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van FRANCESCO VANDERJEUGD
datum: 4 januari 2018

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

VLIF-steun  -  Aanvragen vierde kwartaal 2017

Sinds de hervorming van de VLIF-steun (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) worden de 
dossiers in blokken per kwartaal goedgekeurd. Inmiddels is het vierde kwartaal van 2017 
afgelopen.

1. Hoeveel steunaanvragen voor hoeveel investeringslijnen werden voor het vierde  
kwartaal van 2017 ingediend voor VLIF-steun? 

Graag een 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 eenmanszaken, maatschappen 

of samenuitbatingen, landbouwvennootschappen, BVBA’s, machine-ringen, 
NV/EBVBA/vzw.

2. Hoeveel bedroegen de subsidiabele investeringskosten na toepassing van de 
normbedragen voor het vierde kwartaal?

3. Hoeveel van de steunaanvragen werden ingediend de laatste tien dagen, resp. twee 
dagen van het vierde kwartaal?

4. Hoeveel steunaanvragen en hoeveel investeringslijnen werden geselecteerd voor 
steun in het vierde kwartaal van 2017? 

Graag een 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;
e) naar premies, rentesubsidies en kapitaalwaarborgen. 

5. Hoeveel van de afgewezen dossiers uit het derde kwartaal van 2017 werden 
heringediend om in aanmerking te komen voor het vierde kwartaal van 2017?

6. Hoeveel van die afgewezen dossiers uit het derde kwartaal van 2017 werden in het 
vierde kwartaal van 2017 wel goedgekeurd?



7. De limitatieve lijst van potentiële landbouwinvesteringen waarmee het VLIF werkt, 
kan elke drie maanden aangevuld of opgewaardeerd worden zodat innovaties sneller 
kunnen worden opgepikt. 

a) Welke nieuwe codes werden in het vierde kwartaal aangemaakt? 

b) Welke codes werden opgewaardeerd naar 30%?

c) Zijn er ook codes die afgewaardeerd worden naar 15% of geschrapt? Zo ja, 
welke?

8. Nieuw in het PDPO lll is dat kleine landbouwbedrijven met een bruto bedrijfsresultaat 
tussen 20.000 en 40.000 euro ontwikkelingssteun kunnen ontvangen. Vorig kwartaal 
werden nog geen steunaanvragen behandeld omdat het informaticasysteem nog in 
de laatste testfase zat.

a) Staat het informaticasysteem inmiddels op punt?

b) Zo ja, werden er al aanvragen behandeld?

c) Hoeveel bedrijven ontvingen deze steun en over hoeveel totale investeringssteun 
gaat het?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 212 van 4 januari 2018
van FRANCESCO VANDERJEUGD

1. In het vierde kwartaal 2017 werd het hiernavolgend aantal steunaanvragen en 
investeringslijnen aangemeld:

a) per provincie:

Provincie Aantal aanvragen Aantal ingediende 
investeringslijnen

Antwerpen 120 737
Limburg 81 305
Oost-Vlaanderen 145 829
Vlaams-Brabant 46 235
West-Vlaanderen 268 1.449

b) per steuncategorie en het totale steunbedrag per categorie:

Subsidiepercentage Aantal 
investeringslijnen

Gevraagd selectiebedrag (15 of 
30% van de subsidiabele 
investeringskost) (euro)

15% 1.712 15.592.892
30% 1.843 22.976.488

c) volgens soort investering:

Thema Aantal 
investeringslijnen

30% - Windenergie en zonneboiler 2

30% - Waterkwaliteit of –kwantiteit 241

30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de 
bedrijfshygiëne)

23

30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, 
hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)

39

30% - Ruimtelijke kwaliteit 38

30% - Primaire energiebesparing 473

30% - Precisielandbouw 98

30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie 9

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx 256

30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn 186

30% - Bodemkwaliteit 87

30% - Biologische landbouw 3

30% - Biodiversiteit 33



30% - Bijzondere dierlijke productie 1

30% - Automatisatie 264

30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid 57

30% - Afval- en voedselverlies 27

30% - Aanplant van nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten 6

15% - Roerend minimale verduurzaming 824

15% - Onroerend wettelijke normen mestopslag 61

15% - Onroerend structuurverbetering 801

15% - Aankoop meerjarig plantgoed 26

Er werden 1.859 investeringslijnen ingediend met een jongerencoëfficiënt 
overeenkomend met 306 steunaanvragen.

