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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS
DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of
tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten en het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking
van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

1. Inleiding
Het als bijlage 1 toegevoegd voorontwerp van besluit omvat wijzigingen aan twee uitvoeringsbesluiten van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.
2. Artikelsgewijze bespreking
Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot
toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten
Artikel 1
In artikel 1 van het te wijzigen besluit wordt de bevoegdheidsomschrijving van de minister
geactualiseerd. Daarnaast wordt ook het begrip “erkende voorziening” vervangen door het
begrip “vergunde voorziening”, overeenkomstig de huidige welzijnsregelgeving. Tot slot wordt
de verwijzing naar het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor
leerlingenbegeleiding geactualiseerd.
Artikel 2
Artikel 1/1 van het te wijzigen besluit geeft de secretaris-generaal van het Departement Landbouw
en Visserij de bevoegdheid om aangelegenheden te subdelegeren aan personeelsleden. In meerdere
adviezen over ontwerpen van besluit waarin eenzelfde bepaling was opgenomen, stelde de Raad
van State dat de bepaling niet voorzien moet worden aangezien dit reeds volgt uit de artikelen 20
en volgende van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de
delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern
verzelfstandigde agentschappen. Derhalve wordt deze bepaling opgeheven.
Artikel 3
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In artikel 4 van het te wijzigen besluit wordt de verwijzing naar de EU-staatssteunregeling
geactualiseerd.
Artikel 4
Aan artikel 5 van het te wijzigen besluit wordt een punt 8° toegevoegd dat stelt dat het adres
van de land- of tuinbouwer natuurlijke persoon of de maatschappelijke zetel van de land- of
tuinbouwer rechtspersoon in het Vlaamse Gewest gelegen moet zijn. Met de ontworpen bepaling
wordt het territoriaal toepassingsgebied van deze steunmaatregel verduidelijkt.
Artikel 5
In artikel 18 van het te wijzigen besluit wordt de indieningstermijn verduidelijkt. Een subsidie
voor een zorgboerderijactiviteit kan alleen nog worden toegekend als de subsidieaanvraag voor
geregistreerde zorgboerderijactiviteiten is ingediend binnen de periode van één jaar na afloop
van het kwartaal in kwestie, in plaats van na uitvoering van de zorgactiviteit.
Artikel 6
De verwijzing naar het machtigingensysteem tot mededeling van persoonsgegevens wordt
vervangen door een algemene verwijzing naar de beginselen inzake de bescherming bij de
verwerking van persoonsgegevens.
Artikel 7
In artikel 25 van het te wijzigen besluit wordt verduidelijkt welke elementen de aanvraag om
zorgboerderijovereenkomsten te sluiten moet bevatten.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de
ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen
Met ingang van het schooljaar 2017/2018 werden de Europese de steunmaatregelen voor de
verstrekking van schoolfruit en schoolmelk samengevoegd.
Teneinde optimaal bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van de Europese regeling,
worden enkele aanpassingen doorgevoerd met ingang van schooljaar 2018/2019.
Artikel 8
Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat 91% van de
kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 9 jaar minder melkproducten drinkt dan aanbevolen.
Voor de categorie 10 tot 13 jaar bedraagt dit percentage tot 97%.
Het schoolprogramma ter ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan
leerlingen in onderwijsinstellingen schenkt bijzondere aandacht aan kwetsbare leerlingen.
Scholen uit het buitengewoon onderwijs of scholen met veel kwetsbare leerlingen ku nnen
genieten van een tweede gesubsidieerde verdeelperiode. Voor deze laatste wordt dit bepaald,
zoals beschreven in artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017, op
basis van het percentage aan indicatorleerlingen. Om meer scholen met kwetsbare leerlingen de
kans te geven om in te schrijven voor een tweede gesubsidieerde verdeelperiode in het kader
van deze steunmaatregel, wordt het minimumpercentage aan indicatorleerlingen om hiervoor in
aanmerking te komen verlaagd van 30% naar 15%.
