
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 101
van STIJN DE ROO
datum: 10 november 2020

aan HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)  -  Steunaanvragen

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Dat 
gebeurt door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en 
tuinbouwbedrijven te verbeteren, om hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te 
verminderen.

Het is ook een instrument waarover de minister beschikt om bepaalde beleidsprioriteiten 
te implementeren in de sector.

1. Hoeveel steunaanvragen voor hoeveel investeringslijnen werden in 2019 ingediend 
voor VLIF-steun? Graag opdeling:

a) per provincie;

b) per steuncategorie (30-15%) en het totale steunbedrag per categorie;

c) volgens soort investering (dierenwelzijn, biologische landbouw, 
duurzaamheidscriteria, jongerencoëfficiënt…);

d) volgens herkomst van dossiers, meer bepaald: van landbouwers (natuurlijke 
personen), landbouwvennootschappen, machineringen, veilingen, 
producentenorganisaties, vzw’s enzovoort.

2. Hoeveel bedroegen de subsidiabele investeringskosten na toepassing van de 
normbedragen voor 2019?

3. Aan hoeveel steunaanvragen en aan hoeveel investeringslijnen werd steun toegekend 
in 2019 (graag met dezelfde opdeling als deelvraag 1)?

4. Hoeveel steunaanvragen voor hoeveel investeringslijnen werden in 2020 (eerste, 
tweede en derde kwartaal) ingediend voor VLIF-steun (graag met dezelfde opdeling 
als deelvraag 1)?

5. Hoeveel bedroegen de subsidiabele investeringskosten na toepassing van de 
normbedragen voor 2020 (eerste, tweede en derde kwartaal)?

6. Aan hoeveel steunaanvragen en aan hoeveel investeringslijnen werd steun toegekend 
in 2020 (eerste, tweede en derde kwartaal) (graag met dezelfde opdeling als deelvraag 
1)?



HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 101 van 10 november 2020
van STIJN DE ROO

1. Voor data aangaande het VLIF voor het jaar 2019 verwijs ik graag naar het VLIF-
activiteitenverslag dat jaarlijks gepubliceerd wordt. Bij elke tabel wordt ook een 
woordje uitleg gegeven over de cijfers.
U kan het verslag raadplegen op 
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/vlif_activiteitenverslag_2019
_def.pdf

a) Deze cijfers zijn terug te vinden in tabel 15 van dit activiteitenverslag.

b) Deze cijfers zijn terug te vinden in tabel 21. Merk op dat er ook een steuncategorie 
40% is.

c) Deze cijfers zijn eveneens terug te vinden in tabel 21. De opsplitsing is volgens de 
thema’s zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 
2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw. 
Merk op dat de duurzaamheidscriteria verwerkt zitten in de steuncategorie (40%-
30%-15%). De jongerencoëfficiënt bestaat niet als dusdanig maar wordt in 
rekening gebracht bij de selectiemethodiek van de investeringen.

d) Deze cijfers zijn terug te vinden in tabel 23. Veilingen en producentenorganisaties 
kunnen geen aanvraag voor VLIF-investeringssteun indienen.

2. De subsidiabele investeringskosten zijn de uitkomst van het toepassen van 
normbedragen op de aangevraagde investeringskosten. Voor de ingediende 
steunaanvragen bedraagt dit 668.311.351 euro, voor de geselecteerde 
steunaanvragen bedraagt dit 603.940.776 euro.

3. Deze cijfers zijn terug te vinden in tabel 4 en 5 van het VLIF-activiteitenverslag van 
2019.

4-6.Deze cijfers zijn op dit moment nog in opmaak. Net zoals voorgaande jaren zal voor 
2020 een uitgebreid activiteitenverslag over het VLIF worden opgemaakt en 
gepubliceerd worden. De gevraagde cijfers zullen daarin allemaal terug te vinden zijn.
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