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II. INLEIDING DOOR DE MINISTER
De Vlaming heeft altijd al een hart gehad voor dieren en we dragen er ook graag goed zorg
voor.
De coronacrisis – die begon toen in het Chinese Wuhan een ziekte van een wild dier op de
mens werd overgedragen – bracht de zogenaamde wetmarkets in China in het vizier waar
vleesverkopers hun ‘waren’ levend villen, zonder enige respect voor dierenwelzijns-, hygiëne, voedselveiligheids- en gezondheidsvoorschriften
Met de coronacrisis werden we voor het eerst geconfronteerd met een verplichte
“lockdown”. Tijdens deze lockdown werden enerzijds heel wat huisdieren verwend met extra
aandacht van hun baasjes die verplicht thuis waren. Anderzijds bracht de lockdown voor
verschillende categorieën van dieren ook vele uitdagingen en onvoorziene problemen met
zich mee. Dankzij meelevende baasjes, de inzet van ontelbare vrijwilligers en een goed beleid
hebben we toch goed voor deze dieren kunnen zorgen. Vanzelfsprekend was dat niet. Al bij
het begin van de lockdown in het voorjaar, kwam het dierenwelzijn onder druk te staan.
Inspecteurs konden nauwelijks nog controleren, de verkoop en adoptie van huisdieren en
assistentiehonden kon niet doorgaan, hondenkapsalons en hondenscholen moesten dicht,
dierenartsen dienden zich te beperken tot dringende zorgverlening,.... Aan de Europese
binnengrenzen ontstonden plots files die tot twaalf uur lang duurden, met alle gevolgen
vandien voor het veetransport. Voor vele organisaties, waaronder dierenasielen, vielen
allerhande evenementen en daardoor belangrijke bronnen van inkomsten weg, en ook
dierentuinen zagen zwarte sneeuw.
In overleg met de Nationale Veiligheidsraad waren we gelukkig in staat veel leed te vermijden.
Er werden regels en protocollen afgesproken om inspecties, verkoop & adopties van dieren
veilig te laten doorgaan. Ook hondenkapsalons en hondenscholen gingen terug open en
dierenasielen kregen broodnodige financiële ondersteuning voor hun geleden verliezen. Er
werden ook maatregelen genomen met het oog op het welzijn van levende dieren tijden de
langeafstandstransporten.
Maar de coronacrisis mag ons niet afleiden van het grotere plaatje, integendeel. Ik schakel
een versnelling hoger in de uitrol van het geplande beleid. Er wordt achter de schermen hard
gewerkt aan een welzijnslabel voor producten van dierlijke oorsprong. Ook werken we verder
aan een Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn, aan het uitfaseren van kooisystemen voor
pluimvee, aan alternatieve methoden voor dierproeven,…
Vlaanderen neemt ook op Europees niveau het voortouw inzake Dierenwelzijn. Wanneer we
in 2024 voorzitter worden van de Raad van de Europese Unie wensen wij dat Vlaanderen als
“dierenwelzijnsvoortrekker” – ook in dit domein – internationaal gevestigd is.
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III. SAMENVATTING
Deze beleids- en begrotingstoelichting (BBT) heeft betrekking op alle activiteiten en
begrotingskredieten van het beleidsdomein Omgeving binnen de bevoegdheden van het
beleidsveld Dierenwelzijn.
In de volgende tabel vindt u het overzicht terug van de totaliteit van de begrotingskredieten
die in deze BBT aan bod komen.
TOTAAL – DIERENWELZIJN, excl. apparaatsuitgaven
(duizend euro)

AO

TO

LO

VAK

VEK

BA 2020

0

756

0

6.460

12.460

Bijstelling
BO 2021

0

0

0

0

BO 2021

0

756

0

6.460

-

2.000
10.460

Het beleidsveld Dierenwelzijn omvat slechts 1 begrotingsprogramma Dierenwelzijn met
begrotingscode QF. Deze 1-op-1 opzet zorgt voor een transparant overzicht van de budgetten
binnen dit beleidsveld.
De apparaatskredieten binnen programma QA die ingezet worden voor de activiteiten van
het departement Omgeving binnen het beleidsveld Dierenwelzijn, worden afzonderlijk
besproken onder deel V Apparaatskredieten van deze BBT.
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IV.

TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE DOELSTELLINGEN

1.

TRANSVERSALE, HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

2.

OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

V.

BELEIDSVELD DIERENWELZIJN

Het beleidsveld Dierenwelzijn omvat slechts 1 ISE, ISE Dierenwelzijn met begrotingscode F.
Binnen dit ISE is er dus ook slechts 1 begrotingsprogramma QF. Deze 1-op-1 opzet zorgt voor
een transparant overzicht van de taken en budgetten binnen dit beleidsveld.
ISE M DIERENWELZIJN
Onder dit ISE vallen alle taken en budgetten die verband houden met het beleidsveld
Dierenwelzijn.
1. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
1.1. Strategische doelstelling 1: Ontwikkelen van een coherent en vooruitstrevend beleid
voor alle categorieën van dieren
Operationele doelstelling 1: Uitwerken van een Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn
Mijn administratie evalueert de huidige Dierenwelzijnswet en inventariseert zowel
mogelijke verbeterpunten in de huidige Dierenwelzijnswet als goede voorbeelden uit
buitenlandse regelgeving. Deze verbeterpunten en goede voorbeelden worden
meegenomen in de verdere uitwerking van de Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn.

Operationele doelstelling 2: Verhogen van de transparantie van de aanvoer van honden uit
het buitenland
De samenwerkingscultuur met overheden van andere Lidstaten om toe te kijken op de handel
in honden is een continue activiteit die ook dit jaar wordt verdergezet. Door de samenwerking
en informatie-uitwisseling met de autoriteiten van de landen van herkomst te intensifiëren,
verhogen we het toezicht op en de transparantie van de handel in honden afkomstig uit het
buitenland.

Operationele doelstelling 3: Onnodige belemmeringen voor de kweek en handel in onder
meer assistentiehonden en honden voor politie en leger wegwerken
Opleiders en opleidingscentra voor assistentie- en interventiehonden kopen honden aan om
die vervolgens op te leiden en opnieuw te verkopen. In het huidige regelgevende kader vallen
zij echter onder de categorie van kweker-handelaar, wat inhoudt dat zij zelf ten minste tien
5
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nesten per jaar zouden moeten kweken. Gelet op het maatschappelijk belang van de
dienstverlening van deze personen en organisaties is het aangewezen om de verplichting tot
kweken voor hen aan te passen. Een ontwerp van decreet om de nodige aanpassing in de
Dierenwelzijnswet door te voeren zal worden ingediend in het Vlaams Parlement. De
uitvoeringsbepalingen zullen na goedkeuring van het decreet worden voorgelegd aan de
Vlaamse Regering.

Operationele doelstelling 4: Versterken van het dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau
Er wordt een subsidiesysteem uitgewerkt voor een structurele ondersteuning van de erkende
dierenasielen, gebaseerd op de mate van professionalisering en de capaciteit van het asiel.
Een ontwerp van voorafgaande aanpassing van de Dierenwelzijnswet wordt nog in 2020
ingediend in het Vlaams Parlement. Hierna zal het uitvoeringsbesluit ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de Vlaamse Regering waarna het subsidiesysteem in 2021 operationeel kan
worden.

Operationele doelstelling 5: Naar een uitdoving van het gebruik van paarden en pony’s op
kermissen
Het decretaal kader dat een uitdovingsbeleid invoert en een einde maakt aan de praktijk van
het gebruik van paardachtigen op kermissen, wordt momenteel in het Vlaams Parlement
ingediend en behandeld. Het benodigde uitvoeringsbesluit voor de bepaling van de
registratieprocedure en van de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een vergoeding,
zal vervolgens ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

Operationele doelstelling 6: Vlaanderen neemt het voortouw op Europees niveau
In een continue samenwerking met andere voortrekkerslanden blijft Vlaanderen druk
uitoefenen op Europees niveau om ook daar het dierenwelzijn naar een hoger niveau te tillen.

