
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 134
van STEVEN COENEGRACHTS
datum: 12 november 2019

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

Crisis fruitsector  -  Steunmaatregelen

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 24 april 2019 antwoordde de toenmalige 
minister van Landbouw op actuele vraag nr. 416 over de crisis in de fruitsector het 
volgende: “Maatregelen op korte termijn, zoals de erkenning van de fruitsector als een 
sector in crisis, heeft, denk ik, wel zijn waarde om tijdelijk enig soelaas te brengen, via 
een versoepeling van de sociale bijdragen. Wij gaan op Vlaams niveau proberen dat pakket 
te versterken door nog wat extra aan de promotie te werken. We gaan ook, zoals ik in de 
commissie al zei, bij de uitbetaling van VLIF-dossiers, van schadedossiers, die doorlooptijd 
heel wat inkorten en in vergelijking met de vorige jaren echt korter op de bal spelen.” 
(VLIF: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds)

Daarnaast pleitte de minister voor een verbreding naar extra nieuwe afzetmarkten buiten 
de Europese Unie, zoals het Verre Oosten. Europees Landbouwcommissaris Hogan had in 
een eerdere ontmoeting met de minister vooropgesteld dat er zou gefocust worden op de 
markten van China en Japan. 

De minister kondigde eveneens aan om er bij de toenmalige minister-president op aan te 
dringen dat FIT (Flanders Investment & Trade) ook mee aan de kar zou trekken om extra 
afzetmarkten voor onze kwalitatieve Vlaamse peren en appels mogelijk te maken.

1. Welke concrete gevolgen heeft de erkenning van de fruitsector als sector in crisis (door 
de federale minister bevoegd voor Landbouw) gehad voor de Vlaamse fruittelers?

2. a) Hoeveel VLIF-dossiers werden versneld uitbetaald?

b) Met hoeveel tijd werd de doorlooptijd van die dossiers ingekort?

c) Welke budgettaire massa werd sinds april 2019 toegekend aan de Vlaamse 
fruittelers?

Deze cijfers graag telkens per provincie.

3. Hoeveel schadedossiers van fruittelers werden door het Landbouwrampenfonds 
versneld

a) behandeld;
b) goed-, respectievelijk afgekeurd;
c) uitbetaald?



4. Hoeveel bedroeg het verschil in doorlooptijd met de voorgaande jaren?

5. Hoeveel schadevergoedingen ontvingen de fruittelers sindsdien? 

Deze cijfers graag per provincie.

6. De Europese commissaris (Phil Hogan) kondigde aan dat er 200 miljoen euro extra 
steun zou worden toegekend voor het faciliteren van de markttoegang voor Vlaams 
fruit buiten de markten van de EU.

a) Het gaat toch wel degelijk om een bedrag dat bestemd is voor de hele EU?

b) Welke concrete projecten werden door het Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) reeds uitgewerkt om in te dienen?

c) Welke concrete projecten werden reeds ingediend?

d) Welke projecten zijn nog in ontwikkeling?

e) Over welke bedragen gaat het concreet? Graag een overzicht per project.

f) Zijn er reeds projecten goedgekeurd door Europa?

Zo ja, welke? 

Zo neen, wanneer zal dat naar verwachting gebeuren?

7. a) Heeft Europa al initiatieven genomen om de Vlaamse fruitsector te promoten en 
markttoegang te geven in het Verre Oosten, zeer in het bijzonder Japan en China?

b) Zo ja, welke? Wat zijn de concrete resultaten? Wat is de concrete timing?

c) Zo neen, wanneer zal dat alsnog gebeuren?

8. Op welke manier werd FIT ingeschakeld om de fruitsector te verdedigen op de 
buitenlandse markten?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 134 van 12 november 2019
van STEVEN COENEGRACHTS

1. Door de erkenning als sector in crisis kunnen fruittelers gebruik maken van bepaalde 
uitzonderingen op vlak van het betalen van de sociale bijdragen als zelfstandige. 

2. a) Tabel 1 bevat een overzicht van het aantal investeringen en dossiers waarvoor 
vanaf 1 april 2019 investeringssteun is uitbetaald voor de fruitsector.

Tabel 1: Aantal VLIF-investeringen en –dossiers uitbetaald aan de Vlaamse 
fruitsector sinds 1 april 2019

Provincies
Aantal 
investeringen Aantal dossiers Uitbetaald bedrag (euro)

Antwerpen 22 10 532 213,69
Limburg 35 22 480 867,34
Oost-Vlaanderen 10 5 306 151,31
Vlaams-Brabant 7 4 59 667,59
West-Vlaanderen 5 2 151 266,86
Vlaanderen 79 43 1 530 166,79

b) De doorlooptijd van een dossier is niet alleen afhankelijk van de verwerking door 
de administratie. Om een dossier te kunnen uitbetalen moet de investering 
uitgevoerd zijn en moet het dossier volledig zijn. De doorlooptijd wordt dus mee 
bepaald door de aanvrager. De dossiers worden na de betekening van de steun 
doorgaans binnen de maand tot zes weken uitbetaald aan de begunstigde.

De gemiddelde doorlooptijd van alle dossiers in de fruitteelt is het laatste half jaar 
met 10 dagen verminderd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Voor 
de provincie Limburg, waar een wezenlijk aantal fruitdossiers is afgewerkt, werd de 
doorlooptijd verminderd met een maand in vergelijking met alle uitbetaalde VLIF-
dossiers voor dezelfde periode in 2018. Voor de andere provincies is het aantal 
dossiers te beperkt om een uitspraak te doen over een gemiddelde doorlooptijd.

c) Tabel 2 bevat het totale bedrag aan VLIF-investeringssteun per provincie dat sinds 
1 april 2019 is toegekend aan de Vlaamse fruittelers.

