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Briefadvies voorontwerp Programmadecreet BA18  

Mijnheer de minister 

 

Op maandag 16 april 2018 ontving de SALV een adviesvraag over het voorontwerp van decreet 

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018. Op 13 april 2018 

keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp principieel goed. De SALV werd hierna verzocht 

zich voor spoedadvies over dit voorontwerp ‘Programmadecreet’ te buigen. 

 

De Raad stelt met betrekking tot landbouw vast dat er een nieuw begrotingsfonds “Fonds toezicht 

en handhaving landbouwdecreet” wordt opgericht. Het gaat om een nieuw variabel krediet, 

waarbij een luik van het Vlaams Landbouwfonds wordt afgesplitst en ondergebracht in dit nieuwe 

fonds. De middelen waarover dit nieuwe fonds zal beschikken, bestaan uit (1) de administratieve 

geldboeten en exclusief bestuurlijke geldboeten (volgens het decreet van 28 juni 2013 

betreffende het landbouw- en visserijbeleid), (2) de expertisekosten (volgens hetzelfde decreet 

van 28 juni 2013), (3) de bijdragen en bestuurlijke geldboeten, opgelegd in het kader van het 

decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch 

gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische gewassen (nog niet in werking). 

Deze middelen van het nieuwe begrotingsfonds kunnen worden aangewend voor (1) uitgaven, 

die verband houden met de controle- en sanctiebepalingen van het vermelde decreet van 28 juni 

2013 en voor (2) het vergoeden van de economische schade, vermeld in artikel 14 van het 

bovengenoemde decreet van 3 april 2009 en de uitvoeringsbesluiten ervan. Volgens de memorie 

van toelichting bij het voorontwerp ‘Programmadecreet’ bestaat de reden waarom deze 

aanpassing wordt doorgevoerd erin dat de besteding van de betreffende middelen niet via de 

Raad van het Vlaams Landbouwfonds hoeft te verlopen, waarmee de SALV akkoord kan gaan.  

 

De SALV heeft in deze fase geen bemerkingen over het voorontwerp ‘Programmadecreet’ en 

adviseert derhalve gunstig met dit briefadvies. 
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Hoogachtend 

  

Hendrik Vandamme   

voorzitter    

 