Operationele doelstelling 7: Aanpassing van de normen voor de huisvesting van fokkonijnen
voor vleesproductie
Het ontwerpbesluit tot aanpassing van de normen voor de huisvesting van fokkonijnen voor
de vleesproductie zal voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse
Regering. Meer in het bijzonder werden de door de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

voorgestelde minimumnormen voor de huisvesting van mannelijke en vrouwelijke
fokkonijnen enerzijds, en vleeskonijnen anderzijds, in het ontwerpbesluit
overgenomen. Tevens werd groepshuisvesting verplicht gemaakt voor voedsters, met
dien verstande dat de exacte periode hiervan nader door de Vlaamse Regering dient
bepaald te worden, op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
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Operationele doelstelling 8: Aanpassen van het uitdoofbeleid voor pelsdierkwekerijen en
houderijen van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering aan
de Europese regels aangaande staatssteun in de landbouwsector
Het regelgevingsproces werd afgerond. Het door de Vlaamse Regering definitief
goedgekeurde uitvoeringsbesluit bepaalt de voorwaarden voor het indienen van een
aanvraag tot vergoeding voor de bestaande pelsdierhouderij- en foie grasbedrijven in het
kader van hetzij stopzetting, hetzij reconversie, de te volgen procedures voor de behandeling
van de aanvragen en de berekening van de vergoedingen.
De bestaande bedrijven beschikken over een overgangsperiode tot 30 november 2023 om
verder te exploiteren. Verschillende pelsdierhouderijen hebben echter reeds te kennen
gegeven hun bedrijfsvoering nu reeds te willen stopzetten. De aanvragen voor vergoedingen
vanuit de sector worden behandeld door de landcommissies, dewelke hun taak op volledig
onafhankelijke wijze vervullen. De benodigde middelen worden stapsgewijs overgemaakt aan
de VLM.

Operationele doelstelling 9: Toewerken naar het einde van de onverdoofde chirurgische
castratie van biggen
Als onderdeel van het structureel overleg met de landbouwsector wordt ook verder gewerkt
aan de stopzetting van de onverdoofde chirurgische castratie van biggen. Helaas ligt het
wegruimen van verschillende hinderpalen niet voor de hand.

Operationele doelstelling 10: Verplichte bedwelming van volwassen runderen
Uit onderzoek is gebleken dat ook voor volwassen runderen omkeerbare bedwelming
praktisch toepasbaar kan zijn. Vooraleer de omkeerbare bedwelmingstechniek in Vlaanderen
als wettelijk alternatief kan geïntroduceerd worden voor volwassen runderen, zal in één of
meerdere Vlaamse slachthuizen onderzocht worden of deze techniek op punt staat in onze
praktijkomstandigheden.
Operationele doelstelling 11: Streven naar een uitfasering van kooisystemen voor het houden
van pluimvee
Er werd een economische impactstudie besteld. Deze zal op het einde van 2021 opgeleverd
worden. De eerste stappen werden met andere woorden gezet om te gaan naar een
uitfasering van het gebruik van kooisystemen voor kippen.

Operationele doelstelling 12: Onderzoek naar de herziening van de minimumnormen voor
het houden van zoogdieren en vogels in dierentuinen
De minimumnormen voor het houden van primaten en zeezoogdieren in dierentuinen
werden in 2019 aangepast aan de nieuwe inzichten over de welzijnsbehoeften van deze
dieren. De normen voor de overige zoogdieren dateren echter nog van 1999, die voor vogels
van 2000. Sindsdien is er echter heel wat nieuwe kennis over het houden van deze dieren in
gevangenschap, wat heeft geleid tot nieuwe inzichten in hun welzijnsbehoeften. Het
7
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onderzoek naar de bestaande minimumnormen voor het houden van zoogdieren, met
uitzondering van primaten en zeezoogdieren, in dierentuinen werd zo goed als afgerond. De
volgende stap is het vragen van een formeel advies aan de Vlaamse Dierentuinencommissie.
Hierna wordt het regelgevend traject opgestart, hetgeen gebeurt door middel van
ministerieel besluit. Het onderzoek naar de minimumnormen voor het houden van vogels in
dierentuinen wordt in een latere fase in 2021 opgestart.

