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DAMES EN HEREN,
Op dinsdag 18 maart 2008 besprak de Subcommissie
voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid het
ontwerp van decreet houdende aanpassingen van de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008.

1. Toelichting door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en
Plattelandsbeleid
De eerste begrotingscontrole 2008 bevat een aantal
niet onbelangrijke aanpassingen in het programma
KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.
Aan basisallocatie 51.01 wordt 2.670.000 euro toegevoegd voor bijkomende ondersteuning van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden. Onder
deze basisallocatie vallen zes agromilieumaatregelen
van het Vlaamse Programmeringsdocument voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO), waarvoor het
agentschap Landbouw en Visserij optreedt als beheersdienst: inzaai van groenbedekkers, mechanische onkruidbestrijding, bedrijfsgebonden teelt van
plantaardige eiwitbronnen, vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt,
biologische productiemethode en geïntegreerde productiemethode pitfruit.
Een gewijzigd Europees cofinancieringspercentage
en het succes van de maatregelen zijn de redenen
voor de extra budgetvraag. In het kader van het eerste Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO I
2000-2006) was voor deze maatregelen 60 percent
Europese cofinanciering mogelijk. Voor PDPO II
(2007-2013) bedraagt het Europese cofinancieringspercentage 50 percent, waardoor een grotere Vlaamse financiering noodzakelijk is.
Daarnaast wordt voor het agentschap Landbouw en
Visserij een extra krediet van 500.000 euro vrijgemaakt in het kader van de informaticaprojecten van
het Vlaams betaalorgaan of het geïntegreerd beheersen controlesysteem (GBCS). Dat bedrag wordt gespreid over twee basisallocaties: 12.06 en 74.05.
Ten eerste wordt basisallocatie 12.06 met 400.000
euro verhoogd. De kerntaak van het Vlaams betaalorgaan bestaat erin om jaarlijks de continuïteit te
verzekeren met betrekking tot de correcte, tijdige en
efficiënte uitvoering van de betalingen in het kader
van het Europees landbouwbeleid, zowel wat pijler I
(inkomensbeleid) als pijler II (plattelandsontwikke-
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lingsbeleid) betreft. Dat gebeurt door middel van het
GBCS.
Via het betaalorgaan transiteert jaarlijks een bedrag
aan Europese financiële middelen van om en bij de
280 miljoen euro. De Europese Commissie hanteert
strenge controleregels en verricht geregeld audits om
een correcte en efficiënte betaling aan de landbouwers te garanderen. Bij vaststellingen van fouten,
onregelmatigheden, onvoldoende beveiling van de
gegevens of te late uitbetalingen kunnen zeer zware
boetes volgen, die uitgedrukt worden als een percentage van de toegewezen middelen aan een lidstaat. In
de loop van 2007 werden volgende boetes opgelegd:
Denemarken 6,8 miljoen euro, Duitsland 6,5 miljoen
euro, Finland 7,3 miljoen euro, Frankrijk 77,3 miljoen euro, Italië 146,9 miljoen euro, Spanje 288,0
miljoen euro en Zweden 34,1 miljoen euro. Het Verenigd Koninkrijk liep in 2008 al een boete op van
97,3 miljoen euro.
Omdat het Vlaamse Gewest het zich niet kan permitteren om enig risico te lopen, worden extra middelen
uitgetrokken voor het ICT-stuurplan van de Management Ondersteunende ICT-dienst van het agentschap Landbouw en Visserij. Ook tijdens de tweede
begrotingscontrole zullen er extra middelen gezocht
worden binnen de schoot van de Vlaamse Regering.
Het afgelopen jaar werd zwaar geïnvesteerd in de
eenmalige perceelsregistratie en het e-loket, deze
inspanningen worden dit jaar voortgezet.
In 2008 zal gestart worden met de vervanging van de
grootste toepassing in het huidige applicatieportfolio
(Area) door een nieuwe toepassing Area.NET. Deze
inspanning is vereist, enerzijds door het feit dat de
huidige applicatie geschreven is in de snel verouderende Powerbuildertaal waarvoor nog nauwelijks
resources op de ICT-markt te vinden zijn. Anderzijds zorgt Area.NET voor een betere integratie van
de toepassing met het huidige applicatieplatform.
