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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 2017
Beleidskredieten
=
188.420
Betaalkredieten
=
189.764
Saldi-berekening – Beleidskredieten ministeries (in duizend euro)
Landbouw en Visserij
Vastleggingskredieten (VAK)
Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO)
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring
& correcties
TOTAAL

BO 2017
+
+

167.462
3.046

-

0
0

=

77.633
92.875

Saldi-berekening – Betaalkredieten ministeries (in duizend euro)
Landbouw en Visserij
Vereffeningskredieten (VEK)
+
Variabele kredieten (VRK)
+
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring
& correcties
TOTAAL
=

BO 2017
168.285
2.114
0
0
78.257
92.142
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Saldi-berekening – Beleidskredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)
Landbouw en Visserij
BO 2017
Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde
Gesplitste vastleggingskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

+

130.608

-

60.000
0

-

250
0
70.358

+

36.522

-

1.016
317

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen

-

503
9.499

Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten
SUBTOTAAL

+
=

0
25.187

TOTAAL

=

95.545

Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen
SUBTOTAAL
Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)

Saldi-berekening – Betaalkredieten te consolideren instellingen (in duizend euro)
Landbouw en Visserij
BO 2017
Vereffeningskredieten
Correcties voor:
Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8)
Aflossingen overheidsschuld (esr code 9)
Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren
instellingen
Interne verrichtingen
TOTAAL

V laams Par le m e n t

+

249.961

-

61.016
317

=

503
90.503
97.622
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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)

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
11
0
11

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
327
5
332

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2016
Bijstelling BO 2017

VAK
43.010
590

VEK
43.010
590

VRK
327
5

BO 2017

43.600

43.600

332

LENINGSOPBRENGST
0
0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0
0

PROGRAMMA KA - INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN
VISSERIJONDERZOEK
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

LENINGSOPBRENGST
0
0
0

(in duizend euro)

BA 2016
Bijstelling BO 2017

VAK
16.566
26

VEK
16.573
26

VRK
0
0

MAC
0
0

BO 2017

16.592

16.599

0

0
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PROGRAMMA KD – VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN
VISSERIJ
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
1
0
1

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
2.743
- 29
2.714

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

VAK
109.925
- 7.444
102.481

VEK
110.910
- 7.613
103.297

(in duizend euro)

LENINGSOPBRENGST
0
0
0

(in duizend euro)

VRK
2.860
- 1.078
1.782

MAC
137.010
- 7.010
130.000

PROGRAMMA KG – PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN
LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN
1.1.

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017
1.2.

ALGEMENE
ONTVANGST
0
0
0

TOEGEWEZEN
ONTVANGST
0
0
0

EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

V laams Par le m e n t

VAK
4.743
46
4.789

VEK
4.743
46
4.789

VRK
0
0
0

(in duizend euro)

LENINGSOPBRENGST
0
0
0

(in duizend euro)

MAC
0
0
0
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DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN
De programma’s van het beleidsdomein Landbouw en Visserij bieden de nodige
financiële middelen voor het apparaat van het beleidsdomein en de werking en
subsidiëring van het landbouw- en visserijbeleid, het onderzoek en de promotie
en afzetbevordering ervan te financieren.
De programma’s dragen bij tot de uitvoering van de doelstellingen en de
klemtonen opgenomen in de beleidsnota 2014-2019 Landbouw en Visserij:
Flanders’ AgroFood Valley binnen een leefbaar platteland.
‘Agrofood’ staat voor de cluster van primaire landbouw tot en met de verwerking
van de producten ervan. Duurzame ontwikkeling, innovatie en multifunctionele
bedrijfsvoering vormen de hoekstenen van Flanders’ AgroFood Valley, gericht op
een
duurzame
toekomst
voor
de
Vlaamse
landbouw,
visserij
en
agrovoedingssector.
De verdere uitbouw voor Landbouw en Visserij gebeurt via volgende strategische
beleidslijnen:
I.

Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood
Valley
De landbouwers en vissers zijn zelf het grootste kapitaal van Flanders’
AgroFood Valley: de generatiewissel in de landbouw- en visserijsector
blijft op peil, de externe instroom in de sector wordt verhoogd, de
noodzakelijke stimuli en ondersteuningsvormen voor de Vlaamse
ondernemers worden voorzien.

II.

Flanders’ AgroFood Valley wordt op de kaart gezet in binnen- en
buitenland
De Vlaamse landbouwbedrijven slagen er in om zich, afhankelijk van
hun grootte en focus, op de binnenlandse en de buitenlandse markt te
positioneren. De overheid faciliteert de transparantie en evenwichtige
verhoudingen in de keten en zoekt naar oplossingen om tot een
efficiënter en duurzamer logistiek netwerk te komen, zodat de
verankering van de agrovoedingssector in Vlaanderen bestendigt en
nog verder uitbreidt.

III.

De AgroFood keten staat sterk in Vlaanderen
De overheid faciliteert de transparantie en evenwichtige verhoudingen
in de keten op een manier die er toe leidt dat de verankering van de
agrovoedingssector in Vlaanderen bestendigt en nog verder uitbreidt.

IV.

Flanders’ AgroFood Valley houdt rekening met zijn omgeving
Vlaanderen staat aan de top in Europa met zijn duurzame landbouw en
zeevisserij. Het kwaliteitsbesef voor zuinig gebruik van de open ruimte
is gegroeid en duurzame efficiëntiewinsten in de volledige keten
worden gerealiseerd.

V.

Innovatie is de sleutel van de toekomst van Flanders’ AgroFood Valley
Vlaanderen is en blijft een koploper in Europa op vlak van innoverend
landbouw- en visserijbeleid.

V l a a m s Par l e m e nt

13 (2016-2017) – Nr. 2-K

8
VI.

De overheid is de partner van Flanders’ AgroFood Valley
De Vlaamse overheid is de partner van de landbouw-, visserij- en
agrovoedingssectoren in Vlaanderen, erkent hun maatschappelijke rol
als voedselproducent en draagt deze uit in haar communicatie.

VII.

Vlaams Plattelandsbeleid
Het Vlaams plattelandsbeleid heeft een duidelijk doel voor ogen. Het
streeft naar een kwaliteitsvolle en concurrentiele plattelandseconomie,
een leefbaar platteland, een platteland met een eigen identiteit en
belevingswaarde en een duurzame omgevingskwaliteit.

De in de beleidsbrief opgenomen doelstellingen worden doorvertaald in de
ondernemingsplannen 2017 van respectievelijk het Departement Landbouw en
Visserij en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. Daarnaast zijn er
ook de activiteiten van VLAM.
A. DEPARTEMENT
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

KB0-9KAHAZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit middelenartikel heeft betrekking op algemene ontvangsten voor het
Departement Landbouw en Visserij.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

(in duizend euro)

Algemene
Ontvangst
11
0

Toegewezen
ontvangst
0
0

Leningsopbrengst
0
0

11

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2017 zijn geen specifieke diverse ontvangsten voorzien. Zelfde bedrag als
in 2016 wordt ingeschreven.
KB0-9KAHTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het betreft:
- Ontvangsten
in
het
kader
van
het
Vlaams
Programma
voor
Plattelandsontwikkeling en het EU-Visserijprogramma ten belope van 50%
van de loonlast van personeelsleden;
- terugvordering loonlast personeelslid Coördinatiecentrum Voorlichting en
Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB);
- terugvordering loonkost personeelslid in het kader van detachering bij
federaal kabinet;

V laams Par le m e n t
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terugbetalingen door de EU van kosten van personeelsleden voor deelname
aan buitenlandse zendingen.

Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

(in duizend euro)

Algemene
Ontvangst
0
0

Toegewezen
ontvangst
327
5

Leningsopbrengst
0
0

0

332

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De bijstelling met 5.000 euro is het gevolg van actualisatie van de terugbetaling
van de lonen.
KB0-9KDHAAA-OW – ontvangsten werking en toelagen - werking landbouw-,
zeevisserij- en agrarisch plattelandsbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel moet toelaten de ontvangsten voor het Departement LV te realiseren.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

(in duizend euro)

Algemene
Ontvangst
1
0

Toegewezen
ontvangst
0
0

Leningsopbrengst
0
0

1

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2016.
KB0-9KDHTAC-OW – ontvangsten werking en toelagen - toelagen landbouw-,
zeevisserij- en agrarisch plattelandsbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het betreft EU-ontvangsten ingevolge de deelname van de EU in de kosten
verbonden aan de naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

(in duizend euro)

Algemene
Ontvangst
0
0

Toegewezen
ontvangst
0
0

Leningsopbrengst
0
0

0

0

0

V l a a m s Par l e m e nt
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Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2017 zijn in principe geen ontvangsten voorzien. Dit artikel moet behouden
blijven zolang bijhorend uitgavenartikel (KB0-1KDH4AC-WT) operationeel is.
KB0-9KDHTAD-OP – ontvangsten participaties - Fonds voor Landbouw en
Visserij
Korte inhoud begrotingsartikel:
In het kader van de aanrekeningsregels voor Europese subsidies (budgettaire
neutraliteit van ‘EU-grants’) wordt een nieuw ontvangstenartikel opgenomen.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

(in duizend euro)

Algemene
Ontvangst
0
0

Toegewezen
ontvangst
0
0

Leningsopbrengst
0
0

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Betreft een nieuw artikel, waarvan momenteel nog geen ontvangsten kunnen
geraamd worden. Het artikel wordt pro memorie wel al ingeschreven in de
begroting.
KB0-9KDHTAD-OW – ontvangsten werking en toelagen - Fonds voor Landbouw
en Visserij
Korte inhoud begrotingsartikel:
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.
Plantaardige en dierlijke sector
Boetes in kader van de schending van de bepalingen van het decreet van 28 juni
2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en van de uitvoeringsbesluiten
van dit decreet.