Operationele doelstelling 13: Stimuleren van alternatieven voor dierproeven en Operationele
doelstelling 14: Ontsluiten van bestaande kennis over alternatieve methoden voor
dierproeven
Tijdens de vorige legislatuur werd het project Re-Place opgestart in samenwerking met de
wereld van het wetenschappelijk onderzoek, zowel academisch als privé. Het doel van dit
project is het inventariseren en centraliseren van de onderzoeksprojecten aangaande
alternatieve methoden voor dierproeven en het vlot toegankelijk maken van deze gegevens
voor onderzoekers. De verdere uitbouw en opvolging van dit project is een recurrente taak.

Operationele doelstelling 15: Versterking van de interne controlemechanismen op het
gebruik van proefdieren en hun welzijn
Er werd een studieopdracht uitgeschreven voor het uitwerken en toepassen van een
evaluatietool voor de werking van de Vlaamse ethische commissies dierproeven. Door middel
van deze evaluatietool zal de werking van de Vlaamse ethische commissies dierproeven in de
toekomst nog meer systematisch kunnen opgevolgd worden door de dienst Dierenwelzijn. De
opdracht is van start gegaan op 1 maart 2020. Voor deze opdracht is een looptijd van 18
maanden voorzien zodat deze in het derde trimester van 2021 zal opgeleverd worden.

Operationele doelstelling 16: Benoeming van de leden van de Vlaamse Proefdierencommissie
De Vlaamse Proefdierencommissie heeft een ruime adviesbevoegdheid in het kader van het
houden, verzorgen en gebruiken van proefdieren. Het mandaat van de leden van de huidige
commissie is ingegaan op 1 april 2017, voor een periode van vier jaar en loopt met andere
woorden in 2021 af. Voor de einddatum van de huidige mandaten zullen nieuwe mandaten
toegekend worden.

Operationele doelstelling 17: Onderbrengen van de fokkerijreglementering katten en honden
onder de bevoegdheid van de Minister van Dierenwelzijn
De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn werd opdracht gegeven om een wetenschappelijk
onderbouwd fokkerijbeleid uit te werken en heeft hierover geadviseerd. Op grond hiervan
werd een consortium van twee universiteiten, nl. KULeuven en UGent, aangeduid, dit door
middel van een openbare aanbesteding. De ambitie is om een databank te ontwikkelen die
model kan zijn voor een fokkerijbeleid, ook buiten Vlaanderen, én een portaal site die
toegankelijk is voor fokkers, dierenartsen, verenigingen en het grote publiek. Mijn
administratie volgt de vorderingen van de werkzaamheden van nabij op. In tussentijd worden
8
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de nodige regelgevende initiatieven genomen voor wat betreft de fokkerijreglementering van
honden en katten. Zo wordt o.a. de fokkerijreglementering van honden uit de
landbouwreglementering gehaald.
1.2. Strategische doelstelling 2: Ontwikkelen van een efficiënte sensibiliseringsstrategie met
een visie op lange termijn
Operationele doelstelling 18: Sensibilisering op maat
De dagelijkse vaststellingen van overtredingen door mijn administratie tonen aan dat
sensibilisering noodzakelijk is en blijft. Een doorgedreven en volgehouden sensibilisering op
basis van objectieve en wetenschappelijk onderbouwde parameters blijft dus essentieel om
te evolueren naar een maatschappij waar het welzijn van dieren steeds centraal wordt gezet.
Dit is dan ook een permanente opdracht waarbij de gebruikte kanalen en ingezette middelen
moeten aangepast zijn aan de te brengen boodschap en de doelgroep.

