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18 MEI 2001. — Ministerieel besluit
betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit met toepassing

van het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Gelet op het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000 en
26 mei 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 2001 betreffende de toekenning van subsidies voor het
toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juni 1999 betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwpro-
ductiemethoden ter uitvoering van de verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992;

Overwegende dat de verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en
instelling van een aantal verordeningen, milieumaatregelen in de landbouw voorschrijft en aanmoedigt;

Overwegende dat de verordening (EG) nr. 1750/99 van de Commissie van 23 juli 1999 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen voor verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), uitvoering geeft aan de verordening (EG)
nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen;

Overwegende dat het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006, door de Commissie
op 6 oktober 2000 onder nummer C(2000)2970 is goedgekeurd;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 april 2001;

Overwegende dat er overleg is geweest in de Interministeriële Conferentie Landbouw van 7 mei 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er onmiddellijk uitvoering moet worden gegeven aan het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling opdat de overeenkomsten inzake het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductie-
methoden en het in stand houden van de genetische diversiteit in overeenstemming zouden zijn met de verordening
(EG) nr. 1257/99 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL) en met het door de Commissie op 6 oktober 2000 goedgekeurde Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen met betrekking tot de overeenkomst

Artikel 1. De landbouwer die zich via een overeenkomst verbindt om jaarlijks gedurende vijf opeenvolgende
jaren een aantal dieren van het Rood rundveeras van België te houden, kan hiervoor een subsidie van 100 euro per jaar
per dier ontvangen.
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De landbouwer kan een subsidie van 25 euro per jaar per dier ontvangen indien hij zich via een overeenkomst
verbindt om jaarlijks gedurende vijf opeenvolgende jaren een aantal dieren te houden van een of meerdere van de
volgende veerassen:

1° Witte geit;

2° Hertkleurige geit;

3° Houtlandschaap;

4° Kempens Schaap;

5° Mergelland Schaap;

6° Belgisch Melkschaap;

7° Vlaams Kuddeschaap;

8° Ardense Voskop;

9° Lakense schaap;

10° Entre-Sambre-et-Meuse-schaap;

11° Vlaamse schaap.

Art. 2. De overeenkomst, bedoeld in artikel 1, is een schriftelijke overeenkomst inzake de bescherming van de
genetische diversiteit, gesloten tussen de landbouwer en de door de minister erkende vereniging voor het betreffende
ras.

Art. 3. De landbouwer bezorgt de overeenkomst in kwestie, in twee exemplaren, volledig ingevuld en
ondertekend, aan de vereniging in kwestie. De vereniging controleert of de landbouwer reeds in het stamboek
ingeschreven dieren van het betreffende ras houdt en maakt een lijst over aan de afdeling met de naam, het adres, het
dossiernummer, het rekeningnummer en het aantal dieren waartoe de landbouwer zich engageert en het bedrag van
de jaarlijkse subsidie.

De vereniging wacht de goedkeuring van deze lijst door de afdeling af om zich ten opzichte van de landbouwer
te engageren door het terugsturen van een door de vereniging ondertekende overeenkomst.

Art. 4. Wanneer de landbouwer door onvoorziene omstandigheden niet meer aan zijn verplichtingen kan
voldoen, dient hij dit onmiddellijk aan de erkende vereniging in kwestie mee te delen. Bij zich voorgedaan hebbende
of bij overwogen wijzigingen ten opzichte van de aangegane verbintenis, dient de landbouwer daarvan onmiddellijk
bij de erkende vereniging in kwestie aangifte te doen.

Wanneer door een ongeval of ziekte dieren wegvallen en de landbouwer daardoor niet meer aan zijn
verplichtingen voldoet en hij binnen de drie maanden terug het vereiste aantal dieren heeft, wordt hij geacht aan zijn
verplichtingen voldaan te hebben en heeft hij recht op de voorziene subsidie.

HOOFDSTUK II. — Erkenning van verenigingen

Art. 5. Om door de minister voor een bepaald veeras erkend te kunnen worden, moet een vereniging,
onverminderd de bepalingen, bedoeld in artikel 4 van het besluit van 18 mei 2001 van de Vlaamse regering betreffende
de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het
instandhouden van de genetische diversiteit, bij zijn erkenningsaanvraag aantonen dat zij :

1° officieel erkend is voor het bijhouden van de stamboeken in uitvoering van de zoötechnische wetgeving;

2° een boekhoudsysteem heeft of zal opzetten waarin de uitgaven en inkomsten met de nodige bewijsstukken
worden bijgehouden om de controle van de afdeling over deze boekhouding mogelijk te maken;

3° de rechten en plichten van zowel de vereniging als de landbouwer in de overeenkomst, bedoeld in artikel 1, zal
vastleggen overeenkomstig het voornoemd besluit van de Vlaamse regering en haar uitvoeringsbesluiten. Dit kan zij
aan de hand van een modelovereenkomst en een model aanvraag tot uitbetaling aantonen. De afdeling kan vragen om
de modelovereenkomst en het model aanvraag tot uitbetaling aan te passen.

HOOFDSTUK III. — De verplichtingen van de erkende verenigingen

Art. 6. Erkende verenigingen dienen jaarlijks voor 1 april bij de afdeling een actieplan in voor het behoud van de
genetische diversiteit van het veeras waarvoor zij erkend zijn.