Ook de verouderde toepassing Agrilink, voor het
beheer van de identificatiegegevens van de landbouwers, zal vanaf 2008 omgezet worden in de
nieuwe toepassing Iden.NET.
Daarnaast zijn ook resources en middelen nodig voor
de ontwikkeling en optimalisatie van projecten en
toepassingen met betrekking tot: ingrijpende hervormingen en uniformisering van de landbouwcontroles in de Europese regelgeving (ARGUSapplicatie), berekening van en controles op het
Vlaamse Programmeringsdocument voor de Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II), administratieve vereenvoudiging (e-loket voor de landbouwer), compliancy met de ISO 17799-norm met betrekking tot het veiligheidsbeleid, en ten slotte exploitatie, licentie- en softwarebeheer.
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Naast basisallocatie 12.06 wordt ten tweede basisallocatie 74.05 met 100.000 euro verhoogd. Dit bedrag
is bestemd voor investeringen in GBCS. De bijkomende investeringen in netwerken, servers en opslagsystemen, licenties, software en cliëntmateriaal
(zoals printers en portables) zijn nodig om de exploitatie van de nieuwe en de aan te passen ICTtoepassingen en de veiligheid van de informatiesystemen conform de ISO17799-norm te blijven garanderen.
2. Bespreking
De heer Karlos Callens stemt in met deze beperkte
begrotingsaanpassing. Hij wil vernemen of de ICTinvesteringen gevolgen zullen hebben voor het personeelskader van de administratie. Daarnaast vraagt
hij naar de stand van zaken van de eenmalige perceelsregistratie. Afsluitend verzoekt hij de Vlaamse
Regering op korte termijn maatregelen te treffen ten
gunste van de varkenssector, die gebukt gaat onder
lage verkoopprijzen en hoge voeder- en energieonkosten.
Mevrouw Tinne Rombouts zegt dat het Vlaamse
Gewest de gedaalde Europese PDPO-cofinanciering
zal compenseren. Ze benadrukt het belang van deze
maatregelen om de continuïteit en bijgevolg de geloofwaardigheid van de beheersovereenkomsten te
waarborgen.
Afsluitend vraagt de spreekster bijkomende uitleg bij
het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de
middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2008 (Parl. St. Vl. Parl.
2007-08, nr. 18/1) dat een wijziging bevat in de acties van het Fonds voor Landbouw en Visserij (programma KD, basisallocatie 16.02).
Minister-president Kris Peeters antwoordt dat investeringen in ICT over het algemeen gevolgen hebben
voor het werkvolume en de werkwijze. In dit concrete geval geldt deze veronderstelling echter niet omdat de investeringen tot doel hebben het huidige
ICT-platform voldoende performant te houden.
De eenmalige perceelsregistratie is volledig af en
werkt.
De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij zal een platform oprichten dat nauw toeziet op
de prijsvorming in onder meer de varkenssector.
Alle betrokken instanties worden rond de tafel gebracht, onder andere om samen te zoeken naar de
oorzaken voor het feit dat de varkenssector de gestegen grondstoffenprijzen niet kan doorrekenen. Daarnaast wijst de minister-president erop dat de prijs
van het varkensvlees recent is gestegen, onder meer
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door de beslissing op Europees niveau om particuliere opslag toe te staan. Hij spreekt de hoop uit dat de
prijzen zich stabiliseren en de rendabiliteit van de
sector opnieuw verbetert.
De heer Joris Relaes, kabinetschef van ministerpresident Peeters zegt dat het Fonds voor Landbouw
en Visserij een volkomen autonoom werkend begrotingsfonds is waarvan de middelen worden bijeengebracht door de sector. De Raad van het Fonds voor
Landbouw en Visserij beslist waarvoor de middelen
worden aangewend. Het betreft telkens projecten die
ten dienste staan van de sector. In de plantaardige
sector wordt bijvoorbeeld onderzoek naar quarantaineziekte gefinancierd. Het Fonds voor Landbouw en
Visserij werd opgericht bij decreet van 19 mei 2006
(Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 685/1) en is de opvolger van soortgelijke federale begrotingsfondsen.
3. Indicatieve stemming
Het deel Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
van de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting wordt in een indicatieve stemming aangenomen
met 5 stemmen voor.
De verslaggever,
Tinne ROMBOUTS

De voorzitter,
Jos DE MEYER

