EU-visserijprogramma. 
Dit artikel is het eerste luik (nl. lonen) van een variabel krediet gelinkt aan het 
ontvangstenartikel KB0/9/KA-A-T-Z/OW.  
 
 
KB0/1KA-A-2-Z/WT - werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 2.610 2.790 0 0 

BO 2014 2.619 2.601 0 0 

 
Binnen dit artikel kaderen werkingskosten en investeringsuitgaven voor het departement 
Landbouw en Visserij:  
 
Werkingskosten: 
- algemene werkingskosten en uitgaven voor werkingskosten en aankoop van niet-

duurzame goederen en  diensten voor het Departement LV:  dienstreizen in binnen- en 
buitenland, vorming, logistieke kosten, arbeidsgeneeskunde, aanwervingskosten. 

- werkingsuitgaven voor informatica kaderend binnen het Stuurplan ICT van het 
Departement LV: o.m.  projecten, aanpassingen aan applicaties, ter beschikking houden 
van bedrijfstoepassingen, thuiswerkverbindingen,…, licenties, onderhoud en 
ontwikkeling van toepassingen. 

 
Investeringsuitgaven: 
- aankoop van duurzaam materiaal 
- niet-projectmatige ICT-investeringen: o.a. hardware 

 
In 2013 werd het Dienstencentrum LV operationeel. Het krediet dat bestemd is voor de 
werkingskosten van dit dienstencentrum blijft momenteel ressorteren onder het departement 
en is als een afzonderlijke basisallocatie onder het begrotingsartikel KB0/1KA-A-2-Z/WT 
ondergebracht. 
 
 
KB0/1KA-A-4-Z/WT - werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 5 0 

BO 2014 0 0 9 0 

 
Dit artikel is het tweede luik van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel 
KB0/9KA-A-T-Z/OW en is bestemd voor uitgaven voor deelname aan buitenlandse 
zendingen van personeelsleden waarvoor een terugbetaling vanwege o.m. de EU gebeurt. 
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KB0/1KD-A-2-A/LO - lonen - werking landbouw-, zeevisserij- en agrarisch 
plattelandsbeleid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 4 4 0 0 

BO 2014 0 0 0 0 

 
Op dit artikel werden tot heden de toelage en presentiegelden aangerekend om de 
betalingsverplichtingen ten aanzien van de Vlaamse regeringscommissaris bij het BIRB te 
kunnen voldoen. Daar de regeringscommissaris een personeelslid van Departement LV is, 
gebeuren de betalingen in de praktijk gelijktijdig met het loon via het loonkrediet. Om de 
betaling naar de toekomst toe te vereenvoudigen, werd dit artikel samengevoegd met het 
loonartikel van het departement. 
 
 
KB0/1KD-A-2-A/WT - werking en toelagen - werking landbouw-, zeevisserij- en agrarisch 
plattelandsbeleid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 925 938 0 0 

BO 2014 925 925 0 0 

 
Dit artikel omvat de specifieke werkingsuitgaven van het Departement L V. 
Daarnaast kaderen binnen dit artikel ook: 

- externe beleidsondersteunende onderzoeksprojecten op het vlak van landbouw en 
visserij; 

- uitgaven die kaderen binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en 
die door de EU worden gecofinancierd: o.m. technisch bijstand (evaluatie,…),de 
uitgaven in het kader van het Vlaams Ruraal Netwerk van het PDPO ..; 

- uitgaven technische bijstand van het Europees Visserijprogramma; 
- uitgaven m.b.t.lidmaatschap/bijdrage aan internationale organisaties. 

 
 
KB0/1KD-A-2-B/WT - werking en toelagen - communicatie inzake land- en tuinbouw en 
visserij 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 236 276 0 0 

BO 2014 235 235 0 0 

 
Dit artikel is bestemd voor de aanrekening van uitgaven in het kader van het 
communicatiebeleid van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. O.m. deelname aan 
beurzen (bv Agriflanders),evenementen, druk- en kopieerwerk, communicatieacties, …. 

 
 
KB0/1KD-A-2-C/WT - werking en toelagen - toelagen landbouw-, zeevisserij- en agrarisch 
plattelandsbeleid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 17.665 17.991 0 0 

BO 2014 8.188 9.600 0 0 

 
Het budget is t.o.v. 2013 verminderd, aangezien voor de werkingssubsidie VLAM vanaf 
2014 een apart begrotingsartikel wordt voorzien. Tevens werd voor een aantal uitvoerende 
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maatregelen die thans door het Agentschap Landbouw en Visserij (KC0) worden behartigd, 
de bijhorende kredieten naar KC0 artikelen overgeheveld. Betalingen op bestaande dossiers 
gebeuren verder via dit artikel. 
 
Dit artikel omvat een ruime waaier aan subsidies die kaderen binnen het landbouw-, 
tuinbouw- en visserijbeleid. 
 
Voorzien zijn o.m.: 
 
1) Werkingssubsidies aan organisaties/verenigingen 

 
- vzw Boeren op een Kruispunt 

Gezien de zeer snelle evolutie inzake beleidsbeslissingen en marktontwikkelingen is de druk 
op land- en tuinbouwers enorm groot geworden. Niet alle landbouwers zullen hun bedrijf zo 
kunnen oriënteren dat ze kunnen concurreren op de wereldmarkt of dat ze door diversificatie 
en de verkoop van nicheproducten zullen kunnen blijven bestaan. Sommige bedrijfsleiders 
zijn genoodzaakt zijn om geheel of gedeeltelijk te stoppen en om ander werk te zoeken. 
Op andere bedrijven doen zich acute noodsituaties voor, als gevolg van overlijden, 
werkongeval, ziekte, relatieproblemen, tegenslagen in de teelt, financiële problemen, … 
Daarom werd de vzw Boeren op een Kruispunt opgericht die in 2007 operationeel werd. De 
vzw biedt individuele hulp aan adviesvragers op psychosociaal en bedrijfsvlak. Door middel 
van vergaderingen en voordrachten tracht men de sector te sensibiliseren over de mogelijke 
probleemsituaties. Men tracht ook preventief op te treden door opleiding en advies. De vzw 
heeft hiervoor bekwame vertrouwenspersonen in dienst, waarvan elk een specifieke 
vakkennis heeft. 
Om het welzijn van land- en tuinbouwers in nood te blijven verzekeren, zal de werking van 
Boeren op een Kruispunt in 2014 intensief voortgezet worden. 
 
- Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT)Zie ook K1. VLAAMS INFOCENTRUM 

LAND- EN TUINBOUW (VILT) 
De vzw VILT (Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw) is een vereniging met als missie het 
brede publiek over de Vlaamse land- en tuinbouw te informeren. 
 
VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privé-organisaties 
(landbouworganisaties, financiële instellingen, provincies en andere belangenorganisaties) uit 
de hele keten participeren. De werking steunt dus zowel op de inbreng vanuit de privésector 
als vanuit de overheid. Al verschillende jaren heeft VILT kunnen rekenen op een 
werkingstoelage van de Vlaamse overheid.  
 
- Bioforum Vlaanderen vzw (zie verder bij strategisch plan biologische landbouw) 

 
2) Maatregelen die kaderen binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 

2007-2013 (PDPO) en die gedeeltelijk gecofinancierd worden vanuit de EU: m.b.t 
 

- sensibiliseringsprojecten 
- voorlichting en afzetbevordering van Vlaamse producten erkend als BOB/BGA/GTS 

 
3) Vlaamse maatregelen en initiatieven 

 
- Strategisch Plan Biologische Landbouw 
Een nieuw strategisch plan biologische landbouw 2013–2017 werd uitgewerkt. De twee 
ambities van dit plan zijn: 

‐ Duurzame kwalitatieve en kwantitatieve groei van de biologische productie in 
Vlaanderen en evenwichtige marktontwikkeling en  

13Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-K 

V L A A M S  P A R L E M E N T



‐ De voorbeeldfunctie van bio voor verduurzaming van landbouw en maatschappij 
optimaal ontwikkelen  

Jaarlijks worden de projecten/processen/acties die uitgevoerd worden in kader van het 
strategisch plan opgevolgd en bijgestuurd door de strategische stuurgroep. 
 