V laams Par le m e n t
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Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

(in duizend euro)

Algemene
Ontvangst
0
0
0

Toegewezen
ontvangst
1.033
- 24
1.009

Leningsopbrengst
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De inkomsten van de plantaardige sector worden 24.000 euro lager geraamd dan
in 2016.
KB0-9KDHTAE-OW – ontvangsten werking en toelagen landbouwmonitoringsnetwerk
Korte inhoud begrotingsartikel:
Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) in het
kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord.
Het fonds werd opgericht via het programmadecreet 2005 en gewijzigd via het
programmadecreet 2009.
Het boekhoudnet van het Departement LV beschikt over een uitgebreid netwerk
van land- en tuinbouwboekhoudingen. Op basis van het selectieplan voor de EU
worden de gegevens van de bedrijven overgedragen aan het ILB dat deel
uitmaakt van de Europese Commissie.
De inkomsten zijn afhankelijk van het bedrag dat per boekhouding vastgesteld
wordt en van het aantal afgewerkte boekhoudingen dat bij de Europese
Commissie wordt opgeleverd.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

(in duizend euro)

Algemene
Ontvangst
0
0
0

Toegewezen
ontvangst
121
-5
116

Leningsopbrengst
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De verwachte ontvangsten 2017 liggen in dezelfde lijn als de effectieve
ontvangsten 2015. De raming is 5.000 euro lager dan de raming 2016, aangezien
geen ontvangsten voorzien worden voor het produceren van gegevens uit LMN
voor derden.

V l a a m s Par l e m e nt
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KB0-9KDHTAH-OW – ontvangsten werking en toelagen - gemeenschappelijk
landbouwbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel betreft de ontvangsten in het kader van het Fonds Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid, opgericht bij artikel 34 van het decreet van 29 juni 2007
houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007.
Hiermee worden aan het fonds toegewezen:
- het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mag inhouden bij inbreuken op
de randvoorwaarden;
- het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mag inhouden bij andere
vastgestelde onregelmatigheden;
- het gedeelte van de verschuldigde superheffing in de zuivelsector dat het
Vlaams Betaalorgaan mag inhouden;
- bij debiteuren superheffing geïnde intresten;
- bij debiteuren geïnde nalatigheidsintresten die betrekking hebben op het
Vlaams aandeel van de teruggevorderde schuld;
- bij debiteuren gerecupereerde gerechtskosten;
- toevallige ontvangsten in het kader van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid.
- het gedeelte van de verschuldigde suikerheffingen dat het Vlaams
Betaalorgaan mag inhouden;
- bij debiteuren verbeurd verklaarde waarborgen waarbij de opbrengst voor
het Vlaams Betaalorgaan is.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

(in duizend euro)

Algemene
Ontvangst
0
0
0

Toegewezen
ontvangst
1.589
0
1.589

Leningsopbrengst
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2017 wordt eenzelfde bedrag als 2016 voorzien, rekening houdende met de
geraamde ontvangst van de suikerheffingen (1.089.000 euro), bovenop de
500.000 euro ontvangsten GLB.
1.2.

Uitgavenartikelen

KB0-1KAH2ZZ-LO – lonen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat kredieten voor de betaling van de wedden van statutaire en
contractuele personeelsleden van het Departement LV en personeel gebonden
uitgaven zoals kinderbijslag, maaltijdcheques, schoolpremie, vakantiegeld en
eindejaartoelage, woon-werkverkeer,…

V laams Par le m e n t
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Dit begrotingsartikel draagt bij tot alle beleidslijnen.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
38.426

VEK
38.426

VRK
0

MAC
0

167
769
0
- 602

167
769
0
- 602

0

0

0
0
0

0
0
0

38.593

38.593

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
generieke
budgettaire
personeelsbesparingen
TOTAAL

VAK
- 602

VEK
- 602

- 602

- 602

VRK

(in duizend euro)

MAC

Toelichting bijstelling:
De verlaging betreft de bijdrage van het Departement LV in de generieke
budgettaire personeelsbesparingen voor 2017 (602.000 euro vermindering in
kader van koppenbesparing) en dit zowel naar beleids- als betaalzijde.
KB0-1KAH2ZZ-WT – werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Binnen dit artikel kaderen de werkingskosten en de investeringsuitgaven voor het
Departement LV.
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.
Dit begrotingsartikel draagt bij tot alle beleidslijnen.
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Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
4.584
423
0
423
0

VEK
4.584
423
0
423
0

VRK
0
0

MAC
0
0

0
0
0

0
0
0

5.007

5.007

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van CB0-1CAB2ZZ-WT
Van PG0-1PAC2ZZ-WT
Van PH0-1PAC2ZZ-WT
Van PH0-1PLC2AY-IS
TOTAAL
-

-

-

-

VAK
8
42
18
355
423

VEK
8
42
18
355
423

VRK

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 8.000 euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit CB0-1CAB2ZZ-WT als
teruggave van het eenmalige gedeelte van de rugzakjes van de
personeelsleden die overgeheveld werden naar de gemeenschappelijke
dienstencentra (boekhoudkantoor);
Er wordt 42.000 euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit PG0-1PAC2ZZ-WT als
teruggave van het eenmalige gedeelte van de rugzakjes van de
personeelsleden die overgeheveld werden naar de gemeenschappelijke
dienstencentra (personeelsadministratie);
Er wordt 18.000 euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit PH0-1PAC2ZZ-WT als
teruggave van het eenmalige gedeelte van de rugzakjes van de
personeelsleden die overgeheveld werden naar de gemeenschappelijke
dienstencentra (Facility);
Er wordt 355.000 euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit PH0-1PLC2AY-IS in
kader van de stopzetting van het systeem van trekkingrechten IT en de
overheveling van budgetten naar de entiteiten.

KB0-1KAH4ZZ-LO – lonen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel betreft uitgaven voor de 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.
- personeelslid Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame
Bemesting (CVBB);
- personeelslid met detachering bij federaal kabinet
Dit artikel is het eerste luik (nl. lonen) van een variabel krediet gelinkt aan het
ontvangstenartikel KB0-9KAHTZZ-OW.
Dit begrotingsartikel draagt bij tot alle beleidslijnen.
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Kredietevolutie:

(in duizend euro)

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
312
5

MAC
0
0

0
0
5

0
0
0

0

0

317

0

VEK

VRK
+5
+5

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
loonkosten
TOTAAL

VAK

Toelichting bijstelling:
personeelsleden.

actualisatie

van

de

loonkosten

(in duizend euro)

MAC

van

de

betrokken

KB0-1KAH4ZZ-WT – werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel is het tweede luik van een variabel krediet gelinkt aan het
ontvangstenartikel KB0-9KAHTZZ-OW en is bestemd voor uitgaven voor
deelname aan buitenlandse zendingen van personeelsleden waarvoor een
terugbetaling vanwege o.m. de EU gebeurt.
Dit artikel draagt bij tot de beleidslijn VI “De overheid is de partner van Flanders’
AgroFood Valley”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0

VEK
0

VRK
15

MAC
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

15

0

KB0-1KDH2AA-WT – werking en toelagen - werking landbouw-, zeevisserij- en
agrarisch plattelandsbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat:
- specifieke werkingsuitgaven van het Departement LV;
- externe beleidsondersteunende onderzoeksopdrachten op vlak van
landbouw en visserij;
- uitgaven
die
kaderen
binnen
het
Vlaams
Programma
voor
Plattelandsontwikkeling: o.m. technisch bijstand (evaluatie,…), de
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-

uitgaven voor het Vlaams Ruraal Netwerk van het PDPO. (door ELFPO
gecofiancierd)
uitgaven technische bijstand van het Europees Visserijprogramma. (door
de EFMZV gecofinancierd)

