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De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid besprak op 16 mei
2018 de haar toegewezen onderdelen van het ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018.
1. Toelichting van hoofdstuk 5. Landbouw en Visserij door Joke
Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Minister Joke Schauvliege verwijst naar de artikelen 13 tot en met 17 van het van
het ontwerp van decreet waarbij het ‘Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet’ wordt opgericht.
Het betreft een nieuw fonds waarbij een luik van het huidige Vlaams Landbouwfonds wordt afgesplitst. Het Vlaams Landbouwfonds staat ten dienste van de
landbouwgerelateerde sectoren en financiert projecten van niet-commerciële
instellingen en organisaties die voor landbouw en visserij van belang zijn. De
inkomsten worden per sector bijgehouden en toegewezen op voorstel van de
raad van het fonds.
De middelen waarvan de besteding niet via de raad moet verlopen omdat zij
gerelateerd zijn aan het toezicht en de handhaving van het Landbouwdecreet,
worden door de artikelen 13 tot en met 17 van het ontwerp van decreet
ondergebracht in een nieuw fonds.
Het betreft onder andere de administratieve geldboeten en exclusief bestuurlijke
geldboeten, opgelegd ter uitvoering van het Landbouwdecreet, en de betaling
van de expertisekosten.
2. Algemene bespreking
De commissieleden verwijzen naar de algemene bespreking van het ontwerp van
decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018. Tijdens deze bespreking
kwam niet alleen de oprichting, maar ook de financiering van het ‘Fonds toezicht
en handhaving Landbouwdecreet’ ter sprake (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 19/5-F).
3. Artikelsgewijze bespreking en stemming
De artikelen 13 tot en met 17 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen
tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 worden zonder
opmerkingen aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen.
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