Naast projectmatige steun, wordt jaarlijks een nominatim subsidie voorzien voor Bioforum 
Vlaanderen vzw, de koepelorganisatie van de bio-sector.  

 
- Subsidies aan praktijkcentra voor land- en tuinbouw 
Voor de praktijkcentra plantaardige productie zorgt de structurele ondersteuning door de 
Vlaamse overheid voor een versterking van de samenhang tussen de onderzoeksprogramma’s 
van de verschillende praktijkcentra. Ze zijn verplicht per sector afspraken te maken in een 
coördinatiecomité, een samenwerkingsvorm die succesvol is. Samenwerking verkort de duur 
van de innovatieketen en heeft een positief effect op de kosten. 
Ook worden subsidies voorzien voor landbouwkamers, landbouwcomicen, waarnemingen en 
waarschuwingen, aan CCBT, alsook voor praktijkproeven voorlichting. 
Projectsubsidies in kader van regularisatie DACers d.d. 1 juli 2012 worden voor het 
beleidsdomein LV hierop aangerekend. 
 
- Subsidies aan fokkerijverenigingen  
Het betreft subsidies aan erkende fokkersverenigingen 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 het fokkerijcentrum. (o.m. rundvee, 
varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, bedrijfspluimvee en konijnen, genetische 
diversiteit) 
 
- Fonds voor de scheepsjongeren 
Deze uitgaven hebben betrekking op het fonds voor de scheepsjongeren (Koninklijk besluit 
van 31 december 1975) overheidstussenkomst in de bezoldiging van scheepsjongeren en 
werkingskosten. 

 
- Allerhande subsidies kaderend in het Vlaamse land- en tuinbouwbeleid 

- landbouweducatie 
- projecten i.k.v. actieplan Korte Keten 
- steunpunt hoeveproducten 
- agrobeheersgroepen 
- EIP (European innovation partnership)-projecten 
- diverse facultatieve subsidies 
 
 

KB0/1KD-A-4-C/WT - werking en toelagen - toelagen landbouw-, zeevisserij- en agrarisch 
plattelandsbeleid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 126 0 

BO 2014 0 0 126 0 

 
Dit variabel krediet is bestemd om de Europese ontvangsten terug te kunnen aanwenden voor 
de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.  
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KB0/1KD-A-4-D/WT - werking en toelagen - Fonds voor Landbouw en Visserij 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 983 0 

BO 2014 0 0 610 0 

 
1. plantaardige sector: 
Het betreft verbintenissen op basis van de wet van 11 juli 1969 betreffende de 
bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt 
en projecten vastgelegd door de Raad van het Fonds, verwant met deze problematiek. 
 
Een deel van de kredieten werd overgeheveld naar artikel KB0/1KD-A-4-Y/IS - interne 
stromen - EV ILVO vermits het een interne stroom betreft. (zie verder) 
 
2. dierlijke sector: 
Het betreft werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten toevertrouwd aan derden in 
de dierlijke sector: rundvee, varkens en pluimvee. 
 
 
KB0/1KD-A-4-E/LO - lonen - landbouwmonitoringsnetwerk 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 25 0 

BO 2014 0 0 26 0 

 
Het boekhoudnet van het Departement LV beschikt over een uitgebreid netwerk van land- en 
tuinbouwboekhoudingen. Momenteel telt het Vlaamse deel van het boekhoudnet een 500 
landbouwboekhoudingen en een 300 tuinbouwboekhoudingen. Met de gegevens die gehaald 
worden uit het boekhoudnet worden enerzijds de resultaten van de bedrijven opgesteld voor 
o.a. de land- en tuinbouwers zelf en anderzijds worden rapporten opgesteld die de 
rendabiliteit van de Belgische land- en tuinbouwbedrijven weergeven en ter beschikking 
komen van externe en interne gebruikers. 
 
Bovendien verstrekt het boekhoudnet basisgegevens voor het bedrijfseconomisch onderzoek 
van het Departement LV en externe onderzoeksinstellingen. Daarnaast worden de 
boekhoudkundige resultaten gebruikt voor het oplossen van specifieke vragen met betrekking 
tot problemen in land- en tuinbouw. 
 
Op basis van het selectieplan voor de Europese Unie worden de gegevens van de bedrijven 
overgedragen aan het Informatienetwerk voor Landbouwboekhoudingen dat deel uitmaakt 
van de Europese Commissie. 
 
Deze middelen worden gebruikt voor: 
- onderhoud- en exploitatiekosten van het geïnformatiseerde Landbouwmonitoringsnetwerk. 
- onderhoud- en exploitatiekosten voor het onderhoud van de Datawarehouse. 
- extra aanpassingen en verbeteringen aan de informaticatoepassing 
- personeel 
 
Op dit artikel wordt de looncomponent van het variabel krediet gelinkt aan het 
ontvangstenartikel KB0/9KD-A-T-E/OW aangerekend. 
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KB0/1KD-A-4-E/WT - werking en toelagen - landbouwmonitoringsnetwerk 
(in duizend euro) 

 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 100 0 

BO 2014 0 0 100 0 

 
Zie inhoudelijke toelichting bij KB0/1KD-A-4-E/LO - lonen 
Dit artikel betreft het tweede luik (werkingskosten) van een variabel krediet gelinkt aan het 
ontvangstenartikel KB0/9KD-A-T-E/OW. 
 
 
KB0/1KD-A-5-V/IS - interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij - Plattelandsfonds 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 8.010 8.010 0 8.010 

BO 2014 8.010 8.010 0 8.010 

 
Heel wat plattelandsgemeenten kampen met een aantal problemen omwille van hun typische 
plattelandskenmerken, met name hun uitgestrektheid, lage bevolkingsdichtheid en de 
hoeveelheid open ruimte. Ook is het gemiddelde inkomen en de waarde van het onroerend 
goed lager op het platteland. Bovendien hebben de gemeenten vaak weinig economische 
activiteit waaruit ze voldoende inkomsten kunnen putten.  
Het decreet van 7 juni 2013 tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het 
Plattelandsfonds voorziet in de mogelijkheid tot het toekennen van trekkingsrechten voor 50 
doelgemeenten. Met een plattelandsfonds wil de Vlaamse Regering tegemoet gekomen aan 
de vraag van de plattelandsgemeenten om bijkomende middelen te voorzien zodat zij hun 
taken kunnen blijven vervullen. 
Voor 2014 wordt een bedrag van 8,010 miljoen euro voorzien in de begroting, zowel in 
vastleggingsmachtiging als correlatief krediet om deze trekkingsrechten te kunnen 
uitoefenen. 
 
 
KB0/1KD-A-5-X/IS - interne stromen - FIVA 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 0 3.081 

BO 2014 2.450 2.450 0 3.122 

 
Op dit artikel wordt de toelage en vastleggingsmachtiging van het FIVA 
(Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector) voorzien. 
Inhoudelijke toelichting zie‘D. Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie a – 
Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector- FIVA’. 
 
 
KB0/1KD-A-2-Y/IS - interne stromen - EV ILVO 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 4.652 4.652 0 0 

BO 2014 4.742 4.742 0 0 

Op dit artikel worden de toelagen aan Eigen Vermogen ILVO voorzien. Die zijn bestemd 
voor o.m.: 
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Kenniseenheid socio-economie 
De werking van het Steunpunt Duurzame Landbouw isgeïntegreerd in de 
onderzoekscapaciteit van het Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek. 
 
De onderzoekscapaciteit van de kenniseenheid socio-economiericht zich op diverse 
beleidsondersteunende onderzoeksopdrachten. (o.m. economische, sociale en ecologische 
aspecten van landbouwsystemen, schokvastheid van de sector,  integratie van verschillende 
aspecten, de relatie landbouw en ruimte, beslissingsondersteunende systemen en 
modellen,…) 

 
Andere onderzoeksactiviteiten 
Daarnaast kunnen ook andere onderzoeksactiviteiten van het ILVO worden ondersteund in 
functie van beleidsnoden (kortlopend projecten en doctoraatsbeurzen). o.m. Preventagri, 
energiegewassen 2de generatie, projecten in het kader van agro-ecologische landbouw, 
projecten in het kader van duurzame landbouw, NOBL 
 
Data Collectie Framework 
Het Data Collectie Framework (DCF) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid wordt uitgevoerd sinds 2009. 
 