Art. 7. In dit actieplan geeft iedere erkende vereniging voor het veeras waarvoor zij erkend is de volgende zaken
weer :

1° het aantal overeenkomsten die het voorbije jaren zijn gesloten, samen met het aantal dieren en het bijhorende
subsidiebedrag die het voorwerp van de verschillende overeenkomsten waren;

2° de omvang van de populatie waarvan het voortbestaan niet door een overeenkomst verzekerd is in Vlaanderen
en, voor zover bekend, daarbuiten, en welke evolutie er in deze populatie wordt verwacht;
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3° een schatting van het aantal nieuwe overeenkomsten die het volgende jaar zullen worden gesloten, samen met
het aantal dieren en het ermee samenhangende subsidiebedrag die het voorwerp van deze nieuwe verschillende
overeenkomsten zullen zijn;

4° de acties die zullen worden ondernomen om het kweken met het veeras in kwestie te bevorderen;

5° het aantal controles op de naleving van de overeenkomsten die op administratief vlak en via plaatsbezoek het
voorbije jaar zijn georganiseerd en het volgende jaar zullen worden georganiseerd, samen met de resultaten en de
verslagen van de gedane controles en de kostprijs van deze verschillende controles;

6° de kostprijs van de administratie die met de overeenkomsten samenhangt;

7° een verslag van het afgelopen jaar voor wat betreft de werking, de acties, de controles, de evaluatie en een
financiële afrekening met bewijs van de gemaakte kosten en de verkregen inkomsten.

Art. 8. De afdeling onderzoekt de ingediende actieplannen en kan aan de erkende verenigingen bijsturingen
vragen. De afdeling legt nadien aan de minister de actieplannen ter goedkeuring voor.

Na de goedkeuring wordt 50 % van de voorziene kosten die samenhangen met de administratie en de controles
van de contracten uitbetaald voor het nieuwe werkjaar en wordt op basis van de financiële afrekening van het
afgelopen jaar het saldo van de bewezen kosten voor de administratie en de controle uitbetaald met als maximum het
voor dat werkjaar voorziene budget.

Art. 9. De erkende vereniging in kwestie bezorgt jaarlijks vóór 1 april aan de afdeling lijsten van de landbouwers
aan wie een subsidie moet worden uitgekeerd met de uit te betalen subsidies, het dossiernummer, het aantal dieren die
het voorwerp van deze verschillende overeenkomsten waren, het aantal dieren dat werkelijk aanwezig was, samen met
de door de landbouwers ondertekende en gedateerde aanvragen tot uitbetaling van het subsidies.

Art. 10. De subsidie wordt uiterlijk vier maanden na ontvangst van de aanvragen tot uitbetaling, bedoeld in
artikel 9, uitbetaald aan de begunstigden.

HOOFDSTUK IV. — Voortgangscontrole en bewaking

Art. 11. De betreffende landbouwer geeft aan de erkende vereniging en/ of aan de afdeling alle gevraagde
inlichtingen om de registratie van het aantal dieren, de bij zijn bedrijf horende oppervlakte en de controle ervan
mogelijk te maken.

Art. 12. § 1. Als vastgesteld wordt dat het werkelijk aantal gehouden dieren kleiner is dan het contractueel
vastgelegde aantal en de afwijking ten aanzien van het contractueel vastgelegde aantal niet groter is dan 2%, worden
er geen verdere maatregelen opgelegd.

§ 2. Als vastgesteld wordt dat het werkelijk aantal gehouden dieren kleiner is dan het contractueel vastgelegde
aantal en de afwijking ten aanzien van het contractueel vastgelegde aantal groter is dan 2 % maar niet groter is dan
20 %, wordt de vooropgestelde subsidie procentueel verlaagd met tweemaal het vastgestelde verschil.

§ 3. Als vastgesteld wordt dat het werkelijk aantal gehouden dieren kleiner is dan het contractueel vastgelegde
aantal en de afwijking ten aanzien van het contractueel vastgelegde aantal groter is dan 20 %, wordt er geen subsidie
toegekend en worden de eventueel reeds tijdens de looptijd van de overeenkomst betaalde subsidies teruggevorderd.

HOOFDSTUK V. — Opheffingsbepaling

Art. 13. Het ministerieel besluit van 4 juni 1999 betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwpro-
ductiemethoden ter uitvoering van de verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 wordt opgeheven.

HOOFDSTUK VI. — Slotbepalingen

Art. 14. § 1. Op de lopende overeenkomsten, gesloten op basis van het ministerieel besluit van 4 juni 1999
betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de verordening
(EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992, blijft het ministerieel besluit van 4 juni 1999 betreffende het toepassen
van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad
van 30 juni 1992 van toepassing.

Art. 15. Voor het jaar 2001 wordt de uiterste datum van indiening van een actieplan als bedoeld in artikel 6,
30 september 2001.

Art. 16. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2001 geldt in plaats van het bedrag van
« 100 euro », vermeld in artikel 1, het bedrag van « 4 000 Belgische frank ».

Art. 17. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2001 geldt in plaats van het bedrag van
« 25 euro », vermeld in artikel 1, het bedrag van « 1 000 Belgische frank ».

Art. 18. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2001.

Brussel, 18 mei 2001.

Mevr. V. DUA
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