Operationele doelstelling 19: Het ontwikkelen van een dierenwelzijnslabel voor producten
van dierlijke oorsprong
Aangezien het noodzakelijk is dat een dergelijk dierenwelzijnslabel zo ruim mogelijk gedragen
wordt, vindt er overleg plaats met stakeholders, zoals met het Ketenoverleg. De nodige
stappen worden gezet met het oog op het operationeel worden van het dierenwelzijnslabel.
1.3. Strategische doelstelling 3: Waken over een kordaat controle- en handhavingsbeleid
Operationele doelstelling 20: Investeren in een degelijk controle- en handhavingsbeleid
We voeren een controlebeleid voor alle betrokken doelgroepen waarbij we streven naar een
gelijkmatige spreiding van de controles. Het jaar na jaar toenemende aantal meldingen blijft
hierbij een grote uitdaging. Voor een verhoging van de efficiëntie wordt ingezet op
digitalisering. Het operationeel worden van het digitaliseringsproject zal op gefaseerde wijze
gebeuren.
Voor de dierenwelzijnscontroles in slachthuizen wordt een beroep gedaan op externe
dierenartsen. De werking van dit systeem zal van nabij opgevolgd en waar nodig bijgestuurd
worden.

2. BUDGETTAIR KADER
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In de volgende overzichtstabellen wordt u een meer gedetailleerd overzicht gegeven van de
ontvangsten en uitgaven die binnen dit ISE ingeschreven werden in de begrotingsopmaak
2021.
Inhoudelijke toelichting evolutie:
Met de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de
Gewesten. Als gevolg hiervan werd bij BO2015 op Vlaams niveau een “Vlaams
Dierenwelzijnsfonds” opgericht. Alle ontvangsten binnen het beleidsveld Dierenwelzijn
komen binnen via dit Dierenwelzijnsfonds. Deze ontvangsten kunnen dankzij de werking van
het begrotingsfonds ook terug ingezet worden voor uitgaven binnen het beleidsveld
Dierenwelzijn.
ONTVANGSTEN
De ingeschreven ontvangsten voor 2021 blijven constant ten opzichte van de
begrotingsaanpassing 2020. Het betreft 756 keuro aan ontvangsten binnen het
Dierenwelzijnsfonds.
UITGAVEN
DIERENWELZIJN, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2021

BA 2020

VAK
evolutie

BO 2021

BA 2020

6.460

0

6.460

12.460

-2.000

10.460

Toelagen (interne
stromen (IS))

0

0

0

0

0

0

Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)

0

0

0

0

0

0

6.460

0

6.460

12.460

-2.000

10.460

0

0

0

0

0

0

6.000

0

4.000

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))

Totaal incl. overflow
Overflow
Aanwending VAKruiter

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Met de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de
Gewesten. Als gevolg hiervan werd bij BO2015 op Vlaams niveau een “Vlaams
Dierenwelzijnsfonds” opgericht. De middelen binnen dit Fonds kunnen aan uitgavenzijde zeer
breed ingezet worden ten voordele van Dierenwelzijn. De uitgaven worden in de begroting
gelijkgesteld aan de ESR-ontvangsten binnen het Fonds (756 keuro).
De reguliere beleidskredieten binnen Dierenwelzijn (5.704 keuro) worden voor het grootste
deel ingezet voor de uitbouw van de inspectie in de Vlaamse slachthuizen (3 miljoen euro).
Daarnaast wordt er 2 miljoen euro aan (bijkomende) middelen voorzien voor de nieuwe
beleidsimpulsen ter ondersteuning van de dierenasielen en de Vlaamse inspectiediensten. De
10
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rest van het budget wordt ingezet voor de beleids- en onderzoeksuitgaven inzake
dierenwelzijn.
Binnen het beleidsveld Dierenwelzijn is er ook een VAK-begrotingsruiter van toepassing,
waardoor 10 miljoen euro VAK uit 2018 kon overgedragen worden naar 2019, en vervolgens
naar 2020. Dit VAK is in 2020 voor 6 miljoen euro bestemd voor de compensatievergoeding
voor de pelsdierhouderijen en de foiegrasproducent, waarvoor het nog wachten is op de
afhandeling van de dossiers door de bevoegde landcommissies. In 2021 zal naar raming het
saldo van 4 miljoen euro (geruiterd) VAK vastgelegd, en ook vereffend worden..
De volgende budgettaire toelichtingen gaan niet dieper in op de wijzigingen naar aanleiding
van de generiek toegepaste indexatieregels en de technische wijzigingen in het kader van
overflow. Voor bijkomende toelichting hierover wordt graag verwezen naar de Algemene
Toelichting bij de uitgavenbegroting.