Het DCF omvat naast datacollectie ook de verwerking van de gegevens en deelname aan 
vergaderingen van internationale organen en regionale visserijorganisaties ter ondersteuning 
voor het wetenschappelijk advies. 
 
Onderhoud en werken op de sites ILVO  
Het betreft een toelage die wordt verleend aan EV ILVO voor onderhoud en werken op de 
sites van het ILVO.  
 
 
KB0/1KD-A-4-Y/IS - interne stromen - EV ILVO 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 0 0 

BO 2014 0 0 433 0 

 
Dit artikel is het tweede luik van het variabel krediet betreffende het Fonds voor Landbouw 
en Visserij. 
 
Rechtsbasis: wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen 
voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt en projecten 
 
Vermits de tussenkomst die aan het ILVO EV wordt verleend als vergoeding voor 
haarlogistieke ondersteuning een interne stroom betreft, moest hiervoor een afzonderlijk 
artikel in de begroting worden voorzien en werd krediet overgeheveld. 
 
 
KB0/1KG-A-2-A/WT - werking en toelagen - Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 0 0 

BO 2014 4.950 4.454 0 0 
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Op dit artikel wordt de werkingssubsidieaan VLAM voorzien. In kader van de nieuwe 
begrotingsstructuur werd hiervoor een apart programma ingeschreven met overheveling van 
de bijhorende kredieten.  
inhoudelijke toelichting zieE. EVA’s - E.1. Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) 
 
 
B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 
 
B.1. AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ 

 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN  

 
KC0/9KD-A-T-H/OW - ontvangsten werking en toelagen - gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 400 0 

BO 2014 0 400 0 

 
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, worden voor 2014 geraamd op 400.000 euro. 
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN  
 
KC0/1KA-A-2-Z/LO - lonen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 18.357 18.357 0 0 

BO 2014 18.517 18.517 0 0 

 
Krediet voor betaling wedden en personeelsgebonden toelagen aan personeel van 
hetAgentschap voor Landbouw en Visserij evenals voor de betaling van overige ESR-
11uitgaven zoals woon-werkverkeer, fietsvergoedingen, maaltijdcheques. 
Conform de beheersovereenkomst ALV 2011-2015 (interne werking, verbeter-
trajectefficiëntiewinsten), zal ALV het personeeleffectief niet verder uitbreiden. 
ALV volgt de personeelsbesparingsdoelstelling zoals door de Vlaamse Regering werd 
beslist. 
 
 
KC0/1KA-A-2-Z/WT - werking en toelagen 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 1.155 1.155 0 0 

BO 2014 1.104 1.104 0 0 

 
De kredieten op dit artikel worden aangewend voor: 
-  uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: logistieke 

uitgaven,vorming personeel, dienstreizen in binnen- en buitenland, reis- en verblijfskosten 
vanambtenaren, GDPB en arbeidsgeneeskunde; 
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- het ter beschikking houden van infrastructuur en abonnementen in het kader 
vanstructureel thuiswerk, het proefproject voor controles en diverse aankopen-
gebruikersinfrastructuur (PC’s, printers, schermen); 

-  aankoop van duurzaam materiaal voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij, 
o.a.audiovisueel materiaal en dienstvoertuigen voor het uitvoeren van controleopdrachten. 

 
 
KC0/1KD-A-2-F/WT - werking en toelagen - uitvoering GBCS en erkenning Vlaams 
betaalorgaan 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 8.961 8.961 0 0 

BO 2014 8.828 8.828 0 0 

 
In het ICT-stuurplan van het Agentschap voor Landbouw en Visserij worden de budgettaire 
voorstellen voor ICT-ALV en het GBCS voor de periode 2013-2015 uitvoerig omschreven 
en verantwoord. Het doel van dit stuurplan is het concretiseren in begrotingsvoorstellen 
(hoofdstuk 9) van de strategische en operationele doelstellingen van het ALV en het Vlaams 
betaalorgaan, opgenomen in de beheersovereenkomst 2011-2015 en het ondernemingsplan 
2013 van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De ICT-sourcingstrategie speelt hierin 
een cruciale rol. Om na te gaan of de strategische en operationele doelstellingen gerealiseerd 
worden, wordt het instrument van de balanced scorecard toegepast. Naast permanente sturing 
wordt ook veel aandacht besteed aan het procesmatig werken zodat de investerings- en 
werkingskredieten van het ALV en het Vlaams betaalorgaan op een efficiënte en effectieve 
wijze worden besteed. 
 
De krachtlijnen van dit stuurplan kunnen als volgt worden samengevat :  
 
Een eerste krachtlijn voor het Vlaams betaalorgaan in 2014 heeft betrekking op het 
verzekeren van de continuïteit voor de correcte, tijdige en efficiënte uitvoering van de 
bestaande EU premie- en quotastelsels.  Om de premies tijdig en correct te kunnen 
berekenen, uitbetalen en boeken is een tijdige opmaak, afdruk, verzending en verwerking van 
de jaarlijkse verzamelaanvraag van cruciaal belang evenals de ontwikkeling van nieuwe en 
het onderhoud van bestaande ICT-toepassingen (Iden .NET, Prisma, ABS,…) die dit ganse 
proces ondersteunen.  Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-
2015, kerntaken 1, 2 en 4. 
 
De verzamelaanvraag wordt verder geoptimaliseerd in functie van de in 2012 ingevoerde 
nieuwigheden en in functie van de EU-auditvaststellingen en aanbevelingen gemaakt bij de 
EU-betaalorganen. Daarnaast wordt de verzamelaanvraagprocedure ook verder georiënteerd 
in de richting van een volledige elektronische werkwijze via het e-loket vanaf 2014.   
 
De Europese Commissie kijkt hier nauwlettend op toe en bij niet-tijdige betaling van 
depremies en steun aan de landbouwers worden zeer zware financiële sancties opgelegd aan 
delidstaat. Afhankelijk van de overschrijdingstermijn van de deadlines kunnen dergelijke 
boetessnel tot miljoenen euro’s oplopen. 
 
Integratie en harmonisatie van controles bij de landbouwers bij de toepassing van de 
Europese regelgeving en de verdere implementatie van het Programma Document voor 
Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II) blijft een belangrijk aandachts- en actiepunt. 
Cruciaal hierin is de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de controletoepassingen 
(ARGUS, CRC,…) waarin de controles ter plaatse worden voorbereid en de resultaten 
verwerkt. Met behulp van deze toepassing kan een efficiënte organisatie en opvolging van 
alle plaatscontroles gefaseerd gerealiseerd worden over de verschillende steunstelsels.  
Wijzigende EU-bepalingen en interpretaties inzake controles en daarnaast EU-
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auditbemerkingen inzake controleprocedures bij diverse EU-betaalorganen vergen continue 
actualisering en optimalisering van de controleprocedures. 
Externe auditoren, waaronder de Europese commissie en de Europese Rekenkamer, nemen 
de door de lidstaat gecontroleerde dossiers als basispopulatie voor de uit te voeren audit.  Op 
die manier trachten ze een oordeel te vellen over de gevolgde procedures inzake de 
behandeling van de aanvraag en de controle op het terrein. 
Vaststellingen in controledossiers worden doorgetrokken naar de totale populatie van 
aanvragers en geven onmiddellijk aanleiding tot zware forfaitaire kortingen op de betalingen.  
Een strikte uitvoering van de controlerichtlijnen is dus zeer belangrijk.Ditkadert in de 
uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, algemene engagementen. 
 
Voor ALV dient zich vanaf 2014 het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
aan. Op 12/10/2011 werden in dit kader de eerste concrete verordeningsvoorstellen bekend 
gemaakt door de Europese Commissie. Door vertraging in de besprekingen in de 
Landbouwraad en in het Europees Parlement, wordt de datum voor inwerkingtreding deels 
uitgesteld tot 01/01/2015. Dit uitstel heeft meer bepaald betrekking op de Pijler 1 (Directe 
steun) van het GLB, evenals op een aantal onderdelen van de  Pijler 2 (Steun in kader van 
Plattelandsontwikkeling) van het GLB en een aantal aspecten uit de Horizontale verordening 
(Financiële en Controlebepalingen). Voor het jaar 2014 komen er overgangsmaatregelen. 
 