d) volgens herkomst:

Aantal 
aanvragen

Aantal 
investeringslijnen

Eenmanszaak 338 1685
Maatschap of samenuitbating  74 338
Machinering 5 14
Landbouwvennootschap 151 826
Vennootschap - BVBA 80 6
Vennootschap - Rest: CVBA; GCV; NV; VZW; 
EBVA; CVOA; VOF

12 686

2. De subsidiabele investeringskost bedroeg in totaal 180,5 miljoen euro.

3. De laatste tien dagen werden 520 steunaanvragen ingediend, de laatste twee dagen 
205.

4. In het vierde kwartaal 2017 werd het hiernavolgend aantal steunaanvragen en 
investeringslijnen geselecteerd:

a) per provincie:

Provincie Aantal geselecteerde 
aanvragen

Aantal geselecteerde 
investeringslijnen

Antwerpen 82 477
Limburg 52 152
Oost-Vlaanderen 95 503
Vlaams-Brabant 33 150
West-Vlaanderen 173 754

b) per steuncategorie en het totale steunbedrag per categorie:

Steunpercentage Aantal 
geselecteerde 
investeringslijnen

Totaal selectiebedrag (euro)

15% 290 2.159.244
30% 1.746 22.841.198



c) volgens soort investering:

Thema Aantal geselecteerde 
investeringslijnen

30% - Windenergie en zonneboiler 2

30% - Waterkwaliteit of –kwantiteit 233
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de 
bedrijfshygiëne)

21

30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, 
hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)

38

30% - Ruimtelijke kwaliteit 36

30% - Primaire energiebesparing 460

30% - Precisielandbouw 78

30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie 9

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx 252

30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn 175

30% - Bodemkwaliteit 76

30% - Biologische landbouw 3

30% - Biodiversiteit 30

30% - Bijzondere dierlijke productie 1

30% - Automatisatie 245

30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid 55

30% - Afval- en voedselverlies 26

30% - Aanplant van nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten 6

15% - Roerend minimale verduurzaming 6

15% - Onroerend wettelijke normen mestopslag 59

15% - Onroerend structuurverbetering 223

15% - Aankoop meerjarig plantgoed 2

1.134 investeringslijnen met een jongerencoëfficiënt overeenkomend met 209 
steunaanvragen werden geselecteerd.

d) volgens herkomst:

Aantal 
geselecteerde 
aanvragen

Aantal geselecteerde 
investeringslijnen

Eenmanszaak 204 909
Maatschap of samenuitbating 54 199
Machinering 3 5
Landbouwvennootschap 104 490
Vennootschap – BVBA 60 348
Vennootschap - Rest: CVBA; GCV; NV; 
VZW; EBVA; CVOA; VOF

10 85

e) naar premies, rentesubsidies en kapitaalwaarborgen:
Er werden geen rentesubsidies aangevraagd. In twee dossiers werden 
kapitaalwaarborgen gevraagd.

5. 27 van de 162 volledig afgewezen steunaanvragen van het derde kwartaal 2017 
werden opnieuw ingediend in het vierde kwartaal.



6. 6 van deze heringediende dossiers werden in het vierde kwartaal wel geselecteerd.

7. a) Nieuwe code vierde kwartaal: springplateau

b) Opgewaardeerde codes: geen

c) Afgewaardeerde code: natriumdamplampen en metaalhalidelampen (30%) 
kunnen niet meer aangevraagd worden in serre-projecten. Dit valt nu onder de 
15% overige serre-inrichting.

d) Geschrapte codes: geen

8. a) Het informaticasysteem is operationeel.

b-c)Er werden nog geen eindfacturen ingediend via het e-loket. 


