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Op 18 mei 2016 besprak de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016.
1. Toelichting door minister Joke Schauvliege
Joke Schauvliege zegt dat er geen fundamentele wijzigingen zijn voor het
beleidsdomein Landbouw en Visserij in de begrotingsaanpassing 2016. Dat
betekent volgens de minister dat goed geraamd werd.
Langs de inkomstenzijde is er een bedrag van 1 miljoen euro aan suikerheffingen
bijgekomen. De totale ontvangsten van het beleidsdomein worden daardoor
geraamd op 3 miljoen euro.
Aan de uitgavenkant zijn er weinig wijzigingen ten opzichte van de initiële
begroting voor 2016. De minister benadrukt wel een aantal beleidsimpulsen.
Voor 2016 is een budget van 4 miljoen euro ingeschreven voor een oproep voor
investeringen in de praktijkcentra, waardoor zij zich kunnen richten op innovatie
en duurzaamheid.
Daarnaast is voor het eerst ook een budget ingeschreven voor een oproep in het
kader van het European Innovation Partnership, waarbij innovatie en onderzoek
gekoppeld worden aan concrete landbouwproblematieken. Hierdoor kunnen de
praktijkcentra samen met de landbouwers innovatie in de kijker zetten.
Voor de uitvoering van het Vlaams Milieuplan Sierteelt is de subsidie verhoogd tot
190.000 euro. In 2016 wordt ook verder ingezet op onderzoek in het kader van
IHD/PAS. In het budget van ILVO is 450.000 euro ingeschreven voor het
onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid voor de veeteeltsector.
Ook hulpverlening aan de landbouwers blijft belangrijk in tijden van crisis,
benadrukt de minister. Boeren op een Kruispunt ontvangt een subsidie van
420.000 euro voor de integrale begeleiding van de landbouwers die zowel
bedrijfsgebonden als psychosociale moeilijkheden ondervinden.
2. Bespreking
Steve Vandenberghe gaat in op artikel KB0-1KDH2AY-IS en vraagt meer
toelichting bij de door de EU verplichte datacollectie en de adviestaken van het
ILVO ter ondersteuning van het EG-visserijbeleid.
De spreker vraagt ook meer duiding bij het FIVA, meer bepaald over de
betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van een statutaire opdracht.
Rubriek 33.00 behandelt de subsidies voor visserijproducten voor een bedrag van
1.848.000 euro. Het betreft dossiers experimentele visserij, proefprojecten,
projecten van algemeen belang en dossiers in het kader van duurzame
ontwikkeling van visserijgebieden. Het lid wil meer toelichting over de specifieke
dossiers en proefprojecten.
Dezelfde vraagt geldt voor rubriek 51.12, investeringssteun en andere
tegemoetkomingen. Het betreft betalingen voor eerste installatie, modernisering
vaartuigen, aquacultuur en andere maatregelen.
Idem voor rubriek 51.30, waarborgen voor 150.000 euro, met als toelichting dat
de voorbije jaren drie waarborgdossiers door de banken werden opgevraagd en
voorgelegd aan de juridische dienst. In 2013 werd een van deze dossiers
uitbetaald. Het is aangewezen in 2016 een bedrag van 150.000 euro te voorzien
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voor uitbetaling van waarborg in 2016 voor de twee resterende dossiers, luidt de
toelichting.
Over rubriek 61.14, de herraming van de projectsteun aan EV ILVO, vraagt Steve
Vandenberghe naar de reden van de herraming.
Het lid focust ook op het Fonds voor Scheepsjongens en vraagt naar een
evaluatie van de werking en eventuele bijsturingen.
Francesco Vanderjeugd wil weten welk deel van de in de begroting ingeschreven
10 miljoen euro voor IHD/PAS al werd aangewend. Wat zijn de prognoses? Is een
verhoging van het budget nodig?
Bart Dochy gaat in op het VLIF en vraagt wat de bij de betalingen aan derden
vermelde oproep voor de omkaderingssector, met name de praktijkcentra,
precies betekent.
Jos De Meyer beseft dat het landbouwbeleid in sterke mate bepaald wordt door
de EU en de middelen en instrumenten waar Vlaanderen zelf over beschikt
beperkt zijn. Het lid stipt drie elementen aan die voor hem essentieel zijn: het
VLIF, wetenschappelijk onderzoek en de praktijkcentra, en VLAM. Op deze drie
instrumenten wordt niet verder bespaard, stelt de spreker tevreden vast.
Uit de hoorzitting in de commissie over de werking van het VLIF (Parl.St. Vl.Parl.
2015-16, nr. 723/1) heeft de spreker in de eerste plaats onthouden dat wordt
ingezet op jonge landbouwers, wat hij als essentieel beschouwt op momenten dat
bedrijfsovernames moeilijk zijn. Daarnaast is er terecht een aftopping voor de
grootste en meest kapitaalintensieve bedrijven. Ten derde worden er groeikansen
geboden voor kleine bedrijven. Deze drie sporen moeten volgens de spreker
verder gevolgd worden.
Minister Joke Schauvliege antwoordt dat de datacollectie door het ILVO een
uitvoering is van een door de EU opgelegde verplichting.
De minister zal de gevraagde informatie over de subsidies voor visserijproducten
(rubriek 33.00) later bezorgen. Het gaat over lopende dossiers in het kader van
het Operationeel Programma. Ook over de waarborgdossiers zal de minister meer
informatie verstrekken.
De herraming van de projectsteun aan EV ILVO is technisch van aard en
impliceert geen inhoudelijke wijziging, licht de minister toe.
Over het Fonds voor Scheepsjongens zal de minister een stand van zaken van de
werking en eventuele toekomstige wijzigingen opvragen. Ze merkt wel op dat de
leden de werking niet contesteren.
Joke Schauvliege verduidelijkt over het budget voor IHD/PAS – dat gedeeltelijk
een budget van Leefmilieu is – dat alle middelen worden besteed. Echte
resultaten zijn er op dit moment uiteraard nog niet, maar bijvoorbeeld de PASlijst is wel al opgemaakt.
Op de vraag van Bart Dochy antwoordt de minister dat het gaat om de vertaling
in de begroting van een jaarlijkse oproep.
De minister bevestigt de klemtonen van het VLIF die door Jos De Meyer werden
aangehaald.
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Steve Vandenberghe heeft er begrip voor dat bepaalde informatie opgezocht
moet worden. Hij vraagt wel nog specifiek wat gebeurt met de datacollectie.
Joke Schauvliege verduidelijkt dat de verplicht door het ILVO bijgehouden cijfers
en analyses aan de EU worden bezorgd voor verder onderzoek en het gebruik in
statistieken.
Steve Vandenberghe vraagt zich af of het niet logisch is om met de indicatieve
stemming te wachten tot alle informatie van de minister ter beschikking is.
Jos De Meyer stelt dat, als een lid specifieke informatie wenst te ontvangen,
voorafgaand een vraag aan het kabinet kan worden gericht, zodat alle informatie
tijdens de zitting ter beschikking is.
3. Indicatieve stemming
De aan de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid toegewezen
bepalingen van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
worden indicatief aangenomen met 8 stemmen bij 2 onthoudingen.
Jos DE MEYER,
voorzitter
Jelle ENGELBOSCH,
verslaggever
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Gebruikte afkortingen
EG
EU
EV
FIVA
IHD
ILVO
PAS
VLAM
VLIF

Europese Gemeenschap
Europese Unie
Eigen Vermogen
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
instandhoudingsdoelstelling
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Programmatische Aanpak Stikstof
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
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