2.1 Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)
ONTVANGSTENARTIKELEN
QB0-9QFDTMB-OW - ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND
DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT
CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de
Gewesten. Als gevolg hiervan werd bij BO2015 op Vlaams niveau een “Vlaams
Dierenwelzijnsfonds” opgericht.
Dit fonds wordt gespijsd met de opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van de wet van
14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, met name met de
retributies voor de aanvragen tot erkenning, de bijdragen voor de identificatie en registratie
van honden, de administratieve boetes bedoeld in artikel 41bis van de Dierenwelzijnswet.

Daarnaast kan het fonds gespijsd worden met schenkingen, legaten en sponsoring;
vrijwillige bijdragen van de proefdiergebruikers voor onderzoek naar en promotie van
alternatieven voor dierproeven; rechtsplegingsvergoedingen die in kader van
rechtszaken opgelegd kunnen worden; en de inning van bij ex-eigenaars van onkosten
die voortvloeien uit de inbeslagname van verwaarloosde dieren.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
BA 2020
Bijstelling BA 2020
BO 2021

AO
0
0
0

TO
756
0
756

LO
0
0
0
11
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Geen wijzigingen ten opzichte van de BA2020.
UITGAVENARTIKELEN
QB0-1QFD2MA-WT – ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND
DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT
CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de reguliere werkingsmiddelen inzake dierenwelzijn gegroepeerd. Het
gaat hierbij vooral om de vergoedingen voor dierenartsen die controles uitvoeren in
slachthuizen en om de ondersteuning van dierenasielen. Verder worden ook de uitgaven voor
studies en wetenschappelijk onderzoek inzake dierenwelzijn gefinancierd vanuit dit artikel.
Ook de bijdrage van het Vlaams Gewest in het kader van het FAVV-protocol, communicatieinitiatieven en diverse administratie- en werkingskosten inzake dierenwelzijn worden
aangerekend op dit artikel.
Kredietevolutie:
(duizend euro)
VAK
5.704
0
5.704
0
0
0
5.704
4.000

BA 2020 incl. overflow
Overflow BA2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021
Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Bijstelling VEK na analyse
vereffeningskalender
TOTAAL
-

VAK

VEK
5.704
0
11.704
0
0
-2.000
9.704

(duizend euro)
VEK
- 2.000

0

- 2.000

Er werd een VAK-begrotingsruiter van 10.000 k.euro voorzien voor de sluiting tegen
eind 2023 van alle pelsdierhouderijen en een foiegrasproducent in Vlaanderen. In dit
kader werd bij de begrotingsaanpassing 2020 aangegeven dat er 6.000 k.euro
vastgelegd en vereffend zou worden in 2020. Voor de begrotingsopmaak 2021 wordt
in dit kader naast de ruiteroverdracht van 4 miljoen VAK ook 4 miljoen euro VEK
voorzien worden (-2.000 keuro VEK).
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QB0-1QFD2MY-IS – VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit nieuwe artikel worden de middelen omtrent de sluiting van alle pelsdierhouderijen en
een foiegrasproducent in Vlaanderen uitbetaald aan de Vlaamse Landmaatschappij. Het is
immers de VLM die vanuit de Landcommissies de feitelijke uitbetalingen zal uitvoeren.
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Pro memorie. Telkens er duidelijkheid is omtrent uit te betalen vergoedingen worden de
betrokken middelen via kredietherschikking overgeheveld vanuit artikel QB0-1QFD2MA-WT
naar dit artikel, om zodoende conform het VCO tot uitbetaling over te kunnen gaan richting
de betrokken kwekerijen.

