VR 2019 0706 DOC.0868/1

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van
het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en
organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens

1. Inleiding
Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en
organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens principieel
goedgekeurd en de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, gelast over voornoemd ontwerp
van besluit het advies in te winnen van de Raad van State (VR 2019 2604 DOC.0602).
2. Artikelsgewijze bespreking
Advies 66.093/3 van de Raad van State van 3 juni 2019 gaat als bijlage 2 en is in het als bijlage 1
toegevoegde ontwerp van besluit als volgt verwerkt.
- In randnummer 4.1. tot 4.8 stelt de Raad van State voor de rechtsgrond in de aanhef uit te
breiden. Zoals door de Raad voorgesteld, verwijst de aanhef nu naar de artikelen 4, 1°, 4, 5°/1 en
4, 8° van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.
- In randnummer 4.2. merkt de Raad van State op dat een delegatie van een verordenende
bevoegdheid zoals voorzien in artikel 49, 4° van het ontworpen besluit niet kan. Er wordt echter
geen verordenende bevoegdheid aan een privaatrechtelijke rechtspersoon en m.n. IVB vzw
toegekend, aangezien uitdrukkelijk is voorzien dat het Departement Landbouw en Visserij de
kosten moet goedkeuren. Om tegemoet te komen aan de opmerking van de Raad wordt deze
bevoegdheid nu toegekend aan de minister en wordt nog een bijkomende delegatie aan de
minister voorzien om eventueel aanvullende modaliteiten en voorwaarden te bepalen.
- In randnummer 4.3. merkt de Raad van State op dat de delegatie aan de minister in artikel 53, 1°
van het ontwerp van besluit toelaatbaar is als het verschuldigde bedrag in redelijke verhouding
staat tot de kostprijs van de verstrekte dienst en het bedrag van de retributie aan de hand van
concrete en objectieve samenstellende elementen van de kostprijs kan worden verantwoord.
Hierop zal bij de uitoefening van de delegatie worden toegezien. Het ontwerp moet dan ook niet
worden aangepast.
- In randnummer 4.4. merkt de Raad van State op dat het niet duidelijk is dat de “verplichte
heffing” een retributie is, dan wel een financiering van fiscale aard. In casu moet echter worden
opgemerkt dat de bestaande regeling in wezen niet wordt gewijzigd. IVB en CBKc worden door de
inrichtingen gefinancierd op een contractuele basis. Terwijl vroeger alleen die contracten door het
departement dienden te worden goedgekeurd is nu ook uitdrukkelijk voorzien in een goedkeuring
door de minister van het bedrag.
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- In randnummer 5 stelt de Raad van State dat de artikelen 46, 49, 3° en 72 van het ontwerp voor
advies moeten worden voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het advies wordt
gevraagd.
- In randnummer 6 formuleert de Raad van State tekstuele opmerkingen die in het ontwerp zijn
verwerkt.
- In randnummer 7 merkt de Raad van State op dat in het ontwerp moet worden verduidelijkt dat
zal worden gesanctioneerd op basis van de sanctiebepalingen vervat in het decreet van 28 juni
2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid. De verduidelijking is aangebracht.
3. Bijkomende aanpassingen
Er werden geen bijkomende aanpassingen aan het ontwerp van besluit aangebracht
4. Weerslag
Het aldus aangepast en als bijlage 1 toegevoegd ontwerp van besluit heeft geen andere weerslag op
de begroting, het personeelskader en de personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap of op
de lokale besturen dan aangegeven in de nota aan de leden van de Vlaamse Regering bij de
principiële goedkeuring.
5 Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd ontwerp van besluit tot wijziging
van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende
vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, te gelasten over voornoemd voorontwerp van
besluit het advies in te winnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Koen VAN DEN HEUVEL
Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw
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