Dit begrotingsartikel draagt bij tot de beleidslijnen:
- VI “De overheid is de partner van Flanders’ AgroFood Valley”
- IV “Flanders’ AgroFood Valley houdt rekening met zijn omgeving”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
787

VEK
787

VRK
0

MAC
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

787

787

0

0

KB0-1KDH2AB-WT – werking en toelagen - communicatie inzake land- en
tuinbouw en visserij
Korte inhoud begrotingsartikel:
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, evenementen, drukwerk, communicatie-acties, ….
Dit begrotingsartikel draagt bij tot beleidslijn VI “De overheid is de partner van
Flanders’ AgroFood Valley”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
219

VEK
219

VRK
0

MAC
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

219

219

0

0

KB0-1KDH2AC-WT – werking en toelagen - toelagen landbouw-, zeevisserij- en
agrarisch plattelandsbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel omvat een ruime waaier aan subsidies die kaderen binnen het
landbouw- en tuinbouwbeleid.
Voorzien zijn o.m.:
→ Subsidie aan Boeren op een Kruispunt vzw
Gezien de zeer snelle evolutie inzake beleidsbeslissingen en marktontwikkelingen
is de druk op land- en tuinbouwers enorm groot geworden. Niet alle landbouwers
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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 zullen 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 2017 intensief voortgezet worden.
→ Subsidie aan Bioforum Vlaanderen vzw
Sinds 2007 wordt jaarlijks een nominatim subsidie voor Bioforum ingeschreven.
Het krediet wordt gebruikt om de werking van Bioforum, de koepelorganisatie
van de biosector, te subsidiëren voor de werking 2017 in uitvoering van het
Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013-2017 (zie verder bij ‘stimulering
biologische landbouw’).
→ Praktijkcentra land- en tuinbouw, waarschuwingsdiensten
Voor de praktijkcentra plantaardige productie zorgt de structurele ondersteuning
door de Vlaamse overheid voor een versterking van de samenhang tussen de
onderzoeksprogramma’s van de verschillende praktijkcentra. Het BVR van 14 mei
2004, gewijzigd bij BVR van 17 september 2010 bepaalt de jaarlijkse financiering
waarop bepaalde praktijkcentra vanaf 2005 aanspraak kunnen maken mits
voldaan wordt aan een aantal formele verplichtingen en voorwaarden en mits het
uitvoeren van de in dit besluit opgenomen en subsidieerbare kernactiviteiten per
praktijkcentrum.
Ook worden subsidies voorzien voor waarnemingen en waarschuwingen. In het
kader van een beredeneerde gewasbescherming en met het oog op een
verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen werden voor verschillende
land- en tuinbouwteelten (fruit, aardappelen, bieten, cichorei, granen, hop en
sierplanten) een waarnemings- en waarschuwingssysteem ontwikkeld dat moet
leiden tot een hoog kwalitatieve productie dankzij de inzet van de adequate
gewasbeschermingsmethode op het geschikte moment.
→ Subsidies aan fokkerijverenigingen en aan Paardenpunt Vlaanderen vzw
Het betreft subsidies aan fokkersverenigingen erkend in het kader van de
verbetering van de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.
Subsidies worden ook verleend enerzijds voor het uitvoeren van specifieke taken
en anderzijds voor de ondersteuning van de werking van de fokkersvereniging
(o.m. rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, pluimvee en
konijnen, genetische diversiteit).
→ Stimulering biologische landbouw
Uitgaven in kader van het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2013-2017.
De twee ambities van dit plan zijn:
- Duurzame kwalitatieve en kwantitatieve groei van de biologische
productie in Vlaanderen en evenwichtige marktontwikkeling;
- De voorbeeldfunctie van bio voor verduurzaming van landbouw en
maatschappij optimaal ontwikkelen.
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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 biosector.
→ Sensibiliseringsprojecten
Deze uitgaven kaderen binnen:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
- het BVR van 14 juni 2004 betreffende het erkennen van centra en
subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame
landbouw.
Jaarlijks wordt een projectoproep gelanceerd. Deze dossiers worden in het kader
van het PDPO III gecofinancierd met Europese middelen.
→ Operationele groepen EIP (European Innovation Partnerships)
De subsidie voor operationele groepen kadert binnen het BVR van 9 oktober 2015
betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees
Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid in
de landbouw.
Jaarlijks wordt een projectoproep gelanceerd. Deze dossiers worden in het kader
van het PDPO III gecofinancierd met Europese middelen.
→ Allerhande subsidies kaderend in het Vlaamse land- en tuinbouwbeleid
- landbouweducatie
- Vlaams Milieuplan Sierteelt
- steunpunt hoeveproducten
- erkende
vereniging
genetische
diversiteit
(Nationale
Boomgaardenstichting)
- lokale voedselstrategieën
- diverse facultatieve subsidies
Dit begrotingsartikel draagt bij tot de beleidslijnen:
- I “Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood
Valley”
- II “Flanders’ AgroFood Valley wordt op de kaart gezet in binnen- en
buitenland”
- V “Innovatie is de sleutel van de toekomst van Flanders’ AgroFood Valley”
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
7.146

VEK
7.146

VRK
0

MAC
0

- 28
8
- 36
0

- 28
8
- 36
0

0

0

0
0
0

0
0
0

7.118

7.118

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar KB0-1KDH2HO-IS
TOTAAL
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VAK
- 36
- 36

VEK
- 36
- 36

VRK

(in duizend euro)

MAC
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Er wordt 36.000 euro VAK/VEK gecompenseerd naar KB0-1KDH2HO-IS.
Vanaf 2017 worden een aantal instellingen toegevoegd aan de consolidatiekring
van de Vlaamse overheid. Subsidies aan in de lijst opgenomen universiteiten en
hogescholen zijn bijgevolg geen subsidies meer die kunnen ondergebracht
worden binnen een WT-artikel, maar moeten op een IS-artikel worden
aangerekend. Een nieuw begrotingsartikel wordt voorzien. Voorlopig wordt enkel
de subsidie aan ICAG in het kader van de werking WOI naar dit artikel
overgeheveld, aangezien de betaling via de KU-Leuven gaat.
KB0-1KDH2AF-WT – werking en toelagen - uitvoering GBCS en erkenning
Vlaams betaalorgaan
Korte inhoud begrotingsartikel
ICT is voor het Departement LV en meer in het bijzonder voor het Vlaams
betaalorgaan strategisch en bedrijfskritisch. De Europese Unie verplicht alle
lidstaten om de bestaande en nieuwe premiestelsels te beheren via een
informatiesysteem, het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem). Dit
systeem, het basisinstrument voor de realisatie van het geheel van de
strategische doelstellingen van het betaalorgaan, is een superset van onderling
verbonden databanken en informatiesystemen. Ten gevolge van de steeds
wijzigende Europese regelgeving moet het GBCS continu aangepast worden.
Het Vlaams betaalorgaan verzekert dus ook in 2017 de continuïteit voor de
correcte, tijdige en efficiënte uitvoering van de bestaande EU premiestelsels. Om
de premies tijdig en correct te kunnen berekenen, uitbetalen en boeken is een
tijdige opmaak, afdruk, verzending en verwerking van de jaarlijkse
verzamelaanvraag van cruciaal belang evenals de ontwikkeling van nieuwe en het
onderhoud van bestaande ICT-toepassingen die dit ganse proces ondersteunen.
Bij niet-conforme of niet-tijdige betaling van de premies en steun aan de
landbouwers legt de EC zware financiële sancties op aan de lidstaat.
Dit artikel draagt bij tot de beleidslijnen
- IV “Flanders’ AgroFood Valley houdt rekening met zijn omgeving”
- VI “De overheid is de partner van Flanders’ AgroFood Valley”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
8.360

VEK
8.360

VRK
0

MAC
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

8.360

8.360

0

0

KB0-1KDH2AG-WT – werking en toelagen - uitvoering landbouw- en agrarisch
plattelandsbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het betreft steun in het kader van volgende maatregelen:
bedrijfsadviesdiensten;
landbouwvormingsactiviteiten;
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-

toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en
controlekosten biologische productiemethode;
diensten voor bedrijfsverzorging;
Europese schoolfruitregeling;
zorgboerderijen;
oprichting van producentenorganisaties;
Vlaams bijenteeltprogramma.