QB0-1QFD4MB-WT – ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND
DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT
CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)
Korte inhoud begrotingsartikel:
Met de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid Dierenwelzijn overgeheveld naar de
Gewesten. Als gevolg hiervan werd bij BO2015 op Vlaams niveau een “Vlaams
Dierenwelzijnsfonds” opgericht.
De inkomsten van het Fonds mogen aangewend worden voor de financiering van
administratie- en werkingskosten, kosten voor juridische bijstand, kosten voor sensibilisering,
kosten voor studies en wetenschappelijk onderzoek, investeringen en toezicht en alle kosten
van om het even welke aard met betrekking tot dierenwelzijn, waaronder ook de kosten die
gepaard gaan met de inbeslagname van verwaarloosde dieren.
De toegewezen uitgaven binnen het Fonds worden gelijkgesteld aan de geraamde
ontvangsten binnen het Fonds (zie artikel QB0-9QFDTMB-OW).
Kredietevolutie:
(duizend euro)
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA2020
BA 2020
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VAK
756
0
756
0
0
0
756

VEK
756
0
756
0
0
0
756

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Geen wijzigingen ten opzichte van BA2020.
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2.2. DAB’S
Niet van toepassing.
2.3. OVERIGE ENTITEITEN ONDER GEZAG
Niet van toepassing.
2.4. OVERIGE ENTITEITEN ONDER TOEZICHT
Niet van toepassing.

2.5.. APPARAATSKREDIETEN
TOTAAL APPARAATSKREDIETEN BBT DIERENWELZIJN

BA 2020
Bijstelling
BO 2021
BO 2021

AO
0

TO
0

LO
0

VAK
2.067

(duizend euro)
VEK
2.067

0

0

0

0

0

0

0

0

2.067

2.067

PROGRAMMA QA – QB0- DEPARTEMENT OMGEVING - PARTIM DIERENWELZIJN
(duizend euro)
AO
TO
LO
VAK
VEK
BA 2020
0
0
0
2.067
2.067
Bijstelling
0
0
0
0
0
BO 2021
BO 2021
0
0
0
2.067
2.067
Binnen het beleidsveld Dierenwelzijn is er slechts 1 entiteit: het departement Omgeving.
Aangezien het departement ook actief is binnen andere beleidsvelden (Omgeving en Natuur,
Energie, Klimaat) werd er op basis van de inzet van het personeelsbestand binnen het
departement een inschatting gemaakt van het deel van de apparaatskredieten die ingezet
worden voor Dierenwelzijn in 2020.
Aangezien het departement Omgeving dus hoofdzakelijk actief is binnen andere
beleidsvelden (Omgeving & Natuur) wordt er voor de bespreking van de achterliggende
departementale begrotingsartikels QB0-1QAX2ZZ-LO en QB0-1QAX2ZZ-WT verwezen naar de
BBT voor het beleidsveld Omgeving en Natuur.
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VI. LIJST MET AFKORTINGEN
AO
BA
BBT
BO
DAB
ESR
ISE
IVA
LO
TO
VAK
VEK
VLM

algemene ontvangsten
begrotingsaanpassing
beleids- en begrotingstoelichting
begrotingsopmaak
dienst met afzonderlijk beheer
Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen
inhoudelijk structuurelement
intern verzelfstandigd agentschap
leningsopbrengsten
toegewezen ontvangsten
vastleggingskrediet
vereffeningskrediet
Vlaamse Landmaatschappij
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