Na akkoord over de 4 GLB-basisverordeningen volgen nog verschillende uitvoerings-
verordeningen van de Europese Commissie. Het zijn met name deze laatste verordeningen 
die van belang zijn voor de implementatie van het nieuwe GLB in Vlaanderen.  Deze zullen 
een grote impact hebben op het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS), d.i. het 
geheel van informatiesystemen en databanken die elke Lidstaat verplicht moet opzetten om 
de voornaamste premiestelsels te beheren. 
 
In het vooruitzicht van de overgangsmaatregelen voor 2014 en voor de daadwerkelijke 
implementatie van de elementen van het nieuwe GLB vanaf 2015 treft ALV reeds de nodige 
voorbereidingen voor analyse en ontwikkeling van de implementatieprocessen, dit op basis 
van de actuele ontwerpwetteksten. Continue bijsturing van dit proces is noodzakelijk gezien 
de lopende besprekingen in de Landbouwraad, het Europees Parlement, en in de diverse 
organen van de EU-Commissie.  De uitvoering van dit nieuwe landbouwbeleid zal grote 
implicaties hebben op de werking van het ALV, op zijn functionele procedures en op de 
hiervoor noodzakelijke ICT-ondersteuning.Pas als er in de loop van 2014 nog meer 
duidelijkheid is over de regelgeving zal een betere   inschatting van de benodigde 
kredietenkunnen gemaakt worden.  
Dit kadert in de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, algemene engagementen en 
kerntaken 1 t.e.m. 4. 
 
Een derde krachtlijn in dit stuurplan vormt de verdere ontwikkeling van de nieuwe VLIF2-
toepassing voor de afdeling Structuur en Investeringen.  Deze VLIF-toepassing is een 
cruciaal beheers- en controle-instrument om de aanvragen voor investeringssteun (zowel 
nieuwe als lopende dossiers) op te kunnen volgen.  Het VLIF (momenteel +/- 65 mio euro 
Vlaamse steun per jaar) op zich is sedert decennia een basisinstrument in het 
landbouwstructuurbeleid en dus van essentieel belang voor de hele land- en tuinbouwsector 
op economisch vlak.  Alle VLIF aanvragen die ingediend werden vanaf 01/01/2011 worden 
beheerd binnen deze nieuwe toepassing.  In 2014 dienen de nodige ressources vrijgemaakt te 
worden voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe toepassing om nog bijkomende aspecten 
verder te automatiseren en nog een aantal arbeidsintensieve manuele taken te verlichten.  
Ook de opzet van een elektronische dienstverlening voor het VLIF (via het e-loket van ALV) 
moet in 2014 verder gefinaliseerd worden. Dit kadert in de uitvoering van de 
beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 2 en het strategisch project VLIF re-
engineering. 
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De landbouwsector zo concurrentieel en dynamisch mogelijk maken is in de huidige zware 
economische crisis meer dan ooit een uitdaging. In het Vlaams herstelplan voor de landbouw 
zijn tijdelijke en permanente maatregelen opgenomen met het oog op het versterken van de 
liquiditeitspositie van de land- en tuinbouw. Het VLIF is hierbij de motor voor innovatie en 
verduurzaming in de land- en tuinbouw. De nieuwe VLIF2-toepassing beoogt eveneens een 
vereenvoudiging van de dossierafhandeling en kortere doorlooptijden met een snellere 
uitbetaling van VLIF-dossiers. 
 
Een vierde krachtlijn groepeert de verdere inspanningen die nodig zijn om continu een 
bepaalde graad van conformiteit te halen met de ISO 27002 standaard (beveiliging 
informatiesystemen) zoals voorgeschreven door de Europese regelgeving. Hierin zijn de 
aanbevelingen van de laatste externe ICT-audit in 2013 zeer sterk bepalend.  Dit kadert in de 
uitvoering van de beheersovereenkomst van ALV 2011-2015, kerntaak 4. 
 
Een vijfde krachtlijn voor 2013-2015 heeft betrekking op de beleidsmatig belangrijke 
accenten van administratieve vereenvoudiging en betere informatie van en communicatie met 
onze belangrijkste doelgroep, de landbouwers. De éénmalige perceelsregistratie is op Vlaams 
niveau de functionele hoeksteen van een gestructureerde en geïntegreerde data-inwinning. 
Dit is noodzakelijk voor het beheer van de EU-directe steunmaatregelen en van de steun voor 
agromilieumaatregelen, voor de toepassing van het Mestdecreet en voor de ondersteuning 
van de federale landbouwenquête.  De oppervlakte-, perceels- en gewasgegevens uit de 
verzamelaanvraag vormen een belangrijke bron van informatie en beheersinstrument van 
diverse federale, gewestelijke besturen. Het elektronisch loket (e-loket) voor de landbouwer 
zal verder uitgebouwd worden als het belangrijkste instrument om de bestaande en nieuwe 
maatregelen naar de landbouwers toe, maar ook naar de landbouworganisaties, op een 
beheersbare, interactieve en veilige manier en met een verbeterde functionaliteit te kunnen 
ontsluiten.  Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst van ALV 2011-2015, 
algemene engagementen en het strategisch project e-loket. 
 
In 2014 moet dan ook blijvend geïnvesteerd worden in de performantie, beschikbaarheid, 
functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het e-loket ALV.  Sinds de initiële versie van 
het e-loket framework in 2006 zijn er jaarlijks aanzienlijke wijzigingen aan doorgevoerd.  
Om de onderhoudbaarheid op langere termijn te verzekeren dringt een herziening van de IT-
architectuur en de opbouw van de applicatie zich op. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook 
verschillende technologische evoluties geweest op gebied van web ontwikkeling (o.a. .NET 
framework 4.0). Het toepassen van deze nieuwe technologieën kan de onderhoudbaarheid en 
schaalbaarheid van het e-loket op sommige vlakken tevens sterk verbeteren.  Zoals reeds 
beschreven zullen ook de nodige analyses en ontwikkelingen uitgevoerd worden opdat een 
VLIF-aanvraag in de toekomst via het e-loket ALV kan beheerd worden.   
 
Met betrekking tot administratieve vereenvoudiging kan ook verwezen worden naar het 
Vlaamse toekomstplan “Vlaanderen in Actie”.  In het Vlaamse toekomstplan “Vlaanderen in 
Actie” om tegen 2020 tot de vijf meest performante regio’s van Europa te behoren, is 
volgend engagement voor landbouw opgenomen: In 2020 heeft Vlaanderen een performante 
landbouw die de vergelijking met de Europese landbouweconomische topregio’s kan 
doorstaan. In de beleidsnota Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid voor de regeerperiode 
2009-2014 wordt hier verder invulling aan gegeven.  
 
Ook in de beleidsnota 2009-2014 worden nieuwe prioriteiten gelegd op het vlak van 
administratieve vereenvoudiging: afstemming met het beleidsdomein Economie, Wetenschap 
en Innovatie en een aanspreekpunt bedrijfsovername. 
 
Een laatste krachtlijn die zowel op de GBCS- als op de andere toepassingen een reële impact 
heeft, is het in het Ellips-gebouw gehanteerde principe “Anders Gaan Werken” wat inhoudt 
dat de werknemers niet meer over eigen bureaus beschikken. Flexibele werkplekken worden 
dus gedeeld. De sterk verminderde ruimte, de variabele individuele bezetting van 
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werkplekken en het “clean desk principe” vergen een verregaande digitalisering van de 
werkstromen. Een verdere evolutie naar een quasi papierloze werking is noodzakelijk. Vanuit 
het ALV werd daarom het digitaal-dossier-project opgestart met als doel dossiers gerelateerd 
aan de landbouwer of de landbouwproductie, op een volledig digitale manier te verwerken. 
Op basis van uitgebreid marktonderzoek van bestaande documentbeheersystemen werd 
geopteerd voor een eigen ontwikkeling voor wat betreft het documentopslagsysteem en 
integratie. Deze eigen ontwikkeling werd opgestart in 2010 en moet verder gefinaliseerd 
worden in 2014.  Na de realisatie en integratie van digitaal dossier in de interne toepassingen 
zullen de nodige ontwikkelingen uitgevoerd worden om digitaal dossier op het e-loket te 
realiseren.  Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst van ALV 2011-2015, 
strategisch project digitaal dossier. 
 