→ Bedrijfsadvies/KRATOS
In het kader van het PDPO III is er een nieuwe maatregel ‘KRATOS’ als opvolger
van het ‘Bedrijfsadviessysteem’ (BAS).
De maatregel KRATOS heeft naast een reeks inhoudelijke verschillen ook twee
belangrijke procedurele verschillen met de maatregel BAS:
- De landbouwer is niet langer de begunstigde van de steun (i.t.t. BAS in
PDPOII) maar de adviesdiensten zullen de begunstigden zijn van de steun;
- De selectie van de begunstigden (m.n. de adviesdiensten) moet gebeuren
d.m.v. aanbestedingen.
De opdracht Kratos 2 (adviezen 2017-2018) wordt gegund eind 2016, waardoor
in 2017 enkel betalingen zullen gebeuren.
→ Landbouwvormingsactiviteiten
De naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector zijn een onderdeel van
het landbouwvormingsbeleid en maken deel uit van de PDPO III-maatregelen.
De uitgave kadert binnen het decreet van 28 juni 2013 betreffende het
landbouw- en visserijbeleid en het BVR van 4 juni 2004 betreffende de
toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de
landbouwsector.
De erkende centra dienen jaarlijks een jaarprogramma in. De ingediende
jaarprogramma’s overtreffen elk jaar de beschikbare middelen. Sinds 2015
gebeurt selectie op basis van een toegekende score. Door de invoering van de
verplichte fytolicentie voor landbouwers en verkopers/gebruikers van
fytoproducten, is er een stijging in de vraag naar opleidingen.
→ milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en controlekosten biologische
productiemethode
Het betreft agromilieumaatregelen en maatregelen waarvoor het Departement LV
optreedt als beheersdienst in het kader van PDPO III:
- reductie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt;
- behoud
van
met
uitsterven
bedreigde
variëteiten
van
hoogstamboomgaarden;
- mechanische onkruidbestrijding;
- teelt van vlinderbloemigen;
- verwarringstechniek in de fruitteelt;
- teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting;
- behoud van lokale veerassen;
- hectaresteun Bio;
- boslandbouw.
Daarnaast ook de controlekosten Bio.
→ Diensten voor bedrijfsverzorging
Uitgaven in het kader van de uitvoering van het MB van 6 mei 1998 betreffende
de toekenning van toelagen aan de diensten voor bedrijfsverzorging, laatst
gewijzigd op 19 mei 2006.
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→ Europese schoolfruitregeling
Wettelijk kader: BVR van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de
verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen, laatst
gewijzigd bij BVR van 6 februari 2015.
Ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het BVR 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 en van 23 november 2012.
→ Zorgboerderijen
Deze uitgaven kaderen binnen het decreet van 28 juni 2013 betreffende het
landbouw- en visserijbeleid en het BVR van 20 december 2013 tot toekenning
van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar
zorgboerderijactiviteiten.
→ Producentenorganisaties
De steun voor oprichting van producentenorganisaties is een onderdeel van
PDPOIII. Deze uitgaven kaderen binnen het BVR van 10 juli 2015 betreffende de
regels voor steun voor de oprichting van productentenorganisaties.
→ Vlaams bijenteeltprogramma
Er werd een programma voor de bijenteeltsector 2017-2019 goedgekeurd door
de EC (50% cofinanciering van de uitgaven) in het kader van Verordening (EU)
nr. 1308/2013 van de Raad en het Europees Parlement, Verordening 1366/2015
en 1368/2015 van de Europese Commissie.
Dit programma heeft tot doel maatregelen te treffen voor de verbetering van de
productie en afzet van producten van de bijenteelt.
Dit begrotingsartikel draagt bij tot de beleidslijnen:
- I “Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood
Valley”
- II “Flanders’ AgroFood Valley wordt op de kaart gezet in binnen- en
buitenland”
- IV “Flanders’ AgroFood Valley houdt rekening met zijn omgeving”
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
8.364

VEK
8.366

VRK
0

MAC
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

8.364

8.366

0

0

KB0-1KDH2AI-WT – werking en toelagen - ondersteuning in het kader van het
strategisch plan voor Limburg in het kwadraat - landbouw
Korte inhoud begrotingsartikel:
In het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)
werden door de Vlaamse Regering in vergadering van 25 april 2014 zes projecten
met betrekking tot landbouw goedgekeurd. Uitvoering loopt van 2014 tot 2018.
Hiertoe werd binnen programma KD een specifiek artikel voorzien.
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Dit artikel draagt bij tot de beleidslijn I “Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop
gezet in de Flanders’ AgroFood Valley”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0

VEK
983
- 169
0
0
- 169

VRK
0
0

MAC
0
0

0
0
0

0
0
0

0

814

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Betalingkrediet volgens
goedgekeurde
betaalkalender
TOTAAL

VAK

VEK
- 169

VRK

(in duizend euro)

MAC

- 169

Toelichting bijstelling: Voor 2017 is conform de afgesproken betaalkalender van
de landbouw-SALK-projecten een vereffeningskrediet nodig van 814.000 euro.
KB0-1KDH2AT-IS – interne stromen - Fonds voor Scheepsjongens
Korte inhoud begrotingsartikel:
Gezien het Fonds voor de Scheepsjongens tot de consolidatiekring van de
Vlaamse overheid behoort, werd in 2016 een apart begrotingsartikel gecreëerd
met een interne stroom.
Inhoudelijke bespreking zie K. tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende
rechtspersonen – K.2 Fonds voor Scheepsjongens.
Dit begrotingsartikel draagt bij tot de beleidslijn I “Duurzame bedrijfsvoering
wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood Valley”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017
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(in duizend euro)

VAK
108

VEK
108

VRK
0

MAC
0

2
2
0
0

2
2
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

110

110

0

0
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KB0-1KDH2AU-IS – interne stromen - VILT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel wordt de toelage (interne stroom) aan vzw Vlaams Infocentrum
Land- en Tuinbouw voorzien.
Inhoudelijke bespreking zie K. tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende
rechtspersonen – K.1 Vlaams Infocentrum- Land- en Tuinbouw.
Dit begrotingsartikel draagt bij tot de beleidslijn I “De overheid is de partner van
Flanders’ AgroFood Valley”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
341

VEK
341

VRK
0

MAC
0

4
4
0
0

4
4
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

345

345

0

0

KB0-1KDH2AY-IS – interne stromen - EV ILVO
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel worden de toelagen aan Eigen Vermogen ILVO voorzien voor:
- het
onderzoek
en
de
ontwikkeling
naar
meer
duurzame
landbouwsystemen;
- door de EU verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van
het EG-visserijbeleid;
- onderhoud en werken aan onroerende goederen op sites ILVO.
- IHD/PAS: onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de
emissiereducties van de veeteeltsector
- Toezicht plantaardig teeltmateriaal
Zie ook bespreking bij H.1 Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek.
Daarnaast worden ook projectsubsidies waarvan EV ILVO begunstigde is op dit
artikel voorzien, aangezien deze via een IS dienen te verlopen en niet via een
WT-artikel.
Dit artikel draagt bij tot de beleidslijn V “Innovatie is de sleutel van de toekomst
van Flanders’ Agrofood Valley”.
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Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
5.294
21
21
0
0

VEK
5.294
21
21
0
0

VRK
0
0

MAC
0
0

0
0
0

0
0
0

5.315

5.315

0

0

KB0-1KDH2HO-IS – interne stromen - hoger onderwijs
Korte inhoud begrotingsartikel:
Vanaf 2017 worden een aantal instellingen toegevoegd aan de consolidatiekring
van de Vlaamse begroting.
Subsidies aan in de lijst opgenomen universiteiten en hogescholen zijn bijgevolg
geen subsidies meer die kunnen ondergebracht worden binnen een WT-artikel,
maar moeten op een IS-artikel worden aangerekend. Een nieuw begrotingsartikel
wordt voorzien.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0

VEK
0

VRK
0

MAC
0

36
0
36
0

36
0
36
0

0

0

0
0
0

0
0
0

36

36

0

0

VEK
36
36

VRK

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van KB0-1KDH2AC-WT
TOTAAL

VAK
36
36

(in duizend euro)

MAC

Er wordt 36.000 euro VAK/VEK gecompenseerd vanuit KB0-1KDH2AC-WT.
Momenteel wordt enkel de subsidie aan ICAG in het kader van de werking WOI
naar dit artikel overgeheveld. Betaling loopt immers via KU-Leuven.
Voor andere eventuele subsidies zal, indien blijkt dat de begunstigde een in de
lijst van te consolideren hogescholen of universiteiten is, krediet worden
herverdeeld vanuit het artikel waar dergelijke subsidie tot 2016 werd
aangerekend.
KB0-1KDH4AC-WT – werking en toelagen - toelagen landbouw-, zeevisserij- en
agrarisch plattelandsbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
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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Dit artikel draagt bij tot beleidslijn I “Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop
gezet in de Flanders’ AgroFood Valley”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
126
0

