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DAMES EN HEREN,

2.2. Hoofdstuk XXIVbis (nieuw) – Fonds voor Landbouw en Visserij (artikelen 81bis en 81ter)

De Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid besprak op 14 november 2007 het
hoofdstuk XXIV, afdeling II, van het ontwerp van
decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2007 (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/1).
Het programmadecreet werd samen behandeld met
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007. Een
nieuw hoofdstuk XXIVbis werd bij amendement in
de subcommissie toegevoegd. Het verslag wordt uitgebracht door de heer Karlos Callens.

Een amendement van mevrouw Tinne Rombouts
en de heren Jos De Meyer en Karlos Callens strekt
ertoe een nieuw hoofdstuk XXIVbis – Fonds voor
Landbouw en Visserij in te voegen (Parl. St. Vl. Parl.
2006-07, nr. 965/2). Het hoofdstuk bestaat uit twee
nieuwe artikelen (artikelen 81bis en 81ter).

1. TOELICHTING DOOR DE HEER YVES
LETERME, MINISTER-PRESIDENT VAN DE
VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER
VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,
LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID
De heer Yves Leterme, minister-president van de
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, geeft in de subcommissie toelichting
bij hoofdstuk XXIV, afdeling II (Eigen Vermogens
– Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek).
De minister stelt dat het ILVO moet beschouwd worden als een instelling overeenkomstig artikel 9 van de
Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
van de instellingen. Dit betekent dat de boekhoudkundige regels van het ILVO in overeenstemming
moeten worden gebracht met het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een
geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse instellingen.
Momenteel bestaan er uitzonderingsbepalingen. Het
doel is om nu te komen tot standaardisatie via het
voorliggende artikel.
2. BESPREKING EN INDICATIEVE STEMMING
2.1. Hoofdstuk XXIV – Eigen Vermogens, afdeling
II – ILVO (artikel 79)
Artikel 79 wordt zonder opmerkingen aangenomen
met 3 stemmen bij 2 onthoudingen.

Mevrouw Tinne Rombouts licht het amendement toe
dat er toe strekt een nieuw artikel 81bis toe te voegen. Het amendement is het gevolg van een beslissing
van de Europese Raad voor Landbouw en Visserij,
op voorstel van de Europese Commissie, om de wettelijke mogelijkheid te creëren om de lidstaten toe te
laten, in overleg met de betrokken pluimveesectoren, een pakket aan steunmaatregelen uit te werken
voor de sector eieren en slachtpluimvee in het kader
van de economische schade die werd geleden door
de dreiging van de vogelgriep. Op 21 augustus 2006
keurde de Europese Commissie het Belgisch dossier
goed. Hierdoor werd vanuit de Europese begroting
voor Vlaanderen een bedrag van 725.000 euro gereserveerd. Om deze middelen te bekomen moeten de
lidstaten de volledige steun voorfinancieren waarna
dit bedrag later wordt teruggestort.
De volledige voorfinanciering zou worden aangerekend op de bestaande reserves van het Fonds voor
Landbouw en Visserij. Gelet op het feit dat het oude
Fonds voor de Kwaliteit voor de Landbouwproductie, het nieuwe Fonds voor Landbouw en Visserij,
opheft en daarenboven retroactief in werking treedt
op 1 januari 2006 betekent dit concreet dat het oude
fonds sinds 1 januari 2006 niet langer bestaat. Aangezien de nodige begrotingsallocaties van het nieuwe
fonds slechts vanaf 1 januari 2007 staan ingeschreven in de begroting betekent dit dat er in de loop van
2006 geen fonds zou zijn om de maatregelen voor de
schadedossiers op aan te rekenen. Daarom wordt met
dit amendement opnieuw het artikel 2 aan het decreet
van 20 december 2002 toegevoegd waardoor het oude
fonds blijft bestaan tot en met 31 december 2006.
Verder strekt het amendement ertoe een nieuw artikel
81ter in te voegen.
Mevrouw Tinne Rombouts stelt dat artikel 15 van het
nieuwe fonds stipuleert dat bijkomend bij de inwerkingtreding van het nieuwe decreet de nog beschikbare saldi van het oude fonds werden overgedragen
aan het nieuwe fonds. Ook dit nieuwe decreet moet
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worden gewijzigd zodat de datum van overdracht van
de beschikbare saldi niet de datum van inwerkingtreding van het nieuwe fonds is, maar 1 januari 2007.
Het amendement strekt er bovendien toe om in artikel 14 in te schrijven dat het oude fonds wordt opgeheven op 1 januari 2007 in de plaats van de datum
van de goedkeuring van het decreet, en om in artikel
15 in te schrijven dat de beschikbare saldi van het
oude fonds aan het nieuwe fonds wordt overgedragen
op 1 januari 2007. Via beide amendementen wordt de
juridische mogelijkheid gecreëerd om economische
schadedossiers in de loop van 2006 op de beschikbare saldi van het oude, lees ‘heropgerichte’, Fonds
voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie aan te
rekenen.
Het amendement en tevens het hoofdstuk XXIVbis
worden aangenomen met 5 stemmen.

De verslaggever,

De voorzitter,

Karlos CALLENS

–––––––––––––––

Jos DE MEYER