In functie van de beschikbare begrotingsmiddelen zullen binnen de krachtlijnen 
prioriteitengesteld worden op het vlak van ICT. 
Specifieke werkingskosten voor de stafdiensten en de afdelingen Productkwaliteitsbeheer 
enStructuur en Investeringen, evenals juridische ondersteuning door advocaten worden 
eveneens op dit begrotingsartikel aangerekend. 
 
 
KC0/1KD-A-2-G/WT - werking en toelagen - uitvoering landbouw- en agrarisch 
plattelandsbeleid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 4.580 4.640 0 0 

BO 2014 9.115 8.222 0 0 

 
Het betreft uitgaven in het kader van volgende maatregelen: 
 
BEDRIJFSADVIESSYSTEMEN 
Wettelijk kader: 
Artikel 13 van Verordening (EG) 1782/2003: het invoeren van een bedrijfsadviessysteem 
(BAS) in de lidstaten vanaf 1/1/2007.  
BVR van 17/11/2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers, 
laatst gewijzigd bij BVR van 23/04/2010. 
MB van 16/11/2007 betreffende de instelling van de adviesmodules en de bepaling van de 
adviesinhoud in het kader van het bedrijfsadviessysteem, laatst gewijzigd bij MB van 
20/05/2010. 
Deze maatregel kadert binnen  het PDPO II . Binnen het Vlaamse Gewest wordt momenteel 
een EU-cofinancieringspercentage van 30% gehanteerd. 
Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 2. 
 
DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING 
Wettelijk kader:  
MB van 6 mei 1998 betreffende de toekenning van toelagen aan de dienstenvoor 
bedrijfsverzorging, laatst gewijzigd op 19 mei 2006. 
 
EUROPESE SCHOOLFRUITREGELING  
Wettelijk kader: 
Verordening (EG) nr. 13/2009 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van 
verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en van verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke 
ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), met het oog op het opzetten van een 
schoolfruitregeling; 
Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen 
voor de uitvoering van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de 
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toekenning in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de 
verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en 
banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen; 
Besluit van de VR van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van 
groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen goedgekeurd ( VR 2009 2905 
DOC.0831 en DOC.0831BIS), gewijzigd bij BVR van 23 juli 2010. 
Ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking 
van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, gewijzigd bij het ministerieel 
besluit van 13 augustus 2010. 
Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 1. 
 
TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, 
VRK  EN CONTROLEKOSTEN BIOLOGISCHE PRODUCTIEMETHODE 
Wettelijk kader: 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van 
subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het 
instandhouden van de genetische diversiteit, laatst gewijzigd bij het BVR van 21 december 
2007. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor 
de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling, laatst gewijzigd bij het BVR van 4 februari 2011. 
Het betreft  agromilieumaatregelen van het Vlaamse Programmeringsdocument voor 
Plattelandsontwikkeling (PDPO), waarvoor het Agentschap voor Landbouw en Visserij 
optreedt als beheersdienst: 
1. mechanische onkruidbestrijding; 
2. bedrijfsgebonden teelt van plantaardige eiwitbronnen; 
3. vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt; 
4. biologische productiemethode; 
5. verwarringstechniek in de pitfruitteelt. 
6. genetische diversiteit. 
7. boslandbouwsystemen en voedselkwaliteitsregelingen 
8. controlekosten bio. 
 
Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 2. 
 
De verhoging in VAK en VEK ten opzichte van BA2013 is het gevolg van het feit dat voor 
een aantal uitvoerende maatregelen, meer bepaald landbouwvormingsactiviteiten en 
zorgboerderijen, dievanaf 2014 door het Agentschap Landbouw en Visserij worden 
behartigd, de bijhorende kredieten overgeheveld worden vanuit het Departement Landbouw 
en Visserij, begrotingsartikel KB0/1KD-A-2-C/WT. 
 
LANDBOUWVORMINGSACTIVITEITEN (gedeeltelijk met EU-cofinanciering) 
De naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector zijn een onderdeel van het 
landbouwvormingsbeleid. 
Deze uitgave is het rechtstreeks gevolg van het B.V.R. van 4 juni 2004 betreffende de 
toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, in 
uitvoering van het decreet van 4 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame 
landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw. 
 
ZORGBOERDERIJEN 
Deze uitgaven kaderen binnen: 
- decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame 
landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw. 
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- BVR van 14 oktober 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en 
activering van zorgvragers op land- en tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams 
Programma voor Plattelandsontwikkeling. 
 
 
KC0/1KD-A-4-H/WT - werking en toelagen - gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 400 0 

BO 2014 0 0 400 0 

 
De uitgaven in het kader van het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, opgericht 
bijartikel 34 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van 
deaanpassing van de begroting 2007, worden voor 2014 geraamd op 400.000 euro. 
Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, kerntaak 1, 3 en 4. 
 
 
KC0/1KD-A-5-W/IS - interne stromen - VLIF 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 77.943 77.943 0 69.366 

BO 2014 65.692 65.692 0 70.337 

 
Op dit artikel wordt de toelage en de vastleggingsmachtiging van het Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds(VLIF) voorzien.  Zie toelichting onder D ‘Vlaamse instellingen 
van openbaar nut, categorie A’, D.2  Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). 
 
 
KC0/1KD-A-2-Y/IS - interne stromen - EV ILVO 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 342 342 0 0 

BO 2014 342 342 0 0 

 
De Afdeling Productkwaliteitbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij is belast 
met 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. 
Deze officiële maatregelen zijn gebaseerd op : 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating 
van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan 
op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen.dat onder meer 
vastlegt dater officiële proeven dienen uitgevoerd te worden ter bepaling van de 
cultuur- en gebruikswaarde (CGW) en ter vaststelling van de onderscheidbaarheid, 
de homogeniteit en bestendigheid (OHB) alvorens rassen kunnen opgenomen 
worden op de catalogus en dientengevolge toegelaten worden tot de handel. In het 
kader van de Europese regelgeving, die enkel een nationale rassencatalogus 
aanvaard, is hiervoor overleg met het Waals Gewest noodzakelijk. 

- het  ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings-en 
certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen waarin de 
verplichting opgenomen is tot  

- het organiseren van  veldproeven voor het bepalen van rasidentiteit en –zuiverheid 
van gecertificeerde zaaizaden en nacontrole van de  virusstatus van pootgoed (pre- en 
postcontroleproeven); deze veldproeven zijn tevens richtinggevend voor de keuring 
ten velde tijdens het certificeringsproces.  

- Het uitvoeren van officiële zaaizaadontledingen. 
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Gezien de Afdeling Productkwaliteitbeheer niet beschikt over de nodige infrastructuur en 
logistiek wordt er beroep gedaan op het EV ILVO te Merelbeke. 
Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 5. 
 
 
B.2. INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 
 
2. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
2.1 ONTVANGSTENARTIKELEN  
 
KD0/9KF-A-T-A/OW - ontvangsten werking en toelagen - Landbouw- en 
Visserijonderzoek 

(in duizend euro) 
 ALGEMENE 

ONTVANGST 
TOEGEWEZEN 
ONTVANGST 

LENINGS-
OPBRENGST 

BA 2013 0 0 0 

BO 2014 0 0 0 

 
Geen ontvangsten in 2014: geen personeelslid met opdracht bij federaal kabinet. 
 
 
2.2. UITGAVENARTIKELEN  
 
KD0/1KF-A-2-A/LO - lonen - Landbouw- en Visserijonderzoek 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 13.099 13.099 0 0 

BO 2014 13.062 13.062 0 0 

 
Het betreft middelen voor de betaling wedden van statutaire en contractuele 
personeelsledenvan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en 
personeelsgebonden uitgaven zoals kinderbijslag, maaltijdcheques, mandaattoelagen, 
schoolpremie, vakantie- en eindejaarstoelage, woon-werkverkeer. 
Het krediet werd verminderd met de bijdrage van het ILVO aan de besparingen VO. 
 