MAC
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

126

0

KB0-1KDH4AD-PA – participaties - Fonds voor Landbouw en Visserij
Korte inhoud begrotingsartikel:
In het kader van de aanrekeningsregels voor Europese subsidies (budgettaire
neutraliteit van ‘EU-grants’) wordt vanaf 2017 een pro memorie uitgavenartikel
opgenomen voor betalingen die later dan jaar X door de EU worden terugbetaald.
Dit artikel is de tegenhanger van het langs ontvangstenzijde gecreëerde artikel
KB0-9KDHTAD-OP – ontvangsten participaties - fonds voor landbouw en visserij.
Dit artikel draagt bij tot beleidslijnen:
- I “Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood
Valley”.
- V “Innovatie is de sleutel van de toekomst van Flanders’ AgroFood Valley”
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0

VEK
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

KB0-1KDH4AD-WT – werking en toelagen - Fonds voor Landbouw en Visserij
Korte inhoud begrotingsartikel:
plantaardige sector:
Het betreft verbintenissen op basis van het decreet van 28 juni 2013 betreffende
het landbouw- en visserijbeleid en projecten vastgelegd door de Raad van het
Fonds, verwant met deze problematiek.
dierlijke sector:
Dit zijn werkingskosten en kosten verbonden aan opdrachten toevertrouwd aan
derden in de dierlijke sector: rundvee, varkens en pluimvee.
Dit artikel draagt bij tot beleidslijnen:
- I “Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood
Valley”.
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derden in de dierlijke sector: rundvee, varkens en pluimvee.
Dit artikel draagt bij tot beleidslijnen:
- I “Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood
Valley”.
-

V “Innovatie is de sleutel van de toekomst van Flanders’ AgroFood Valley”

Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0

VEK
0

VRK
373

MAC
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12

0

0
0
12

0
0
0

0

0

385

0

VEK

VRK
12
12

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Raming uitgaven
TOTAAL

VAK

(in duizend euro)

MAC

Toelichting bijstelling: Raming voorziene uitgaven, rekening houdende met
ontvangstenartikel KB0-9KDHTAD-OW en uitgavenartikel KB0-1KDH4AY-IS –
Interne stromen - EV ILVO, wat de IS-component van dit variabel is.
KB0-1KDH4AE-LO – lonen - landbouwmonitoringsnetwerk
Korte inhoud begrotingsartikel:
De toegewezen ontvangsten (artikel KB0-9KDHTAE-OW) in kader van LMN –
verwerking
van
de
gegevens
verzameld
in
het
kader
van
het
landbouwmonitoringnetwerk Vlaanderen in het kader van de uitvoering van het
lambertmontakkoord (fonds) worden langs uitgavenzijde over twee artikelen
gespreid: KB0-1KDH4AE-LO en KB0-1KDH4AE-WT.
Artikel KB0-1KDH4AE-LO omvat het looncomponent van het variabel krediet.
Het Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk werd opgericht bij art.54 van het
programmadecreet van 24 december 2004, gewijzigd bij programmadecreet
2009 (art. 111). Het Fonds is gemachtigd alle soorten uitgaven, zowel voor
personeel als voor werking of uitrusting te financieren, voor zover deze uitgaven
verband houden met de verzameling, analyse en rapportering van de gegevens
verzameld in het kader van het Vlaamse Landbouwinformatienetwerk.
Voor 2017 worden voorlopig geen uitgaven verwacht.
Dit artikel draagt bij tot beleidslijnen:
- I ‘Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood
Valley’
- VI ‘De overheid is de partner van Flanders’ AgroFood Valley’.
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Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
0
0

MAC
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

KB0-1KDH4AE-WT – werking en toelagen - landbouwmonitoringsnetwerk
Korte inhoud begrotingsartikel:
Zie inhoudelijke toelichting bij KB0-1KDH4AE-LO - LONEN
Dit artikel betreft het tweede luik (werkingskosten) van een variabel krediet
gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0-9KDHTAE-OW.
De werkingsmiddelen van het Fonds worden gebruikt voor het continue
onderhoud en het verder optimaliseren van het Landbouwmonitoringsnetwerk
(LMN). In 2017 zullen aanpassingen aan de informaticatoepassing LMN worden
uitgevoerd.
Dit artikel draagt bij tot beleidslijnen:
- I ‘Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood
Valley’
- VI ‘De overheid is de partner van Flanders’ AgroFood Valley’.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
121
- 61

MAC
0
0

0
0
- 61

0
0
0

0

0

60

0

VEK

VRK
- 61
- 61

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Geraamde betalingen
TOTAAL

VAK

(in duizend euro)

MAC

Toelichting
bijstelling:
in
2017
worden
aanpassingen
aan
de
informaticatoepassingen LMN verder uitgevoerd voor een geraamd bedrag van
ongeveer 60.000 euro.
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KB0-1KDH4AH-WT – werking en toelagen - gemeenschappelijk landbouwbeleid
Korte inhoud begrotingsartikel:
Link met middelenartikel KB0-9KDHTAH-OW – ontvangsten werking en toelagen gemeenschappelijk landbouwbeleid
Wettelijke basis: art. 34 van het programmadecreet van 29 juni 2007.
Door het fonds toegestane uitgaven:
1. artikel 31 van Verordening (EG) Nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005
betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het
betreft betalingen die niet voor communautaire financiering in aanmerking
komen door overschrijding van betalingstermijnen of plafonds.
2. artikel 16 en 18 van Verordening (EG) Nr. 1290/2005 van de Raad van 21
juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid. Het betreft betalingen waarvoor communautaire financiering
wordt geweigerd in het kader van de conformiteitsgoedkeuring.
3. artikel 32 en 33 van Verordening (EG) Nr. 1290/2005 van de Raad van 21
juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid. Het betreft 50 % die de lidstaat moet dragen van niet binnen
een bepaalde periode plaatsgevonden invorderingen.
4. artikel 13 van Verordening (EG) Nr. 1788/2003 van de Raad van 29
september 2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en
zuivelproducten. Het betreft financiering van door de Europese Commissie
toegestane maatregelen waarvoor de door de lidstaat ingehouden
superheffing mag worden aangewend.
5. Uitgaven die voortvloeien uit het debiteurenbeheer door het Vlaams
Betaalorgaan.
6. uitgaven in het kader van de optimalisering van de werking van het Vlaams
Betaalorgaan
Voor 2017 worden uitgaven voorzien voor de optimalisering van de werking van
het Vlaams betaalorgaan en uitgaven die voortvloeien uit het debiteurenbeheer
door het Vlaams betaalorgaan.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
1.580
- 993

MAC
0
0

0
0
- 993

0
0
0

0

0

587

0

VEK

VRK
- 993
- 933

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Raming uitgaven
TOTAAL

VAK

(in duizend euro)

MAC

Toelichting bijstelling:
Mogelijke door EU opgelegde sancties bij audits in het kader van de uitvoering
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden ook op dit artikel
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aangerekend. In tegenstelling tot 2016, worden voorlopig in 2017 nog geen
sancties in het vooruitzicht gesteld.
KB0-1KDH4AY-IS – interne stromen - EV ILVO
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel is het derde luik van het variabel krediet van het Fonds voor Landbouw
en Visserij.
Het zijn verbintenissen op basis van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het
landbouw- en visserijbeleid en projecten vastgelegd door de Raad van het Fonds,
verwant met deze problematiek.
Vermits de tussenkomst die aan het ILVO EV wordt verleend als vergoeding voor
haar logistieke ondersteuning een interne stroom is, wordt dit op een afzonderlijk
artikel aangerekend.
Zie ook bespreking bij H.1 Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek
Dit artikel draagt bij tot beleidslijn V “Innovatie is de sleutel van de toekomst van
Flanders’ AgroFood Valley”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017
Andere bijstellingen
Logistieke ondersteuning
ILVO
TOTAAL

(in duizend euro)

VAK
0
0
0
0
0

VEK
0
0
0
0
0

VRK
660
- 36

MAC
0
0

0
0
- 36

0
0
0

0

0

624

0

VAK

VEK

VRK
- 36

(in duizend euro)

MAC

- 36

Toelichting bijstelling: de betalingen aan het ILVO voor logistieke ondersteuning
worden voor 2017geraamd op 624.000 euro.
KB0-1KDH5AV-IS – interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij plattelandsfonds
Korte inhoud begrotingsartikel:
Tot 2016 werd jaarlijks een toelage toegekend aan de VLM voor het
plattelandsfonds. Vanaf 2017 worden deze middelen overgedragen naar het
investeringsfonds lokale besturen.
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Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
8.003
- 8.003
0
- 8.010
7

VEK
8.003
- 8.003
0
- 8.010
7

VRK
0
0

MAC
8.010
- 8.010

0
0
0

0
- 8.010

0

0

0

0

VEK
8.010
8.010

VRK

0

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar PJ0-1PNC2AF-WT
TOTAAL

VAK
8.010
8.010

(in duizend euro)

MAC
8.010
8.010

Er wordt 8.010.000 euro in VAK/VEK en MAC gecompenseerd naar PJ0-1PNCAFWT door de integratie van de kredieten van het plattelandsfonds in het
investeringsfonds lokale besturen.
Andere bijstellingen
Aanpassing correlatief
krediet

