
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij    Wetstraat 34-36, 1040 Brussel   T  +32 2 209 01 11 
info@salv.be    www.salv.be  

De heer Matthias Diependaele 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Bedrijf 
Martelaarsplein 7 

1000 BRUSSEL 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Koen Carels SALV_20201015_BR_Programmadecreet21 15 oktober 2020 
kcarels@serv.be 

SALV Briefadvies Programmadecreet begroting 2021 

Mjnheer de minister 

De SALV heeft uw spoedadviesvraag voorontwerp van programmadecreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021 (Programmadecreet BO 2021) op vrijdag 
9/10/2020 in goede orde ontvangen. 

Gegeven de termijn van 10 werkdagen die gaat bij het verstrekken van een spoedadvies, 
beperkt de SALV zich tot onderstaande elementen in dit briefadvies. Natuurpunt en BBL die een 
gezamenlijk zitje hebben in de SALV, onthouden zich bij dit advies. 

De SALV stelt vast dat met het voorliggend voorontwerp van Programmadecreet BO 2021 
kostenefficiëntie als leidend principe aan het bestedingskader van  het Klimaatfonds wordt 
toegevoegd. De SALV waardeert dat dit principe de cofinanciering van projecten in het kader 
van de broeikasgasreductiedoelstellingen en het LULUCF-beleid zal vorm geven. De 
adviesraad vestigt daarbij de aandacht bij het potentieel en de hoge kostenefficiëntie van 
koolstofvastleggingsmethodes in landbouwbodems. Diverse praktijken met betrekking tot 
agrarische en natuurlijke koolstofopslag leveren bovendien ook nog andere 
ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld met het oog op de bodemwaterhuishouding, biodiversiteit, 
erosie, … De adviesraad stelt evenwel vast dat het vooropgesteld bestedingskader geen 
rekening lijkt te houden met dergelijke bijkomende relevante maatschappelijke baten. De SALV 
vraagt om deze beleidskeuze te verduidelijken.  

De adviesraad vraagt tijdig betrokken te worden bij het aangekondigde uitvoeringsbesluit in de 
memorie van toelichting. Conform de decretale opdracht van SALV, zoals omschreven in artikel 
4 van het decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en 
Visserij van 06 juli 2007, wenst de adviesraad bij te dragen aan de ontwikkeling van de 
relevante beleidsinstrumenten en de eigen accenten die de entiteiten daarbij zullen kunnen 
hanteren.  
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De SALV vraagt verduidelijking bij het begrip ‘ruimteverenigingen en andere actoren’ uit artikel 
25 van het programmadecreet en hoe deze projectsubsidie zich verhoudt tot de andere 
beleidsinstrumenten, waaronder het Klimaatfonds. 

 

 

 

Hoogachtend 

 

 
Hendrik Vandamme  Koen Carels 

voorzitter   secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie: minister Hilde Crevits en minister Zuhal Demir 