 
KD0/1KF-A-4-A/LO - lonen - Landbouw- en Visserijonderzoek 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 0 0 0 0 

BO 2014 0 0 0 0 

 
Geen uitgaven in 2014: geen personeelslid met opdracht bij federaal kabinet. 
 
 
KD0/1KF-A-2-A/WT - werking en toelagen - Landbouw- en Visserijonderzoek 

(in duizend euro) 
 VAK VEK VRK MAC 

BA 2013 4.392 4.399 0 0 

BO 2014 4.382 4.389 0 0 

 
Het betreft: 
- uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen: vorming personeel, 

verbruiksuitgaven (water, papier, …), werkingsmiddelen, producten en klein materiaal 
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voor ateliers, laboratoria en analyses, onderhoudskosten en herstellingen (lokalen, 
meubilair, materieel, …), bureauonkosten (frankering, telecommunicatie), boeken en 
tijdschriften energie-uitgaven (stookolie, gas, elektriciteit), dienstreizen in binnen- en 
buitenland, erelonen advocaten en deskundigen, presentiegelden, studiedag en 
congressen, reis- en verblijfskosten van ambtenaren, consultancy, wetenschappelijke 
manifestaties, afvalverwijdering, enz. 

- uitgaven voor aankoop van materiaal en producten voor allerhande plant- en dier 
gerelateerde proefnemingen, onderhoud, monitoring van het mariene milieu in het kader 
van de conventie van Parijs met als doelstelling de bescherming van de consument 
inzake vis en visserijproducten en aanpassing proefaccommodatie voor proeven i.v.m. 
dierenwelzijn en onderzoek en opkweek van al of niet gecastreerde mannelijke biggen. 

- 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 en met ontwikkelingslanden (wetenschappelijke instellingen, 
universiteiten, ….). 

- allerhande werkingsuitgaven i.v.m. informatica: onderhoud hardware en software 
bestaande systemen, bekabeling, licenties, beheer telecommunicatie, technische 
assistentie, vorming.  

- uitgaven voor aankoop van duurzame goederen: wetenschappelijke apparatuur en 
materiaal voor laboratoria, ateliers, werkplaatsen, proefinstallaties, meubelen en 
kantooruitrusting, rollend materieel, landbouwtoestellen en proefveld- en 
pilootapparatuur en investeringen inzake informatica: licenties, PC’s, printers, software, 
servers, firewalls, ….  

Het krediet werd verminderd ingevolge de herraming van de energiekosten conform de 
begrotingsinstructies. 
 
 
D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 
 
D.1. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN 
AQUACULTUURSECTOR (FIVA) 
 
Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) werd 
bij decreet van 13 mei 1997 opgericht als een VOI cat 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 
decreet van de Vlaamse regering 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. 
 
Het FIVA verleent zowel steun voor verrichtingen die gefinancierd worden met leningen, als 
voor verrichtingen die met eigen middelen of met leasing worden gefinancierd. De steun 
wordt toegekend in de vorm van een rentesubsidie of van een equivalente kapitaalpremie. 
Daarnaast kan het FIVA de kredieten waarborgen die van een rentesubsidie genieten. 
Voor de programmaperiode 2007-2013 gold in het kader van de EU-structuurfondsen de EU-
verordening voor de visserij, gecofinancierd via het EVF. Het Belgische Operationele 
Programma in het kader van het Europees Visserijfonds werd op 11 november 2008 
goedgekeurd door de Europese Commissie. 
 
Verordening (EG) Nr.744/2008 laat toe om extra EVF-steun toe te kennen aan rederijen die 
investeringen wensen uit te voeren met het oog op een selectievere en energiezuinige visserij 
in het kader van de zogenaamde vlootaanpassingsregeling (VAR). 
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De FIVA steun (Vlaamse cofinanciering) wordt toegekend voor eerste installatie, 
modernisering vaartuigen (rentetoelagen en kapitaalpremies), visverwerking, ecobonus, 
aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies), matregelen van gemeenschappelijk belang 
(experimentele visserij en proefprojecten), duurzame ontwikkeling van visserijgebieden en 
andere maatregelen. 
Verdere informatie over de operationele doelstellingen, instrumenten en cijfermatige 
gegevens is terug te vinden in de jaarverslagen van het FIVA. 
 
Momenteel wordt het Belgisch Operationeel Plan 2014-2020 in kader van het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij voor de periode 2014-2020 voorbereid.De 
goedkeuring van de EC wordt medio 2014 verwacht.Via dit nieuwe fonds zal Vlaanderen 
verder inzetten op het verduurzamen van de Vlaamse visserijsector. De nadruk van 
steunverlening zal liggen op onder meer het selectiever maken van de visserij en het 
vermijden van ongewenste bijvangsten. 
 
De begroting van het FIVA is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet. 
 

1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN  
 
Ontvangsten: 2.702.000 euro 
 
Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 2.450.000 euro. Gelet op de geraamde 
inkomsten ad 2.000 euro, en rekening houdend dat op het FIVA per 31/12/2013 een geraamd 
saldo van 250.000 euro zal beschikbaar zijn, is voor 2014 een dotatie van 2.450.000 euro 
noodzakelijk. 
 
Rubrieken 57.20 en 16.12: Deze ontvangsten werden geraamd op basis van de gemiddelde 
ontvangst van de laatste 4 jaar, zijnde 2.000 euro. 
 
Rubriek 08.21: overgedragen saldo: 250.000 euro: Het over te dragen saldo eind 2013 ligt 
een stuk lager dat het saldo eind 2012. Reden hiervoor ligt in het feit dat het overgedragen 
saldo 2012 reeds in 2013 diende aangewend worden om de betalingen te verrichten. Hierdoor 
werd de toelage van 2013 op 0 gezet. 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN  
 

Uitgaven: 2.702.000 euro 
 
Rubriek 03.10: over te dragen saldo: 0 euro: gezien saldo volledig wordt aangewend voor de 
betalingen in 2014.  
 
Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: 1.299.000 euro: Het betreft dossiers 
experimentele visserij, proefprojecten, projecten van algemeen belang en dossier in het kader 
van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden. 
 
Rubriek 51.12 : investeringssteun en andere tegemoetkomingen: 1.357.000 euro 
Het betreft betalingen voor eerste installatie, modernisering vaartuigen (rentetoelagen en 
kapitaalpremies), ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies, inclusief 
maricultuur) en andere maatregelen (maatregelen van gemeenschappelijk belang en 
duurzame ontwikkeling van visserijgebieden). 
 
Rubriek 6141: projectsteun aan EV ILVO: 46.000 euro. 
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D.2. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN  
 
Ontvangsten: 68.880.000 euro 
 
Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 65.692.000 euro.  
 
Rubrieken 57.10 en 16.11: Deze ontvangsten werden geraamd op basis van de gemiddelde 
ontvangst van de laatste jaren, zijnde 510.000 euro. 
 
Rubriek 08.21: overgedragen saldo : 2.678.000 euro.  
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN  
 
Uitgaven: 68.800.000 euro 
 

Hoofdstuk 0 
 
Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 18.000.000 euro 
 
Hoofdstuk 2 : 50.880.000 euro. 
 
Er is al verschillende jaren een stijging van de gemiddelde financiële impact van de steun-
aanvragen van land- en tuinbouwproducenten.  Om hieraan tegemoet te komen werd de 
VLIF-vastleggingsmachtiging telkenjare verhoogd, d.m.v. specifieke kredietherverdelingen 
vanuit provisionele kredieten in de begroting (in 2007 tot 2009 en in 2011), recurrente 
budgettaire verhoging (vanaf 2010). 
 
Dit heeft uiteraard zijn effect op de benodigde betalingskredieten waardoor de dotatie globaal 
steeg de laatste jaren.  
 
Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen en het over te dragen saldo worden de 
ontvangsten 2014 aangewend voor : 

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) : 48.611.000 euro 
- agrovoeding : 580.000 euro 
- omkadering (praktijkcentra) : 1.689.000 euro 
- over te dragen saldo: 18.000.000 euro 

 
Vastleggingsmachtiging van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 
 
Om tegemoet te komen aan de aanhoudende hogere behoefte om maximaal de aanvragen te 
kunnen honoreren, werd de VLIF-machtiging stelselmatig verhoogd in de periode 2007-
2012. 
 