TOTAAL

VAK
+7

VEK
+7

7

7

VRK

(in duizend euro)

MAC

Toelichting bijstelling: Het correlatief krediet van het Plattelandsfonds wordt
terug gelijk gesteld aan de machtiging.
KB0-1KDH5AW-IS – interne stromen - VLIF
Korte inhoud begrotingsartikel:
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.1
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
Dit artikel draagt bij tot de beleidslijnen
- I “Duurzame bedrijfsvoering wordt voorop gezet in de Flanders’ AgroFood
Valley”
- III “De AgroFood keten staat sterk in Vlaanderen”
- IV “Flanders’ AgroFood Valley houdt rekening met zijn omgeving”
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Andere bijstellingen
BO 2017
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(in duizend euro)

VAK
67.327
2.000
0
2.000

VEK
67.327
2.000
0
2.000

VRK
0
0

MAC
126.024
1.000

0
0

0
1.000

69.327

69.327

0

127.024
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Initiatieven kmheffing
Betaalkalender
TOTAAL

VAK
1.000
1.000
2.000

VEK
1.000
1.000
2.000

VRK

(in duizend euro)

MAC
1.000

1.000

Toelichting bijstelling : er wordt 1.000.000 euro in VAK/VEK (correlatief krediet)
en machtiging terbeschikking gesteld voor initiatieven naar de landbouwsector
toe als gevolg van de invoering van de kilometerheffing. Er wordt daarenboven
1.000.000 euro correlatief krediet toegevoegd om het tekort aan betaalkrediet
binnen VLIF te verminderen.
KB0-1KDH5AX-IS – interne stromen - FIVA
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel is de toelage en vastleggingsmachtiging van het FIVA
(Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector)
ingeschreven.
Inhoudelijke toelichting zie D.2 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserijen Aquacultuursector (FIVA) – VOI categorie A
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
3.976
- 1.476
0
- 1.476

VEK
3.976
- 1.476
0
- 1.476

VRK
0
0

MAC
2.976
0

0
0

0
0

2.500

2.500

0

2.976

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
Verlaging correlatief
krediet
TOTAAL

VAK
- 1.476

VEK
- 1.476

- 1.476

- 1.476

VRK

(in duizend euro)

MAC

Toelichting bijstelling:
Het correlatief krediet wordt met 1.476.000 euro verminderd tot 2.500.000, gelet
op een lagere inschatting van de nodige betaalkredieten in 2017.
KB0-1KGH2AA-WT – werking en toelagen - Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit artikel wordt de werkingssubsidie aan VLAM vzw voorzien.
VLAM is sedert 1 januari 2006 een privaatrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap “Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing”.
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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 vraag gestuurde 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;
- 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.
Jaarlijks wordt aan VLAM een subsidie toegekend ter dekking van
werkingskosten, het horizontaal programma en bijzondere accenten
opdrachten inzake beleidsvoering, waarvan VLAM met de uitvoering gelast is.

de
en

Dit artikel draagt bij tot beleidslijn II “Flanders’ AgroFood Valley wordt op de
kaart gezet in binnen- en buitenland”.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017
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(in duizend euro)

VAK
4.743
46
46
0
0

VEK
4.743
46
46
0
0

VRK
0
0

MAC
0
0

0
0
0

0
0
0

4.789

4.789

0

0
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B. IVA’S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID
B.1. ENTITEIT INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

KD0-9KAHTZZ-OW – ontvangsten werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel moet toelaten specifieke ontvangsten voor iva ILVO te innen.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
BO 2017

(in duizend euro)

Algemene
Ontvangst
0
0
0

Toegewezen
ontvangst
0
0
0

Leningsopbrengst
0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Net als in 2016 worden er geen specifieke ontvangsten voorzien in 2017.
1.2.

Uitgavenartikelen

KD0-1KAH2ZZ-LO – lonen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het betreft de kredieten voor de betaling van wedden van statutaire en
contractuele personeelsleden van het Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (ILVO) en personeel-gebonden uitgaven zoals kinderbijslag,
maaltijdcheques, mandaattoelagen; schoolpremie, vakantie- en eindejaartoelage,
woon-werkverkeer.
Dit begrotingsartikel draagt bij tot alle beleidslijnen.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
12.533

VEK
12.533

VRK
0

MAC
0

33
251
0
- 218

33
251
0
- 218

0

0

0
0
0

0
0
0

12.566

12.566

0

0
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Andere bijstellingen
Generieke budgettaire
personeelsbesparingen
TOTAAL

VAK
- 218

VEK
- 218

- 218

- 218

VRK

(in duizend euro)

MAC

Toelichting bijstelling:
De verlaging betreft de bijdrage van iva ILVO in de generieke budgettaire
personeelsbesparingen voor 2017 (218.000 euro vermindering in kader van
koppenbesparing) en dit zowel naar beleids- en betaalzijde).

KD0-1KAH2ZZ-WT – werking en toelagen
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het betreft:
- uitgaven voor aankoop van niet-duurzame goederen: vorming personeel,
verbruiksuitgaven, werkingsmiddelen, producten en klein materiaal voor
ateliers, laboratoria en analyses, onderhoudskosten en herstellingen,
bureauonkosten, 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,….
- Uitgaven ter realisatie van specifieke beleidsprioriteiten zoals vermeld in het
regeerakkoord en beleidsnota van de minister: in het bijzonder PAS.
Dit begrotingsartikel draagt bij tot alle beleidslijnen.
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Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017
Compensaties
Naar CBO-1CBX2AC-PR
TOTAAL

(in duizend euro)

VAK
4.033
-7
0
- 18
11

VEK
4.040
-7
0
- 18
11

VRK
0
0

MAC
0
0

0
0
0

0
0
0

4.026

4.033

0

0

VAK
- 18
- 18

VEK
- 18
- 18

VRK

(in duizend euro)

MAC

Betreft compensatie voor het Actieplan Energie-efficiëntie voor de Vlaamse
overheid (jaarlijkse vermindering van 2,09% op het werkingsbudget).
Andere bijstellingen
Bijstelling energiekosten
TOTAAL

VAK
11
11

VEK
11
11

VRK

(in duizend euro)

MAC

Toelichting bijstelling: verhoging budget voor energiekosten op basis van de
prijsevolutie van gas en elektriciteit.
KD0-1KAH4ZZ-LO – lonen
Korte inhoud begrotingsartikel:
In 2017 worden geen specifieke uitgaven op dit artikel voorzien aangezien geen
personeelsleden met opdracht waarvoor loon wordt teruggevorderd.
Kredietevolutie:

BA 2016
Bijstelling BO 2017
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2017

(in duizend euro)

VAK
0

VEK
0

VRK
0

MAC
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
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D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A
D.1. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

Ontvangsten: 210.937.000 euro
Hoofdstuk 1 – Tegemoetkoming van de overheid
Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 69.327.000 euro.
De toelage wordt ten opzichte van 2016 vermeerderd met 2.000.000 euro,
dit door een overheveling van 1.000.000 euro betaalkredieten van het
FIVA en de toekenning van 1.000.000 euro naar aanleiding van de
gevolgen van de invoering van de kilometerheffing.
Hoofdstuk 2 - Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire
opdracht
Rubrieken 57.20 en 16.11: De effectieve terugbetalingen worden geraamd
op 606.000 euro.
Hoofdstuk 3 – Inkomstenoverdrachten van het buitenland
Rubriek 59.12: Terugbetalingen van de EU in het kader van Verordeningen
(EU) nr. 1306/2013 en nr. 1308/2013: 0 euro.
Hoofdstuk 4 – Bijzondere Ontvangsten
Rubriek 08.21: overgedragen saldo: 0 euro.
Hoofdstuk 5 – Ontvangsten voor orde
Rubriek 08.10: diverse ontvangsten: 0 euro
Hoofdstuk 6 – Over te dragen tekort: 141.004.000 euro
Rubriek 08.22:
over te dragen tekort van het boekjaar: 21.004.000 euro.
Door de landbouwcrisis in Europa is interventie vanuit Europese
Commissie geactiveerd en moeten er kredieten geprefinancierd
worden voor opslag. Hierdoor ontstaat een over te dragen tekort
tot de terugbetaling van de EC. Raming maximaal 120.000.000
euro.
1.2.