Tabel 2: Toegekende VLIF-investeringssteun per provincie aan Vlaamse 
fruittelers sinds 1 april 2019

Provincies Toegekende steun (euro)
Antwerpen 485 407,85
Limburg 467 773,28
Oost-
Vlaanderen 366 858,96
Vlaams-Brabant 81 158,47
West- 151 266,86



Vlaanderen

Vlaanderen 1 552 465,42

3. In het kader van deze vraag beschouwen we als fruittelers alle landbouwers die in hun 
verzamelaanvraag minstens 1 ha meerjarige fruitteelten appel en/of peer hebben 
aangegeven én die een tegemoetkomingsaanvraag hebben ingediend voor de droogte 
2018. Rekening houdend met deze criteria, zijn er 478 fruittelers (of dus 478 dossiers) 
die voor de droogte 2018 een tegemoetkoming hebben aangevraagd.

a) Momenteel zijn er van de 478 fruitdossiers 459 dossiers behandeld, waarvan 437 
dossiers reeds eind augustus waren afgehandeld. 19 dossiers zijn nog in 
behandeling.

b) Van de behandelde fruitdossiers werden er 412 goedgekeurd en 47 afgekeurd.

c) Van de 412 goedgekeurde fruitdossiers werden reeds 390 dossiers uitbetaald en 
zullen eind november nog bijkomend 11 dossiers worden uitbetaald.

4. Het is niet mogelijk om de doorlooptijd van de dossiers 2018 te vergelijken met de 
doorlooptijd van de dossiers 2017. Voor de dossiers 2017 werd immers een andere 
volgorde van behandeling gevolgd dan voor de dossiers 2018. Bovendien werd voor 
2018 voorrang gegeven aan de dossiers met fruit. Overigens was het aantal te 
behandelen dossiers voor 2017 aanzienlijk lager dan voor 2018.

5. Tabel 3 bevat een overzicht van het totale bedrag aan schadevergoeding per provincie 
dat is uitbetaald aan de fruittelers voor de droogte 2018 (de betaling van eind november 
2019 inbegrepen). De uitbetaalde bedragen hebben niet enkel betrekking op de percelen 
met meerjarige fruitteelten appel en/of peer, maar op het volledige schadedossier (dus 
met inbegrip van de andere teelten). Het is immers niet mogelijk om het uitbetaald 
bedrag op te splitsen per teelt.

Tabel 3: Totale schadevergoeding (euro) per provincie uitbetaald aan de 
fruittelers voor de landbouwramp ‘droogte 2018’

Provincie Uitbetaald bedrag (in 
euro)

Antwerpen 83.388,72
Limburg 9.365.598,87
Oost-Vlaanderen 625.257,31
Vlaams-Brabant 4.499.804,00
West-Vlaanderen 319.271,11
Totaal 14.893.320,01

6. a) De Europese Commissie stelt ieder jaar een budget van 200 miljoen euro ter 
beschikking om Europese landbouwproducten op de interne markt en in derde 
landen te promoten. Organisaties uit de verschillende lidstaten van de Europese 
Unie kunnen dossiers indienen voor promotiecampagnes voor alle 
landbouwsectoren. Het budget van 200 miljoen euro wordt verdeeld over de beste 
goedgekeurde programma’s.

b) In april 2020 kunnen de EU-lidstaten bij de Europese Commissie opnieuw 
promotiecampagnes voor EU-cofinanciering indienen. 
VLAM en de groente- en fruitsector bekijken op dit moment welke nieuwe projecten 
ingediend kunnen worden.



c-f) In 2016 konden de EU-lidstaten voor de eerste keer promotiecampagnes voor EU-
cofinanciering indienen in uitvoering van Verordening (EU) Nr. 1144/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 inzake voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne 
markt en in derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3/2008 van 
de Raad. 
Bijlage 1 bevat een overzicht van de door de Europese Commissie goedgekeurde 
promotiedossiers van VLAM met betrekking tot de groente- en fruitsector die 
ingediend werden van 2016 tot 2019.  Ook de bijhorende uitvoeringsperiode en 
goedgekeurde budgetten zijn opgenomen.

Er zijn momenteel geen projecten meer die op een beslissing wachten.

7. a-b) Nee, de Europese Commissie nam zelf geen initiatieven, maar steunt wel de 
acties van VLAM via cofinanciering.

c) De initiatieven op het gebied van markttoegang komen vanuit de sector, nl. het 
Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) samen met Fresh Trade Belgium 
en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
Specifiek voor China is er reeds markttoegang voor de Conference peer. Voor Japan 
loopt er een dossier voor markttoegang voor Conference peer, maar dit werd nog 
niet goedgekeurd door de Japanse autoriteiten.

8.  VLAM heeft via een protocol een intensieve samenwerking met FIT en kan voor 
buitenlandse acties een beroep doen op ondersteuning vanuit het buitenlandse netwerk 
van FIT. Specifiek voor fruit ging dat o.a. over het opzetten van evenementen.

BIJLAGE

Door de Europese Commissie goedgekeurde promotiedossiers van VLAM over de groente- 
en fruitsector tijdens de periode 2016-2019

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=9251
http://www.vlaamsparlement.be/link?id=9251