Om deze stijging te temperen werden er in 2010 maatregelen getroffen door aanpassing van 
de regelgeving (daling steunvolume) voor dossiers ingediend vanaf 19 februari 2011 : 
investeringssteun algemeen 2 procentpunten omlaag (dus naar 38%, 28% 18% en 8%) 
behalve voor zonnepanelen die daalden van 30% naar 8% (vanaf midden 2012 zelfs geen 
steun meer).  Bovendien werden de inkomensvoorwaarden verstrengd. 
Deze ingrepen hebben echter maar vanaf 2013 een zichtbaar effect op de budgettair vast te 
leggen bedragen. 
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Bijkomend werd de regelgeving in 2013 nogmaals aangepast met  
- een verlenging met 1 jaar van de periode voor hetzelfde periodemaximum van 

1.000.000 euro subsidiabel per bedrijfsleider :  2007-2014  i.p.v.  2007-2013. 
- een beperking van het absolute steunbedrag tot 80.000 euro per bedrijf voor alle 

dossiers samen van hetzelfde bedrijf ingediend vanaf 8 mei 2013 tot 31 december 
2014. 

Deze wijzigingen zullen zich budgettair laten voelen vanaf eind 2014. 
 
Anderzijds is er de afgelopen jaren voor gekozen om de aanvragen uit de omkaderingssector 
en deze uit de agrovoedingssector sterk te reduceren door oproepen voor indiening uit te 
stellen of te beperken in reikwijdte. 
De steun voor bedrijven in de agro-voedingssector werd inmiddels overgeheveld naar het 
beleidsdomein Economie. 
Zo kon voor een maximaal aantal aanvragen van de producenten steun verleend worden, en 
dat zal ook in 2013 zo zijn.  Nochtans zullen er eind 2013 toch opnieuw heel wat 
afgehandelde dossiers niet kunnen worden vastgelegd. 
 
De vastleggingsmachtiging werd, behoudens de gewone indexering, voor 2014 dan ook 
gelijk gehouden t.o.v. 2013. 
 
Voor 2014 zal het VLIF beschikken over een vastleggingsmachtiging van 70.847.000 euro.  
Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit voor de vastleggingsmachtiging 
2014 en de eigen ontvangsten: 

- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties) :  68.247.000 euro 
- agrovoeding :  600.000 euro 
- omkadering (vnl. proeftuinen) :  2.000.000 euro 

 
Dit kadert in de uitvoering van de beheersovereenkomst ALV 2011-2015, Kerntaak 2. 
 
 
E. EVA’s 
 
E.1. VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING 
(VLAM) 
 
VLAM is krachtens het  decreet van 07/05/2004, afgekondigd door het besluit van de 
Vlaamse Regering van 09/12/2005, sedert 01/01/06 een privaatrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap “Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing”. 
 
De activiteiten van VLAM zullen, voor wat betreft de middellange termijn, rond volgende 
strategische doelstellingen geconcipieerd worden: 

- VLAM promoot de producten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en 
agro–voeding , met bijzondere aandacht voor hun plaats in een evenwichtig 
voedingspatroon en de prospectie van nieuwe exportmarkten 

- VLAM profileert zich i.s.m. relevante partners als innoverend kenniscentrum om de 
actoren uit het agrobusinesscomplex te ondersteunen bij groeistrategieën door 
productdifferentiatie en marktdiversificatie 

- VLAM bouwt een vraaggestuurde werking uit binnen de land-, tuinbouw-, visserij– 
en agrovoedingssectoren rekening en dit binnen een maatschappelijk verantwoorde 
context 

- VLAM bevordert, binnen een maatschappelijk verantwoorde context en met 
aandacht voor specifieke communicatie rond thema’s als duurzame 
consumptiepatronen en voedselbeheersing, systemen van integrale kwaliteitscontrole 
van agroproducten om zo de ontwikkeling en afzet van kwaliteitsvolle producten te 
ondersteunen 

29Stuk 13 (2013-2014) – Nr. 2-K 

V L A A M S  P A R L E M E N T



- VLAM werkt aan synergie op structurele basis, zowel intern als met externe partners, 
om zijn kerntaken efficiënter uit te voeren en profileert zich daarbij als partner en 
gangmaker. 
 

In uitvoering van art 12§1 van de samenwerkingsovereenkomst 2011 – 2014, verbindt het 
Vlaamse Gewest er zich toe, binnen de daartoe goedgekeurde begrotingskredieten, jaarlijks 
aan VLAM een subsidie toe te kennen, dit ter dekking van de werkingskosten, het 
horizontaal programma en bijzondere accenten en opdrachten inzake beleidsvoering, 
waarvan VLAM met de uitvoering gelast is. 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
Totale ontvangsten: 24.265.000 euro 
 
Rubriek 16.11: Vrijwillige bijdragen en remgelden: 2.498.000 euro, wat een verlaging met 
376.000 euro betekent t.o.v. begrotingsaanpassing 2013. 
 
Rubriek 36.90: promotiefondsbijdragen (ingevolge decretale opdracht): 12.463.000 euro of 
een stijging van 848.000 t.o.v. t.o.v. begrotingsaanpassing 2013. 
 
Rubriek 39.10: Betreft tussenkomsten van de EU instellingen: 1.003.000 euro of een daling 
van 1.204.000 t.o.v. t.o.v. begrotingsaanpassing 2013. 
 
Rubriek 46.10: toelage Vlaamse overheid KB0/1KG-A-2-A/WT: 4.950.000 euro. Vanuit de 
Vlaamse begroting wordt een jaarlijkse subsidie toegekend (cf. supra) ter dekking van de 
werkingskosten, het horizontaal programma en bijzondere accenten en opdrachten inzake 
beleidsvoering, waarvan VLAM met de uitvoering gelast is. 
 
Rubriek 08.10: diverse interne verrichtingen: 2.573.000 euro of verhoging met 538.000 euro 
t.o.v. t.o.v. begrotingsaanpassing 2013. 
 
Rubriek 08.20: verrekening met andere dienstjaren: 778.000 euro of een verhoging met 
33.000 euro t.o.v. begrotingsaanpassing 2013. 
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN  
 
Totale uitgaven: 24.265.000 euro 
 
Rubriek 11.00: Lonen en andere personeelskosten: 3.065.000 euro of verlaging met 361.000 
euro t.o.v. begrotingsaanpassing 2013. 
 
Rubriek 12.00: Huur: 358.000 euro of 3.000 lager t.o.v. begrotingsaanpassing 2013.  
Rubriek 12.10: algemene werkingskosten: 977.000 euro of 138.000 euro meer t.o.v. 
begrotingsaanpassing 2013. 
 
Rubriek 12.11 -01 tot  rubriek 12.11-13: betreft de kosten met de uitvoering van de 
actieprogramma’s: 19.087.000 euro (20.000 euro lager t.o.v. begrotingsaanpassing 2013): 
 
Horizontaal  programma 1.195.000 
akkerbouw 1.127.000 
Groenten & Fruit 2.603.000 
Sierteelt 1.662.000
Runderen 1.776.000
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Varkens 3.494.000
Pluimvee, eieren & konijnen 320.000
Zuivel 3.684.000
Visserij 1.085.000
Bioproducten 500.000
Hoeveproducten 0.000
Streekproducten 80.000
Bakkerij 1.561.000
 
 
G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN 
 
G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ 
(SALV) 
 
De SALV werd opgericht bij decreet van 6 juli 2007.Deze adviesraad adviseert de Vlaamse 
Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. 
De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, 
passen in een gedragen politieke besluitvorming.  
 
In de SALV zetelen niet enkel vertegenwoordigers van producenten (landbouwers, visserij) 
maar ook vertegenwoordigers van de andere schakels uit de agrovoedingsketen: 
toeleveranciers, verwerking, handel tot en met de consument.  Ook NGO's en 
vertegenwoordigers uit het landbouwonderzoek en het landbouwonderwijs maken deel uit 
van de SALV. 
 
