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VLIF-steun  -  Geweigerde aanvragen

In zijn jaarverslag maakt het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) een overzicht van 
zijn beslissingen omtrent steunaanvragen in 2019. Zo werden in totaal 5801 aanvragen 
genoteerd voor investeringssteun. Daarvan kreeg 8% een definitieve ongunstige beslissing 
omdat de dossiers niet voldeden aan de regelgeving. Van de 98 dossiers voor 
overnamesteun kreeg 7,1% een definitief ongunstige beslissing.

Uiteraard zijn dit betrekkelijk lage percentages. Ik ben evenwel benieuwd naar hun 
evolutie. Een afgewezen dossier betekent immers veel werk voor aanvrager én onze 
controlediensten, dat uiteindelijk nutteloos blijkt.

Hoe evolueerde het aantal definitief geweigerde aanvragen voor investeringssteun en 
overnamesteun de voorbije vijf jaar, zowel in percentages als totale aantallen? Hoe 
evalueert de minister deze trends? In hoeverre voorziet het VLIF en de Vlaamse overheid 
in instrumenten om aanvragers voldoende te informeren teneinde aanvragen die niet 
voldoen aan de eigen regelgeving zoveel mogelijk te voorkomen?
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Tabel1 en tabel 2 bevatten een overzicht van de ongunstige beslissingen voor 
respectievelijk VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers en VLIF-overnamesteun 
voor land- en tuinbouwers.

Tabel 1. Ongunstige beslissingen voor VLIF-investeringssteunen in de periode 2015-2019, 
zowel in absolute aantallen als in percentages

Jaar

Aantal ongunstige 
dossiers voor 

investeringssteun
Totaal aantal 
investeringen Percentage

2015 836 3075 27,2
2016 307 1766 17,4
2017 227 3716 6,1
2018 355 5870 6,0
2019 468 5802 8,1

Tabel 2. Ongunstige beslissingen voor VLIF-overnamesteun in de periode 2015-2019, 
zowel in absolute aantallen als in percentages

 Jaar 
Aantal ongunstige 
overnamedossiers

Totaal aantal 
overname 
dossiers Percentage

2015 16 144 11,1
2016 11 172 6,4
2017 13 141 9,2
2018 5 120 4,2
2019 7 98 7,1

De percentages zijn de laatste jaren aan de lage kant. Communicatie over de 
steunvoorwaarden vóór de aanvang van de uitvoering van de steunaanvraag via diverse 
kanalen draagt ertoe bij dat een geselecteerde aanvraag na uitvoering van het project ook 
kan resulteren in effectieve steun.

Mijn administratie gebruikt verschillende instrumenten om de aanvragers maximaal te 
informeren.
Op de website van het Departement Landbouw en Visserij 
http://www.vlaanderen.be/landbouw wordt de werkwijze van een aanvraag voor VLIF-
steun uitgelegd en hoe die via het e-loket ingediend moet worden. De website vermeldt 
ook de diverse voorwaarden waaraan de landbouwer moet voldoen om investeringssteun 
en/of overnamesteun te krijgen. Voor bepaalde voorwaarden werden zelfs infofiches 
opgesteld die de modaliteiten heel gedetailleerd toelichten. 
In oktober 2019 werd de online toepassing op het e-loket  grondig aangepast. Deze nieuwe 
werkwijze zorgt ervoor dat de landbouwer meteen na de selectie nogmaals herinnerd wordt 

http://www.vlaanderen.be/landbouw


aan de voorwaarden waaraan hij of zij moet voldoen om de steun ook effectief te kunnen 
krijgen na controle. De nieuwe applicatie is zodanig op maat ontwikkeld dat de specifieke 
voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende investering, geduid worden.
Tot slot zijn er ook nog de VLIF-infolijn en de provinciale buitendiensten waar landbouwers 
terecht kunnen wanneer ze vragen hebben over hun steunaanvraag. De infolijn behandelt 
vooral de meer technische en praktische vragen van de toepassing, terwijl de landbouwer 
voor inhoudelijke vragen best de provinciale buitendienst contacteert.