Uitgavenartikelen

Uitgaven: 210.937.000 euro
Hoofdstuk 0 - over te dragen saldi: 81.004.000 euro
Rubriek 03.21:
overgedragen tekort vorig boekjaar: 60.000.000 euro (opslag)
overgedragen tekort vorig boekjaar: 21.004.000 euro
Hoofdstuk 2 – betalingen aan derden als gevolg van het uitvoeren van de
statutaire opdracht: 69.933.000 euro.
Er is al verschillende jaren een stijging van de gemiddelde financiële impact van
de steunaanvragen van land- en tuinbouwproducenten. Om hieraan tegemoet te
komen werd de VLIF-vastleggingsmachtiging tot 2014 elk jaar verhoogd.
Dit heeft nog steeds zijn effect op de benodigde betalingskredieten.
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Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen worden de ontvangsten 2017
aangewend voor :
- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties): 64.136.000 euro
- omkadering (proeftuinen en praktijkcentra): 3.055.000 euro
- nieuwe PDPO III maatregelen: 1.632.000 euro
- niet productieve investeringen: 8.000 euro
- projectsteun voor innovatie: 1.563.000 euro
- ontwikkeling kleine bedrijven: 61.000 euro
- aankoop van niet duurzame goederen en diensten in het kader van
Verordeningen EU nr. 1306/2013 en nr. 1308/2013: 110.000 euro
- initiatieven ten gevolge van de kilometerheffing (kapitaalpremie):
1.000.000 euro
Daarnaast is er voor 2017 60.000.000 euro voorzien voor publieke interventie
(opslag).
Vastleggingskrediet
127.630.000 euro

van

het

Vlaams

Landbouwinvesteringsfonds

(VLIF):

De machtiging van VLIF voor 2017 bedraagt 127.024.000 euro. Ten opzichte van
de BA2016 betekent dit een verhoging met 1.000.000 euro als gevolg van de
toekenning van een bijkomend krediet voor initiatieven als gevolg van de
kilometerheffing.
Daarnaast worden de effectieve eigen ontvangsten geraamd op 606.000 euro.
De
beschikbare
kredieten
worden
aangewend
voor
betalingen
van
investeringssteun aan derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire
opdracht van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (art. 12 van het decreet
van 22 december 1993: oprichting van het VLIF)
Door de landbouwcrisis in Europa is interventie vanuit Europese Commissie
geactiveerd en moeten er kredieten voorzien voor publieke interventie (opslag).
In artikel 18 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot
begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 werd volgende ex
BIRB taak opgenomen voor het VLIF:
“De regeling van de particuliere en openbare opslag, vermeld in verordening (EU)
nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013
tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor
landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72,
(EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad en in
verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17
december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr.
352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr.
1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad.
De raming voor de interventie bedraagt voor 2017 maximaal 60 miljoen euro.
Verdeeld over de onderscheiden VLIF-doelgroepen geeft dit voor de
vastleggingsmachtiging 2017 en de eigen ontvangsten:
- land- en tuinbouwproducenten (incl. coöperaties): 60.560.000 euro
- omkadering (proeftuinen en praktijkcentra): 2.500.000 euro
- nieuwe PDPOIII-maatregelen:
- niet-productieve investeringen: 10.000 euro
- projectsteun voor innovatie: 3.350.000 euro
- ontwikkeling kleine bedrijven: 100.000 euro
- uitgaven in het kader van verordeningen (EU) nr. 1306/2013 en nr.
1308/2013: 110.000 euro
- interventie: 60.000.000 euro
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D.2. 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.
De FIVA steun vormt het Vlaamse luik van de subsidiëring van de projecten met
Europese cofinanciering.
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.
Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (hierna EFMZV) is het
nieuwe fonds voor het Europees beleid. (Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende
gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor
maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds
voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij).
Het nieuwe Europees programma loopt over de periode 2014-2020.
Het EFMZV heeft volgende prioriteiten;
1. Bevorderen van duurzame en hulpbron efficiënte visserij en aquacultuur,
en overeenkomstige verwerking;
2. Bevorderen van innovatieve, competitieve en kennis gebaseerde visserij
en aquacultuur en overeenkomstige verwerking;
3. Bevorderen van de implementatie van het hervormde GVB;
4. Verhogen van de werkgelegenheid en territoriale cohesie;
5. Bevorderen van de toepassing van geïntegreerde maritiem beleid (GMB).
Met dit fonds zullen middelen kunnen ingezet worden op de voorgestelde
maatregelen zoals hierboven vermeld. Het Belgisch Operationeel programma in
het kader van EFMZV werd door de EC goedgekeurd per beschikking EC
C(2015)8766 d.d. 2 december 2015.
De projecten op de FIVA begroting die worden vastgelegd zullen enkel betrekking
hebben op de projecten die werden goedgekeurd in het kader van dit
operationeel programma. Deze projecten zullen betrekking hebben op
investeringsdossiers door primaire producenten (visserij en aquacultuur),
dossiers met een algemeen gemeenschappelijk belang (collectieve acties
innovatieve projecten, plaatselijke projecten, …). De projecten waaraan FIVA
middelen zullen worden toegekend vallen onder de unieprojecten 1,2 en 5.
De begroting van het FIVA is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.
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1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1. Ontvangstenartikelen
Ontvangsten: 2.502.000 euro
Hoofdstuk 1 - Tegemoetkoming van de overheid
Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: 2.500.000 euro
Hoofdstuk 2 - Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire
opdracht
Rubriek 57.20: terugbetalingen door ondernemingen: 2.000 euro
Hoofdstuk 3 - Bijzondere ontvangsten
Rubriek 08.21 : overgedragen saldo: 0 euro
Rubriek 08.22: over te dragen tekort van het boekjaar: 0 euro
Hoofdstuk 4 – Ontvangsten voor orde
Rubriek 08.10: diverse ontvangsten: 0 euro
1.2. Uitgavenartikelen
Uitgaven: 2.502.000 euro
Hoofdstuk 1 - Bijzondere uitgaven
Rubriek 03.10: interne verrichtingen: 0
Rubriek 03.22: over te dragen saldo: 0
Hoofdstuk 2 - Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van een
statutaire opdracht: (herraming betaalkredieten)
Rubriek 12.11: Algemene werkingskosten: 1.000 euro
Rubriek 33.00: Subsidies visserijproducten: 1.400.000 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:
1.101.000 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 51.30: Waarborgen: 0 euro
Er worden geen betalingen voor waarborgen voorzien.
Rubriek 61.42: Projectsteun aan EV ILVO: 0 euro
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H. EIGEN VERMOGENS

H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN
VISSERIJONDERZOEK
Bij het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2006 (art. 35) werd bij het ILVO een Eigen Vermogen ingesteld
waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend.
De begroting van
uitgavendecreet.

het

EV

ILVO

is

opgenomen

in

de

bijlagen

bij

het

1. TOELICHTING PER ARTIKEL
Algemeen: De ramingen van zowel opbrengsten als uitgaven van projecten zijn
nog onzeker en evolutief. De begroting 2017 van het EV ILVO werd goedgekeurd
door de Beheerscommissie van het EV ILVO op 30 mei 2016.
1.1.

Ontvangstenartikelen

Totaal ontvangsten: 35.485.000 euro
Het betreft een raming van de voorziene ontvangsten.
Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten
Rubriek 08.21: Overgedragen saldo: 9.181.000 euro
Hoofdstuk 1: Lopende ontvangsten van goederen en diensten
Totaal: 7.585.000 euro
Rubriek: 16.11: De inkomsten voor de verkoop van niet-duurzame
goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid bedragen
5.720.000 euro. Het betreft lagere ontvangsten die in 2017 verwacht
worden voor het uitvoeren van analyses en proef- en onderzoekswerken.
Rubriek 16.20: De inkomsten van de verkoop van niet-duurzame
goederen en diensten binnen de sector overheid bedragen 1.865.000
euro. In deze rubriek werden de inkomsten van het beleidsdomein MOW –
toelage voor biologische monitoring opgenomen (375.000 euro), vermits
deze toelage geen interne stroom betreft, maar een werkingskost.
Hoofdstuk 3: Inkomstenoverdrachten van andere sectoren
Totaal: 3.336.000 euro
Rubriek 39.10: de inkomsten van EU-instellingen bedragen 1.687.000
euro. Het betreft ontvangsten die verwacht worden in 2017. De inkomsten
liggen lager dan bij BA 2016 daar de zekerheid van de goedkeuring van de
ingediende projecten nog niet vaststaat.
Rubriek 38.40: inkomsten van VZW’s worden op 1.649.000 euro geraamd.
Hoofdstuk 4: Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid
Totaal: 12.776.000 euro
Rubriek 46.10: Referentietaken leefmilieu: 319.000 euro
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Het krediet werd verhoogd van 65.000 euro naar 319.000 euro
De uitgaven worden als volgt geraamd:
•
Lonen en sociale lasten, ESR code 11.11: 240.000 euro
•
Algemene werkingskosten, ESR code 12.11: 49.000 euro
•
Verwerving van overige investeringsgoederen, ESR code
74.22: 30.000 euro
Rubriek 46.40: Van Hermesfonds: 2.484.000 euro
Rubriek 46.50: Inkomsten van een onderwijsinstelling van de
institutionele overheid: 219.000 euro
Rubriek 49.40: Inkomstenoverdrachten van de federale overheid:
3.625.000 euro
Deze 3 bovenstaande rubrieken worden lager geraamd dan bij BA 2016
rekening houdend met de nu al gekende projecten en omwille van de
onzekerheid voor goedkeuring van ingediende projecten.
Deze inkomsten worden herraamd bij de begrotingscontrole.
Hoofdstuk 7: Desinvesteringen
Rubriek 77.50: Verkoop van teeltgoederen: 1.215.000 euro
Hoofdstuk 8: Kredietaflossingen
Rubriek 88.11: Kredietaflossingen – Door EU-instellingen: 1.090.000 euro
Deze ESR-code wordt gebruikt naar aanleiding van de boekhoudkundige
verwerking van EU subsidies waarbij de ontvangsten van Europese
projecten moeten geboekt ten belope van de geboekte uitgaven. De
regularisatie wordt oa. verwerkt op bovenstaande ESR-code.
Hoofdstuk 9: Overheidsschuld
Rubriek 96.10: Opbrengst van leningen in euro: 302.000 euro
Idem Rubriek 88.11
1.2.