De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  
- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid 

met betrekking tot alle economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten 
van het landbouw-, tuinbouw-, visserij - en plattelandsbeleid; 

- draagt bij tot het vormen van een beleidsvisie over alle economische, ecologische, 
sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij - en 
plattelandsbeleid; 

- volgt de ontwikkelingen op het vlak van alle economische, ecologische, sociale en 
maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid 
en interpreteert ze; 

- brengt advies uit over voorontwerpen van decreet met betrekking tot alle economische, 
ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, 
visserij- en plattelandsbeleid, en over voorontwerpen van decreet die uitgaan van andere 
beleidsdomeinen met een belangrijke impact op het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en 
plattelandsbeleid; 

- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over voorstellen van decreet met 
betrekking tot alle economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van 
het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid, en over voorstellen van decreet, 
opgesteld met betrekking tot materies die behoren tot andere beleidsdomeinen met een 
belangrijke impact op het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid; 

- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over ontwerpen van besluit van de 
Vlaamse Regering met betrekking tot alle economische, ecologische, sociale en 
maatschappelijke aspecten van het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid, 
en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, opgesteld met betrekking tot 
materies die behoren tot andere beleidsdomeinen met een belangrijke impact op het 
landbouw-, tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid; 

- reflecteert over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's met betrekking tot 
economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouw-, 
tuinbouw-, visserij- en plattelandsbeleid, en over ingediende beleidsnota's van andere 
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beleidsdomeinen met een belangrijke invloed op het landbouw-, tuinbouw-, visserij- en 
plattelandsbeleid; 

- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over ontwerpen van 
samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil 
sluiten met de Staat of met andere gemeenschappen en gewesten 

- brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over beleidsvoornemens, 
beleidsplannen en regelgeving in voorbereiding op het niveau van de Europese Unie, 
alsook over internationale verdragen in voorbereiding. 

 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 

 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN  

 
Ontvangsten: 516.000 euro 
 
Rubriek 46.10: toelage: De toelage bedraagt 410.000 euro. De toelage aan de SALV 
wordt aangewend voor de betaling van lonen en sociale lasten, aankoop van niet 
duurzame goederen en diensten en investeringsgoederen.  
 
Rubriek 08.21: overgedragen saldo: 106.000 euro  

 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 

Uitgaven: 516.000 euro 
 
Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 106.000 euro  
 
Rubriek 11.11: lonen en sociale lasten:  348.000 euro (index + incl. presentiegelden) 
(3.000 euro hoger dan begrotingsaanpassing 2013) 
 
Rubriek 12.11: aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: 57.000 euro  
 
Rubriek 74.22: verwerving van overige investeringsgoederen : 5.000 euro  

 
 
H. EIGEN VERMOGENS 
 
H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN 
VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO) 
 
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. 
 
De begroting van het EV ILVO  is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet. 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
Algemeen: de BO 2014 zijn ramingen gezien zowel opbrengsten als projecten nog onzeker 
en evolutief zijn. De begroting 2014 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de 
Beheerscommissie van het EV ILVO. 
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1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
Totaal ontvangsten: 34.696.000 euro 
 
Hoofdstuk  3: de inkomsten van EU-instellingen en VZW’s worden in 2014 lager geraamd 
dan in 2013 omwille van de onzekerheid voor goedkeuring van ingediende projecten.  
 
Hoofdstuk 4: de inkomsten ‘overdrachten binnen de sector overheid’ worden in 2014 lager 
geraamd dan in 2013 voornamelijk ten gevolge van de verlaagde inkomst in de rubriek’ een 
onderwijsinstelling van de institutionele overheid’. Deze inkomsten worden herraamd bij de 
begrotingscontrole.  
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN  
 
Totaal uitgaven: 34.696.000 euro 
 
Hoofdstuk 3: inkomstenoverdrachten aan vzw’s worden voor 2014 lager geraamd gezien nog 
geen duidelijkheid welke samenwerkingsprojecten, met ILVO als coördinator en vzw’s als 
partner, zullen goedgekeurd worden. 
 
Hoofdstuk 4: inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid aan provincies wordt hoger 
geraamd dan in 2013. 
 
Hoofdstuk 0: geen interingop het over te dragen saldo dat gelijk is aan het overgedragen 
saldo langs ontvangstenzijde. 
 
 
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE 
RECHTSPERSONEN 
 
K.1. VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT) 
 
De vzw VILT (Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw) is een vereniging met als missie het 
brede publiek over de Vlaamse land- en tuinbouw te informeren. 
 
Door middel van communicatie en informatie wordt begrip teweeggebracht voor en wordt 
gewerkt aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De 
Vlaamse landbouw heeft immers nood aan een goed imago om overeind te blijven in het 
verstedelijkte Vlaanderen. Er is nood aan communicatie over de manier waarop de land- en 
tuinbouwsector wil inspelen op nieuwe maatschappelijke verzuchtingen en zich wil wapenen 
tegen de toenemende liberalisering van de wereldhandel in landbouwproducten. 
 
Tegelijkertijd promoot VILT het concept “duurzame landbouw”. Door meer duurzaam te 
produceren, integreren land- en tuinbouwers zich automatisch in de maatschappij. 
 
Via een strategisch informatieaanbod richt VILT zich al verscheidene 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 (dagelijkse VILT-nieuwsberichten 
met een overzicht van landbouwnieuws van de voorbije 24u, weekmagazine geVilt met 
toelichting van een actueel onderwerp). Maar VILT verspreidt ook  een magazine 
(Landgenoten) en heeft ook in 2013 een nieuw project opgezet Veldverkenners die gebruik 
maakt van een mix van media. De werking van VILT  wordt ook ondersteund via 
beurscommunicatie (Agriflanders, Agribex, Dag van de Landbouw), en men werkt samen 
met NTV om ook videomateriaal te ontwikkelen om hun teksten te versterken…. Ze 
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organiseren ook 4 jaarlijkse een imago-enquête waarbij ze het brede publiek bevragen over 
het imago van de Vlaamse Land- en tuinbouw. De enquête werd in 2012 terug uitgevoerd en 
vormde de basis voor het project Veldverkenners. 
 
VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privé-organisaties 
(landbouworganisaties, financiële instellingen, provincies en andere belangenorganisaties) uit 
de hele keten participeren. De werking steunt dus zowel op de inbreng vanuit de privésector 
als vanuit de overheid. Al verschillende jaren heeft VILT kunnen rekenen op een 
werkingstoelage van de Vlaamse overheid. 
 
1. TOELICHTING PER ARTIKEL 
 
1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN 
 
Totale ontvangsten: 547.000 euro 
 
Rubriek 38.10-0: lidgelden sectoren (niet kredietinstellingen): 30.000 euro (zelfde bedrag als 
2013) 
 
Rubriek 38.10-1: reclame inkomsten websites 
Rubriek 38.10-2: reclame advertenties landgenoten:  
72.000 euro.  
 
Ontvangsten worden 38.000 euro lager geraamd dan begrotingsaanpassing 2013. 
 
Rubriek 38.20: lidgelden kredietinstellingen: Ontvangsten worden op 19.000 euro geraamd 
(cf. 2013). 
 
Rubriek 46.10: toelage Vlaamse overheid (KB0/1KD-A-2-C/WT): De toelage VO wordt 
ontvangen voor een bedrag van 364.000 euro. Hierbij wordt rekening gehouden met een 
betaalritme van 3 schijven : 1 schijf van 10 % toelage 2013 en 2 schijven van 60% en 30 % 
toelage 2014 = 364.000 euro 
 
Rubriek 48.12: de provinciale toelage wordt behouden op 62.000 euro 
 
Rubriek 08.21: overgedragen saldo: 0 euro  
 
 
1.2. UITGAVENARTIKELEN 
 
Totale uitgaven: 547.000 euro 
 
Rubriek 11.11: De lonen worden op 210.000 euro geraamd (cf. begrotingsaanpassing 2013) 
 
Rubriek 12.11-0: De algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de 
overheidssector worden beperkt tot 61.000 euro (20.000 euro lager dan de 
begrotingsaanpassing 2013) 
 
Rubriek 12.11 1-4: De uitgaven publicaties en evenementen wordt op 276.000 geraamd 
(6.000 euro hoger dan begrotingsaanpassing 2013): 

- Website VILT: 43.000 euro 
- Landgenoten: 140.000 euro 
- Melk & Honing: 85.000 euro 
- Agriflanders/Agribex: 8.000 euro 

 
Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 0 euro 
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