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In toepassing van artikel 23, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke
ordening van de markten voor landbouwproducten, kunnen lidstaten naast consumptiemelk en
de lactosevrije varianten daarvan eveneens dranken op basis van melk met cacao, of natuurlijk
gearomatiseerd, verstrekken op voorwaarde dat deze geen toegevoegde suikers, zouten, vetten,
zoetstoffen of kunstmatige smaakversterkers E 620 tot en met E650 bevatten. De definitie van
melk in het te wijzigen besluit wordt dienovereenkomstig aangepast. Het gamma van in
aanmerking komende producten wordt in 2020 geëvalueerd in functie van de hervorming van
het Gemeenschappeljk Landbouwbeleid en de uitvoering van de engagementsverklaring ter
ondersteuning van het dranken- en tussendoortjesbeleid van scholen van 28 november 2016’.
Artikel 9
Dit artikel behoeft geen verdere toelichting dan de toelichting bij hoofdstuk 1, artikel 2.
Artikel 10 en 13
Het onderschrijven van de frequentie per week waarmee producten verstrekt worden, of het
aantal weken waarin ze verstrekt worden, is een deelnamevoorwaarde voor scholen, eerder dan
een erkenningsvoorwaarde. Derhalve wordt de bepaling in artikel 4, derde lid, 2°, verplaatst naar
artikel 7 van het te wijzigen besluit.
Artikel 11
In artikel 5 van het te wijzigen besluit wordt “eerste trimester” vervangen door de periode van 1
september tot 31 januari. Dit is nodig om de scholen voldoende tijd te bied en om een leverancier
te zoeken na de kennisgeving van de beslissing dat ze voor het betrokken schooljaar aan de
steunmaatregel kunnen deelnemen. Dienovereenkomstig wordt “tweede trimester” vervangen
door de periode van 1 januari tot 30 april. De overlap tussen de twee verdeelperiodes garandeert
dat scholen die de productverdeling op verschillende tijdstippen opstarten continuïteit kunnen
garanderen tussen beide periodes. De ministers kunnen beslissen om de frequentie per week
waarmee producten verstrekt mogen worden, of het aantal weken waarin ze verstrekt mogen
worden, uit te breiden.
Artikel 12 en 14
Het schoolprogramma ter ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan
leerlingen in onderwijsinstellingen loopt over een periode van zes jaar. Het is opportuun dat de
ministers de mogelijkheid hebben om tijdens de looptijd van zes jaar het subsidiebedrag aan te
passen in overeenstemming met prijsschommelingen in de markt of met indexeringen.
Ingeval de ministers beslissen om de frequentie per week waarmee producten verstrekt worden,
of het aantal weken waarin ze verstrekt worden, uit te breiden, wordt het maximale steunbedrag per leerling per schooljaar evenals de periode waarin steunaanvragen kunnen worden
ingediend, dienovereenkomstig vastgesteld.
Artikel 15
Dit artikel belast de bevoegde ministers met de uitvoering van het besluit.
3. Budgettaire weerslag
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.
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Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 6 juni 2018 gaat als bijlage 2.
Het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting van 2 juli 2018 gaat als bijlage 3.
4. Weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand of de personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap.
5. Weerslag op de lokale besturen
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de lokale besturen.
6. Kwaliteit van de regelgeving
Het voorontwerp van besluit is aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig advies
nummer 2018/48 van 14 februari 2018.
Het voorstel van beslissing betreft een voorontwerp van besluit zonder belangrijke inhoudelijke
impact en vereist dan ook geen reguleringsimpactanalyse.
Gelet op artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
alsook de dringende noodzakelijkheid, gezien de vakantieperiode in het onderwijs noopt tot een
onmiddellijke goedkeuring en uitvoering van dit besluit, is het advies van de Raad van State niet
vereist.
7. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van
besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning
van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten en het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking
van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen.
Hilde CREVITS
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Joke SCHAUVLIEGE
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
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