Uitgavenartikelen

Totaal uitgaven: 35.485.000 euro
Hoofdstuk 1: Lopende uitgaven voor goederen en diensten
Totaal: 23.121.000 euro
Rubriek 11.11: Lonen en sociale lasten; de uitgaven voor lonen en sociale
lasten worden geraamd in functie van de uit te voeren projecten in 2017:
16.167.000 euro (welke nog onzeker zijn).
Rubriek 12.11: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren
dan de overheid; de uitgaven hiervoor worden eveneens geraamd in
functie van de uit te voeren projecten in 2017: 6.936.000 euro.
Hoofdstuk 3: Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren worden voor 2017
lager geraamd gezien er nog geen duidelijkheid is welke samenwerkingsprojecten
met ILVO als coördinator zullen goedgekeurd worden: 682.000 euro.
Hoofdstuk 4: Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid worden geraamd
op 640.000 euro.
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Hoofdstuk 7: Investeringen: 468.000 euro: blijven ongeveer in zelfde orde van
grootte als 2016.
Hoofdstuk 8: Kredietverleningen
Rubriek 84.11: Kredietverleningen – aan EU-instellingen blijven ongeveer
gelijk t.o.v. 2016: 1.016.000 euro
Deze ESR-code wordt gebruikt naar aanleiding van de boekhoudkundige
verwerking van EU subsidies waarbij de ontvangsten van Europese
projecten moeten geboekt ten belope van de geboekte uitgaven. De
regularisatie wordt oa. verwerkt op bovenstaande ESR-code.
Hoofdstuk 9: Overheidsschuld
Totaal: 317.000 euro
Rubriek 91.10: aflossing van de schuld in euro: 250.000 euro
Idem rubriek 84.11
Hoofdstuk 0: Bijzondere uitgaven
Rubriek 03.22 over te dragen saldo: 9.191.000 euro : er wordt geen
intering verwacht in 2017.
K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE
RECHTSPERSONEN
K.1. VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
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 landen 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). VILT heeft in 2013 het project
‘Veldverkenners’ opgezet dat gebruik maakt van een mix van media waaronder
ook sociale media zoals facebook. De werking van VILT wordt ook ondersteund
via beurscommunicatie (Agriflanders, Agribex), en men werkt samen met
PlattelandsTv-Boerenstebuiten om een eigen rubriek te makenrond actuele
topics. Ze organiseren daarnaast vijfjaarlijks een imago-enquête waarbij ze het
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brede publiek bevragen over het imago van de Vlaamse land- en tuinbouw. De
enquête werd voor het laatst in 2012 uitgevoerd en vormde de basis voor het
project Veldverkenners. In 2017 is een nieuwe imagostudie gepland.
VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privéorganisaties (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.
In 2017 staan eveneens twee landbouwbeurzen op het programma.
1.1. Ontvangstenartikelen
Ontvangsten: 566.000 euro
Hoofdstuk 2. Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven,
instellingen, vzw’s ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

financiële

Rubriek 38.10-0: Lidgelden van de sectoren (niet kredietinstellingen):
35.000 euro
Rubriek 38.10-1: Reclame inkomsten: 35.000 euro
Rubriek 38.20: Lidgelden kredietinstellingen: 15.000 euro
Hoofdstuk 3. Inkomstenoverdracht binnen de sector overheid
Rubriek 46.10: Subsidie Vlaamse overheid 345.000 euro (KB0-1KDH2AUIS): verhoging door index met 4.000 euro
Rubriek 48.12: Inkomensoverdrachten van lokale overheden- provinciale
toelagen : 62.000 euro
Hoofdstuk 4. Bijzondere ontvangsten
Rubriek 08.21:
- Overgedragen saldo 31.12.2016: 37.000 euro
- Overgedragen sociaal passief: 37.000 euro
1.2. Uitgavenartikelen
Uitgaven: 566.000 euro
Hoofdstuk 1. Lopende uitgaven, Lonen en lasten
Rubriek 11.11: Lonen: 255.000 euro
Hoofdstuk 2. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: 235.000 euro
Rubriek 12.11 en 12.11-1 – 12.11-7: Algemene werkingskosten vergoed
aan andere sectoren dan de overheidssector, website VILT, Landgenoten,
Melk & Honing/veldverkenners, agriflanders/agribex, VILT TeeVee,
voorbereiding 20 jaar VILT: 234.000 euro
Rubriek 12.21: Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector
overheid: 1.000 euro
Hoofdstuk 4.
Rubriek 74.22: Verwerving overig materiaal : 2.000 euro
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Hoofdstuk 5. Bijzondere uitgaven
Rubriek 03.22: 66.000 euro
over te dragen saldo: 37.000 euro
over te dragen sociaal passief: 37.000 euro
K.2. FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS
1. TOELICHTING PER ARTIKEL

Wettelijke basis: wet van 13 augustus 1990 tot wijziging van de wet van 23
september 1931 op de aanwerving van het personeel der zeevisserij en het
Koninklijk besluit van 31 december 1975.
Het Fonds voor scheepsjongens geeft een bezoldiging aan de scheepsjongeren.
Momenteel bedraagt deze bezoldiging voor de jongste scheepsjongere met het
minst aantal zeedagen 25 euro per dag. De scheepsjongeren kunnen tot 499
zeedagen van het Fonds genieten, waarna ze beschouwd worden als volle
matroos die volledig ten laste moeten vallen van de reder. Naast een bezoldiging
voor de scheepsjongeren, worden door het Fonds eveneens de kosten voor
sociale bijdragen van de reders voor de scheepsjongeren terugbetaald.
Dit Fonds voor scheepsjongenswordt als volgt gefinancierd:
50,2 % door de reders
± 28,5 % door de Vlaamse overheid;
± 21,3 % door de Provincie West-Vlaanderen.
De administratie- en personeelskosten van het Fonds vallen volledig ten laste van
de Vlaamse overheid: 62.400 euro
1. TOELICHTING PER ARTIKEL
1.1.

Ontvangstenartikelen

Ontvangsten: 471.000 euro
Hoofdstuk 1. Tegemoetkoming van de overheid
Rubriek 46.10 Overheidsbijdrage Vlaamse overheid: 110.000 euro.
Rubriek 48.11 Overheidsbijdrage Provincie West-Vlaanderen: 35.000 euro
Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming van derden
Rubriek 16.11 Redersbijdrage Belgische havens: 72.000 euro
Rubriek 16.13 Redersbijdrage buitenlandse havens: 11.000 euro
Hoofdstuk 3. Inkomsten als gevolg van het uitvoeren van statutaire opdracht
Rubriek 26.10 Renteontvangst: 0 euro
Hoofdstuk 4. Bijzondere ontvangsten
Rubriek 08.21: Overgedragen saldo 243.000 euro. De reserve op
31/12/2016 wordt op 243.000 euro geraamd.
1.2.

Uitgavenartikelen

Uitgaven: 471.000 euro
Hoofdstuk 1. Bijzondere uitgaven
Rubriek 03.22: Over te dragen saldo: 244.000 euro
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Hoofdstuk 2. Lopende uitgaven voor goederen en diensten
Rubriek 11.11: Bezoldiging scheepsjongens en bediende: 144.000 euro
Rubriek 11.12: Eindejaarspremie en vakantiegeld bediende: 6.000 euro
Rubriek 11.20: Sociale bijdragen: 19.000 euro
Hoofdstuk 3. Aankoop van niet duurzame goederen en diensten
Rubriek 12.11: Werkingskosten: 2.000 euro
Hoofdstuk 4. Inkomensoverdrachten aan andere sectoren
Rubriek 32.00: Terugstorting RSZ aan reders: 56.000 euro
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